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2022. április 20. t4z00 online Zoom meeting
(Host helyszíne: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6.)

A közeyűlés elnöke: Fábián Endre, az egyesület elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Tóth Gábor

A közgyűlés lebonyolítására online módon került sor a Zoom platformjának alkalmazásával. Aköz-
gyűlésre a küldöttek e-mailben kapták meg a meghívót, amely tartalmarta a belépéshez szükséges
linkeket, a napirendi pontokat és a legfontosabb tudnivalókat az online lebonyolítás technikai fel-
tételeivel kapcsolatosan. A meghívó csatolmányáhanaküldöttek rendelkezésére bocsájtottuk a202I.
évi mérleg és eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és az EllenőtzőBizottság jelentését.

Az online meeting felületére avárőszobából egyenként és azonosítást követően engedtiik be a kül-
dötteket, akiket a jelenléti íven a mandátumvízsgáIő és szavazatszáriálő bizottság regisztrált. A ki-
tűzött kezdési időpontra a 45 fő (100%) küldött közül 29 fő (64%) képviselte magát. A résávevő
szavazati joggal rendelkezők közül 26 szavazati jog (90%) online, 3 szavazatijog (10%) személyesen
vett részt a szavazásokon. Meghaíalmazással 3 fo képviseltette magát. Összesen 29 fő (640Á) szava-
zati jogú résztv ev őt regisztráltunk.
A mandátumvizsgáIő és szavazatszámláIő bizottság jelentése alapján aközgyűlés így a meghívóban
eredetileg meghirdetett időpontban 2022. április 20. 14:00-kor határozatképesen (ASZ 6.5.e.)
megkezdte a munkáját.(1 sz. melléklet, hitelesített jelenléti ív.)
A közgyűlés ideje alatt online becsatlakozott további 3 szavazatíjoggal rendelkező személy, akik
időnként résá vettek a szavazásokban.
A közgyűlésen online részt vett az ell'enőrző bizottság egy tagja és az elnökség szavazati joggal nem
rendelkező egy tagsa, ők az online voksolásokban nem vettek résá.

Azigyvezető ismertette az online szavazás technikai menetét és javaslatot tett a levezető elnök sze-
mél},ére (Fábián Endre az egyesület elnöke) akit a közgyűlés nyílt szavazással 26 (orrline) + 3 (sze-

nrél),es): 29 igen szavazattal, taftózkodás és ellenszavazat nélktil elti-}gadott.

Az elnök előterjesztette a közgyűlés munkabizottságainak nyílt szavazással történő megválasztását:

3 fő mandátumvizsgáló és szavazatszámIáIő bizottság:

Pesti Sándor §yomdaipari Szako sztáIy)

Ujváry Bálint Q'{yomdaipari Szakosztály)

Tóth Gábor §yomdaipari szako sztály)

Szavazás elednqény9:26 (orrline ) - 3 (szerrrélve") - 29 ií]err szavazattal. tartózl<odirs és ellerrszarl?tzitt

nélkül elfoqadott.
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Jeevzőkönyvvezetőnekjavasolta az elnök Tóth Gábor ügyvezetőt, akit a közgyűlésjegyzőkönyvének
közzétételének módjával (egyesület honlapján nyilvánosan közzétéve) együtt megbíz, nyíIt szavazás-
sal26 (orr|ine) + 3 íszerTélyes):29 igerr szavazattal. tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott.

2 fő jeg.vzőkönyv hitelesítő: Faludi Viktória Q.tryomdaipari szakosááIy)

Hausz Attila (Nyomdaipari Szakosztály)

Szavazás eredménye: 25 (online) -| 3 (személves) : 28 igen szavazatta\,I tartőzkodás és ellensza-
vazat nélkül elfogadott.

Ezt követően a közgyűlés nyíIt szavazássalváltozatlan formában elfogadta az e|őzetesen meg-
hirdetett napirendet:
1) Az pcypsüLET ELNöKÉNor spszÁtvtoI-óra Az EGvEsüLET 202I. ÉvseN vÉczprt rpvÉrpNysÉcÉ-

nól.
Előter"iesztö Fáhián Endre elnök

2) Az pcypsüLlT 202I. Évl laÉnl-pcÉNnr, EREDMÉNyr<rluturarÁsÁNar És rözHaszNúsÁcr spszÁ-
volórÁNar. a2022. Évr rölrspcvprÉsr rpRvÉNpr plpocaoÁSA, A TAGDírar vpcÁr,lapírÁsa
(ASz.6§6.a.)

E,lőteriesztő(k): Fúhián Endre e lnók., Tóth Gáhrlt"üg:;llg2elif
3) Az pt-lpNóxzőslzorrsÁc rpI-pNrpse a rözcyút-ÉsNpr

Eiőter.jesztő(k}: Bagdí lldikrl EB clni)k,\cra,r Károlv EB tag
4) Javaslar A,,NvoMDAIIARI SzarpvgpRKÉpzÉsÉRT KözHAszNú AlapírvÁNy" lÉrnpHozÁsÁ-

RÓL.

IIöterjesztő (ky Fáhiúll E.ndt,c clttiik

5) Ecypsülprl KITüNTETÉspr ooeírplÉsp
Előter"jesztő(k): Fúb i ti n Et,t&e eí ntik

Szavazás eredménve: 27 (online) + 3 (szenrélyes) : 30 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszava-
zat néikül elfoqadott.

Az egyesületi hagyományoknak megfelelően először az elmúlt közgyűlés óta elhunyt tagokról emlé-

keáek meg a résztvevők 1 perces néma csenddel.

A 202I. évi közgyúlés óta elhunyt tagok az elbalélozás időpontj a alapján időrendi sorrendben:

Rusznák János

kovács Lőránt

Pokomy Vilmos

Ambrus János Géza

Szantó Béla

Makai Gábor

Nyomdaip ari szako sztály

Nyomdaip ari szako sztáIy

Nyomdaip ari szako sztály

Nyo mdaip ari szako sztály

Nyomdaip ari szako srtály

Nyomdaip arí szako sztály

75 éves

81 éves

74 éves

94 éves

82 éves

54 éves
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A közgyűlés az első két napirendi pontokban meghallgattaazelnök és az ügyvezetőbeszámolóját és

megvitatta az előterjesztéseket majd nyílt online szavazássalhaíározatokathozotí:

A PNYME Küldöttközgyűlése 2022. április 20-ai ülésének határozataiz

l. 12022.0 4.20. kw . határ ozat
A küldöttközgyűlós 202I. évben végzett munkáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel
és aváIaszokkal együtt elfogadja.

Szavazás eredménye: 27 (orrline) + .j (szenrél},es) - 30 igen szal,azattal. tartózkodás és ellenszava-
zat riélkíil el íb girclva.

2.12022.0 4.20. kw. határ ozat
A küldöttközgyűlés az egyesületa202I. évi tevékenységéről szóló pénzüryi beszámolót és köz-
hasznúsági jelentést 3I.047 eFt költség és 46.685 eFt bevétel mellett 15.638 eFt eredménnyel
elfogadja.

Szavazás eredmén)re: 27 (online) + 3 (személves) : 30 ieen szayazettal, tartőzkodás és el|enszavazat

nilküslfoead]ia.

3. 12022.0 4.20. kw. határ ozat
A küldöttközgyűlés az egyesület 2022. évi tevékenységére vonatkozó terveket - beleérlve a
gazdálkodásra vonatkozó terveket 36.840 eFt költség és 39.680 eFt bevétel mellett 2.840 eFt ter-

vezett pénzügyi fedezettel, atagdíjakváltozatlanul hagyása mellett - elfogadja.
szavazás eredménye:25 (<lltlirlc) i j (szerrrél}es) - 28 igcrl szar,,azattaI. 1 t;rrttizlirlcliis ós cllcrlsziri,irzat

r§j]$!_,qlllxir.ü:l

A 3. napirendi pontot azEB elnökének (Bagdi Ildikó) távolmaradása miatt Seres Károly EB tag adta

elő. Pesti Sandor javaslata a napirenddel összeftiggésben, hogy az EB is vegyen részt2022 évben a

Mérlegben szereplő értékelési tartalék (szaklapok értéke) aktuaIizáIásában. Eá követőenhatározat-
hozatalrakerült sor.

4. 12022.0 4.20. kw. határ ozat
A küldöttközgyűlés azEllenőrző Bizottság beszámolój át jőváhagyólag tudomásul veszi.

szavazás eredménve
zat rréikül elfbgadva.

26 (online) + 3 (személyes): 29 izen 1 tartózkodás és ellenszaya-

A közgyűlés a 4. napirendi pontjának megtargyalásával folytatta munkáját.

Az elnök előterjesztette javaslatát az egyesület által létrehozandő alapitvány céljával és küldetésével

kapcsolatosan. Az elnöki javaslat szövege előzetesen megküldésre került a küldöttek szétméra. Az
alapitvény önálló gazdasági egységként működne kuratóriumma| az élén. A működéséhez szükséges

forrásokat a szal<képzést támogatő vállalkozások és egyéb magánadomrányok biáosítanak. A létreho-

zandő alapítvény fió küldetése aszaL<rnai (nyomda, papír, restaurátor) közép- és felsőfokú szakképzés

támogatása. tanulmiányok, ösztöndíjak, szakmát népszerúsítő programok finanszírozása. Az induló
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alapítvány kezdőtőkéjét a megszíint ,,Felsófokú Nyomdaipari Szakemberképzésért Alapítvány" va-
gyonának egy része biztosítaná. A közgyúlés résávevői összességében egyetértettek ajavaslat tartal-
mával, különböző vélemények az induló aIapítvány kezdővagyonával kapcsolatosarr érkeztek.

A közgyűlés elfogadta a beterjesáett javaslatot és az alábbi határozatothozta,

5. 12022.0 4.20. kw. határ ozat
A küldöttközgyűlés támogatja a,,Nyomdaipari Szakemberképzésért Köáasznú Alapítvány" lét-

rehozásál" és egyúttal felhatalmazza az elnőkséget, hogy tegye meg a sziikséges lépéseket az alapít-
vány működésének megkezdéséhez.
Szavazás eredménye:

zat nélktil elfbgadva,
22 /online\ + 3 (személves) 25 isen .3 tartőzkodás ós ellenszava-

A közgyűlés végén az elnök bejelentette az egyesületi kitüntetések odaítélését és átadtaaDíjbizottság
elnökének a szőt. Pesti Sándor ismertette a bizottság döntéshozatali gyakorlatát valamint améItatá-
sok kíséretében ismertette a dijazottakneveit. Javaslatként elhangzott, hogy a díjakfizíkaí átadására
a PPDexpo keretében kerüljön sor.

2022. évi díj azottj aink:
Hausz Attila - Lengyel Lajos-díj
Tóth József - Lengyel Lajos-díj

György Géza- Dr. Vámos György-díj

Eá követően Elnök a közg;rűlést 15:52-kor szabályszerűen bezárta.

Az elnöki/ü gyvezetői beszámoló , az el\enőrző bizottság j elentése és a közgyűlés j egyzőkönyve meg-
található és letölthető az egyesület honlapjáról a rlu,u,.pn},nre.hul'dokttnrentul-nok fejezetben.

Budapest, 2022. április 20.

Készítette: Tóth Gábor
A jegyzőkönyv összesen 4 számozott oldalból ál1

Levezető elnök J,

Jeeyzőkönyv hitelesítők

O,.}5-".
Faludi viktória

M e llé klet (e/r/., Hitelesített j elenléti ív
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Jelenléti ív
PNYME XXKX. küldöttközgrulés

2022. április 2O . (szerda)
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