
JEGYZŐKÖNYV

a Postások Szakmai Egyesülete 2015. évi rendes küldöttgyűléséről (2015. május 14.)

A Küldöttgyűlés helye: Magyar Posta Zrt. Közép-magyarországi Szállítási Üzem 4. emeleti rendezvényterme
(Budapest XIV., Egressy út 35-51.)

Jelen voltak: 35 fő küldöttből 24 fő (jelenléti ív szerint).

A Küldöttgyűlés a meghívó szerint, a következő 14 napirendi pontot tárgyalta:

1. Megnyitó
Dr. Horváth Sándor elnök

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

3. Beszámoló a PSZE 2014. évi tevékenységéről
Dr. Horváth Sándor elnök

4. Területi szervezetek elnökeinek rövid beszámolói a 2014. évről

5. 2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló és KH melléklet (PK 142)
2015. évi költségvetési terv
Lukács Angéla ügyvezető igazgató

6. A Felügyelő Bizottság jelentése
Dr. Németh Anikó FB elnök

7. A PSZE 2015. évi Programterve
Dr. Horváth Sándor elnök

8. Alapszabály-változás előterjesztése (új honlapcím felvétele)
Lukács Angéla ügyvezető igazgató

9. Jelölőbizottság előterjesztése (a nyugat-magyarországi új területi elnök megválasztását követően OE tag
legyen)

10. Határozati Javaslatok előterjesztése
Levezető elnök

11. Hozzászólások

12. A küldöttgyűlés dokumentumainak elfogadása (beszámoló a 2014. évi tevékenységről, gazdálkodásról,
FB-jelentés, 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló (mérleg) és közhasznú melléklet, 2015. évi
költségvetés, 2015. évi programjavaslat, határozati javaslatok)
Levezető elnök

13. Egyebek

14. Összefoglaló és zárszó
Dr. Horváth Sándor elnök

1



1. MEGNYITÓ

Dr. Horváth Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a Postások Szakmai Egyesülete 2014. évi
eredményeiről, valamint a 2015. évi terveiről szóló évi rendes küldöttgyűlést.

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 (24 küldött) száma alapján határozatképes. (ASZ 37/b pontja.) A szavazati joggal
rendelkező küldöttek száma: 36 fő (az egyesület elnökével).
A határozatképességhez 50 % + 1 szavazat szükséges (azaz 19 fő).
Megjelent szavazati joggal rendelkező küldött: 24 fő (jelenléti ív szerint) amellyel a küldöttgyűlés határozatképes.

A küldöttgyűlés meghívója a tárgysorozat feltüntetésével és a mellékletekkel (beszámoló a PSZE 2014. évi
tevékenységéről, 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló és KH melléklet, 2015. évi költségterv, FB-jelentés, a
PSZE 2015. évi Programterve, módosított Alapszabály) az Alapszabály előírásainak megfelelően került
megküldésre a küldöttek részére.

Biczó István a Szavazatszedő Bizottság elnöke előterjesztése alapján a küldöttgyűlés nyílt szavazással,
egyhangúlag megválasztotta Lukács Angélát levezető elnöknek, Varga Bótos Annát jegyzőkönyvvezetőnek,
valamint Molnár Sándort és Bereczki Ágnest jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Lukács Angéla levezető elnök kérte a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok jóváhagyását a küldöttgyűléstől.
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a meghívó szerinti tárgysorozati pontokat.

3. BESZÁMOLÓ A PSZE 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL (1. MELLÉKLET)

Dr. Horváth Sándor hangsúlyozta, hogy a PSZE 2014-ben is az Alapszabályban megfogalmazott küldetésnek és
céloknak megfelelően végezte tevékenységét. A kitűzött célok nagy része eredményesen meg is valósult.
Logisztikai területen több cél is megfogalmazódott, mely szerint a menedzsment felvetette, hogy a belső működést
érintő külső témák is kerüljenek bemutatásra (így került sor a szállításoptimalizáló rendszerekkel foglalkozó- és a
csomagfeldolgozó technológiákat bemutató konferenciákra).
Az Üzleti területtel nem sikerült olyan kapcsolatot teremteni, amely lehetővé tette volna megfelelő programok
szervezését, ezért a jövő feladata lesz ezt bepótolni.
A Humán és a Pénzforgalmi területek viszont igen aktívak voltak.
A XIX. Országos Postás Konferencia (OPK) sikeres megszervezése pozitív eredmény, amely nem az eddig
szokásos kétnapos, hanem csak egynapos eseményként került megrendezésre. Egy napra összesűrítve azonban,
erős programot sikerült összeállítani, szakmailag hasznos előadások hangzottak el és jó visszhangra talált a
rendezvény. Meggyőződése, hogy az Országos Postás Konferenciát 2015-ben is meg kell rendezni, ennek első
lépése a menedzsmenttel való egyeztetés.
Négy központi szakmai rendezvényre került sor 2014-ben az alábbiak szerint:

- Szállításoptimalizáló rendszerek – Transport Management System (TMS) alkalmazása a postáknál
/nemzetközi előadássorozat/

- A csomagfeldolgozás technológiai megoldásai és lehetőségei /nemzetközi előadássorozat/
- XIX. Országos Postás Konferencia
- Adventi Szalon a Benczúr Házban a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvánnyal és Postamúzeummal.

A területi szervezetek rendezvényei jól kiegészítették a központi rendezvényeket és pótolták azt, ami a központi
rendezvényeknél kimaradt. Szinte havonta voltak színvonalas szakmai előadások, programok, ami szerepüket
egyre fontosabbá teszi. Fontos lenne a résztvevők körét szélesíteni, pl. a kézbesítőket is bevonni az egyesületi
életbe/munkába, mert igénylik.
A nemzetközi kapcsolatok terén jelentős változás nem történt. Továbbra is tagjai vagyunk az Eurojumelages-nak
és annak igazgató tanácsának. Kötelezettségeinknek eleget tettünk, részt vettünk az IT ülésen Varsóban. A
szervezetnek jelenleg lengyel elnöke van (Marjan Fabian), aki kapcsolatokat keresett velünk, így lengyel-magyar
szakmai találkozóra került sor Budapesten, de még nem alakult ki konkrét együttműködés.
A PSZE gazdálkodása kiegyensúlyozott és megbízható, megfelel az elvárásoknak, törvényi előírásoknak, s szem
előtt tartja a költségtakarékossági szempontokat is.
A fő támogatókat illetően nem történt változás 2014-ben. A postát körülvevő környezet azonban jelentősen
változott. A cégcsoportban újonnan megjelent szervezetek eddig még nem jelentkeztek támogatóként, a korábbi
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jogi tagok továbbra is biztosítják a támogatásukat. Jelentős változás, hogy a Magyar Posta az eddigi támogatást
2014-ben a felére csökkentette. Ez – ha szerényebben is – de az adó 1 %-ából befolyt támogatással és az egyéni
tagdíjjal illetve a kamatbevétellel együtt, - bár feszes gazdálkodással - de biztosította az egyesület működését,
viszont a tartalékokhoz hozzá kellett nyúlni. Ha ez az arány tartható, az egyesület működése a közeljövőben nem
kerül veszélybe. A külső partnerekkel úgyszintén jó a kapcsolat, a Magyar Posta Életbiztosítóval, az NMHH-val, a
Postaautó Duna Zrt.-vel és a JNT Security Kft.-vel is. A hosszú távú anyagilag stabil és kiegyensúlyozott
működéshez azonban a jövőben újabb forrásokat, támogatókat kell találni.
A taglétszám: 1320 fő, stabilnak mondható (minimális a csökkenés), a tagdíj változatlan maradt (700 Ft a diák,
szenior és 2500 Ft a rendes tagdíj.) A közhasznúság felé való elmozdulás további vizsgálatokat igényel.
A Posta szaklap 2014-ben csak egy számmal jelent meg, ami jelentős kiesés, de legalább az évfolyam nem
maradt ki, mint 2013-ban. 2015-re sem jobbak a kilátások. Az első szám május második felében jelenik csak meg.
Kissé nehézkessé vált a szerkesztés, az egyeztetés, engedélyezés, így már nem mondható el, hogy
negyedévenként megjelenő periodika. A késedelmes megjelenéskor sokszor a tartalom is veszít már
aktualitásából. További egyeztetés szükséges a vezetőséggel, hiszen a lapot keresik, igény van rá és fogadtatása
egyértelműen pozitív. Elektronikusan is megjelenik.
Saját egyesületi honlapot sikerült létrehozni rövid idő alatt, mivel a Magyar Posta honlapján megszűnt az önálló
szerkesztői jogosultságunk. A közreműködőknek, elsősorban Lovászi Józsefnek ezúton is köszönetét fejezte ki.
Bizonyos anyagok nyilvánosságának kérdése még megoldásra vár.
2015 áprilisától az új weboldal címe: www.psze.info

Összefoglalva: a megváltozott körülmények között az egyesület 2014. évi működése eredményesnek tekinthető,
ha nem is az eddigi legjobbnak. Bőséges volt a programkínálat a területi és központi rendezvényeket együtt
tekintve. Sok olyan kérdés felvetődött azonban, amire 2015-ben kell majd választ, megoldást találni. Az egyesület
működését újra kell gondolni, át kell strukturálni, hogy ténylegesen aktív egyesület maradjon.

4. TERÜLETI SZERVEZETEK ELNÖKEINEK RÖVID BESZÁMOLÓI 2014 ÉVRŐL

Vízerné Molnár Piroska, a központi terület elnöke jelezte, hogy kevesebb program volt az előző évinél, amelyekbe
próbáltak több fiatalt is bevonni. Fontosnak tartja a közös rendezvényeket, amelyek mind szakmai téren
hasznosak, mind pedig a kollégák közötti kohéziót is elősegítik. Nagy létszámú részvétellel sikeres volt a Komarno
1-es Posta meglátogatása (az idén viszontlátogatás szerepel a programban), a Nemzetközi Posta Kicserélő
Központ látogatása is Angus József kalauzolásával. A pécsi „Fuss a rákgyógyításért” programban pedig több mint
50 fővel vettek részt.
Az idén már sor került a pénzforgalmi fejlesztésekről szóló programra, ahol Filep József igazgató tartott előadást
és készülnek a 2015-i vezetőmotivációs rendszerről szóló előadásra (Elekes Mária tartja), valamint a sárkányhajó
versenyen való részvételre. Tervben van még az OLK, a NPKK és a győri posta meglátogatása.
Illin József, a szegedi terület elnöke elmondta, hogy az események többsége egy-egy történelmi eseményhez,
évfordulóhoz kötődött például: május 22-én Szarvason tartottak rendezvényt a postai szolgáltatásokról, tisztújító
taggyűlés volt Békéscsabán, Szentesen megemlékezést tartottak, Szegeden pedig nyugdíjas rendezvényt.
Sári Géza üzleti és funkcionális területi elnök elmondta, hogy egy külföldi postával régóta tervezett közös
szervezésű szakmai találkozó valósult meg a komáromi kirándulás során. Több központi rendezvényen, szakmai
napon vett részt a terület. Reméli, hogy 2015-ben jobban sikerül a tagok mozgósítása.
Morvay Márta a szenior tagozat vezetője októberben vette át Bánóczi Katalintól a szenior terület irányítását. 2014-
ben más szervezetek programjához csatlakozott a tagozat (pl. Komarno 1-es posta meglátogatása), önálló
rendezvény a tisztújítással együtt volt, ahol dr. Oláh László tartott előadást és ősszel múzeumlátogatást
szerveztek. Ebben az évben is csatlakozni kíván a tagozat a területi rendezvényekhez (márciusban a szentesi
PSZE napon vettek részt). A további programok még a vezetőséggel való egyeztetésre várnak.
Wenczel Csilla a nyugat-magyarországi terület képviseletében (Zsupán Gáza eddigi területi elnök lemondott,
elnökválasztás a közeljövőben lesz) elmondta, hogy voltak saját rendezvények és a központi rendezvényeken is
részt vettek. 2014-ben a Zala megyei postavezetőkkel szerveztek információcserét, Székesfehérváron
meglátogatták a 2. sz. postát, vendégül látták a szegedieket. 2015-ben az Ügyfélgondozási Központ
meglátogatását tervezik, valamint a csomag- és csekkautomaták működéséről szerveznek tapasztalatcserét,
gazdászati és üzemeltetési postai napot, kézbesítési és felvételi szakemberek tapasztalatcseréjét, OLK-látogatást
terveznek.

(A logisztikai, debreceni és észak-magyarországi terület kimentette magát munkahelyi elfoglaltság miatt nem
tudott rész venni.)

5. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KH MELLÉKLET (2. MELLÉKLET) 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI TERV (3. MELLÉKLET)

Lukács Angéla elmondta a 2014. évi pénzügyi eredményeket illetően kiemelendő, hogy a mérlegfőösszeg 2014.
december 31-én 25 728 e Ft volt, ami 8%-kal alacsonyabb az előző évinél. A bevétel 11 703 ezer Ft-ot tett ki, de a
kiadások finanszírozásához 585 ezer forintot használtak fel az eredménytartalékból a csökkenő bevételek miatt.

3

http://www.psze.info


A Közhasznú mellékletben a PSZE közhasznú tevékenységeiről történt beszámoló, amelyet meg kell küldeni
minden egyesületnek közzétételre az OBH-hoz függetlenül a közhasznú státustól.

A 2015. évi költségvetési tervet illetően az egyesület 12 200 e Ft évi bevétellel kalkulál, 2 200 e Ft
eredménytartalék felhasználásával. A kiadás szintén 12 200 e Ft lesz előreláthatólag. Az előirányzott bevétel a
tavalyinál 10%-kal lesz alacsonyabb. A Magyar Posta ez évi támogatása azonos a 2014. évivel. A többi támogatás
és a tagdíjbevétel az előző évivel azonos mértékű lesz, a kamatbevétel viszont alacsonyabb. A PSZE tervezi a
postával kapcsolatban álló egyéb szervezeteket is jogi tagjai sorába bevonni, azonban a költségvetési terv még ezt
nem tartalmazza. Az egyesület 2015-re két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi
Környezet Kollégiumához. Ezek elbírálása megtörtént a pályázat érvényes, de az összeg megítélése még nem.
Az előző évihez viszonyított költségemelkedést a rendezvények költségigénye indokolja.

A PSZE kiemelt szakmai és szervezeti célkitűzései nem változtak. 2015-re a PSZE hat szakmai nap és a XX.
Országos Postás Konferencia megrendezését tervezi.

6. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A PSZE 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
(4. MELLÉKLET)

Dr. Németh Anikó a Felügyelő Bizottság elnökeként beszámolt a PSZE elmúlt évi gazdálkodásának ellenőrzéséről
és ismertette a FB megállapításait. A Felügyelő Bizottság szerint az Egyesület 2014. évi tevékenysége és
gazdálkodása a jogszabályoknak és az Alapszabály előírásainak megfelelt. Az Egyszerűsített éves beszámoló
mérleg elkészült. A társaság eszközei hatékonyan szolgálták az egyesület tevékenységét. Kérte a jelentés és az
Egyszerűsített éve beszámoló elfogadását a szavazás során.

7. A PSZE 2015. ÉVI PROGRAMTERVE (5. MELLÉKLET)

Dr. Horváth Sándor elnök ismertette a Postások Szakmai Egyesülete 2015. évi tervezett Programjait és kiemelte,
hogy fegyelmezett gazdálkodás mellett nem lehet anyagi akadálya a tervezett programok megvalósításának. A fő
célokat illetően van néhány hangsúlyos szerepvállalás, mint a különféle tudásmegosztások terén a kifelé való
nyitás megvalósítása, a best practice műhelymunkák terjesztése, a külföldi posták fejlesztési tapasztalatainak
megismertetése, a liberalizáció közép-európai eredményeinek figyelése, a szakmai kitekintés, híd szerep
erősítése, új szakmai csoportok és új támogatók bevonása, a tudásbázis szélesítése. E főbb elvek mentén
született a programterv, amelynek keretében hat központi szakmai napot és a XX. Országos Postás Konferenciát
tervezik megrendezni, valamint területi szervezeti programokat.
A tagdíj 2015-ben sem változik. Kérte a tervezet elfogadását a szavazás során.

.
8. ALAPSZABÁLYVÁLTOZÁS ELŐTERJESZTÉSE (ÚJ HONLAPCÍM FELVÉTELE)

Lukács Angéla elmondta, hogy az Alapszabály 4. pontjaként bekerült az önálló honlap elnevezése www.psze.info
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

9. JELÖLŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE (A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI ÚJ TERÜLETI EL-
NÖK MEGVÁLASZTÁSÁT KÖVETŐEN OE TAG LEGYEN)

A javaslatot Lukács Angéla terjesztette elő, mert a Jelölő Bizottság elnöke nem tudott megjelenni. A két lemondott
területi elnök, akik az országos elnökség (OE) megválasztott tagjai is voltak: Zsupán Géza és Nagyné Haja Mária.
Az országos elnökség póttagját – a 2014 évi tisztújításon megválasztott - Angus Józsefet javasolta a lemondott
Nagyné Haja Mária helyére OE tagnak, illetve Zsuppán Géza volt területi elnök helyett a területi tisztújítást
követően az újonnan megválasztott elnök legyen az OE tagja. Kérte a küldöttgyűlést, hogy az előterjesztést
határozatban fogadja el.
Elfogadásra került 24 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal.

10. HATÁROZATI JAVASLATOK ELŐTERJESZTÉSE

Lukács Angéla levezető elnök ismertette a határozati javaslatokat. Kérte a határozati javaslatok elfogadását a
szavazás során. (Elfogadott határozati javaslatok 6. sz. MELLÉKLET)

11. HOZZÁSZÓLÁSOK

Nem történt külön hozzászólás.
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12. A KÜLDÖTTGYŰLÉS DOKUMENTUMAINAK ELFOGADÁSA

Lukács Angéla kérte a küldöttgyűlés dokumentumainak a küldöttgyűlés általi egyenkénti elfogadását: - beszámoló
a 2014. évi tevékenységről, gazdálkodásról, 2014 évről FB-jelentés, 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló és
KH melléklet, 2015. évi költségvetés terv, 2015. évi programjavaslat, ill. határozati javaslatok). A küldöttgyűlés
egyenként egyhangú igennel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztett dokumentumokat. 24
igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal minden dokumentum elfogadásra került.
(Küldöttgyűlés határozatai 6. MELLÉKLET)

13. EGYEBEK

- A tagi ki- és belépések az országos elnökségi üléseken rendre előterjesztésre kerülnek. A munkáltatói
jogok gyakorlásával kapcsolatban elhangzott, hogy csekély béremelés történt az egyetlen munkavállaló
számára. (Ezek határozat alapján az OE hatásköre.)

- Dr. Horváth Sándor hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy előre lehessen lépni a problémákat is láttatni kell.
2015-re olyan új programok szükségesek, amelyek az aktív egyesületi életet biztosítják, és amelyek között
mindenki megtalálja a számára megfelelőt.

- 2017-ben az egyesület 25 éves lesz, jövőre elkezdődik a megünneplés előkészítése. Csatlakozni kívánunk
a Postamúzeummal együtt a Magyar Posta 150 éves évfordulója megünnepléséhez is.

14. ÖSSZEFOGLALÓ, ZÁRSZÓ

Dr. Horváth Sándor elnök zárszavában reményét fejezte ki, hogy aktív év lesz az idei és a tervezett programokat
sikerül megvalósítani. Jó erőt, egészséget és kitartást kívánt ehhez mindenkinek és jó munkát 2015-re.
Lukács Angéla levezető elnök megköszönve az elmúlt évi egyesületi munkát és a közgyűlésen való részvételt, a
Postások Szakmai Egyesülete XXIII. küldöttgyűlését berekesztette.

Kmf.

A jegyzőkönyvet készítette: Vargáné Bótos Anna.
(Mellékletek: 6 db)

A jegyzőkönyv hitelesen tartalmazza a Postások Szakmai Egyesülete 2015. május 14-i küldöttgyűlésén
elhangzottakat:

…………………………………. ………………………………
/ Molnár Sándor / / Bereczki Ágnes /
PSZE főtitkár FB-tag
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv- hitelesítő
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6. SZ. MELLÉKLET KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A PSZE 2015. május 14-i Küldöttgyűlése - a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazatával - a következő
határozatokat hozta:
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