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ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

Helyszín: Emerald PR, H-1114 Budapest Karinthy Frigyes út 14., fsz. 4 

Időpont: 2016. április 11. 

Napirendi pontok: 

1. Közgyűléssel kapcsolatos szavazások (alapszabály, módosító indítvány a JEB-ről, 
örökös tagság jelölés, egyéb).  

2. Tájékoztatás: nemzetközi kapcsolatok, PR konferencia, PR Akadémia, Civil PR 
workshop, Metropolitan együttműködés, CSR együttműködés 

3. Egyebek 

Jelenlevő elnökségi tagok: Lakatos Zsófia (elnök), Petrányi-Széll András (alelnök), 
Radácsi Pál (alelnök), Kincses Péter (elnökségi tag), R. Kovács Dániel (elnökségi tag), 
Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna (elnökségi tag), Sasvári Tamás (elnökségi tag), Siska 
Mátyás (elnökségi tag), Szőke Katalin (elnökségi tag),  

További résztvevők: Sárosi Péter (örökös tag), Korondi Emese (titkár), Bertalan Erika 
(titkár) 
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Jegyzőkönyv 

1. Közgyűléssel kapcsolatos szavazások:  
a) Az alapszabály módosításai:  

A Fővárosi Ügyészség nem fogadta el az MPRSZ alapszabályát taglaló bírósági 
végzést, így az alapszabályban több mindent módosítani kell, a civil szervezeti 
törvény szerint. Az alapszabály módosítására irányuló elveket az Elnökségnek még 
a közgyűlés előtt el kell fogadnia. Módosító javaslatok: 

- Kikerül az alapszabályból: az Elnökség 3 tagú 
- Kikerül az alapszabályból: a vállalati tagság meghatározása 
- Kikerül az alapszabályból: a pártoló tagság meghatározása 
- Kikerül az alapszabályból: a tagsági viszony szüneteltethető 
- A Közgyűlésen minden résztvevő tag, egyetlen szavazattal rendelkezik (a vállalati 

tagok és a junior tagok is). Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy legyen-e 
alapszabályban megfogalmazott junior tagsága a szervezetnek. A jelenlévő tagok 
szavazata a témában: 
Lakatos Zsófia: maradjon a junior tagság 
Kincses Péter: szűnjön meg a junior tagság 
Lakatos-Báldy Zsuzsanna: szűnjön meg a junior tagság 
Radácsi Pál: szűnjön meg a junior tagság 
Szőke Katalin: szűnjön meg a junior tagság 
Siska Mátyás: szűnjön meg a junior tagság 
R. Kovács Dániel: maradjon a junior tagság 
Sasvári Tamás: maradjon a junior tagság 
Petrányi-Széll András: szűnjön meg a junior tagság 
Az Elnökség tehát megszavazta, hogy ne legyen alapszabályban megfogalmazott 
junior tagság, de legyenek olyan kedvezmények, és kezdeményezések, mely a 
felsőoktatásban tanuló tagokat megkülönbözteti a többi tagtól. 

- Kikerül az alapszabályból: az örökös tagságra vonatkozó szabály. Az Örökös 
Tagság Intézményét a szervezet megtartja, de az Elnökség saját döntési jogkörébe 
helyezi át. Készülnie kell egy belső működési szabályzatnak, amelyben a 
Szövetség meghatározza azokat a működési normákat, melyek az alapszabályban 
nem rögzíthetők. 

- Az MPRSz a közhasznúság jogállását az oktatásfejlesztésben végzett 
tevékenységre hivatkozva határozza meg 
Az Elnökség egyhangúlag megszavazta ezeket a módosításokat. 

b) JEB 

A JEB elnöke le akar mondani a tisztségéről. Ennek kapcsán egy régóta fontolgatott 
módosító javaslatot kíván a szövetég elnöke beadnia közgyűlésen, melynek fő pontjai 
az alábbiak lennének: 

1. A JEB legyen kisebb szervezet, mondjuk 3 fős 

2. Szakemberekből álljon 

3. Feladatköre: Etikai állásfoglalások megfogalmazásával foglalkozzon 

4. Jogi és Etikai Bizottság helyett, a Szövetségnek Etikai Bizottságra lenne csak 
szüksége. 

Az Elnökség jelenlévő tagjai egyetértettek az elnöki indítványra tett javaslattal, 
támogatják azt. 
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c) Örökös tagság 

A Szövetség elnöke ’örökös tagsági’ címre jelölte Galánfi Csabát. Az elnökség tagjai 
közül többen jelezték, hogy Rácz Gábort is szeretnék ’örökös tag’-nak nevezni. Idén 
így két nevet jelöl az Elnökség a Közgyűlés elő örökös tagnak: Galánfi Csabát, és Rácz 
Gábort. 6 igen szavazattal, és egy tartózkodással a jelölést az Elnökség elfogadta. 

d) Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, a szervezet székhelyének 
megváltoztatását. Az egyesület új székhelye így: 1065 Budapest, Nagymező u. 3. 
lesz. 
 

2. Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről, programokról: 
- PR Civil Rapid Randi: egy közleményben tájékoztatjuk a közvéleményt az 

eseményről, melynek fontos eleme, hogy április 26-án lesz egy workshop a Magnet 
Banknál, melyet Lakatos Zsófia tart azoknak a civil résztvevőknek, akik a magas 
létszám miatt nem találtak ügynökségre az eseményen. 

- A Közgyűlés: május 19-én lesz, 15 órától a Budapesti Metropolitan Egyetemen 
(Nagy Lajos király útja 1-9, 1148). 

- A Budapesti Metropolitan Egyetemmel aláírt a Szövetség egy segítő 
együttműködési megállapodást. 

- PR Akadémia: véglegesült a rendezvény mindhárom napjának témája: 1. 
szóvivők, 2. Az üzleti kommunikáció etikája, 3. Városmarketing 

- Nemzetközi kapcsolatok: hírlevélben mehet a tagoknak a Sztaniszláv András 
által javasolt témák mindegyike. 
 

3. Egyebek: 

Idén lesz tisztújító ülés is. Lakatos Zsófia indulni fog az elnökségi posztért újra. December 
5-e előtt kell lennie a következő Közgyűlésnek. 

 

 


