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A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
rendkívüli küldöttközgyűlése az alap- 
szabálynak megfelelően került meghirde-
tésre. A közgyűlésre a küldöttek mellett  
meghívót kaptak a nem küldött elnökségi 
tagok és az Ellenőrző Bizottság tagjai.  
A kitűzött kezdési időpontig a küldöttek-
nek csak 41%-a regisztrált, így a köz- 
gyűlést csak fél órával később tudta  
megkezdeni határozatképesen. 

A közgyűlés hivatalos megkezdése előtt a ven-
déglátó s egyben egyesületi pártoló tag Pátria 
Nyomda Zrt. vezérigazgatója, Orgován Kata-
lin köszöntötte a közgyűlés küldötteit. Nagyon 

érdekes és továbbgondolásra érdemes javaslat 
hangzott el a részéről a nyomdaipar és más inno-
vatív iparágak összehasonlításáról. Eredményes 
tanácskozást kívánt, és meghívta a küldötteket 
egy bemutatkozó üzemlátogatásra a közgyűlést 
követően a nyomda új flexóüzembe.

Válaszként ígéret hangzott el az egyesület, 
mint a szakmáink műszaki értelmiségét tömörí-
tő szervezet vezetésétől, hogy ezt a témát tovább-
gondoljuk és továbbvisszük szélesebb fórumokra is.

Ezt követően került sor Fábián Endre elnöki 
megnyitójára, aki az egyesületi hagyományok-
nak megfelelően egyperces néma felállásra kérte 
a résztvevőket, hogy megemlékezzenek az egye-
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sület legutóbbi közgyűlése (2015. május) óta el-
hunyt tagjainkról.

Benda Jánosné Nyomdaipari szakosztály (57 éves) 
 2014-ben hunyt el, de csak most 
 értesültünk róla!
Koncz Pál Restaurátor Szakosztály (63 éves)
Urbán László Nyomdaipari szakosztály (92 éves)

Ezután a közgyűlés döntött a jegyzőkönyvveze-
tés módjáról és a jegyzőkönyvvezető személyé-
ről (Pesti Sándor), majd megválasztotta a szoká-
sos és szükséges bizottságokat.

Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló Mo-
ravcsikné File Katalin és Újváry Bálint.
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Jegyzőkönyv-hitelesítő: Faludi Viktória és Per-
sovits József.

Ezek után a közgyűlés változatlan formában el-
fogadta az előzetesen meghirdetett napirendjét.

A közgyűlésnek 1 (egy) napirendi pontja az 
egyesület alapszabályának a Fővárosi Törvény-
szék 13.Pk.60.426/1989/26. számú végzése alap-
ján szükséges módosítása, amelyet részleteiben 
ismertetett Pesti Sándor ügyvezető igazgató. (A 
küldöttek a javított alapszabály-tervezetet, a vál-
toztatásokat szükségessé tevő bírósági végzést és 
a Ptk. vonatkozó szabályainak kivonatait előze-
tesen már megkapták.)

Az előterjesztéshez két kérdés és egy hozzá-
szólás volt. A kérdéseket a helyszínen megvá-
laszolta az előterjesztő. A hozzászólás alaki és 
stiláris javaslat volt, a végső tördelésre vonatko-
zott, a tartalmat nem érintette, így az eredeti 
előterjesztés tartalmi változtatások nélkül ke-
rült szavazásra.

A küldöttközgyűlés az egyesület alapszabá-
lyának a jogszabályi változások miatt szüksé-
ges változtatásait ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül egyhangúlag elfogadta.

Egyidejűleg megbízta az ügyvezetőt, hogy az 
elfogadott módosításokat véglegesítse az alap-
szabály tervezetében, és a javított, elfogadott és 

hitelesített változatot a törvényi rend szerint és 
formában adja be az illetékes Fővárosi Törvény-
széknek elfogadásra.

A közgyűlés hangfelvételét, jegyzőkönyvét és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alap-
szabályt a közhasznúsági feltételeknek eleget téve 
tegye nyilvánossá az egyesület honlapján.

A közgyűlést követően a küldöttek üzemlá-
togatáson vehettek részt a Pátria Nyomda új 
flexóüzemében. Ezúton is köszönjük vendég-
látónknak, a Pátria Nyomda képviselőinek a le-
hetőséget!
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