JEcyzől<öNyv
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület tisztrij ító küldött-kö
2a21,. május 5. 13:30 online Zoom meeting
(Host helyszíne: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

A közeyűlés elnökez Fabtán Endre,
Jegyzőkönywezető:

zgyűIés

út 4.)

az Egyesület Elnöke

Tóth Gábor

A pandémiakorlátozó

hatasai miatt a közgyrilés lebonyolítására online módon került sor a Zoom
platformjának a|kalmazásával. A közgyulésre a küldöttek e-mailben kapták meg a meghívót, amely
tartalmazta a belépéshez sziikséges linkeket, a napirendi pontokat és a legfontosabb tudnivalókat az
online lebonyolítás technikai feltételeivel kapcsolatosan. A meghívó csatolmányaban a küldöttek rendelkezésérebocsájtottuk a2020. évi mérleg és eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és a jelölőbizottság

j

avaslatát.

Az online meeting felületére

a várószobából

egyenként és azonosítást követően engedtiik be a ktildötteket, akiket a jelenléti íven a mandátumvizsgáLő és szavazatszámláIő bizottság regisztrált. A kitűzött kezdési időpontra a 45 fő küldött közül 25 fő (56%) online be is jelentkezett és további 1 fő

küldött (2%) meghatalmazással képviseltefie magáft, így együtt összesen 26 fő (58 oÁ) szavazati jogú
résztvevőt regisztráltunk.

A mandátumvízsgáIő és szavazatszárlálőbizottságjelentése alapján a közgyűlés így a meghívóban
eredetileg meghirdetett időpontban202!. május 5. 13:30-korhatfuozatképesen (ASZ 6.5.e.) megkezdte a munkáját.(l sz. melléklet, hitelesített jelenléti ív,)

A közgyűlés ideje alatt további 2 fő küldött kapcsolódott
ók is részt vettek az online voksolásokban.

be, így a bekapcsolódásukat

követően mrár

Az elnöki köszöntőt követően az egyesületi hagyomanyoknak megfelelően először az elmultközgyűlés óta elhunf tagokról emlékeztek meg a résávevők 1 perces néma csenddel,
A20I9. óvi közgyúlés óta elhunyt tagok az elhaláiozás időpontjaalapjém időrendi sorrendben:
Birkás Béla

Nyomdaip ari szako sztáIy

79 éves

Risto Rytkönen

Nyomdaipari szako sáaly

68 éves

Bencze Pál

Papíripari szakosáály

62 éves

Darida Pál

Nyomdaip arí szako srtáIy

78 éves

Megyik András

Ny omdaip arí szako súáIy

78 éves

Dr. Annus Sándor

Papíripari szako sztály

89 éves

Király Ernő

Nyomdaipari szako sáaly

78 éves

Dr. Helyes Lászlőné

Papíripari szako sztály

83 éves

Pék Ferenc

Papíripari szako sztély

63 éves
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Eiler Olga

Nyomdaipari szako sáály

84 éves

Dr. Kardos György

Papíripari szakosáály

78 éves

Bodrogi József

NyomdaipaÁ szakosúáIy

65 éves

csobod István

Nyomdaipai szakosúály

76 éves

Darvasi LászIő

Nyomdaipai szakosúáIy

70 éves

Takács Ferenc

NyomdaipaÁ szakosúáIy

70 éves

Dr. Szikla Zoltán

Papíripari szakosúály

75 éves

Nyíri István

Nyomdaipari szako sztály

72 éves

schreiber Lászlő

Nyomdaipari szakoszkíly

89 éves

Isépy Andorné

Papíripari szakosúáIy

62 éves

Godzsa ZoLtán

Nyomdaipari szakosztaly

73 éves

Tóth Gábor

Nyomdaipari szakosáály

65 éves

Azigyvezető ismertette az online szavazás technikai menetét és felkéte az elnököt,
elő a közgyűlés munkabízottságunak nyílt szavazással történő megválasúását:

hogy terjessze

javaslatot tett a levezető elnök személyére (Fábián Endre az egyesület elnöke) akit a közgyűlés nyílt
szavazással 24 igen szavazattal, 2 tarlózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott.

javasolta az elnök Tóth Gábor ügyvezetőt, akit aközgyűIés a jegyzőkönyv
közzétételénekmódjával (egyesület honlapján nyilvánosan közzétéve) együtt, nyíIt szavazással24
igen szavazattal. 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott.
Jegyzőkönyl.vezetőnek

3 fő mandátumvizsgáló

és szavazatszám|élő bizottság:

Pesti Sándor §yomdaipari Szakos ztáIy)
Menyhárt Imre §yomdaipari Szakosztály)
Tóth Gábor §yomdaipari szako sztáIy)
Szavazás eredménye: 24 igen" 2 tarlózkodáful§€llen§Zavazat
2 fő j eeyzőkönyv

nélküi elfogadva.

hitelesítő : Faludi Viktória §yomdaip ari szakosztáIy)
Hausz Attila §yomdaipari Szakosztály)

Szavazás eredménye: 22 igen. 4 tartózkodott és ellenszavazat nélkül elfogadva.

Eá követően a közgyűlés nyílt szavazással változatlan formában elfogadta az

előzetesen meg-

hirdetett napirendet:

1) AzBcrcsür-ETELNöKENEKBEszÁMoLőJAAIELNöKsEG20I1-202lKözöTTvEGzETTTEvEKENv_
sBcpnól.
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Előterjeszt ő(k): Fóbión Endre elnök,

2) Az pcyesül;r

202a. ÉvIlóru.BcnNtr, BnBoIraBNyrrvrurlrÁsÁNer Bs rözrraszxn-lsÁct sBszÁvolórÁNar. a202l. ÉvI<örrsÉcw:rÉstrBnvÉNsr prrocaoÁsA, A TAGDíI,qK N,DcÁLlapírÁs.q.

(ASz.6§6.a.)
Előterjesá ő(k): Fábián Endre elnök,
3) Az Br.r,BNór.zőslzotrsÁc rBlBNrÉsB a rözoyúlpsNBx
Előterjesztő(k): Kerekes ImrénéEB elnök
4) Az BcyesüLET ALApszAsÁLvÁNAK roRnrrctóra (Szexnerv vÁrrozÁs)
Előterjesáő(k): Fábián Endre elnök, Tóth Gábor ügnezető

5) Ecypsü,Brl

KITüNTETEsBr ooaírBlÉsn
Előterj esztő(k): Fábián Endre elnök

6) A rsl.öLónzortsÁc

aBszÁMolór,t a rnlöltlsI FoLyAMATRól Bs JAvAsLATA Az EGvEsüLET ELNöKE, alBt NörBr, elNörsEcl TAGJAI, AaEB TAGJAI ps a oírszoTTsÁG TAGJAINAK szBN,nLysRE.
(ASZ 6 § 6.6.e.)
ElőterjesztőQ): Menyhárt Imre a jelölőbizottság elnöke
7) Az EGvEsüLET erNörspcpwgr, r,rlücver.ószorrsÁcÁNar ÉsoírnzorrsÁcÁl,Tnr vmovÁlasz-

szevazÁssAl A 202I-2025 rözörrr pószerna.
8) A l,mcvÁlaszrorr pr,Nör szrx_poclaló pnocRer:nmnsznop
TÁsA TITKos

Szavazás eredménye:27 igen, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva.

A közgyúlés az első 3 napirendi pontokban meghallgatta
o nline szav azással hatátr o zatokat ho zott :

A PNYME Küldöttközgyűlése

és megvitattaazelőterjesztéseket majd

nyílt

202l. május S-ei ülésénekhatározatai:

1./2021.05.05. key. határozat

A küldöttközgyűlés 2017-202I között végzett munkáról szóló lreszámolót a szóbeli kiegészítésekkel és aválaszokkal együtt elfogadja.

szavazáseredmén)re:"
2.

, , l

.:,., l1

,,,,:

.

l202l .05.05. kgy . határ ozat
A küldöttközgyűlés az egyesület2020. évi tevékenységérőlszőlő pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést 33,865 eFt költség és 30.698 eFt bevétel mellett -3.167 eFt eredménnyel
elfogadja.
'
szavazás eredmén}re:',_:. i,,",,, ].,]l ] ,i,,, .-, ,. ,,,
. :,, l
.

határozat
A küldöttközgyűlés azBllenőrző Bizottság beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
szavazás eredmén}ze : 26 ígen, 2 tartőzkodás és ellens zavazat nélkül elfogadva.

3./202 1.05.05. kev.

4. l 202I.05.0

5.

kw. határ ozat

A küldöttközgyűlés az egyestilet 2a21. évi tevékenységérevonatkozó terveket - beleérfve a
gazdalkodásra vonatkozó terveket 22.957 eFt költség és 20.180 eFt bevétel mellett -2.777e Ft
tervezettpénzügyi eredménnyel, a tagdíjak változatlanul hagyása mellett - elfogadja.
szavazás eredménye: 26 igen,2 tartőzkodás és ellenszavazat nélkiil elfogadva.
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A közglulés

a 4. napirendi pontjának (alapszabáIy módosítás) megtargyalásával fo$atta munkáját
és hallgatta meg az elnök előterjesáésében az elnökség javaslatát az alapszabály módosításanak kap-

Az egyesület jelenlegi, 1135 Budapest, Tahi u. 53-59. cím
alatti irodájrának bérleti szerződésűazíngatlan tulajdonosa felmondtaígy sztikségszeni az egyesület
székhelyének megváltoztaása. Az elnök beszámolt arról, hogy sikeres trárgyalásokat folytattak a
Nyomda- és Papíripari Szövetség elnökségével, akik hozzájárulta§ hogy saját tulajdonú ingatlanuk,
1114 Budapest, Bartók Béla űt 4I. fszt 6. címe alá az eryesület székhelyétbejegyeztesse.
A közgyűlés elfogadta a beterj esztett j avaslatot és határo zatot hozoít.
csán, amelyet a székhely változás indokolt.

5./2021.05.05. kgy. határozat
A küldöttközgyűIés elfogadja, hogr a Papír-ésNyomdaipari Műszaki Eryesület új székhelye
a l1,I4 Budapest, Bartók Béla út 4l. fszt 6. legyen" ezzeI az egyesület alapszabályrának beter-

esáett véitoztáását fudomásul veszi.
Egyidejűlegmegbízzaügyvezetőt, hogy az elfogadott módosítással javított alapszabály-váItozatot a törvényi rend szerint adja be az illetékes Fővarosi Törvényszéknek elfogadásra és ezzel egyidejűleg tegye nyilvánossá az egyesület honlapjan is.
Gondoskodjon arról, hogy a székhelyváltozásról a tagsági körön kíviil is minden partneriink a
megfelelő időben tudomást szerezzen.

j

szavazás eredménye:25 igen,2tartőzkodás

Eá követően az ewesület elnöke az elnökség

és 1ellenszavazatmellett elfogadva.

az egyesület eddigi támogatását és bejelentette mindkét testíilet teljes tagságrának lemondását. Egyuttal kérte
aközgyiilés| hogy a jelölőbizottságot erősítsék meg a tisáségtikben (ASz, 7§6,e.) majd áádta az
elnöklést a j elölőbizottság elnökének.
6. l

2021.0 5.0 5.

és ellenőrző bizottság nevében megköszönte

kw . határ ozat

A küldöttközgyűlés az elnökség által megbízott jelölőbizottságot (Menyhár1 Imre elnök, Szabő
Szabolcs, Schmidt Dániel) tisáségébenmegerősíti és jelöltállítási munkájukat elfogadja.
szavazás eredménye:25 igen,3 tartózkodás és ellenszavazatnélkül elfogadva.
elnöke beszámolt a jelölési folyamatról és ismertette a jelöltekkel szembeni követelményeket és a kiválasztás szempontjait.
A jelölőbizottság javaslata az elnök, elnökség és EB tagtrairaa}025-igterjedő időszakra:

A jelölőbizottság

Elnök Fábian Endre; alelnökök: Dr. Koltai Lászlő, Dr. Novotny Erzsébet;.elnökségi tagok Faragó
István, Gyurina Lászlő, Menyhrárt Imre. EB elnök: Bagdi lldikó, EB tagok Csősz Gábor, Seres Károly. A jelölőbizottság kettős jelölésre nem tett javaslatot.
Továbbá a jelölőbizottság javaslatot tett a2027-ig terjedő ídőszak<ra az egyesület díjbizottságának
elnökóre: Pesti Sándor valamint abizottság négytagú tagságára: Dr. Madai Gyula, P. Holl Adrienn,
Persovits József, Jakubász Péter.

Az

előterjesáést követóen

aközgyűés nem tett további személyi javaslatokat és kezdetét vették a

titkos online szavazások.
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Első körben az etnök és az alelnökök személye, majd az elnökség tagiai, azEB elnöke és EB tagok
és vógezetiil a díjbizottság elnöke és tagsága kertilt szavazás alá:

A titkos szavazáson28 fő vett résú.,ezekmindegyike érvényes(a teljes egyesületi küldöttlétszám
(45 fő) 62 %o-a az online jelenlévők 100 Yo-a), így a szavazás miir az első forduló után érvényesés
eredményes. Minden küldött megkapta a megválasztáséútoz sziikséges számí szavazatot.

Ez

alapján az egyesület megviálasáott tisáségviselői és a rájuk leadott szavazatok a2025-ös követ-

kező tisziűjításig:

Az egyesület elnöke

Fábian Endre

28128 (100 %)

Alelnök
Alelnök

Dr. Koltai LászIó
Dr. Novotny Erzsébet

27l28 (96 %) igen szavazat
28128 (100 %) igenszavazat

Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag

Faragó IsWan

Gyurina LászIő
Menyhárt Imre

25/28 (89 %) igenszavazat
26128 (93 %) ígen szavazat
28128 (100 %) ígenszavazat

Az Ellenőr ző Bizottság elnöke

Bagdi ndikó

27128 (96 %) ígen szavazat

Az Ellenór ző Bizottság tagsa
Az Ellenőr ző Bizottság tagsa

Csősz Gábor

27128 (96 %) igen szavazat

Károly

27128 (96 %) igen szavazat

Díjbizottság
Díjbizottság
Díjbizottság
Díjbizottság

pesti sándor
Dr, Madai Gyula

27 l28 (96 %) ígen szavazat

P. HollAdrienn
persovits József

24128 (86 %) igen szavazat

Jakubász péter

24128 (86 %) igen szavazat

elnöke
tag
tag
tag

Díjbízoítságtag
7

.l2021.05.a5.

Seres

ígenszavazat

24128 (86 %) igen szavazat
24128 (86 %) igen szavazat

kw. határozat

A küldöttközgyűlés a tisztujítást befejezettnek és az alábbi összetételű elnökséget valamint EllenőrzőBizottságot a következő, 2025-banesedékes tisáújíüísigmegválasáottnak tekinti:
Fábián Endre az egyesület elnöke, Dr. Koltai LászIő és Dr. Novotny Erzsébet alelnökök,
István, Gyurina LászLő és Menyhárt Imre elnökségi tagok, Bagdi lldikó Ellenőrző
Bizottság elnöke, Csősz Gábor, Seres Karoly Ellenőrző Bizottsági tagok.

Faragő

Megbízzaügyvezetőt, hogy az egyestilet honlapját (.../magunkról/tisztségviselők) a tisztújítás
eredményénekmegfelelően frissítse.
szavazás eredménye:28 igen, ellenszavazatéstartózkodásnélkül, egyhangúlag elfogadva

A

szavazás eredmónyének ismertetóse és határozaba foglalása

uté"ri' az

egyesület megválasztott elnöke átvette aközgyűlés elnöklését. Maga és atöbbi megválasztott nevében megköszönte abízalmat
majd röviden ismertette a következő idősza7<ra szóló tervek fő jellemzőit, amit a tagság nagy elégedettséggel fogadott.
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A közgyűlés végénaz elnök bejelerrtette az egyesületi kittintetések odaítélését,amely az online lebonyolítas miatt gyakorlatilag a kitiintetettek szóbeli méltatásában valósult meg. A díjak fizikai kiosztására a legközelebbi PNYME rendezvényen fog tinnepélyes keretek között sor keriilni.
202I . évi díjazottjaink:

Fodor Erzsébet - Lengyel Lajos díj
Kerekes Katalin - Vámos György díj
Pesti Sandor - Viárnos György díj

Eá követően Elnök

a közgyűlést 15:41-kor szabályszerűen bezárta.

Az elnöki/ügyvezetői beszámoló

, az e|Ienőrző

bizottság jelentése és a közgyúlés jegyzőkönyve

meg-

találhatő és letölthető az egyesület honlapjáról a tlnlw.pnyme.hu/dokunientu fejezetben.

A jóváhagyott váItoztatási javaslatokkal konigált módosított a|apszabály ,,Elfogadásra a Fővarosi
Törvényszéknek beadva" megjegyzéssel megtalálható az egyesület honlapján a www.pl]yme.hu/dokrirnentumok fei ezetben.
Budapest, 2021. május 5

Készítette: Tóth Gábor
A jegyzőkönyv összesen 6 számozott oldalból á1l
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Levezető elnök
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gyzőkönyy btlqle§{ók

:

T-.*r.....' Cl,hl*l^-. o.
Faludi viktória

Hausz Attila

Melléklet(ek):
Hitelesített jelenléti ív;
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