
JEGYZŐKÖNYV

a Postások Szakmai Egyesülete 2015. december 16-i küldöttgyűléséről (2015. december 16.)

A Küldöttgyűlés helye: Benczúr Ház, Vadász terem (Budapest VI. Benczúr u. 27.)

Jelen voltak: 35 fő küldöttből 21 fő (jelenléti ív szerint).

A Küldöttgyűlés a kiküldött meghívó szerint, a következő 7 napirendi pontot tárgyalta:

1. Megnyitó
Dr. Horváth Sándor elnök

2. A Küldöttgyűlés határozatképességének megállapítása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők
megválasztása, napirend elfogadása)
Kis Pál Jenő Mandátumvizsgáló Bizottság, Biczó István Szavazatszedő Bizottság

3. Rövid áttekintés a PSZE 2015. évéről és a 2016 évi elképzelésekről
Dr. Horváth Sándor elnök

4. Új módosított Alapszabály (ASZ) előterjesztése elfogadásra. Tagsági ügyek. (Módosításra javasolt ASZ
kiküldésre került a meghívóval.)
Lukács Angéla ügyvezető igazgató

5. Hozzászólások

6. A Küldöttgyűlés határozatainak elfogadása (új módosított ASZ)
Levezető elnök

7. Összefoglaló, zárszó
Dr. Horváth Sándor elnök

1. MEGNYITÓ

Dr. Horváth Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a Postások Szakmai Egyesülete 2015.
december 16-i küldöttgyűlését.

2. A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA, LEVEZETŐ ELNÖK,
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ ÉS HITELESÍTŐK MEGVÁLASZTÁSA, NAPIREND ELFOGADÁSA

Kis Pál Jenő a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke megállapította, hogy a küldöttgyűlést szabályszerűen hívták
össze és a megjelentek (21 küldött) száma alapján határozatképes. (ASZ 37/b pont) A szavazati joggal rendelkező
küldöttek száma 35 fő.
Megjelent szavazati joggal rendelkező küldött: 21 fő (jelenléti ív szerint) amellyel a küldöttgyűlés határozatképes.

A küldöttgyűlés meghívója a napirendi pontok feltüntetésével és a melléklettel (módosított Alapszabály) az
Alapszabály előírásainak megfelelően került megküldésre a küldöttek részére.

Biczó István a Szavazatszedő Bizottság elnöke előterjesztése alapján a küldöttgyűlés nyílt szavazással,
egyhangúan, Lukács Angélát jegyzőkönyvvezetőnek, Vízerné Molnár Piroskát valamint Molnár Sándort
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Az alapszabály szerint (37. a) pont) a küldöttgyűlést az Egyesület elnöke dr. Horváth Sándor vezeti.

Dr. Horváth Sándor levezető elnök kérte a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok jóváhagyását a
küldöttgyűléstől. A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a meghívó szerinti tárgysorozati pontokat, 21 igen 0 nem
és 0 tartózkodás mellett.

1



3. RÖVID ÁTTEKINTÉS A PSZE 2015. ÉVÉRŐL ÉS A 2016 ÉVI ELKÉPZELÉSEKRŐL (1. MELLÉKLET)

Dr. Horváth Sándor hangsúlyozta, hogy a PSZE 2015-ben is az alapszabályban megfogalmazott küldetésnek és
céloknak megfelelően végezte tevékenységét.
Tájékoztatást adott az Országos Elnökség nevében arról, hogy az egyesület eredményes munkát végzett. Több
olyan szakmai nap is volt, ami újdonságnak számít (informatika, információbiztonság), mindamellett azonban
különböző okok miatt nem minden tervezett rendezvényt  tudott megvalósítani (országos postás konferencia, hr
szakmai nap). A POSTA szaklapnak egy száma jelent meg, a második átcsúszik a következő év elejére. A területi
szervezetek és tagcsoportok aktív, sokszínű tevékenységet folytattak az év során.

A 2015-ben beérkezett SZJA 1% felajánlásból befolyó összeg emelkedett a tavalyihoz képest és a felajánlók
száma a duplájára nőtt. Elnök úr köszönetét fejezte ki mindenkinek a felajánlásért!

Az egyéni tagok létszáma 1315 fő. A jogi személyiséggel rendelkező tagokkal, támogatókkal jó az együttműködés.

2015-ben megszületett az egyesület saját honlapja, viszonylag rövid idő alatt, az új weboldal címe: www.psze.info

A jövő évi rendezvényekkel kapcsolatban nagyon sok témajavaslat és ötlet érkezett a területi szervezetektől, főként
az értékesítés és a technológiai változásokról szeretnének hallani a tagok, de szakmai üzemlátogatások iránt is
nagy az igény.

A PSZE kiemelt szakmai és szervezeti célkitűzései nem változtak, 2016-ra is több országos szakmai nap és a XX.
Országos Postás Konferencia megrendezését tervezi.

A részletes összefoglaló az 1. számú mellékletben.

4. ÚJ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY (ASZ) ELŐTERJESZTÉSE ELFOGADÁSRA. TAGSÁGI ÜGYEK
(módosításra javasolt egységes ASZ tervezet kiküldésre került a meghívóval. 2. MELLÉKLET)
Lukács Angéla konkrét, szövegszerű javaslatokat terjesztett elő az egyesület alapszabályának kiegészítésére,
módosítására. A kiegészítések fő célja, hogy az alapszabály mindenben megfeleljen a jogszabályoknak és az
illetékes felügyeleti szervek előírásainak, illetve kellőképpen korszerűsödjön (változások pl.: elektronikus postacím
és weblap név bekerül, kikerülnek a duplán beírt pontok, küldöttgyűlésre meghívó kiküldése 8 nappal előtte, FB tag
egyesületi tag legyen, tagság megszűnés időpontja, a tevékenységek két pontból egy pontba rendezése és a
közhasznúnak minősülő tevékenységhez több jogszabályhely megnevezése, bizonyos témában elektronikus
országos elnökségi ülés tartásának lehetősége, ki nem lehet az országos elnökség tagja, határozathozatal és
annak közzététele, szavazategyenlőségről stb. )
Az Alapszabály elfogadását kérte a szavazás során.
A tagságról elmondta, hogy csökkent ugyan, de nem jelentős, mivel belépők is vannak, akik szeretnének az
Egyesület munkájában, eseményein részt venni. Az éves egyéni tagdíj befizetések szépen alakulnak és terv
szinten várható teljesülésük, az tagnyilvántartás felülvizsgálata lassan, de elkészül.

5. HOZZÁSZÓLÁSOK

KÉT TERÜLET BEJELENTETTE 2016 ÉVI KIEMELT RENDEZVÉNYÉT

Illin József, a szegedi terület elnöke elmondta, hogy 2016. április 20-án a DAPTA-val közösen tartanak
évfordulóhoz kapcsolódó megemlékezést és egyesületi szakmai napot, amelyre várják a résztvevőket.

Fróman Emília, az észak-magyarországi terület elnöke bejelentette, hogy 2016. január 29-én tartják - ismételten a
Kocsonyafesztivál idejéhez igazodva - szakmai napjukat, amelyen az ügyfélszolgálattal kívánnak kiemelten
foglalkozni az előadások során.

6. A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATAINAK ELFOGADÁSA

Dr. Horváth Sándor kérte a Küldöttgyűléstől az új módosított Alapszabály és az elnökségi Rövid áttekintés a
PSZE 2015. évéről és a 2016 évi elképzelésekről beszámoló elfogadását.
A küldöttgyűlés egyenként egyhangú igennel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztett
dokumentumokat, 21 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazattal.
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(Küldöttgyűlés határozatai 3. MELLÉKLET)

7. ÖSSZEFOGLALÓ, ZÁRSZÓ

Dr. Horváth Sándor elnök zárszavában reményét fejezte ki, hogy a megváltozott működési környezet és a
dinamikus leterhelés ellenére a 2016-os évben is együtt sikerül megvalósítani a tervezett programokat.
Megköszönte a küldöttgyűlés munkáját és a Postások Szakmai Egyesülete XXIV. küldöttgyűlését berekesztette.

Kmf.

A jegyzőkönyvet készítette: Lukács Angéla
(Mellékletek: 3 db)

A jegyzőkönyv hitelesen tartalmazza a Postások Szakmai Egyesülete 2015. december 16-i küldöttgyűlésén
elhangzottakat.

…………………………………. ………………………………
/ Molnár Sándor / / Vízerné Molnár Piroska /
PSZE főtitkár Országos Elnökség tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv- hitelesítő

KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3. SZ. MELLÉKLET

A PSZE 2015. december 16-i Küldöttgyűlése - a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazatával - a következő
határozatokat hozta, 21 igen 0 tartózkodás 0 ellenszavazattal:
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