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A pnyme új elnöke: Fábián Endre
Faludi Viktória

– Elnökként folytatod egyesületi vezetői
munkádat. Az alapszabály változásán túl
az egyesület tagjai milyen változásokra 
számíthatnak? 
– Alapvetően nagy változásokat nem terve-
zünk, azonban fontos feladatunk, hogy illesz-
kedjünk a környezetünkhöz. Ez lehet a hosszú
távú sikerünk záloga. Az egyesületünk most
múlt 60 éves. Ebben az igazán történelmileg
változónak mondható korban eddig is megta-
láltuk a helyünket a szakmában, és bízunk ab-
ban, hogy ezután is így lesz. Az új alapszabály-
ban is az alapvető céljainkat változatlanul
hagytuk, a feladatunk, hogy ezeket a célokat
mindig úgy valósítsuk meg, hogy az megfelel-
jen a tagság igényeinek. Én közgazdasági szem-
mel nézem az egyesületet is. Itt nem egy „l'art
pour l'art” gyülekezetről van szó, hanem egy
olyan egyesületről, amelynek tagjai vannak,
akik a mi vevőink, és nekünk az a feladatunk,
hogy azt szolgáltassuk, ami a vevő igénye. Ez an-
nál is inkább igaz, hisz egyesületünk egy gazdál-
kodó szervezet is: saját lábunkon kell megállni,
bevételeink és költségeink vannak. Az egyesü-
letet csak a tagjaink a tagdíjukból eltartani kép-
telenek, ezért folyamatosan keresnünk kell, ho-
gyan járhatunk a kedvükbe. Tehát különösebb
változásokra nem kell számítani, viszont az,
hogy munkánkat nap mint nap jobbá, szolgál-
tatásainkat színvonalasabbá tesszük, arra igen.

– Megítélésed szerint, melyek a pnyme

erősségei és melyek a gyenge pontjai? Melyek
azok a tevékenységek, amelyeket szinten 
kívánunk tartani, melyek azok, amelyeket
erősíteni szeretnénk, melyek azok, amelyek
okafogyottá váltak, és elhagyhatók lenné-
nek a jövőben?
– A legnagyobb erőssége az egyesületünknek,
hogy egy szakmai keretet ad tagjainknak ren-
dezvényeinkkel, kommunikációs fórumainkkal.
Erősségünk a hagyományunk, és a legnagyobb
erősségünk a közel másfél ezer fős tagságunk és

a másfélszáz támogató cégünk, akiknek termé-
szetesen szintén szeretnénk valamit nyújtani.

Amit változatlanul folytatni akarunk, azok
a szimpóziumaink, nagyrendezvényeink. Lát-
juk, van igény arra, hogy a kollégák találkozza-
nak, érdekes és tanulságos szakmai előadásokat
hallgassanak meg, és természetesen emellett be-
szélgethessenek, szakmai tapasztalataikat ki-
cserélhessék, és ami mindig fénypontja egy ren-
dezvénynek, meglátogathassanak egy termelő
céget. Sajnos ebben a gazdasági helyzetben min-
denki a nadrágszíjat húzza, úgyhogy, ha azt
akarjuk, ezeknek a rendezvényeknek a látogatott-
sága szinten maradjon, akkor a szakmai színvo-
nalat folyamatosan emelnünk kell. Rendez-
vényprogramunk 2009-re már készen is van,
dátumokkal, így mindenki előre tudja már ter-
vezni, hogy mi érdekli. Amiben javítani akarunk,
hogy a pontos programot se az utolsó pillanat-
ban adjuk ki.

Folytatjuk a két szaklapunk kiadását. A Grafi-
kánál különösebb változást nem tervezünk, a már
eddig is kihangsúlyozott folyamatos színvo-
nalfejlesztésen túl. A Papíripart pedig teljesen
megújítjuk, hiszen a magyar papíripar, az ipari
és személyi szereplők jelentősen megváltoztak.

Fábián Endre
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A Papíripar is az egyesület lapja lesz (azaz min-
den szakosztály tagja megkapja majd, a Magyar
Grafikához hasonlóan), és a papírral fog foglal-
kozni, sokkal szélesebb palettán, mint eddig.
Az eddigi tudományos jellegből a magazinosabb
irányba megyünk, és a célunk, hogy valóban
hasznos információkat adjunk tagjainknak.

A szaklapokon túl a hírlevelünket is változat-
lanul meg fogjuk jelenteni, bár jobbára az on-
line megjelenés felé tolódik el a hangsúly, az
igényeket és a lehetőségeket figyelembe véve.
Honlapunk, a www.pnyme.hu is folyamatosan
fejlődik, újul, tartalommal töltődik fel, ugyan-
akkor szakmai események archívumaként is
működik a 2004 óta honlapunkon is megjele-
nített eseménynaptárunk.

Amiben sokat kell még fejlődnünk, mert talán
van rá igény, az az oktatás-képzés. Ez egy szen-
zitív pont, voltak eddig is sikereink, erősnek
nem mondhatjuk magunkat, de igény van rá.

Amire nincs vagy – inkább azt mondom –
egyre kevesebb az igény, az a kollektív, szerve-
zett kiállításlátogatások. Ma már ezt mindenki
megoldja egyedül, és általában rövid villámlá-
togatásokkal. Ugyanakkor olyan tanulmány-
utakat pedig szeretnénk szervezni, amelyek so-
rán olyan helyekre visszük el a tagjainkat,
ahova egyedül nem juthatnak be. Gondolok itt
külföldi beszállító cégek és külföldi nyomdák
látogatására.

– Milyen lehetőséget látsz a taglétszám stabi-
lizálására, illetve bővítésére, mivel motivál-
juk az egyesület által képviselt szakterületek
érintettjeit a tagsági viszony létesítésére?
– Ez egy fontos kérdés. A jogi tagjaink létszáma
alapvetően stabil, az egyéni tagjaink létszáma
évről évre kismértékben csökken, az átlagélet-
kor növekszik. Tehát az egyesület hosszú távú
jövője érdekében akciótervet kell kidolgozni.
Egyébként ez, másik oldalról, egy érdekes kér-
dés. Ugyanis ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok
nem érdeklődnek az egyesületi munka, rendez-
vények iránt. Ha a rendezvényeken részt vevők
listáját nézzük, azt látjuk, hogy egyre több „nem
egyéni tag” vesz részt. Ugyanis a működési sza-
bályaink szerint az egyesületi rendezvények
nyitottak, tehát azon bárki részt vehet, a rendez-
vényeinket pedig a jogi tagok körében is reklá-
mozzuk, meg egyéb fórumokon is, úgyhogy
ebből a szempontból érdekes a helyzet. Azon-
ban egyértelműen megfogalmazhatjuk, hogy

célunk az egészséges tagságfiatalítás, a tagság
hosszú távú utánpótlása.

– Mit tehet egyesületünk a nehéz gazdasági
helyzetben a szakmáinkért?
– Az egyesületünk egy műszaki-gazdasági szak-
mai egyesület, és nem érdekképviselet. Így a ne-
héz gazdasági helyzettel mi is csak együtt tudunk
élni. Természetesen rendezvényi és kommu-
nikációs kereteinken belül lehetőséget adunk
a témával kapcsolatos megnyilvánulásokra, de
közvetlenül nem akarunk és nem tudunk meg-
nyilvánulni.

– Más társszervezetekkel, mint például a nypsz,
csaosz, gyosz, Papír-nagykereskedők Magyar-
országi Egyesülete, tervezel-e az eddiginél szo-
rosabb vagy más együttműködést ?
– A válasz egyértelműen igen. Én személy sze-
rint is hiszek benne, és híve vagyok a kooperá-
ciónak. Mindenre nyitottak vagyunk, ami az
alapszabályunk szerint belefér a működésünkbe,
sőt keressük azokat a pontokat, ahol kapcsola-
tokat lehet kialakítani. A nevünk is egyesület.
Ez számunkra azt jelenti, hogy mindenkit, le-
gyen az magánszemély, más egyesület, szövet-
ség, formális vagy informális társulás, szívesen
látunk munkánkban, sőt akár keretet is adha-
tunk az ő munkájuknak. Az új alapszabályban
szintén teljesen nyitva hagytuk ezt a lehetősé-
get. Tehát bárki bármilyen témában kezdemé-
nyezhet szakcsoport alakítását is, ehhez mi
mintegy „tetőt”, keretet tudunk biztosítani.

Az említett egyesületekkel és szövetségekkel
is teljesen nyitott kapcsolatot szeretnénk kiala-
kítani, természetesen tiszteletben tartva a társ-
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szövetségek, egyesületek alapvető céljait. Nagyon
fontos, hogy ne jelenjen meg két szervezet eb-
ben a szakmában mint versenytárs, hiszen ez
a közös érdekünket sérti, és különösen ebben
a gazdasági helyzetben ennek a versenynek csak
vesztesei lehetnek. Kiemelten fontos számunk-
ra a nypsz-szel való kapcsolat, hiszen nagyon sok
közös tagunk van.

– Az új szervezeti struktúra és az alapszabály
megújítása milyen új típusú lehetőségekhez
juttatja az egyesületet?
– Az új szervezettől, az új elnökségtől azt várjuk
el, hogy az új tagok ötleteikkel, javaslataikkal
segítsék az egyesület folyamatos megújulását,
és természetesen munkájukkal támogassák, se-
gítsék a közösen megfogalmazott célok elérését.
Igazán a lehetőségek mindig az emberekben
vannak, így van ez a mi esetünkben is. 

– Az oktatás, a szakmai képzés, a kapcsolat
az iskolákkal, cégekkel, a velük való együtt-
működés milyen szerepet kap az egyesület
életében? Lesznek-e új lehetőségek, együtt-
működések?

– Igen, ez egy fontos kérdés. Már az elmúlt évek-
ben is több sikeres tanfolyamot rendeztünk,
szeretnénk ezt folytatni. Talán ezen a területen
a legnagyobb a verseny a különféle kisebb cégek
között. Igazán ebbe a versenybe nem akarunk
beszállni, hanem azt szeretnénk, hogy koope-
ráció révén minél több képzést, oktatást integ-
ráljunk. Ez nyilvánvaló, hisz egyesületünknek
nincs saját apparátusa a képzésre, viszont van
saját apparátusunk a szervezésre, van helyünk,
van reklámozási lehetőségünk és így tovább.
Tehát azt szeretnénk, ha minél több képzés va-
lósulna meg egyesületünk keretei között.

– És végül, milyen kilátások vannak 
a 2009-es évre?
– Talán még soha ilyen korán nem készültek el
terveink. Mind a gazdasági tervünk és mind a ren-
dezvénytervünk. Természetesen ez még változ-
hat, de igyekszünk tartani magunkat a kijelölt
dátumokhoz, amik már a weblapunkon is meg-
tekinthetők. Úgyhogy a célok megvannak, most
már csak teljesítenünk kell, és bízunk abban,
hogy ez az évünk is sikeres lesz.


