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1. A szervezet alapadatai, működési formája 
 
Működési forma: egyesület/társadalmi szervezet 
Nyilvántartásba vétel száma:   Pk.68266/1992/1, 1992.03.23. 
Nyilvántartási szám: 4375 
Fővárosi Bírósági bejegyzés kelte: 1992. március 23. 
Adóigazgatási szám: 18006647-1-41 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág út 2-6. 
Bankszámlaszám: Erste Bank 11991102-02123420 
 
 
Az Egyesület célja a Magyar Posta területén dolgozó szakemberek és a vele kapcsolatban 
levő postai szolgáltatást végzők és azt támogatók összefogása, szakismeretük fejlesztése, 
információkkal való ellátása, az információcsere feltételeinek megteremtése. A postai 
szolgáltatást végzők érdekeinek képviselete, nemzetközi kapcsolatok ápolása. A postai 
szolgáltatást végzők érdekeinek részben közhasznú szolgálata és nemzetközi szintű 
képviselete, nemzetközi kapcsolatok és az Európai Uniós postai szakterületi kapcsolatok 
ápolása. 
 
Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket, mint cél szerinti tevékenységeket látja 
el: 

 • tudományos tevékenység, kutatás; 
 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
 
• kulturális örökség megóvása; 
 
• euroatlanti integráció elősegítése; 
 

Az Egyesület jelenleg vállalkozási tevékenységet nem végez. 

Az Egyesület országos tisztségviselői: 
 
Vezető tisztségviselők: 
Dr. Horváth Sándor elnök 
Dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök 
Molnár Sándor főtitkár 
 
Elnökségi tagok: 
Bánóczi Katalin   
Dömötörné dr. Ács Katalin  
Kis Pál Jenő    
Nagyné Haja Mária  
Sári Géza    
Tahy László    
Vízerné Molnár Piroska  
Zsuppán Géza     
 
Ellenőrző Bizottság tagjai:  
Neer János elnök 
Dr. Csermely Ágnes  
Pakó Mihályné  
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2. A könyvvezetés módja, a beszámoló 
 

Az Egyesület 2010-ben a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló 
készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) 
Korm. rendelet (amelyet a jelen beszámoló elkészítését szabályozó, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 178. §-ának (1) bek. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján rendelt 
el a Kormány) alapján vezette könyveit és készítette el 2010. évi beszámolóját. Az Egyesület 
könyvelését a kettős könyvvitel szabályai szerint vezette.  

 
Az Egyesületnél az üzleti év azonos a naptári évvel, ennek megfelelően a mérleg 
fordulónapja december 31.  

 
3. A mérleg és az eredménykimutatás formája 

 
A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. 

 
Az Egyesület, mint egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját a hivatkozott rendelet 
4. számú melléklete szerinti mérleg, továbbá a rendelet 5. számú melléklete szerinti 
eredménykimutatás előírt tagolásának megfelelően készíti el. A beszámoló tartalmazza 
továbbá az előírt tájékoztató adatokat is. Az Egyesület az üzleti évről a törvény szerinti 
kiegészítő mellékletet is készít.  
 
4. Pénzügyi, vagyoni helyzet, kapott támogatások részletezése, a vagyon 
felhasználásával kapcsolatos kimutatás  
 
Az Egyesület 2010. december 31-én 15.257 eFt mérleg főösszeggel készítette el mérlegét, 
az előző időszakban 18.625 eFt volt a mérlegfőösszeg.  Eszközei főként (99%-ban) 
pénzeszközökben vannak. A mérlegfőösszeg az előző évinek a 81,9 %-a. 
 
A saját tőke aránya a mérlegfőösszeghez képest 94,6% (az előző időszakban 85,3% volt). A 
kötelezettségek forrásokon belüli aránya 5,4%-ra csökkent (az előző időszakban 7,1% volt). 
 
A működésből származó nettó árbevétel 16.481 eFt-ot tett ki (2009-ben 6.757 eFt, tekintettel 
arra, hogy a Magyar Posta a jogi tagdíját 2008. decemberében utalta át). A kapott 
támogatások összege 2010. évben 1.000 eFt volt, melyből  az SZJA 1%-os támogatás 689 
eFt volt, az NCA pályázaton elnyert összeg pedig 300 eFt. szinten volt és 5.221 tett ki (2007-
ben 5.759volt).  
A bevételek és a ráfordítások összetétele az alábbiak szerint alakult 2010. évben (eFt-ban): 
 

 A tétel megnevezése Tárgyév 

A. Összes tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5 sorok) 16. 481 

  1. Közhasznú működésre kapott 
támogatás  

  2. Pályázati úton elnyert támogatás 300  

  3. Közhasznú tevékenységből 
származó bevétel  

  4. Tagdíjból származó bevétel     14. 533  

  5. Egyéb bevétel         1. 648 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele   
C. Összes bevétel (A.+B.) 16. 481 
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Az Egyesület bevétele 16.481 eFt, a költségei és ráfordításai 17.948 eFt-ot tettek ki, így a 
tárgyévi eredmény – 1.467 eFt. 
 
Az Egyesület saját tőkéje 14.430 eFt,  amelyből 2.000 eFt a jegyzett tőke és 13.897 e Ft az 
eredménytartalék. A fenti veszteség az Egyesület saját tőkéjét 12.963 eFt-ra módosítja. 
 
5. Kötelezettségek, követelések  
 
Egy évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége, illetve kötelezettségvállalása nincs az 
Egyesületnek. 
 
A kötelezettségek között esedékes szállítói, bér, adó- és járuléktartozások szerepelnek. 
 

MEGNEVEZÉS eFt

Szállítók 192

Adók, járulékok  
635

Kötelezettségek összesen 827
 
A szállítói tartózás még nem lejárt határidejű, a december havi bér járulékai határidőre, 2011. 
január hónapban az adóhatóság részére befizetésre kerültek. 
 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, így társasági és iparűzési adófizetési 
kötelezettsége sincs.  
 
6. Tájékoztató adatok 
 
Az Egyesületnél 2010-ben a titkárság átlagos statisztikai állományi létszáma 1,25 fő volt. 
A vezető tisztségviselői részére fizetett tiszteletdíj értéke 3.480 eFt.  

Az Egyesület 2010. szeptember 1-jei (Alapszabály 44. pontja szerint) taglétszáma 1273 fő, 
amely az előző évhez képest 112 fővel több. 
 
Kapott támogatások és azok felhasználása  
 

Forrás eFt
 SZJA 1% 689
Pályázat 300

Kapott támogatások összesen: 989

 
 

A tétel megnevezése Tárgyév 

1. Anyagjellegű ráfordítások 4.190 

2. Személyi jellegű ráfordítások 13.714 

3. Értékcsökkenési leírás 44 

Összes ráfordítás (1+2+3) 17.948 
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2010. októberében az SZJA 1 %-ának felajánlásából kapott 688.737 Ft-ot  az Egyesület 
2011. év során használja fel. 
 
Az Egyesület 2010. évben az NCA által kiírt pályázaton, a működési költség támogatásaként 
300 eFt-ot kapott, melyet az alábbi rendezvények részbeni – önrészen felüli - 
finanszírozásához használt fel: 
 

Megnevezés Időpont Összeg 
Ft 

Eurojumelages francia tagszervezettel szakmai nap 
Postamúzeumban 

2010. 09. 21. 22.500

Kézbesítési szakmai nap Nyugat-mo. PSZE Szervezet 2010. 10. 01. 18.900

Nemzetközi postakicserélő látogatás Kelet-mo. PSZE Szervezet 2010. 10. 21. 19.360 

Hálózati szakmai nap Nyugat-mo. PSZE Szervezet 2010. 11. 09. 33.000

Kiskereskedelmi szakmai nap országos PSZE rendezvény 2010. 11. 10. 251.000

Összesen:  344.760

 
A 2010. évben megtartott rendezvényekre felhasznált összeg: 
 

Megnevezés eFt-ban 

Elnökségi ülések 144
Közgyűlések 316
Bélyegnap 241
Humán nap 384
Két évtized 7
Pénzforgalmi nap 300
Kiskereskedelmi nap 262
Postamúzeummal közös rend. 88
Kelet Magyarország 452
Központi Terület 285
Nyugat Magyarország 102
Funkcionális, pénzforgalmi és 
üzleti terület  146

Senior csoport 11
Összesen: 2.738

 
 
Az Eurojumelages Wisla-i kongresszusán részt vett 7 fő, valamint az Eurojumelages 
Igazgató Tanács Szófiában megtartott ülésén részt vett 2 fő költsége 1.186 eFt volt. 
 
Az Eurojumelages párizsi székhelyű nemzetközi postai és távközlési szervezet (2009-ben 
volt 50 éves) 15 tagországa az utóbbi években egyre jobban erősíti a tagszervezetek közötti, 
szakmai, kulturális, sport stb. kapcsolatát. A PSZE 1992-es megalakulását követően 2000-
ben lépett be ebbe a szervezetbe, azzal a céllal, hogy a posta életében végbemenő gyors 
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változásokról aktuális információkkal lássa el a Magyar Posta szakembereit és egyesületi 
tagjait. 
 
Az Egyesület 80 eFt összegű cél szerinti juttatást adott 2010-ben a Dél-alföldi Postatörténeti 
alapítvány Múltidéző tanulmányok és visszaemlékezések a dél-alföldi postaszolgálat 
történeteiből kiadvány megjelenéséhez. Amely keretében az egyesület alapszabályában 
megfogalmazott célok szerint ápolja a hagyományőrzést és kulturális örökségünket. 
 
 
7. Rendezvények – konferenciák, műhelymunka 
 
A PSZE az elmúlt év során Szakmai Napokat szervezett, amelyen az adott témakörökben 
fórumot biztosított a hallgatóság részére kérdések megismerésére és megvitatására is.  
 
A rendezvények az aktuális napi témáktól kezdve a perspektivikus fejlesztési irányok 
lehetséges alternatíváinak bemutatásán keresztül, foglalkoztak a különféle postai 
témakörökkel és segítették az aktuális napi témák jobb megértését. 
 
A rendezvények az esetek többségében a Magyar Posta Zrt., valamely szakmai területével 
együttműködve, illetve közösen kerültek megrendezésre, de több esetben a Postamúzeum, 
illetve valamely más jogi tagunk vállalta egy-egy rendezvény „házigazdájának” szerepét. A 
fórumokon a témát legjobban ismerő postai vagy külső szakértők mellett – esetenként – 
külföldi előadók tartottak vitaindító előadásokat. 
 
A rendezvények nagy érdeklődés mellett kerültek lebonyolításra, így elmondható, hogy a 
látogatottságnak általában csak a lehetőségeink szabtak határt. A központi rendezvényeken 
általában 100-150 fő, míg a területi rendezvényeken 20-60 fő vett részt. 
 
A Lengyelországban megrendezett Eurojumelages kongresszus javaslatokat dolgozott ki a 
nemzetközi szervezet hatásosabb és korszerűbb működése érdekében. Ez a PSZE számára 
is azt a feladatot adta, hogy vizsgálja felül a jelenleg érvényben lévő alapokmány azon 
rendelkezéseit, amelyek módosításával elő lehetne segíteni, a szervezet modernizálását, 
bővítését és a fiatalok bevonását az Eurojumelages és azon belül a nemzeti szervezetek 
életébe. 
 
Központi rendezvények 
 

1. Bélyegfesztivál- bélyegtitkok, bélyegritkaságok  
Magyar Posta Zrt. Bélyeg Kibocsátási Osztályával közösen, Pécs Európa Kulturális 
Fővárosa 2010. rendezvénysorozat keretében. 

 
2. Fókuszban az ember, merre tart a HR? 

Humán Szakterülettel közösen.  
 

3. Két évtizedünk – a Magyar Posta megújulása és modernizációja 1990-2010 
Magyar Posta Zrt.-vel közösen. 

 
4. A postai pénzforgalom megújítása  

Magyar Posta Zrt. Pénzforgalmi Üzletágával közösen, az Ipsos Zrt., a Nemzetközi 
Bankárképző Központ Zrt. képviselőinek közreműködésével. 

 
5. A postai kiskereskedelem jelenlegi helyzete, fejlesztési irányai  

Magyar Posta Zrt. Értékesítési Ágazatával közösen (Invitel távközlési Zrt. 
közreműködésével).  
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6. Eurojumelages - Szakmai találkozó, a francia tagszervezet  Limoges-i  
képviselőivel a  Postamúzeumban. 

7. Hagyományőrzés és hagyományteremtés a Postán és a Postamúzeumban  
Hírközlési Múzeumi Alapítvánnyal közös adventi ünnepi ülés. 

 
8. Eurojumelages 2010. évi Wisla-i kongresszusa, amelyen a PSZE 7 fős delegációja 

is részt vett.  
 
 

Területi rendezvények 
 
Nyugat- magyarországi Területi Szervezet 
 

- Szigetváron az OLK (Országos Logisztikai Központ) videókódolójának 
bemutatása a postavezetők részére, a kódoló épületének funkcionális 
bemutatása, a videó kódoló elvi és gyakorlati működése 

 
- Hálózati Szakmai Nap - a Magyar Posta fejlődésének várható irányáról, a hálózat 

átalakulásának aktuális kérdései 
 

- Kézbesítési Szakmai Nap -  a kézbesítés időszerű kérdései. Megemlékezés a 
Postai Világnapról 

 
- Látogatás Budapesten az új Nemzetközi Posta Kicserélő Üzemben, az NPKÜ-ben 

folyó új technológia elméleti, majd üzemlátogatás során a gyakorlati megismerése 
 
Központi Területi Szervezet 
           

- Kitekintés az EU-ba, hogy áll a liberalizáció - szakmai nap 
 
- Pécs Európa Kulturális fővárosa, a Pécs 1 posta megtekintése 

 
- Green Post Projekt – hibridautó, egy Pest megyei posta /Szentendre 1/ 

meglátogatása 
 

- Tatabánya 1 posta – Előtérben az értékesítés 
 
Kelet- magyarországi Területi Szervezet 
 

- Látogatás a Nemzetközi Posta Kicserélő Üzemben 
 
- A kézbesítési tevékenység jelene és jövője 

 
- Az ügyfélorientált gondolkodás „Aranyszabályai”, a Vállalati kultúra változása, 

irányai 
 

- Nemzetközi kitekintés a posták piaci folyamatairól 
 

- Vésztő posta 150. éves évforduló ünnepsége 
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Humánerőforrás Szakterület 
 

- Központi rendezvényben közreműködés - Humán szakmai nap 
 
- Szakmai kirándulás: Hollókő Posta Múzeum csoportos meglátogatása (más 

szakterületekkel közösen) 
 
Logisztikai Szakterület 
 

- Szakmai kirándulás: Hollókő Posta Múzeum csoportos meglátogatása (más 
szakterületekkel közösen) 

 
Funkcionális Szakterület 
 

- Szakmai kirándulás: Hollókő Postamúzeum csoportos meglátogatása (más 
szakterületekkel közösen) 

 
Üzleti Szakterület 
 

- Szakmai kirándulás: Hollókő Postamúzeum csoportos megtekintése (a humán-
erőforrás, a funkcionális, a pénzügyi és a logisztikai PSZE szervezetekkel közös 
szervezésben). 

 
Senior Szervezet 
 

      -     Szakmai nap - 25 éves az EMS  
 
 
Szaklap 
 
A Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete közös kiadásában megjelenő Posta 
című szakmai folyóirat – általában – negyedévi rendszerességgel jelenik meg, 3500 
példányban.  2010-ben a XII. évfolyam 3. és 4. számai összevontan 3-4. számként jelent 
meg. Az egyes számok tartalmát a szerkesztőbizottság negyedéves rendszerességgel 
megtartott ülésein határozza meg.  
 
A XII. évfolyam 1. számában a következő cikkek jelentek meg: 
 

- a „Piacépítés éve” 
 
- Vállalkozói ügyfélkártya bevezetése és a fejlesztés eredményei 

 
- A kocka el van vetve! A Magyar Posta integrált kockázatkezelési rendszerének 

kiépítés 
 

- A COU.R.I.E.L projekt: fókuszban az útvonaltervezést támogató innovatív 
szimulációs oktatóprogram 

 
- Postatörténeti visszaemlékezések fő címmel a 25 éves az EMS szolgálatról 2 cikk 

 
- A posta és a távközlés szétválása, a Magyar Posta Vállalat létrejötte 1990-ben. 
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A 2. szám a Magyar Posta Zrt. humánpolitikai tevékenységének bemutatását tartalmazta. 
 
 
A 3-4. számban megjelent cikkek:   
 

-    „A megújulás programja”  
 

- A nemzetközi kapu szélesebbre tárul 
 
- A Magyar Posta Zrt. kiskereskedelmi tevékenységének jelenlegi helyzete, 

fejlesztési iránya 
 

- Az új nyugdíjbiztosítás, a PostaNyugdíj Program 
 

- A belföldi CEP piac alakulása és az e-kereskedelemben rejlő üzleti lehetőségek 
 

- Az új Csomagkézbesítési Rendszerről 
 

- A postai szolgáltatás fenntartása katasztrófa helyzetben 
 

- Wekerle Üzleti Főiskola és a Magyar Posta 
 
Valamennyi lapszámban rendszeres publikációk jelennek meg a Postások Szakmai 
Egyesülete központi és területi rendezvényeiről, nemzetközi megnyilvánulásairól. 
 
 
8. Közhasznú fokozat  
 
Az Egyesület a közhasznúsági fokozat elérése érdekében, Alapszabályában a törvényi 
előírásnak megfelelően, illetve a Fővárosi Bíróság által előírt változtatásokat végrehajtotta a 
2010. november 26-ai Küldöttközgyűlésen. Ezt követően az Egyesület kérvényezte a 
közhasznú státus megszerzését, amelyről a Fővárosi Bíróság megküldte a végzést, amely 
2011. április 02-ai dátummal jogerőre emelkedett: „A Fővárosi Bíróság elrendeli a 4375. sz. 
sorszám alatt nyilvántartásba vett Postások Szakmai Egyesülete  elnevezésű szervezet 
közhasznú szervezetté minősítését.”   
Indoklás: a Fővárosi Bíróság a becsatolt dokumentumok alapján megállapította, hogy a 
közhasznú szervezetté minősítés kérelem mindenben megfelelt a törvényes előírásnak. 
 
 
 

****** 

Az Egyesület Országos Elnöksége 2011. április 08-án megtárgyalta a 2010. évi számviteli 
beszámolót és jelentést. 
 
 
A 2010. évi beszámolót, a Küldöttközgyűlés elfogadását követően a www.posta.hu/psze 
honlapon közzé kell tenni.  
 

****** 
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Az Egyesület éves jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot 
készíthet. 
 
 
Budapest, 2011. április 08. 
 
 
 
 
 
Dr Horváth Sándor 
PSZE elnök 
 


