
A Műanyagipari Szemle első száma, amely a Quattroplast honlapjáról letölthető (https://quatt-

roplast.hu/muanyagipariszemle) 2002-ben jelent meg, de elődje a „Műanyagok Alkalmazása”

az OMIKK-nál (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) sokkal hosszabb múltra

tekint vissza. Az OMIKK a műanyagiparon kívül számos más műszaki területen jelentetett meg

ilyen kiadványokat, amelyek sok olyan gyakorló műszaki szakembernek jelentettek segítséget,

akik vagy nem jutottak hozzá az idegen nyelvű szakirodalomhoz, vagy nem tudtak idegen nyel-

ven olvasni, vagy egyszerűen kihasználták azt a tényt, hogy rövidebb idő alatt elolvashatták az

adott terület újdonságait magyar nyelven. Jómagam kezdő diplomás koromtól, az 1980-as évek-

től több-kevesebb rendszerességgel tömörítőként bedolgoztam elsősorban a műanyagipari te-

matikájú számokba, de esetenként más kiadványokba is. Az OMIKK és a BME (Budapesti

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) könyvtár egyesülése után (2001) a változó üzletpo-

litika okán e kiadványok többsége jogutód nélkül megszűnt, de dr. Deák Ferenc, a Quattroplast

tulajdonosa szakmaszeretetből és üzleti megfontolásokból úgy döntött, hogy annak ellenére,

hogy a 2002 óta megjelenő Műanyagipari Szemle megjelentetése nem profittermelő tevékeny-

ség, mégis sok kapcsolatot teremt a műanyag félkésztermékeket forgalmazó Quattroplast szá-

mára. A kiadványt korábban olyan szakmai kiválóságok szerkesztették, mint Schöviszkyné Gáldi

Anna, Pál Károlyné, majd az utóbbi években dr. Orbán Sylvia nagy szeretettel és törődéssel,

végül azonban ő is úgy döntött, hogy 2022-től másnak adja át a stafétát. Köszönjük gondos mun-

kájukat, a kialakult és ránk hagyományozott tapasztalatokat. 

Dr. Deák Ferenc felkérésére, immár nyugdíjas vállalkozóként veszem át a szerkesztői mun-

kát, ami ezzel a folyóirattal kapcsolatban újdonság számomra, noha ezelőtt 15 éven át bedol-

goztam az Express Polymer Letters szerkesztőségének munkájába. A műszaki szerkesztés nagy

precizitást igénylő munkáját dr. Völgyi Julianna veszi át, aki évtizedeken át dolgozott a

Műanyag és Gumi műszaki szerkesztőjeként, és jelenleg is az Express Polymer Lettersnél dol-

gozik hasonló feladatokon. Különös tekintettel arra, hogy rendszeres munkatársaink közül sokan

visszavonultak, ezért új munkatársak után (is) kell nézni. Lehet, hogy lesznek új rovatok (első-

sorban az üzleti és menedzsment területen), biztos, hogy lesznek új tömörítők és szerzők, és

egyelőre az sincs kőbe vésve, hogy marad-e az évi 6 szám megjelenése, vagy ez négyre fog

csökkenni. Nemcsak a környezetünk helyzete bizonytalan, a folytatás mennyisége és minősége

attól is függ, hogy elegendő lesz-e munkatársaink száma, ideje. Ha olvasóink közül bárki érez

magában késztetést arra, hogy ilyen módon is gyarapítsa saját és olvasóink ismereteit és biztos

angol és/vagy német nyelvtudással és „újságírói” vénával rendelkezik, kérem, keressen meg (el-

érhetőség alább). Biztos, hogy az átvétel nem lesz teljesen zökkenőmentes, de kérjük olvasóink

türelmét, igyekszünk olyan színvonalon folytatni, amelyet eddig megszokhattak.

Kívánok mindenkinek boldog, sikerekben gazdag új évet!
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