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I. A szervezet alapadatai, működési formája 

Működési forma:  közhasznú jogállású civil szervezet 
Nyilvántartásba vétel száma:     11.Pk.68266/1992/22 1992.03.23. 
Nyilvántartási szám:  4375 
Fővárosi Bírósági bejegyzés kelte:  1992. március 23. 
Adóigazgatási szám:  18006647‐1‐41 
Székhely:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2‐6. 
Bankszámlaszám:  Erste Bank 11991102‐02123420 
       
Az  Egyesület  céljainak  középpontjában  a  szakmai  ismeretterjesztés  áll,  amelyet  konferenciák,  fórumok, 
rendezvények  szervezésével  és  szakmai  folyóirat  illetve  weblap  szerkesztésével  valósít  meg.  Célja  továbbá  a 
Magyar  Posta  területén  dolgozó  szakemberek  és  a  vele  kapcsolatban  levő  postai  szolgáltatást  végzők  és  azt 
támogatók  összefogása,  szakismeretük  fejlesztése,  ismeretterjesztése,  információkkal  való  ellátása,  az 
információcsere  feltételeinek  megteremtése.  A  postai  szolgáltatást  végzők  szakmai  érdekeinek  képviselete, 
közhasznú  szolgálata  (amiből  kizárt  a  munkaadói  és  munkavállalói  érdekképviselet)  és  nemzetközi  szintű 
képviselete,  nemzetközi  kapcsolatok  és  az  Európai  Uniós  postai  szakterületi  kapcsolatok  ápolása,  továbbá  a 
tehetségkutatás támogatása, közösségteremtés és hagyományőrzés. 
 
Közhasznú  jogállás,  az  Egyesület  a  közcélú  tevékenységét, mint  cél  szerinti  tevékenységet  látja  el  a  közösség 
érdekében, de nem kizárva e közösségbe nem tartozókat és érdekeiket nem sértve. 
Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény továbbiakban: Ectv. hatályba lépését megelőzően megszerezte közhasznú 
jogállását, tevékenységét e törvény előírásai szerint végzi. 
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 
Dovalovszkiné Sipos Katalin     
Dömötörné dr. Ács Katalin   
Kis Pál Jenő       
Nagyné Haja Mária  
Sári Géza 
Szalóki Csaba 
Tahy László       
Vízerné Molnár Piroska  
Zsuppán Géza    
 
Ellenőrző Bizottság tagjai:  
Neer János  elnök 
Dr. Csermely Ágnes   
Pakó Mihályné   
   
Ügyvezető Titkárság 
Lukács Angéla ügyvezető igazgató 
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II. A könyvvezetés módja, a beszámoló 

Az Egyesület 2013. évben a  számviteli  törvény  szerinti egyes 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  2013.  évi 
beszámolóját. Az Egyesület gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodásának szabályait meghatározó 350/2011.  
(XII.30.)  Korm. rendelet figyelembevételével végzi. 
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.,  
mérlegkészítés ideje: május 31. 
 
III. A mérleg és az eredmény‐kimutatás formája 

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. 
Az  Egyesület, mint  civil  szervezet  egyszerűsített  éves beszámolóját  a hivatkozott  (224/2000.)  rendelet 4.  számú 
melléklete szerinti mérleg, továbbá a rendelet 5. számú melléklete szerinti eredmény‐kimutatás előírt tagolásának 
megfelelően készíti el. A beszámoló  tartalmazza  továbbá az előírt  tájékoztató adatokat  is. Az Egyesület az üzleti 
évről a törvény szerinti közhasznúsági mellékletet (PK‐142 nyomtatvány szerint), ill. kiegészítő mellékletet készít.  
 
IV.  Pénzügyi,  vagyoni  helyzet,  kapott  támogatások  részletezése,  a  vagyon  felhasználásával  kapcsolatos 

kimutatás  

Az Egyesület bevételeit az alapcél szerinti bevételek adják. 
Az  Egyesület  2013. december  31‐én  28.052  eFt mérleg  főösszeggel  készítette  el mérlegét,  az  előző  időszakban 
31.006 eFt volt a mérlegfőösszeg.  Eszközei főként (82 %‐ban) pénzeszközökben vannak. A mérlegfőösszeg az előző 
évinél 10 %‐kal alacsonyabb.  
A saját tőke aránya a mérlegfőösszeghez képest 73 % (az előző időszakban 64% volt). A kötelezettségek forrásokon 
belüli aránya 1,6 % (az előző időszakban 1,7 % volt). 
A működésből származó nettó árbevétel 15.130 eFt‐ot tett ki (2012‐ben 18.094 eFt).  A bevételek és a ráfordítások 
összetétele a következők szerint alakult 2013. évben: 
 

  A tétel megnevezése 
Tárgyév 
eFt 

A.  Összes tevékenység bevétele (1+2+3+4+5 sorok)  15.130    

   1.  Alapítói támogatás  10.000 

   2.  Pályázati úton elnyert támogatás    

   3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel   

   4.  Tagdíjból származó bevétel  3.903 

   5.  Egyéb bevétel  1.227 

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele    

C.  Összes bevétel (A+B)  15.130    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

A tétel megnevezése  Tárgyév  
eFt 

1.  Anyagjellegű ráfordítások     3.970 

2.  Személyi jellegű ráfordítások  10.645 

3.  Értékcsökkenési leírás   

4.  Egyéb ráfordítás          1 

    Összes ráfordítás (1+2+3+4 sorok)  14.646 
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Az Egyesület bevétele 15.130 eFt a költségei és ráfordításai 14.646 eFt‐ot  tettek ki,  így a  tárgyévi eredmény 514 
eFt. 
Az Egyesület saját tőkéje 20.564 eFt, amelyből 2.000 eFt a  jegyzett tőke és 18.050 eFt az eredménytartalék, amit 
növel az idei évi 514 eFt eredmény.  
 
V. Kötelezettségek, követelések  

Egy évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége, illetve kötelezettségvállalása nincs az Egyesületnek. 
A kötelezettségek között esedékes szállítói‐, bér‐, adó‐ és járuléktartozások szerepelnek. 
 

A tétel megnevezése  eFt 

Szállítók  165 

Adók, járulékok  304         

Kötelezettségek összesen  469 
 
A szállítói tartózás még nem lejárt határidejű, a december havi bér járulékai határidőre, 2014. január hónapban az 
adóhatóság részére befizetésre kerültek. 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, így társasági és iparűzési adófizetési kötelezettsége nincs.  
 
VI. Tájékoztató adatok 

Az  Egyesületnél  2013‐ben  a  titkárság  átlagos  statisztikai  állományi  létszáma  1  fő  volt  (az  első  félévben  két, 
másodikban 1 részmunkaidős). 
A vezető tisztségviselők részére fizetett tiszteletdíj összege 2.880 eFt.  

Az Egyesület 2013. szeptember 1‐jei (Alapszabály  szerint) taglétszáma 1370 fő.  
 
VII. Kapott támogatások és azok felhasználása  

A kapott támogatások ‐ SZJA 1% ‐ összege 2013. évben 216 eFt, melyet az előző évi 404 eFt‐tal együtt 2014. évben 
tervezi felhasználni az Egyesület, ezért ezek elhatárolásra kerültek.  
 
2013  évben  két pályázatot nyújtott be  az  Egyesület  a Nemzeti  Együttműködési Alaphoz  (működési‐  és  szakmai 
költség pályázat), amelyek érvényesek voltak, de a korlátozott keretösszeg miatt nem részesült támogatásban.  
 
A 2013. évben megtartott ‐ alapcél szerinti ‐ rendezvényekre felhasznált összeg (útiköltséggel együtt): 
 
 
 

Megnevezés  eFt 

Elnökségi + szerkesztőbizottsági ülések  120

Közgyűlés  156

Biztonsági nap  107

Liberalizáció  168

Adventi Szalon  162

 Eurojumelages franciák fogadása                   310

Logisztikai fejl. és modellezés. külf. postáknál 293

Debrecen területi szervezet                   67   

Szeged területi szervezet                    84

Központi területi szervezet*   465

Sopron területi szervezet  16
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Funkcionális területi szervezet  4

Szenior csoport  67

Összesen  2.019
 
(* Több szervezettel együttesen tartott rendezvény került elszámolásra.) 
Az Eurojumelages (nemzetközi szervezet) Igazgató Tanács és Tisztújító kongresszus ülésein való részvétel költsége 
1.003 eFt volt. 
 
 
VIII. Rendezvények – konferenciák, műhelymunka, szaklap, weblap 

A PSZE az elmúlt év során Szakmai Napokat szervezett, amelyeken az adott  témakörökben  fórumot biztosított a 
hallgatóság részére a kérdések feltevésére, a téma megismerésére és megvitatására.  
A  rendezvények az aktuális napi  témáktól  kezdve,  a perspektivikus  fejlesztési  irányok  lehetséges alternatíváinak 
bemutatásán  keresztül,  foglalkoztak  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,  ‐  egy‐egy  alkalommal  a  Postamúzeum,  a  Dél‐alföldi  Postatörténeti  Alapítvány  illetve  valamely  jogi 
tagunkkal együtt  ‐ kerültek megrendezésre. A  fórumokon a  témát  legjobban  ismerő postai vagy külső  szakértők 
tartottak előadásokat. 
A  rendezvények  nagy  érdeklődés  mellett  kerültek  megrendezésre,  így  elmondható,  hogy  a  látogatottságnak 
általában  csak  a  lehetőségeink  szabtak  határt. A  központi  rendezvényeken  általában  100‐150  fő, míg  a  területi 
rendezvényeken 20‐80 fő vett részt. 
A PSZE a  szakmai napok  szervezése mellett az Egyesület alapszabályában megfogalmazott  célok  szerint ápolja a 
postai hagyományt és kulturális örökségünket, ezért  támogatja a  tagok kezdeményezését a szakmai és kulturális 
programok  közös  rendezésében,  így  a  tagság  múzeumokat,  kiállításokat  is  megtekint  a  szakmai  programokat 
követően. 
 

1. Központi rendezvények  
 
PSZE Szakmai nap ‐ Az új Postatörvény és a liberalizált piac működése, eddigi tapasztalatai  
A 2013 áprilisában  tartott  szakmai konferencia  ‐ amely a Magyar Posta Zrt. Törzskari Főigazgatóságával közösen 
került megrendezésre Budapesten – kiemelt témája az új postatörvény és a liberalizáció volt. 
Az  aktualitást  az  adta,  hogy  új  postatörvény  lépett  hatályba,  amely  bonyolult,  de  rugalmas  szabályozást 
eredményezett. 
Ennek kapcsán a hallgatóság megismerhette a postatörvény bevezetésének és a postai piac teljes megnyitásának 
eddigi tapasztalatait, a kormányrendelet illetve a közszolgáltatási szerződés elemeit, valamint az egyetemes postai 
szolgáltatás finanszírozásának alapelveit és számítási metódusát. 
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság képviselője hatósági szemmel elemezte az eddigi tapasztalatokat. 
A  szakmai  fórum  résztvevőit Szarka  Zsolt a Magyar  Posta  Zrt.  vezérigazgatója  is  köszöntötte.  Hozzászólásában 
elmondta:  a  versenytől  nem  félni  kell,  hanem  felkészülni  rá,  kihangsúlyozta,  hogy  erősíteni  kell  az 
ügyfélkapcsolatokat,  a  bizalmat,  az  általános  elveket  konkrét  feladatokra  bontani,  tudatosabban  végezni  a  napi 
rutinfeladatokat, figyelni és jelezni a szakmai vezetésnek az új jelenségeket. 
 
Az előadások ‐ az új postatörvény aktualitása és a bekövetkezett liberalizáció miatt ‐ nagy érdeklődést váltottak ki a 
kollégák  részéről,  ezért  igényként merült  fel,  hogy  a  Budapesten  rendezett  konferenciát  „road  show”  jelleggel 
vigyük el a területi szervezeteink felé  is. Ennek megfelelően került megrendezésre több PSZE szakmai nap  ‐ az új 
postatörvényről,  liberalizációról;  Szegeden, Debrecenben, Celldömölkön  és  a Központi  terület  tagsága  részére 
Budapesten. 
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Az előadások rendkívül sikeresek és  látogatottak voltak, amelyeken  ‐ a PSZE életében  is  jelentős eredményként  ‐ 
összességében több mint 400 fő kapott részletes tájékoztatást az új törvényről és annak a napi munkában történő 
alkalmazásáról.  
 
PSZE Szakmai nap ‐ Logisztikai fejlesztések és modellezések az európai postáknál 
2013. augusztus 15‐16‐án a dán PA Consulting Group csoport képviselőinek meghívásával nemzetközi konferenciát 
rendeztünk a postai logisztikai fejlesztések ‐ szállítás, feldolgozás, kézbesítés ‐ általános kérdéseiről és a fejlesztések 
irányairól. 
 
A  meghívott  előadók  rendkívül  nagy  tapasztalattal  rendelkeztek  a  postai  szállítási  hálózatok  kialakításával 
kapcsolatban  és  a  különféle  európai  és  tengerentúli  posták  által  követett  gyakorlatokkal.  Külön  figyelmet 
fordítottak a kézbesítés szervezésére, különös tekintettel a csomag logisztikára.  
A konferencia kiemelt eseménye volt a konzultáció és az ezt követő szakmai vita.  
  
PSZE Szakmai nap ‐ Postabiztonság 2013 
A Magyar  Posta  Zrt.  Biztonsági  Főigazgatóságával  közösen  „Postabiztonság  2013”  címmel  rendeztünk  szakmai 
napot Budapesten 2013. októberében. 
A konferencia  résztvevőit köszöntötte és hozzászólásaival  támogatta a  szakmai  fórum munkáját Szauer Tamás a 
Magyar  Posta  Zrt.  általános  vezérigazgató‐helyettese.  Kérte,  hogy  az  elhangzott  biztonsági  előadások  belső 
csatornákon jussanak el minden területre azokhoz a kollégákhoz, akik nincsenek jelen. 
Témáink a következők voltak: Aktuális postabiztonsági tendenciák, kockázati profil,                   Új utakon: Veszélyes‐
áru  szállítás  a  Magyar  Postánál  (esettanulmány),  A  kézbesítői  segélyhívó  rendszert  bemutatása,  Nemzetközi 
környezetvédelmi és munkavédelmi kitekintés. 
Nagy figyelmet érdemelt Kossa György  tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Országos Iparbiztonsági főfelügyelő előadása: A létfontosságú rendszerek védelmi kérdéseiről.   
Előadása kitűnő áttekintést adott az egyes védelmi rendszerek szoros és elengedhetetlen együttműködéséről.  
 
Adventi Szalon  
Decemberben került megrendezésre a „Hagyományőrzés és hagyományteremtés a Postán és a Postamúzeumban” 
elnevezésű közös adventi ünnepi ülés a Benczúr Házban, a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvánnyal, ahol az 
ELTE  Bartók  Béla  Énekkar  Kamaraegyüttese  és  Szakály  Ágnes  Liszt‐díjas  cimbalomművész  voltak  a  meghívott 
előadók. A már hagyománnyá  vált  rendezvényt  követően  a  résztvevők megtekintették  a Postamúzeum   állandó 
kiállítását  
 

2. A Területi Szervezetek életéből 

 
PSZE szakmai rendezvény ‐ 20 éves az európai posták együttműködése, a PostEurop 
A  PSZE  Szenior  Tagozata  2013.  október  29‐én  a  Benczúr  Házban  tartott  szakmai  napot  az  alábbi  programmal: 
Tájékoztató a Benczúr Ház megnyitásáról és programjairól. 20 éves az Európai Posták (PostEurop) együttműködése. 
 
PSZE szakmai rendezvény a miskolci Call Centerben   
A Központi Területi PSZE Szervezet rendezvényének célja a Központi Ügyfélszolgálat call‐centerének megtekintése 
és működésének megismerése,  továbbá  a Miskolc  3‐as  posta meglátogatása. A  program  része  volt  a  Postahely 
bemutatása,  helyszíni  bejárás,  működési  tapasztalatok  ismertetése,  kérdések‐válaszok,  kötetlen  szakmai 
beszélgetés,  eszmecsere  „Best  practices”.  A  szakmai  nap  alkalmat  adott  arra,  hogy  a  kollégák  kicserélhessék  a 
bevált gyakorlatokat és egyesíthessék a tapasztalatokat. 
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PSZE szakmai rendezvény a Budai Központi Kézbesítő Postán 
A PSZE Üzleti és Funkcionális Területi Szervezete a Budai Központi Kézbesítő Postával együttműködésben  tartott 
szakmai  rendezvényt.   A  szakmai  program  az  alábbi  fő  témakörökre  épült:  Történeti  áttekintés,  a  kézbesítési 
funkció  különválása,  a  Budai  Központi  Kézbesítő  Posta  megalakulása.  Postahely  bemutatása,  prezentáció  és 
helyszíni bejárás. Működési tapasztalatok ismertetése, kérdések‐válaszok, kötetlen szakmai beszélgetés.  
 
225 éves a posta Békéscsabán – hagyományőrző rendezvény 
A  PSZE  hagyományosan  részt  vesz  a Dél‐Alföldi  Postatörténeti Alapítvánnyal  közösen  a  postatörténeti  emlékek 
felkutatásában,  ápolásában  és megőrzésében.  Így  a  2013.  november  9‐én,  Békéscsabán  az  első  postaállomás 
megnyitásának  225.  évfordulója  alkalmából  rendezett  ünnepséget  is  támogatta,  ezen  alkalomból  a  PSZE  tagok 
kutató‐ és szakmai munkájának köszönhetően a város postatörténetéről könyv  is megjelent: „A csabai posta 225 
éve” címmel. 
 
Szegedi Területi PSZE Szervezet aktív és nyugdíjas kollégák találkozója 
2013 decemberében  ‐ már hagyományosan – a PSZE szegedi  területe aktív és nyugdíjas  tagcsoportja  találkozott, 
hogy  az  aktuális  témákat  sorra  vegye;  a  PSZE  2013.  évi  rendezvényei,  beszélgetés  az  új  postatörvény  napi 
munkavégzésre gyakorolt hatásairól, várható feladatokról, a 2014 évi egyesületi tisztújításról, tagtoborzásról. 
 
 

3. Posta szaklap és a weblap 
 
A Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete közös kiadásában megjelenő Posta című szakmai  folyóirat 
2013‐ban technikai okok miatt nem jelent meg. Azonban 2013 decemberében megalakult az új szerkesztőbizottság, 
amely elkezdte munkáját és várhatóan 2014 tavaszán megjelenik az XVI. évfolyam első száma.  
Az egyes számok tartalmát a szerkesztőbizottság negyedéves rendszerességgel megtartott ülésein határozza meg. 
A cikkeket, mintegy műhelymunka keretében, postai vezető szakemberek illetve külső szakértők írják.  
A  lap  cikkei  online  a  Postaweben  és  a  PSZE  weboldalán  www.posta.hu/psze  is  megjelennek.  Rendszeres 
publikációk,  fotók  jelennek meg a Postások Szakmai Egyesülete központi és  területi  rendezvényeiről, nemzetközi 
megnyilvánulásairól is a honlapon.  
 

4. Egyéb 
 

Diploma pályázati  lehetőség kidolgozását kezdte meg az Egyesület a posta humán  területével közösen, a postai 
témájú  szakdolgozatot  írók  között, mivel  rengeteg  diplomamunka  készül  a Magyar  Postához  köthető  témában. 
Számos esetben fordultak/fordulnak az egyesülethez is a szaklap elérhetőségéért a szakdolgozatírók, mert gyakran 
használják forrásként a Posta folyóiratot.  
 

Az Egyesület rendszeresen részt vesz az Információs Társadalom Parlamentje elnevezésű rendezvényen, így 2013‐
júniusában  is képviseltettük magunkat, az „Infokommunikáció a versenyképességért” című konferencián, amely 
ezúttal  is  egy  átfogó  és magas  szintű  egyeztető  fórum  volt  a  kormányzat,  a piac,  a  civil‐  és  az oktatási  szektor 
részvételével. A két napos rendezvény előadásokkal kezdődött, majd délután került sor az Információs Társadalom 
Parlamentjének harmadik plenáris ülésére, melynek keretében a kormányzati, iparági, szakmai döntéshozók előtt, 
plenáris ülés keretében bárki megoszthatta ötletét, javaslatát, véleményét, amely egy rövid pályázást követően egy 
független grémium előtt bizonyítja szakmai relevanciáját. A második nap az Országgyűlés Képviselői Irodaházában 
folytatódott  a  munka,  ahol  négy  szekcióbeszélgetésben  vitatták  meg  részletekbe  menően  az  egyes  területek 
képviselői a problémákat, a felmerült kérdéseket. 

Az Információs Társadalom Parlamentjének kiemelt célja, hogy az infokommunikációval foglalkozó civil szervezetek 
mellett azok a társadalmi szervezetek is részt vegyenek, amelyek a magyar társadalom versenyképességet erősítik, 
és  céljaik,  tevékenységeik  kapcsolódnak  a  konferenciához.  (A  rendezvényen  való  részvétel  a  civil  szervezetek 
számára díjmentes.) 
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IX. Nemzetközi kapcsolatok 

Előzmény: az Eurojumelages párizsi székhelyű nemzetközi postai és távközlési szervezet (2009‐ben volt 50 éves) 17 
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 változásokról aktuális  információkkal  lássa el a Magyar Posta  szakembereit és 
egyesületi tagjait. 
 
Eurojumelages Igazgató Tanács ülése (május) 
Az  IT  soros  értekezletén  az  Eurojumelages  bizottságok  elnökei  részletesen  ismertették  a  bizottságok  keretében 
szervezett  tevékenységeket,  értékelték  a  nemzetközi  szakmai  napok,  sport  és  szabadidős  programok 
eredményességét, s megtárgyalták a rendezésükkel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket  (résztvevők száma és kora, 
költségek stb.) 
 
Francia testvérszervezet képviselőinek fogadása (szeptember) 
A  francia  szakmai  egyesület  Limoges‐i  regionális  szervezetének  képviselői  szeptember  1‐7.  között  8  fővel 
viszonozták a PSZE 2011‐ben tett látogatását.  
Kölcsönös érdeklődés és szakmai eszmecsere nyilvánult meg mindkét küldöttség tagjai között a várható nemzetközi 
postai változásokról, az  integráció  folyamatáról. Aktív véleménycsere  folyt arról  is, hogy az Eurojumelages‐nak, a 
soron  következő  X.  madridi  közgyűlésén  (2013.  október)  várhatóan  milyen  változásokra,  új  célkitűzések 
megfogalmazására kerülhet sor, beleértve a személyi változásokat is. 
 
Eurojumelages X. tisztújító kongresszusa (október) 
Az egyesület képviseltette magát az Eurojumelages X. madridi  tisztújító kongresszusán és az újonnan megalakult 
Igazgató Tanácsának értekezletén. A mintegy 170 kongresszusi küldött reményét fejezte ki, hogy az Eurojumelages 
mozgalom  a  jövőben  is  tovább  fejlődik  és  az  Európa  népei  közötti  összefogás  példája  lesz  azokra  az  értékekre 
alapozva,  amelyek mentén  létrehozták.  Külön  kiemelték  a magyar  szervezet  nemzetközi  kapcsolati  programja 
keretében  megvalósult  magyar‐francia  (Limoges)  találkozót,  a  tartalmas  programot  és  baráti  fogadtatást. 
Magyarországon.  
A tevékenységek között továbbra is a nyelvtanfolyamok a legsikeresebbek. 
A kongresszus egyhangúlag elfogadta a hároméves pénzügyi, költségvetési és  mérlegbeszámolót, valamint a 2013‐
2015 közötti pénzügyi tervet. A 2013 és 2015 közötti hároméves periódus összköltségvetése 29 920 euró lesz (évi 
csaknem 10 ezer euró) a várható tagdíjbefizetések alapján (a tagdíj évi 78 euró a szervezet tagszervezeteinek, így a 
PSZE‐nek is).  
A  kongresszuson  a  magyar  szervezetet  beválasztották  az  igazgató  tanács  tagjai  közé,  illetve  az  egyes 
munkabizottságok  elnökeinek megválasztásakor Magyarországot  a  Kommunikációs  bizottság  elnöki  tisztségével 
bízták meg, amelyet Nicola di Biase olasz képviselővel, mint alelnökkel dr. Oláh László tölt majd be. 
 
Sajnos  a  külföldi  rendezvényeken  való  jelenlétünk,  (nyelvképzés  és  egyéb  rendezvények)  személyes 
kapcsolattartásunk, annak magas költségei miatt csak részben és korlátozott részvétellel valósultak meg.  (Igazgató 
Tanácsi ülésen 2 fő, tisztújító közgyűlésen 3 fő vett részt.) 
 

 

 

 
*** 
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Az Egyesület Országos Elnöksége 2013. április 23‐án a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági 
mellékletet, elnöki beszámolót, 2014 évi költségtervet és EB  jelentést elfogadta és  javasolta a Küldöttgyűlés elé 
terjesztését.  
 
 
A PSZE 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját a közhasznúsági melléklettel együtt, a Küldöttgyűlés elfogadását 
követően  a www.posta.hu/psze  honlapon  közzé  kell  tenni  és  az Országos  Bírói Hivatalnál  letétbe  kell  helyezni 
(postai úton) az üzleti évet követő május 31. napjáig, a  letétbe helyezéssel eleget  tesz az Egyesület a közzétételi 
követelményeknek. 
 

Az  Egyesület  egyszerűsített  éves  beszámolójába  bárki  betekinthet,  illetőleg  abból  saját  költségére  másolatot 
készíthet. 
 
 
 
Budapest, 2013. április 23. 
 
 
 
 
 
 
 


