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JEGYZŐKÖNYV 

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG 

2016. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

Közgyű lés helye: Budapesti Metropolitan Egyetem Budapest 

Nagy Lajos király úti campus, K001-es terem 

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.  

Közgyű lés ideje: 2016. május 24. 16.00 óra 

Tárgy: a Magyar Public Relations Szövetség (továbbiakban: Szövetség) Közgyű lése 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 25 fő , melybő l 21 rendes egyesületi tag és 4 további 

résztvevő  (mellékelve) 

Az Egyesület elnöke megállapítja, hogy a Közgyű lés a jelenlévő  21 rendes egyesületi 

taggal határozatképes, így megnyitja azt, és köszönti az egybegyű lteket. 

Levezető  elnök/jegyző könyvvezető /hitelesítő k megválasztása 

1/2016 (05.24.) számú közgyű lési határozat: 

„A megjelentek elfogadják, hogy a közgyű lésrő l hangfelvétel készüljön.”  

Szavazás aránya: egyhangú. 

2/2016 (05.24.) számú közgyű lési határozat: 

„A megjelentek levezető  elnöknek megválasztják Sárosi Pétert, jegyző könyvvezető nek 

Korondi Emese titkárt, jegyző könyv hitelesítő nek Lakatos Zsófiát és Sós Péter Jánost.” 

Szavazás aránya: egyhangú. 

A felkért levezető  elnök elő adja, hogy a jelenlegi Közgyű lés megtartására az alábbiak 

miatt kerül sor: 

1. A Szövetség Alapszabályának értelmében a Közgyű lést szükség szerint, de legalább 

évente egy alkalommal össze kell hívnia az elnökségnek. 

2. Az MPRSZ Alapszabályának módosítása a Törvényszék végzésében foglaltak szerint. 

3. Aktuális egyéb döntések meghozatala. 

A levezető  elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. 
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1. napirendi pont 

Az elnökség, a JEB és a FEB beszámolója és annak elfogadása 

Lakatos Zsófia Elnök megtartja az Elnökség részletes beszámolóját és összegzést ad az 

elnökségi programmal és eredményekkel kapcsolatban. A gazdálkodásra kitérve elmondja, 

hogy az MPRSZ anyagi bázisa biztos, működése hosszú távon biztosított. A tagsági bázis 

megerő sítése az Elnökség kiemelt célja, új tagsági formákat hozott létre, hatékonyan 

kommunikál a pr-szakemberekkel. Az MPRSz intenzív szakmai tevékenységet folytat, 

sikeres rendezvényeket szervez, szakmai kiadványokat publikál. Új tagozatot alapított, 

jelenleg három tagozatot működtet, ezek rendezvényei egyre nagyobb érdeklődésre 

tartanak számot. Új díjat alapított, a hagyományosan évente meghirdetett pályázatai körét 

bő vítve. Civil szervezeteknek nyújt szakmai támogatást, sikeresen együttműködik a 

szakmai szervezetekkel, az Elnökség tagjai minden jelentősebb szakmai rendezvényen 

felszólalnak, iparági kezdeményezést támogatnak, folyamatosan jelen vannak a 

szaksajtóban. A Szövetség nemzetközi szervezetekkel kiépített új kapcsolatokon keresztül 

is munkálkodik azon, hogy tagjai számára elő segítse a szakmai tudásanyaghoz 

hozzájutást. A magyar pr-szakma helyzetének felmérésére kutatást indított, továbbá 

hatékonyan támogatja a pr-oktatást. Az elnökség tagjai, az MPRSZ nagykövetei és 

támogatói sokat tesznek azért, hogy folyamatosan növeljék az MPRSz szerepét, 

elismertségét a pr-szakmában. 

…………………..…………………. 

Durkó Sándor, a Felügyelő  Bizottság elnöke, tájékoztatja a Közgyű lés tagjait arról, hogy a 

FEB a jogszabályi előírások szerint végezte feladatát, rendszeresen kommunikált 

vertikálisan és horizontálisan is. A FEB a Szövetség múlt évi pénzügyi beszámolóját és a 

közhasznúsági jelentését elő zetesen megkapta, azt tanulmányozta, és a következő ket 

állapította meg: 

• A bevételi források, valamint a kiadások törvényes módon számlákkal, bizonylatokkal 

vannak alátámasztva. 

• A Szövetség a bevételi forrásaival ésszerű  módon a céljait és érdekeit szem elő tt 

tartva gazdálkodott. 

• A Szövetség múlt évi tevékenysége, működése, céljaival és közhasznú jogállásával 

összhangban történt.  

• Összességében megállapítható, hogy a Szövetség pénz- és vagyonkezelése, az 

Elnökség év közbeni munkája szabályszerű  volt, gazdálkodását a bevételek optimális 

felhasználása jellemezte. 
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……………………………………….. 

Dr. Buday-Sántha Andrea, a Jogi és Etikai Bizottság elnöke, ismerteti a JEB eltelt idő szakról 

szóló beszámolóját, kitér arra, hogy a Jogi és Etikai Bizottság az Alapszabályban előírt jogi 

keretek közt és felmerülő feladatok teljesítése, az MPRSZ szabályszerű működésének, a pr 

tevékenység jogszerű művelésének elősegítése érdekében végezte munkáját. A Bizottság 

működése során az általános ügyviteli feladatokat teljesítette, a hozzá intézett 

megkereséseknek eleget tett, döntéseket hozott, jogi jellegű állásfoglalást nyújtott és 

szakmai javaslatokat készített. A JEB elnöke felsorolja továbbá a konkrét feladatokat, 

amelyeket a JEB az MPRSZ vezető szerveinek illetve tagjainak megkeresése alapján 

(felmerülő jogi és etikai kérdések megoldása terén), valamint a munkatervében 

meghatározott egyéni feladatkörben végzett. 

………………………………………. 

3/2016 (05.24.) számú közgyű lési határozat: 

„A Közgyű lés az Elnökség, a FEB és a JEB beszámolóját elfogadja.” 

Szavazás aránya: egyhangú.   

………………………………………. 

2. napirendi pont 

Az MPRSZ 2015. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

megvitatása és elfogadása.  

A Szövetség könyvelő je ismerteti az MPRSZ 2015. évi pénzügyi beszámoló és a 

közhasznúsági melléklet tartalmát. 

A levezető  elnök elfogadásra javasolja azokat.  

4/2016 (05.24.) számú közgyű lési határozat: 

 „A Közgyű lés elfogadja az Egyesület 2015. évi pénzügyi beszámolóját.” 

Szavazás aránya: egyhangú. 

………………………………………. 
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5/2016 (05.24.) számú közgyű lési határozat: 

 „A Közgyű lés elfogadja az Egyesület 2015. évi közhasznúsági mellékletét.” 

Szavazás aránya: egyhangú. 

.……………………………………. 

 

 

Kelt. Budapest, 2016. május 24. 

 

 

 

……………………………………………..   …………………………………………….…. 

       jegyző könyv hitelesítő              jegyző könyvvezető  


