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A pandémia korlátozó hatásai miatt a közgy�-
lés lebonyolítására online módon került sor a 
Zoom platformjának alkalmazásával. A közgy�-
lésre a küldöttek e-mailben kapták meg a meg-
hívót, amely tartalmazta a belépéshez szükséges 
linkeket, a napirendi pontokat és a legfontosabb 
tudnivalókat az online lebonyolítás technikai 
feltételeivel kapcsolatosan. A meghívó csatolmá-
nyában a küldöttek rendelkezésére bocsátottuk 
a 2020. évi mérleg- és eredménykimutatást, ki-
egészít� mellékletet és a jelöl�bizottság javaslatát. 
A közgy�lés elnöke Fábián Endre, a PNYME el-
nöke, a jegyz�könyvvezet� Tóth Gábor az egye-
sület ügyvezet� igazgatója volt.

Papír- és Nyomdaipari M�szaki Egyesület 
tisztújító küldöttközgy�lés
2021. MÁJUS 5.,  13:30, ONLINE ZOOM MEETING

Tóth Gábor

Az online meeting felületére a várószobából 
egyenként és azonosítást követ�en engedtük be 
a küldötteket, akiket a jelenléti íven is rögzítet-
tünk. A kit�zött kezdési id�pontra a 45 f� kül-
dött közül 25 f� (56%) online be is jelentkezett és 
további 1 f� küldött (2%) meghatalmazással kép-
viseltette magát, így együtt összesen 26 f� (58%) 
szavazati jogú résztvev�t regisztráltunk.

A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bi-
zottság jelentése alapján a közgy�lés így a meg-
hívóban eredetileg meghirdetett id�pontban 
2021. május 5-én 13:30-kor határozatképesen 
(ASZ 6. § 5.e.) megkezdte a munkáját. A közgy�-
lés ideje alatt további 2 f� küldött kapcsolódott 

Birkás Béla Nyomdaipari szakosztály 79 éves

Risto Rytkönen Nyomdaipari szakosztály 68 éves 

Bencze Pál Papíripari szakosztály 62 éves

Darida Pál Nyomdaipari szakosztály 78 éves

Megyik András Nyomdaipari szakosztály 78 éves

Dr. Annus Sándor Papíripari szakosztály 89 éves

Király Ern� Nyomdaipari szakosztály 78 éves

Dr. Helyes Lászlóné Papíripari szakosztály 83 éves

Pék Ferenc Papíripari szakosztály 63 éves 

Eiler Olga Nyomdaipari szakosztály 84 éves

Dr. Kardos György Papíripari szakosztály 78 éves

Bodrogi József Nyomdaipari szakosztály 65 éves

Csobod István Nyomdaipari szakosztály 76 éves

Darvasi László Nyomdaipari szakosztály 70 éves

Takács Ferenc Nyomdaipari szakosztály 70 éves 

Dr. Szikla Zoltán Papíripari szakosztály 75 éves

Nyíri István Nyomdaipari szakosztály 72 éves

Schreiber László       Nyomdaipari szakosztály 89 éves

Isépy Andorné         Papíripari szakosztály 62 éves 

Godzsa Zoltán     Nyomdaipari szakosztály 73 éves

Tóth Gábor Nyomdaipari szakosztály 65 éves

A 2019. évi közgy�lés óta elhunyt tagok az elhalálozás id�pontja alapján id�rendi sorrendben
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be, így a bekapcsolódásukat követ�en már �k is 
részt vettek az online voksolásokban.

Az elnöki köszönt�t követ�en az egyesületi ha-
gyományoknak megfelel�en el�ször az elmúlt 
közgy�lés óta elhunyt tagokról emlékeztek meg 
a résztvev�k egyperces néma csenddel.

Az ügyvezet� ismertette az online szavazás tech-
nikai menetét, és felkérte az elnököt, hogy ter-
jessze el� a közgy�lés munkabizottságainak 
nyílt szavazással történ� megválasztását.

Javaslatot tett a levezet� elnök személyére (Fá-
bián Endre, az egyesület elnöke), akit a közgy�-
lés nyílt szavazással 24 igen szavazattal, 2 tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül elfogadott.

Jegyz�könyvvezet�nek javasolta az elnök 
Tóth Gábor ügyvezet�t, akit a közgy�lés a jegy-
z�könyv közzétételének módjával (az egyesület 
honlapján nyilvánosan közzétéve) együtt, nyílt 
szavazással 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadott.

Három f� mandátumvizsgáló és szavazat-
számláló bizottság: Pesti Sándor (Nyomdaipa-
ri szakosztály), Menyhárt Imre (Nyomdaipari 
szakosztály), Tóth Gábor (Nyomdaipari szakosz-
tály). A szavazás eredménye: 24 igen, 2 tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

Két f� jegyz�könyv-hitelesít�: Faludi Viktória 
(Nyomdaipari szakosztály), Hausz Attila (Nyom-
daipari Szakosztály). A szavazás eredménye: 22 
igen, 4 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfo-
gadva.

Ezt követ�en a közgy�lés nyílt szavazással 
változatlan formában elfogadta az el�zetesen 
meghirdetett napirendet:

1. Az egyesület elnökének beszámolója az el-
nökség 2017–2021 között végzett tevékeny-
ségér�l. 
El�terjeszt�: Fábián Endre elnök

2. Az egyesület 2020. évi mérlegének, ered-
ménykimutatásának és közhasznúsági be-
számolójának a 2021. évi költségvetési ter-
vének elfogadása, a tagdíjak megállapítása 
(ASZ. 6. § 6.a.)
El�terjeszt�: Fábián Endre elnök

3. Az Ellen�rz� Bizottság jelentése a közgy�-
lésnek
El�terjeszt�(k): Kerekes Imréné EB-elnök  

4. Az egyesület alapszabályának korrekciója 
(Székhelyváltozás)
El�terjeszt�(k): Fábián Endre elnök, 
Tóth Gábor ügyvezet�

5. Egyesületi kitüntetések odaítélése
El�terjeszt�(k): Fábián Endre elnök   

6. A jelöl�bizottság beszámolója a jelölési 
folyamatról és javaslata az egyesület elnöke, 
alelnökei, elnökségi tagjai, az EB tagjai és a 
díjbizottság tagjainak személyére. 
(ASZ 6. § 6.6.e.)
El�terjeszt�(k): Menyhárt Imre, a jelöl�bizottság 
elnöke

7. Az egyesület elnökségének, felügyel�bizott-
ságának és díjbizottságának megválasztása 
titkos szavazással a 2021–2025 közötti id�-
szakra

A szavazás eredménye: 27 igen, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva.

Az elnökség 2017–2021 közötti id�szakban vég-
zett munkájáról Fábián Endre, az egyesület elnöke 
számolt be. Ezt követ�en a közgy�lés az egyesület 
2020. évi mérlegének, eredménykimutatásának és 
közhasznúsági beszámolójának, valamint 2021. 
évi költségvetési tervének el�terjesztését Fábián 
Endre elnökt�l, az ellen�rz� bizottság jelentését 
Kerekes Imréné EB-elnökt�l meghallgatta, és meg-
vitatta az el�terjesztéseket, majd nyílt, online sza-
vazással a következ� határozatokat hozta:

1./2021.05.05. kgy. határozat
A küldöttközgy�lés 2017–2021 között végzett 
munkáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészíté-
sekkel és a válaszokkal együtt elfogadja.

A szavazás eredménye: 26 igen, 2 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadva.

2./2021.05.05. kgy. határozat
A küldöttközgy�lés az egyesület 2020. évi tevé-
kenységér�l szóló pénzügyi beszámolót és köz-
hasznúsági jelentést 33.865 eFt költség és 30.698 
eFt bevétel mellett –3.167 eFt eredménnyel elfo-
gadja.
A szavazás eredménye: 26 igen, 2 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadva.

2021_3_MG.indd   39 2021. 06. 16.   20:54



40 MAGYAR GR AFIK A 2021/3

3./2021.05.05. kgy. határozat
A küldöttközgy�lés az Ellen�rz� Bizottság beszá-
molóját jóváhagyólag tudomásul veszi.

A szavazás eredménye: 26 igen, 2 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadva.

4./2021.05.05. kgy. határozat 
A küldöttközgy�lés az egyesület 2021. évi te-
vékenységére vonatkozó terveket – beleértve 
a gazdálkodásra vonatkozó terveket 22.957 eFt 
költség és 20.180 eFt bevétel mellett –2.777e Ft 
tervezett pénzügyi eredménnyel, a tagdíjak vál-
tozatlanul hagyása mellett – elfogadja.

A szavazás eredménye: 26 igen, 2 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadva.

A közgy�lés a 4. napirendi pontjának (alapsza-
bály-módosítás) megtárgyalásával folytatta 
munkáját, és hallgatta meg az elnök el�terjeszté-
sében az elnökség javaslatát az alapszabály mó-
dosításának kapcsán, amelyet a székhelyváltozás 
indokolt. Az egyesület jelenlegi, 1135 Budapest, 
Tahi u. 53–59. cím alatti irodájának bérleti szer-
z�dését az ingatlan tulajdonosa felmondta, így 
szükségszer� az egyesület székhelyének megvál-
toztatása. Az elnök beszámolt arról, hogy sikeres 
tárgyalásokat folytattak a Nyomda- és Papíripa-
ri Szövetség elnökségével, akik hozzájárultak, 
hogy saját tulajdonú ingatlanuk, 1114 Budapest, 
Bartók Béla út 41. fszt. 6. címe alá az egyesület 
székhelyét bejegyeztessék.

A közgy�lés elfogadta a beterjesztett javaslatot, 
és határozatot hozott.  

5./2021.05.05. kgy. határozat 
A küldöttközgy�lés elfogadja, hogy a Papír- és 
Nyomdaipari M�szaki Egyesület új székhelye a 
1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. legyen, 
ezzel az egyesület alapszabályának beterjesztett 
változtatását tudomásul veszi.

Egyidej�leg megbízza ügyvezet�t, hogy az el-
fogadott módosítással javított alapszabály-válto-
zatot a törvényi rend szerint adja be az illetékes 
F�városi Törvényszéknek elfogadásra és ezzel 
egyidej�leg tegye nyilvánossá az egyesület hon-
lapján is.

Gondoskodjon arról, hogy a székhelyváltozás-
ról a tagsági körön kívül is minden partnerünk a 
megfelel� id�ben tudomást szerezzen.

A szavazás eredménye: 25 igen, 2 tartózkodás és  
1 ellenszavazat mellett elfogadva.

Ezt követ�en az egyesület elnöke az elnökség 
és Ellen�rz� Bizottság nevében megköszönte 
az egyesület eddigi támogatását, és bejelentet-
te mindkét testület teljes tagságának lemondá-
sát. Egyúttal kérte a közgy�lést, hogy a jelöl�bi-
zottságot er�sítsék meg a tisztségükben (ASZ. 7. 
§ 6.e.), majd átadta az elnöklést a jelöl�bizottság 
elnökének.

6./2021.05.05. kgy. határozat 
A küldöttközgy�lés az elnökség által megbízott 
jelöl�bizottságot (Menyhárt Imre elnök, Szabó 
Szabolcs, Schmidt Dániel) tisztségében meger�-
síti, és jelöltállítási munkájukat elfogadja.

A szavazás eredménye: 25 igen, 3 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadva.

A jelöl�bizottság elnöke beszámolt a jelölési fo-
lyamatról, és ismertette a jelöltekkel szembeni 
követelményeket és a kiválasztás szempontjait.

A jelöl�bizottság javaslata az elnök, az elnökség 
és az EB tagjaira a 2025-ig terjed� id�szakra: el-
nök Fábián Endre; alelnökök dr. Koltai László, dr. 
Novotny Erzsébet; elnökségi tagok Faragó István, 
Gyurina László, Menyhárt Imre. EB-elnök Bagdi 
Ildikó, EB-tagok Cs�sz Gábor, Seres Károly. A je-
löl�bizottság kett�s jelölésre nem tett javaslatot.

Továbbá a jelöl�bizottság javaslatot tett a 
2027-ig terjed� id�szakra az egyesület díjbi-
zottságának elnökére: Pesti Sándor, valamint a 
bizottság négytagú tagságára: dr. Madai Gyula,  
P. Holl Adrienn, Persovits József, Jakubász Péter.

Az el�terjesztést követ�en a közgy�lés nem 
tett további személyi javaslatokat és kezdetét vet-
ték a titkos online szavazások.

Els� körben az elnök és az alelnökök személye, 
majd az elnökség tagjai, az EB elnöke és EB-tagok 
és végezetül a díjbizottság elnöke és tagsága ke-
rült szavazás alá.

A titkos szavazáson 28 f� vett részt, ezek mind-
egyike érvényes (a teljes egyesületi küldöttlét-
szám [45 f�] 62%-a az online jelenlév�k 100%-a), 
így a szavazás már az els� forduló után érvényes 
és eredményes. Minden küldött megkapta a 
megválasztásához szükséges számú szavazatot. 
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7./2021.05.05. kgy. határozat 
A küldöttközgy�lés a tisztújítást befejezettnek és 
az alábbi összetétel� elnökséget, valamint az El-
len�rz� Bizottságot a következ�, 2025-ben ese-
dékes tisztújításig megválasztottnak tekinti.

Fábián Endre, az egyesület elnöke, dr. Koltai 
László és dr. Novotny Erzsébet alelnökök, Faragó 
István, Gyurina László és Menyhárt Imre elnök-
ségi tagok, Bagdi Ildikó, az Ellen�rz� Bizottság 
elnöke, Cs�sz Gábor, Seres Károly ellen�rz� bi-
zottsági tagok.

Megbízza az ügyvezet�t, hogy az egyesület 
honlapját a tisztújítás eredményének megfelel�en 
frissítse. 

A szavazás eredménye: 28 igen, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva.

A szavazás eredményének ismertetése és határo-
zatba foglalása után az egyesület megválasztott 
elnöke átvette a közgy�lés elnöklését. Maga és a 
többi megválasztott nevében megköszönte a bi-
zalmat, majd röviden ismertette a következ� id�-
szakra szóló tervek f� jellemz�it, amit a tagság 
nagy elégedettséggel fogadott.

A közgy�lés végén az elnök bejelentette az 
egyesületi kitüntetések odaítélését, amely az on-
line lebonyolítás miatt gyakorlatilag a kitünte-
tettek szóbeli méltatásában valósult meg. A díjak 
fizikai kiosztására a legközelebbi rendezvényen 
fog ünnepélyes keretek között sor kerülni.

2021. évi díjazottaink:
 � Fodor Erzsébet – Lengyel Lajos-díj,
 � Kerekes Katalin – Vámos György-díj,
 � Pesti Sándor – Vámos György-díj.

Ezt követ�en az elnök a közgy�lést 15:41-kor sza-
bályszer�en bezárta.

Az elnöki/ügyvezet�i beszámoló, az Ellen�rz� 
bizottság jelentése és a közgy�lés jegyz�könyve 
megtalálható és letölthet� az egyesület honlapjá-
ról a www.pnyme.hu/dokumentumok fejezetben.

A jóváhagyott változtatási javaslatokkal kor-
rigált módosított alapszabály „Elfogadásra a F�-
városi Törvényszéknek beadva” megjegyzéssel 
megtalálható az egyesület honlapján a www.
pnyme.hu/dokumentumok fejezetben.

Az egyesület elnöke Fábián Endre 28/28 (100%) igen szavazat

Alelnök dr. Koltai László 27/28 (96%) igen szavazat 

Alelnök dr. Novotny Erzsébet 28/28 (100%) igen szavazat 

Elnökségi tag Faragó István 25/28 (89%) igen szavazat 

Az Ellen�rz� Bizottság elnöke Bagdi Ildikó 27/28 (96%) igen szavazat

Az Ellen�rz� Bizottság tagja Cs�sz Gábor 27/28 (96%) igen szavazat

Az Ellen�rz� Bizottság tagja Seres Károly 27/28 (96%) igen szavazat

Díjbizottság elnöke Pesti Sándor 27/28 (96%) igen szavazat

Díjbizottság tagjai dr. Madai Gyula 24/28 (86%) igen szavazat

P. Holl Adrienn 24/28 (86%) igen szavazat

Persovits József 24/28 (86%) igen szavazat

Jakubász Péter 24/28 (86%) igen szavazat

Az egyesület megválasztott tisztségvisel�i és a rájuk leadott szavazatok a 2025-ös következ� tisztújításig
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