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2014. április 24-dikén Budapesten,  
a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
adott otthont a PNYME éves rendes köz-
gyűlésének. A közgyűlésre a 74 küldött 
mellett meghívást kaptak a nem küldött 
elnökségi tagok, az EB tagjai és a szak-
lapjaink főszerkesztői. A megjelent 
51 küldöttel a közgyűlés határozatképes 
volt, így az a napirendben meghirdetettek 
szerint, pontosan 11 órakor elkezdődött. 
Az ülés elnöke: Fábián Endre, a Papír- 
és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
elnöke volt.

PNyME XXX. rendes közgyűlés
BudaPEst, 2014. áPril is 24.

Az elnöki megnyitót követően először az elmúlt 
közgyűlés óta elhunyt tagjainkra emlékeztünk 
egyperces néma felállással.

Az előző közgyűlés (2013. május) óta elhunyt 
tagjaink az elhalálozás időpontja alapján időren-
di sorrendben:
   Papp Lajos

Nyomdaipari szakosztály (2013. május 14.,  
65 éves)
  Péntek István

Nyomdaipari Szakosztály (2013. május 14.,  
59 éves)
  Bede István

Nyomdaipari szakosztály (2013. augusztus 01.,  
72 éves)
  Gabányi Andor

Papíripari Szakosztály (2013. szept. 14., 97 éves)
  Földes György 

Nyomdaipari szakosztály (2013. dec. 17., 99 éves) 
a PNYME alapító tagja
  Péteri Károly

Nyomdaipari szakosztály (2014. január. 22.,  
70 éves)
  Weisz László

Nyomdaipari szakosztály (2014. február 27.,  
87 éves)

Ezt követően döntött a közgyűlés a jegyző-
könyvvezetés módjáról, amely a szokásos mó-

Fábián Endre

Németh László

Pesti Sándor
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don történik. Hangfelvétel készül a közgyűlésről 
és ez alapján készül a kivonatos, írott jegyző-
könyv. Ezt követően kerültek megválasztásra a 
közgyűlési bizottságok. 

Mandátumvizsgáló bizottság – Kerekes Péter 
nyomdaipari szakosztály és Szőke András papír-
ipari szakosztály

A jegyzőkönyv hitelesítésére Persovits József és 
dr. Novotny Erzsébet (mindketten nyomdaipa-
ri szakosztály) kapott megbízást a közgyűléstől, 

majd a közgyűlés egyhangúlag és változatlan 
formában elfogadta az előzetesen meghirdetett 
napirendjét.

A résztvevők köszöntése után a házigazda, Né-
meth László ügyvezető igazgató röviden a HM 
Zrínyi Kft. tevékenységét és történetét ismertet-
te. „A magyar térképészet kezdetei a 15–16. szá-
zadig nyúlnak vissza. Az első hitelesen magyar 
kézből származó, Lázár-térképként ismert mű 
1528-ban jelent meg,  olyan katonai térképészek 

Szavaznak a küldöttek

Németh László bemutatja a múzeumot

Ofszet gépterem, 2014

A HM Zrínyi jelentős digitális nyomókapacitással is bír

Ofszet gépterem, 1940
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A PNYME Küldöttközgyűlése 2014. április 24-dikei ülésének határozatai:

A küldöttközgyűlés az egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolót az aktívák 
és passzívák megegyező 11.239 eFt értékével és 51.306 eFt bevétel mellett –1.535 eFt mérleg sze-
rinti eredménnyel elfogadja.

A küldöttközgyűlés az előző közgyűlés óta végzett munkáról szóló beszámolót a szóbeli kiegé-
szítésekkel és a válaszokkal együtt elfogadja.

A küldöttközgyűlés az ellenőrző bizottság beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
A küldöttközgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a restaurátor szakosztály tisztújító szakosz-

tályi küldöttgyűlésének a határozatait. Gratulál, és sikeres munkát kíván a megválasztott szak-
osztályi vezetésnek.

A küldöttközgyűlés tudomásul veszi az MTESZ felszámolási eljárásáról szóló tájékoztatót, és 
megbízza az ügyvezetőt, hogy a továbbiakban is képviselje a PNYME érdekeit a hitelezői választ-
mányban, illetve fennállásáig az MTESZ szövetségi tanácsában.

A küldöttközgyűlés megbízza Fábián Endrét és Pesti Sándort, hogy a 2015-ben megrendezésre 
kerülő PPfest keretében a PPDexpo szervezésének előkészületeit kezdje meg. 

Az elnöki összefoglalót követően a közgyűlést az elnök 12.35-kor bezárta.
A jó hangulatban elfogyasztott ebéd után volt lehetőség az intézet által fenntartott térképészet- 

történeti múzeum, majd a sok érdekességgel szolgáló nyomdaüzem megtekintésére.
Az elnöki/ügyvezetői beszámoló és az ellenőrző bizottság jelentése is megtalálható a PNYME 

honlapján: http://www.pnyme.hu/dokumentum.php. Az elfogadott beszámolót a titkárság a tör-
vényi előírásoknak megfelelően beadta az OBH-hoz. 

váltak híressé ezen évszázadok alatt, mint pél-
dául a kétszáz éve született Tóth Ágoston. A po-
lihisztor térképésznek is nevezett honvéd ezre-
des kézügyességét egyébként a művészetekben is 
kamatoztatta, számos rajza és festménye maradt 
fenn, bizonyítva rendkívüli tehetségét. Az ő pél-
dája is jól mutatja, hogy a térképészet is egyfajta 
művészet.” A helyszínen a Magyar katonai tér-
képészet szakmai múzeumát a közgyűlés után a 
résztvevők meg is tekinthették.

Ezt követően kerültek sorra az alapszabály 6.3 C. 
d. e. pontjainak megfelelően a beszámolók.

Az egyesületi vezetés és az ellenőrző bizottság 
beszámolója az egyesület előző közgyűlése óta 
végzett tevékenységéről

Előterjesztők: Fábián Endre elnök, Pesti Sándor 
ügyvezető, Kerekes Imréné EB elnök

Az egyesület 2013. évi mérlegének, eredmény-
kimutatásának és közhasznúsági jelentésének 
előterjesztése és elfogadása

Előterjesztők: Fábián Endre elnök, Pesti Sándor 
ügyvezető

A beszámolókat követően az elmúlt évek ki-
emelkedő teljesítményei alapján odaítélt egye-
sületi kitüntetések átadására került sor. 

  Lengyel Lajos-díjban részesült dr. Horváth Csaba.
  Földi László-díjban részesült dr. Koltai László 

és Persovits József

A kitüntetéseket az egyesület elnöke adta át. 
(Dr. Horváth Csaba és dr. Koltai László akadályozta-
tásuk miatt a vándorgyűlésen vehetik át személyesen.)

A díjátadásokat követően Fábián Endre elnök 
ismertette az egyesület terveit és feladatait az el-
következendő időszakra, és előterjesztette a köz-
gyűlés határozati javaslatait, melyeket a küldöt-
tek egyhangúlag elfogadtak.

Persovits József átveszi a Földi László-díjat


