
A 73 fő küldöttből 38 fő sze-
mélyesen, 14 fő meghatalma-
zott útján vett részt a közgyű-
lésen és 5 fő „nem küldött” 
elnökségi tag, valamint 3 szin-
tén „nem küldött” egyesületi 
tagunk vett még részt. 

Fábián Endre, a PNYME és 
egyben a közgyűlés elnöke, 
köszöntője után a közgyűlési 
bizottságok megválasztásá-
val kezdődött a hivatalos rész, 
majd egyperces néma felállás-

sal emlékeztek meg a jelenlé-
vők az elmúlt közgyűlés óta 
elhunyt tagokról. 

Az előző közgyűlés (2014. 
április) óta elhunytak az elha-
lálozás időpontja alapján idő-
rendi sorrendben:

PNYME küldöttközgyűlés 
BudaPEst, 2015. Május 13.,  K iscEll i  MúzEuM

Faludi Viktória

Idén ismét vonzó, szakmáinkhoz szorosan kötődő, az 
egyesülethez és múltjához méltó környezetben, a Kiscelli 
Múzeumban tartottuk közgyűlésünket, amely „hagyomá-
nyosan” az eredetileg meghirdetett időpontban már  
határozatképesen kezdődött. 

  Kelényi Ákos
Nyomdaipari szakosztály (75 éves)
  Tóth Tiborné
Restaurátor szakosztály (60 éves)
  Dr. Juhász Géza
Nyomdaipari szakosztály  
(86 éves)
  Térmeg János
Nyomdaipari szakosztály  
(71 éves)
  Gábor Elek
Nyomdaipari szakosztály  
(100 éves)

A megemlékezés után Fábián 
Endre, a PNYME elnöke ismer-
tette a napirendi pontokat, 
amit a résztvevők egyhangú-
lag elfogadtak. A napirendnek 
megfelelően következett az 
egyesületi vezetés beszámolója 

az egyesület előző közgyűlése 
óta végzett tevékenységéről. 

Pesti Sándor ügyvezető pre-
zentációját két örömteli ese-
mény felidézésével kezdte: 
2014-ben az egyesület vezeté-
séből ketten is fontos, egyesü-
leten kívüli elismerésben ré-
szesültek.

Szentendrei Zoltán küldöt-
tünk is elnyerte a Nyomda- és 
Papíripari Szövetség Magyar 
Nyomdászatért díját. Ezzel el-
mondhatjuk, hogy az elmúlt 
15 év 16 kitüntetettje közül  
16-an a műszaki egyesület ak-
tív tagjaként kapták meg az  
elismerést! (2000-től kezdődő- 
en: Balog Miklós, Péterfi Sándor, 
dr. Garáné Bardóczy Irén,  
Szilágyi Tamás, dr. Egyed Béla, 
Földes György, Jászkuti László, 
dr. Endrédy Ildikó, Gyergyák 
György, Papp Lajos,  
Rybaltovszkiné Mocsár Gyön-
gyi, Szikszay Olivér, Vadász 
József, Schuck István, Kovács 
György, Szentendrei Zoltán).

Dr. Szikla Zoltán, egyesüle-
tünk korábbi elnöke – a kisebb 
módosításokkal, de jelenleg is 
érvényes alapszabályunk ki-
dolgozója – kimagasló inno-
vációs tevékenysége elisme-
réseként Gábor Dénes-díjat 
vehetett át a Parlamentben!

2014-ben a Magyar Grafika 
újabb rangos szakmai elisme-
résben részesült, különleges 
borítóival és kivitelezésével el-
nyerte a Kreatív Media Dizájn 
verseny különdíját.  Az elisme-
rés elsősorban Maczó Pétert, la-
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punk művészeti vezetőjét illeti, 
de a sikerhez elengedhetetlen  
a főszerkesztő partnersége és 
nem utolsósorban a terveket 
megvalósítani képes kivitelezők! 
Külön köszönet nekik is!

Legnagyobb rendezvé- 
nyeink hagyományosan  
a Flexószimpózium és  
a Vándorgyűlés és papírfeldol-
gozó napok.

A flexót 2014-ben Sarlós-
pusztán rendeztük, amelyen  
a mindig vonzó üzemlátogatás 
program nélkül is 111 résztve-
vő volt. Ez is mutatja, hogy  
a „flexósoknak”, mint felfutó-
ban lévő területnek ez meny-
nyivel többet jelent, mint pl. 
az ofszetnyomtatóknak a saját 
rendezvényeik. Az egyesületen 
belül a restaurátorok rendezvé-
nyei örvendenek még hasonló-
an kimagasló megbecsülésnek! 

A karbantartók találkozójá-
val ismét kiléptünk a klasszi-
kus szakmai keretből, és újfent 
„szárnyakat kaptunk”! (Itt lett 
jelezve, hogy ezt az évente is-
métlődő programot a tartalmi 
változásait követve a jövőben 
„az üzemeltetés biztonsága” 
jelzővel fogjuk meghirdetni.)

Biztató jelnek tekintjük, hogy 
némi érdektelenség után újra 
nagyon sikeres külföldi szak-
mai utazásokat szervezhet-
tünk.

A vándorgyűlés – hiába lett 
legalább a nevében összevon-
va a papírfeldolgozó napokkal 
– úgy tűnik, végleg elvesztette 
privilegizált jellegét, és ma már 
csak „egyik a rendezvényeink 
sorában”, Győrben is csak 107 
fő vett rész, kevesebben, mint 
a flexószimpóziumon! Újdon-
ság, hogy a GPwA díjátadó 
bekerült a rendezvényeink 
közé és vélhetőleg a jövőben 
is folytatódik a sikeres együtt-
működés.

Rendezvényeink sikerének 
titka az összehangolt hármas 
együttműködés!

 Szakosztályok állítják össze 
a szakmai programot.

 A PNYME tagvállalatai 
adják a vonzó „látnivalót” 
(üzemlátogatás).

A PNYME titkársága szerve-
zi az infrastruktúrát, a feltéte-
leket.

63MagYar gr afiK a 2015/3



A PPDexpo ugyan 2015-ös 
esemény, de a szervezése je-
lentős része már 2014 őszére 
esett! Most se lettünk többen, 
de most már tudtuk, hogy csak 
magunkra számíthatunk! Be-
vált az előregisztráció módsze-
re, év végéig a későbbi kiállítók 
több mint fele bejelentkezett! 
Ismét sikerült megnyerni a tel-
jes szakmai sajtó támogatását.

Együttműködésben a Sign-
expóval, izgulva a SYMA – és 
így a magunk – sorsáért.

A tagdíjukat be is fizető tag-
ságunk fogyását 2014-ben si-
került megállítani, de változat-
lanul nem találtunk megoldást 
arra, hogy a fiatalok is tagdíj-
fizető, és így majd a későbbiek-
ben tisztségekre választható 
taggá váljanak.

A jogi tagságban a mozgá-
sok rendszerint tőlünk telje-
sen független és általunk nem 
befolyásolható körülmények 
(fúziók, profilváltás, gazdasá-
gi helyzet stb.) végett és nem az 
egyesülettel szembeni elége-
detlenség miatt következnek 
be, de a mozgások eredőjeként 
stabil száz fő körül állandósul 
a támogatottságunk.

A PNYME újonnan belépő tag-
jai: Hesse Trade Kft., Központi 
Antikvárium, Print Control  
Group Kft., PRSC Kft.

A restaurátor szakosztályunk 
jogi tagságát évtizedek óta az 
Országos Széchényi Könyvtár 
képviselte. 2014-ben a tagság 
„megduplázódott”, és a Köz-
ponti Antikváriummal bővült! 

A MTESZ-tagságunk formá-
lis, de nem mondhatunk le  
a jogainkról.  Fő utcai irodánk 
ugyan használhatatlan, de  
a jogosultságunk szimbóluma.

Az ellenőrző bizottság jelen-
tését Kerekes Imréné EB-elnök 
tárta a közgyűlés elé, majd a 
PNYME 2014. évi mérlegének, 
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eredménykimutatásának és 
közhasznúsági jelentésének 
előterjesztése következett, és 
elfogadásáról szavaztak a kül-
döttek.

Ezt követően került sor az 
egyesület alapszabályának  
a törvényi változások (elsődle-
gesen a Polgári Törvénykönyv 
hatásai) miatt szükséges kor-
rekciók előterjesztésére és et-
től független, de számunkra 
fontos elemként a szakmáink 
javára történő sajtó-, kommu-
nikációs és publikációs tevékeny-
ségért adományozható Vámos 
György-díj előterjesztésére.

Eközben kaptuk az értesítést, 
hogy el kell hagyni az épüle-

tet, mert a múzeum melletti 
útfelújítási munkálatok során 
második világháborús bom-
bát találtak. Így a határoza-
tok elfogadását követő elnöki 
előterjesztést a PNYME elkö-
vetkezendő időszakra vonat-
kozó terveiről és feladatairól 
Fábián Endre elnök már csak 
nagyon rövidre fogva tudta 
beterjeszteni: „Haladunk to-
vább a tagságunk által kijelölt 
és szakmáink többi szereplője 
által nagyon széles körűen tá-
mogatott utunkon. Ezután is, 
mint eddig, függetlenségünk-
re ügyelve tesszük a dolgunk a 
szakmáink javára!” 
(Bővebben majd lapunk követ-

kező megjelenésének hasábja-
in megosztjuk olvasóinkkal.)

A közgyűlés a záró szavazáso-
kat kísérő izgalmakkal együtt is 
eredményesen zárta munkáját. 
Az előterjesztők és a küldöttek is 
„ bomba formában voltak”, és 
minden előterjesztést elfogadtak!

A PNYME 2015. május  
13-dikai küldöttközgyűlé-
sének határozatai:
  A küldöttközgyűlés az előző 

közgyűlés óta végzett mun-
káról szóló beszámolót a szó-
beli kiegészítésekkel és a vá-
laszokkal együtt egyhangúlag 
elfogadta.

  A küldöttközgyűlés az egye-
sület 2014. évi tevékenységé-
ről szóló pénzügyi beszámolót 
és közhasznúsági jelentést az 
aktívák és passzívák meg-
egyező 11 672 000 Ft értéké-
vel és 36 322 000 Ft bevétel 
mellett –918 000 Ft mérleg 
szerinti eredménnyel egy-
hangúlag elfogadta.

  A küldöttközgyűlés az Ellen-
őrző Bizottság jelentését jó-
váhagyólag tudomásul vette.

  A küldöttközgyűlés az elnök 
előterjesztését az egyesület 
előtt álló legfontosabb fel-
adatokról egyhangúlag elfo-
gadta.

A küldöttközgyűlés az egye-
sület alapszabályának módo-
sítását egyhangúlag elfogadta. 
Egyidejűleg megbízza az ügy-
vezetőt, hogy az elfogadott 
módosításokat vezesse át az 
alapszabályon, a végleges, javí-
tott változatot a törvényi rend 
szerint adja be az illetékes Fő-
városi Törvényszéknek elfoga-
dásra és tegye nyilvánossá az 
egyesület honlapján.
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