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A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum adott otthont a Papír- és Nyomdaipari Mű-
szaki Egyesület 2019. május 8-án megrendezésre 
került közgyűlésének. Az eredetileg meghirde-
tett 11 órás időpontban határozatképes volt a 
közgyűlés: 58 küldött közül 25 (43%) személye-
sen és a 7 (12%) meghatalmazással együtt ösz-
szesen 32 fő (55 %) szavazati jogú résztvevőt re-
gisztráltunk. 

A küldöttek köszöntését követően a közgyűlés 
elnöke Fábián Endre, a PNYME elnöke felkérte a 
résztvevőket, hogy az egyesületi hagyományok-
nak megfelelően egyperces néma felállással em-
lékezzenek meg a tavalyi közgyűlés óta elhunyt 
tagokról, akiket az elhalálozás sorrendjében so-
rolt fel:

 � Tenki Mihály – Nyomdaipari szakosztály  
(62 éves)
 �Hujder Zoltán – Nyomdaipari szakosztály  
(71 éves)
 � Bundás Ferenc – Nyomdaipari szakosztály  
(69 éves)
 � Szilágyi Ottó – Papíripari szakosztály  
(93 éves)

PNYME küldöttközgyűlés

 � Südi István – Nyomdaipari szakosztály  
(80 éves)
 � Antalné Csőre Zsuzsa – Papíripari szakosztály  
(67 éves)
 � Kovács Elemér – Nyomdaipari szakosztály  
(74 éves)
 � Péterfi Sándor – Nyomdaipari szakosztály  
(72 éves)
 � dr. Egyed Béla – Nyomdaipari szakosztály  
(76 éves)
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Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással egy-
hangúlag megválasztotta a munkabizottságait: 

 � jegyzőkönyvvezetőnek az elnök javasolta Pesti 
Sándor ügyvezetőt, akit a közgyűlés a jegyző-
könyv közzétételének módjával (hangfelvétel, 
majd a kivonatos jegyzőkönyv az egyesület 
honlapján nyilvánosan közzétéve); 2 fő sza-
vazatszámláló: Försönits István (Nyomdaipa-
ri szakosztály), Krusslák Béla (Nyomdaipari 
szakosztály); 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő:  Hausz 
Attila (Nyomdaipari szakosztály), Faludi Vik-
tória (Nyomdaipari szakosztály), majd a köz-
gyűlés nyílt szavazással változatlan formában 
elfogadta az előzetesen meghirdetett napiren-
det, és ezt követően a PNYME vezetőségének 
beszámolóját az előző közgyűlés óta végzett te-
vékenységről.
 � Egyhangúlag elfogadta a 2018. évi mérleget, 
eredménykimutatást és közhasznúsági beszá-
molót és a 2019. évi költségvetési tervet, vala-
mint a tagdíjakat Fábián Endre elnök, Pesti Sán-
dor ügyvezető előterjesztésében.
 � Ezután Kerekes Imréné EB-elnök előterjesztésé-
ben hangzott el az ellenőrző bizottság jelenté-
se a közgyűlésnek.
 � A közgyűlés előterjesztéseinek sorát a PNYME 
tervei és feladatai az elkövetkezendő időszakra 
címmel Fábián Endre elnök előadása zárta.

Ezt követően a közgyűlés megkezdte munkáját.

Az előterjesztésekhez a dokumentációt (mérleget, 
eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést) a 
küldöttek előzetesen megkapták. A közgyűlés az 
első két napirendi pontot összevont előterjesztés-
ben tárgyalta. Meghallgatta és megvitatta a folyó 
gazdálkodási évre vonatkozó terveket, előterjesz-
téseket, elfogadta a tagdíjak változatlanul hagyá-
sát, majd nyílt szavazással egyenkénti előterjesz-
téssel a következő határozatokat hozta.

A PNYME KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE  
2019. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉNEK  
HATÁROZATAI

1/2019. 05. 08. kgy. határozat
A küldöttközgyűlés az előző közgyűlés óta vég-
zett munkáról szóló beszámolót a szóbeli kiegé-
szítésekkel és a válaszokkal együtt elfogadja.

A szavazás eredménye: 32 igen – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva.

2/2019. 05. 08. kgy. határozat
A küldöttközgyűlés az egyesület 2018. évi tevé-
kenységéről szóló pénzügyi beszámolót és köz-
hasznúsági jelentést az aktívák és passzívák meg-
egyező 15 818 eFt értékével, 46 529 eFt bevétel 
mellett –1946 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
elfogadja.

A szavazás eredménye: 32 igen – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva.

3/2018.05.08. kgy. határozat
A küldöttközgyűlés az egyesület 2019. évi tevé-
kenységére vonatkozó terveket – beleértve a gaz-
dálkodásra vonatkozó terveket 51 464 eFt költ-
ség és 51 845 eFt bevétel mellett 381 eFt tervezett 
pénzügyi fedezettel, az éves tagdíjak változatla-
nul hagyása mellett – elfogadja.

A szavazás eredménye: 32 igen – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva.

4/2019.05.08. kgy. határozat 
A küldöttközgyűlés az ellenőrző bizottság beszá-
molóját jóváhagyólag tudomásul veszi.

A szavazás eredménye: 32 igen – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva.

A szavazást követően az elnök közös ebédre 
hívta meg a küldötteket, majd a közgyűlést sza-
bályszerűen bezárta.

Az elnöki/ügyvezetői beszámoló, az ellenőrző 
bizottság jelentése és a közgyűlés jegyzőkönyve 
megtalálható és letölthető az egyesület honlap-
járól a www.pnyme.hu/dokumentumok fejezet-
ben.

Kerekesné Kecskés Katalin, Fábián Endre,  
Pesti Sándor


