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Szervezet neve: Magyar Public Relations Szövetség Egyesület 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

1. A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 
a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 
 

 

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 
2.1. A közgyűlés helye: 

Budapesti Metropolitan Egyetem 

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. (körépület, F 108 terem) 

2.2. A közgyűlés időpontja (év/hónap/nap/óra): 

2019. május 22. (szerda) 16.00 óra 

16.00ó A Szövetség elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, az elnök bejelenti, 

hogy 17.00-kor a megjelentek számától függetlenül nyitja meg a Közgyűlést. 
2019. május 22. (szerda) 17.00 óra 

17.00 Az elnök megnyitja a közgyűlést. 

 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:  
A jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező jelenléti ív tartalmazza. 

3.1. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy a közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 
a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

3.2. A Szövetség elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen lett összehívva, és jelen 

van 16 fő, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 15 fő rendes egyesületi taggal határozatképes, 

így megnyitja azt, köszönti az egybegyűlteket, ismerteti a megküldött meghívó szerinti napirendi 

pontokat, valamint tájékoztatja a tagokat, hogy  
- meg kell választani a közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőit, hitelesítőit, és a szavazat-

számláló Bizottságot, 
- szavazni kell a napirendről, ezen belül Bőhm Kornél által beterjesztett, az Alapszabály módosí-

tására irányuló napirendi indítványáról; 

- a közgyűlés hangfelvételről.  
 

 

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvet hitelesítőt 

választanak. 

4.1. A Szövetség elnöke javaslatot tesz a közgyűlés tisztségeinek ellátására: 

Levezető elnök neve: Dr. Sárosi Péter 
Jegyzőkönyvvezető neve: Bertalan Erika 
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Lakatos Zsófia, Sós Péter János 
Szavazatszámláló neve: Dr. Rácz Gábor 
 

A megjelentek a fenti személyek a megjelölt tisztségekre a felkérést elfogadják. 

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok.(15 fő) 
A Közgyűlésen résztvevők száma változott: 18 főre. 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 
1/2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Dr. Sárosi 

Pétert, jegyzőkönyvvezetőnek Bertalan Erika titkárt, jegyzőkönyv hitelesítőnek: Lakatos 

Zsófiát és Sós Péter Jánost és a Szavazatszámlálónak Dr. Rácz Gábort. 
Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 
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4.2. Napirend és hangfelvétel 

Levezető elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat és Bőhm Kornél által beterjesztett, az 

Alapszabály módosítására irányuló napirendi pont javaslatot. 

Levezető elnök szavazásra bocsátja a Közgyűlés napirendi pontjai kiegészítését. 

 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (15 fő) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

2/1/2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Alapszabály módosítására irányuló napirend 

kiegészítést.” 

Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 
 

A Levezető elnök ismerteti a Közgyűlés kiegészített napirendi pontjait. 

A Levezető elnök szavazásra bocsátja a Közgyűlés kiegészített napirendi pontjait, és azt, hogy a 

Közgyűlésről hangfelvétel készítése indokolt, majd szavazásra bocsátja. 
Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (15 fő) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

2/2/2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 

a) A Közgyűlés egyhangúan elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az 

Alapszabály módosítására irányuló napirend kiegészítésével, eszerint a napirendi pontok 

a következők: 

1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőinek, hitelesítőinek megválasztása  

2. Döntés a napirend kiegészítéséről, és a Napirend elfogadás (9. sz. Melléklet Meghívó, 

8. sz. Melléklet Előterjesztés) 

3. Az Elnökség, a FEB és az EB éves beszámolójának megtárgyalása, megvitatása és el-

fogadása (1., 2. és 3.sz. melléklet)  

4. Az MPRSZ 2018. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének meg-

tárgyalása, megvitatása és elfogadása (5. sz. mellékletek)  

5. Éves költségvetési terv elfogadása, valamint az egyes tagdíjak mértékének megtárgya-

lása, megvitatása és elfogadása (6. sz. melléklet)  

6. Az Etikai Kódex megtárgyalása, megvitatása és elfogadása (4. sz. melléklet)  
7. Döntés a Public Affairs Tagozat megalakításáról (7. sz melléklet)  

8. Döntés az Alapszabály módosításra irányuló előterjesztésről 

9. Egyebek ” 

b) A Közgyűlés egyhangúan elfogadja, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készüljön.”  

Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 
 

5. Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön.  
 

5.1. Az Elnökég, a FEB és az EB éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása. 

5.1.1. Lakatos Zsófia Elnök megtartja az Elnökség részletes évi beszámolóját és összegzést ad az 

elnökség 2018. évi eredményeiről. 

Lakatos Zsófia, elnök összefoglalója: „Minden évben visszatekintve 365 nap eredményeit, 

tevékenységét vizsgálom. Amit biztosan elmondhatok, hogy nem ez volt a Szövetség lejobb éve, de van, 
amire büszkék lehetünk. Az előző évben készült a Szövetség működéséről, hatékonyságáról, 

ismertségéről egy kutatás, mely kimutatta, hogy a legnagyobb probléma, hogy nem éri el a Szövetség az 

embereket, nem tudnak a munkánkról. Éppen ezért meghallva az idő szavát, haladni kezdtünk 
kapcsolatfelvétel terén a korral: egymástól függetlenül két digitális kampányt is elindítottunk. Az első 

#ezispr néven fut, a facebookon, és hatására több mint ezer követővel lettünk gazdagabbak. A másik 
próbálkozásunk a #PRimőr néven induló videófilm sorozatunk, amiben a Szövetséghez közel álló 

szakemberek beszélnek a munkánkat jellemző és meghatározó tényezőkről. A videósorozat célja, hogy 

kívülállók számára is feltárja a pr szakma mibenlétét. A sorozat minden darabja elérhető a Magyar PR 
Szövetség You Tube csatornáján, egyelőre új részeket nem tervezünk. 
Tavaly a Közgyűlésen még választottunk örökös tagot és két tiszteletbeli tagot ám a kinevezések feletti 
örömet szomorú esemény árnyékolta be: Sas István, reklámpszichológus, Szövetségünk tiszteletbeli tagja 

váratlanul meghalt. Emiatt ezeket az elismeréseket csak év végén, a Sándor Imre PR-Díj átadóján 
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nyújtottuk át Dr. Nyárády Gábornénak (Örökös Tagság), Dr. Fazekas Ildikónak (Tiszteletbeli Tagság) és 

Sas István testvérének.  
Ténykedéseinkre egy másik halál esemény is árnyékot vetett: januárban elhunyt Kovács Richárd, az 
MPRSZ Etikai Bizottságának tagja is. Ricsi pótolhatatlan űrt hagyott maga után, mind szakemberként, 

mind barátként nagyon hiányzik mindannyiunknak. 

2018-ban nyári eseményünk nem a már megszokott PR Akadémia volt, hanem egy nemzetközi esemény-

nek adtunk otthont: az ICCO (azaz a Kommunikációs Tanácsadók Nemzetközi Szövetsége) egy napos 

konferenciát tartott Budapesten, illetve a szervezet nemzetközi board meetingje is a magyar fővárosban 
zajlott. Erre az eseményre igen sokat költöttünk, de támogatókat is sikerült találni. Összeségében el-

mondható, hogy Budapestet feltettük a PR világ térképére. 
A Szövetség idén is kiadta a Krízistérkép című kiadványát, mely kríziskommunikációs tagozatunk mun-

kájának eredménye, és igen hasznos dokumentum a pr-rel foglalkozók számára. Továbbra is örömmel 

nyújtottuk át díjainkat. 2018 márciuában adtuk át az Employer branding Award 2017-es elismeréseit, 
és idén márciusban már lezajlott a 2018-as elismerések kiosztása. A díj egyre népszerűbb a hazai mun-

káltatók körében, tavaly 100, idén pedig 150 döntéshozó érkezett az eseményre. 2018 novemberében 
átadtuk szakmai díjunkat, a Sándor Imre PR-díjat, mely szakmai körökben az egyik legnehezebben el-

nyerhető díj, kevesen büszkélkedhetnek ilyen elismeréssel, annak ellenére, hogy évről évre többen ne-

veznek a versenyben. 
Az előző Közgyűlés megszavazta a Digitális Tagozat létrehozást, azonban a Tagozat 2018-ban még nem 

tudott látható eredményekkel előállni. Tavaly év végén alakult, és jelen Közgyűlés jóváhagyásra vár a 
másik új tagozatunk, a Public Affairs tagozat, amely viszont hatalmas lendülettel vetette bele magát 

munkájába, és múlt héten Deutsch Tamás meghívásával tartott az Európai Uniós képviselő választások 

kapcsán egy álalános beszélgetést. 
Legnagyobb kihívása tavalyi évünknek a GDPR-ral kapcsolatos feladatok, teendők voltak. A pr ügynök-

ségek munkája sok ponton ellentmond a megkövetelt előírásoknak, ezért a Szövetség misszióként magára 
vállalta, hogy segíti ebben az ügynökségi tagjait. Összehívtunk egy találkozót, ahol a GDPR szabályo-

zásban jártas jogászok és pr ügynökségek vezetői, munkatársai voltak jelen, és közösen próbálták meg-
határozni a lehetőségeket, kihívásokat. Ennek a munkának eredményeképpen csak most, 2019-ben sike-

rült egy jogi irodától megrendelni egy olyan alapcsomagot, mely segítheti minden ügynökségi tagunk 

számára a szabályoknak való zavartalan megfelelést. 
Mindezek mellett azért 2018-ban is rengeteg szakmai rendezvényen, konferencián voltunk jelen, előadá-

sainkkal, oktatói munkánkkal, cikkeinkkel, nyilatkozatainkkal képviseltük a szövetséget és a szakmát. 

Sztaniszláv András, a Szövetség alelnökeként nemzetközi porondon tette mindezt, fáradhatatlanul, de 

kitűnően. 

Tavalyi évünk pénzügyi szempontból felemás, hiszen veszteséggel zártunk, mert többet költöttünk, mint 
amennyi bevétele volt a szervezetnek. De költéseink mind a szakmánk előrébb jutását, megismerését 

szolgálták, így közhasznúságuk megkérdőjelezhetetlen. 
18 éve vagyok az MPRSZ tagja, ebből 6. éve elnökként tevékenykedem. Az idei év végén Tisztújításra 

kerül sor, ahol leköszönni tervezek. Egy jól működő szervezetet szeretnénk átadni az utánunk következő 

csapatnak. Köszönöm.” 
 

Kérdés, észrevétel:  

 

Dr. Rácz Gàbor: „Kiegészítésképp csak annyit tennék hozzá, hogy szakmán még egy nagy alakját is 

elvesztettük a tavalyi évben, Szántó Péter személyében. Illetve a díjak és átadások ponthoz hozzátenném, 
hogy a Kreatív pr-munkákat is elismerő versenyén, a Prizmán idén is képviseltük a Szövetség nézeteit, 

véleményét, és egy nagyon jól sikerült minősítő folyamat részesei lehettünk, egy jó csapattal.” 
A Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (15 fő) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

3/1/2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 

„Az Elnökség éves beszámolóját a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.” 

 

Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő  
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5.1.2. Durkó Sándor FB Elnök megtartja az FB részletes éves beszámolóját és összegzést ad az 

eredményekről. 

A Felügyelő bizottság elnöke szó szerint adja vissza az írásban benyújtott beszámolóját (2. sz melléklet). 

(Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 
Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (15 fő) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

3/2//2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúan elfogadja a FB éves beszámolóját.” 

Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 
 

5.1.3. Az EB Elnök megtartja éves beszámolóját a Bizottság munkájáról. 

Maczelka Márk az Etikai Bizottság elnöke írásbeli beszámolója alapján megtartja az EB éves 

beszámolóját. (3. sz.melléklet) 
 

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (15 fő) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

3/3//2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az EB éves beszámolóját.” 

Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 
 

5.2. Az MPRSZ 2018. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtárgya-

lása, megvitatása és elfogadása. 

A Szövetség könyvelője, Somogyi Edit ismerteti az MPRSZ 2018. évi pénzügyi beszámoló és a 

közhasznúsági melléklet tartalmát: 
„Szövetség alapvetően nem profitorientált szervezet és működésének célja a szakmai érdekképviselet. A 

közhasznúságnak jelenleg 6 kritériuma van, ebből négyet nem, kettőt viszont teljes mértékben teljesített 
a Szövetség. Habár ezen kritériumoknak nehéz megfelelni, de javaslom, hogy a jövőben ezen 

kritériumokat is tartsa szem előtt a gazdálkodásának megtervezésekor a Szövetség, hogy a közhasznúság 

továbbra is megmaradhasson. Az MPRSz negatív eredménnyel zárta a 2018-as évet, azaz kiadási 

mutatója nagyobb volt, mint a bevételi oldal mutatója, pontosan 546.000 Ft-tal volt több kiadás, mint 

bevétel. 2018 volt az első olyan év, amiben vállalkozási tevékenységet is folytatott a Szövetség, a 
protokoll képzés megtartásával, és gazdaságilag a korábban már végzett szakkönyvárusítás is 

vállalkozási tevékenység osztályba sorolódott át, így az abból származó bevételt is vállalkozási 
tevékenységként könyvelte el az MPRSz. A mérlegfőösszeg bázis szinten realizálódott a múlt évben, az 

alapcél 833 ezer forinttal volt negatív. 2018. december 31-én 825 ezer Ft volt a Szövetség 

bankszámláján, a házipénztár záró egyenlege pedig 26 ezer Ft, a Szövetség összes pénzeszköze 851 ezer 
Ft. A Szövetség gazdálkodása mindvégig likvid volt az év folyamán, a pénzügyi helyzet folyamatosan 

stabil volt. A tagdíjakból a tavalyi év folyamán 4,3 millió forint származott, ezt 61 tag fizette be, jelentős 
hányada vállalati tagok hozzájárulásából származik, a pályázatok nevezési díjából 1,7 millió Ft jött be 

2018-ban. A ráfordítások 7 millió Ft környékén voltak, egyéb költségek a 200 ezer forintnyiak 

jelentkeztek.  A bérköltség 236 ezer Ft volt, egyszeri megbízási díj. A bérköltség után fizetett 
egészségügyi hozzájárulás 46 ezer Ft volt. A rendezvények reprezentációsnak minősülő költségei nem 

haladták meg a törvényben szabályozott mértéket. 
A Szövetség gazdasága átlátható, tiszta, a céloknak megfelelő, továbbra is azt javaslom, hogy ezen az 

úton haladjon és a szakmai képviselet jegyében realizálja ráfordításait.” 

Lakatos Zsófia, elnök hozzászólása: 

„Rosszul hangzik, hogy negatív eredménnyel zártunk, de ez igazából azt jelenti, hogy 2017. év végén jó 

eredményekkel zártunk, volt pénzünk és ennek megfelelően tudtunk is költeni belőle, nemzetközi 
tagságra, és rendezvényekre, fogadhattuk a szakma nemzetközi képviselőit, stb.” 

Somogyi Edit: „Fontos, hogy a Szövetség vagyona készpénzben áll rendelkezésre, és akkor működik jól 

a szervezet, ha van olyan cél, és van elég ráfordítás, mellyel az ő általa képviselteket tudja segíteni, 
összehozni, aktivitásra sarkallni. Ezért akkor működik jól, ha tagsági pénzekből és vállalkozási 

tevékenységből befolyt bevételeit céljainak megfelelően visszaforgatja, elkölti.” 
 

Egyéb Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 
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A Levezető elnök javasolja a pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági jelentés (5. sz mellékletek) 

elfogadását. 

 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (15 fő) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

4/2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Egyesület 2018. évi pénzügyi beszámolóját, és annak 

közhasznúsági és egyéb mellékleteit.” 

Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 
 

5.3. Éves költségvetési terv elfogadása, valamint az egyes tagdíjak mértékének megtárgyalása, 

megvitatása és elfogadása. 

A Szövetség elnöke a Közgyűlés elé előterjeszti a Szövetség 2019. évi költségvetés tervezetét (6. sz. 

melléklet). A tagdíjak megváltoztatásra nem érkezett indítvány, így azokat változatlanul hagyják 2019-

ben is.   

A Levezető elnök javasolja azok elfogadását.  

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (15 fő) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

5/2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 

„a) A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Egyesület 2019. évi költségvetési tervét. 

b) A Közgyűlés az Egyesület tagdíjainak mértékét nem módosítja.” 
Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 
 

5.4. Az Etikai Kódex megtárgyalása, megvitatása és elfogadása 
Levezető elnök megkéri Maczelka Márkot, Az Etikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse az Etikai Kó-

dexet, melyet minden tag a meghívó mellékleteként előzetesen megkapott. 

Maczelka Márk: „Hosszú vajúdás után, egy társadalmi párbeszéd eredményeként sikerült lezárnunk és 
megalkotnunk az Etikai Kódexet. Nagyon sokan vettek részt a munkában, amikor úgy érezte az Etikai 

Bizottság, hogy elkészült vele, akkor körbeküldtük az Elnökség körében, az Örökös Tagok között. 

Majdnem húsz hozzászólás érkezett még ekkor is, amikel tovább finomodott, tökéletesedett a Kódexek. 

A végeredmény azért lett jó, mert körvonalazódott a hozzászólásokban, hogy nagyjából egy irányba 

tartottunk.” 
Buday Sántha Andrea, a Szövetség jogászának hozzászólása: „ A korrekt tájékoztatás miatt 

elmondaná, hogy amiről itt szavazunk, a jelenlegi Etikai Kódexaz azt előző EB munkája alapozta meg, 
amelyet Márk kézbevett, és több körben kiegészített, véleményeztetett, stb, koordinálta a Kódex-szel 

kapcsolatos munkákat, aminek eredménye, hogy most szavazhat ról a Közgyűlés.” 
Maczelka Márk: „Amire Buday-Sántha Andrea megkért engem több alkalommal, hogy tájékoztassak 
mindenkit arról, hogy kik vettek részt ebben a munkában, arról én tájékoztattam azt a kört, akik 

foglalkoztak a Kódex-szel. Véleményem szerint, ezzel eleget tettem a kérésének.” 
Sós Péter János: „Ha ezt elfogadjuk, akkor ez nem a korábbi, vagy az újabb Etikai Bizottság Etikai 

Kódex-sze, hanem a Magyar PR Szövetség Etikai Kódex-sze lesz. Azt gondolom ez a szakmában elég 

nagy jelentőségű kiáltvány, ezért mindenképpen ajánlanám, hogy szakmánkhoz illően, profin 
kommunikáljunk róla.” 
Maczelka Márk: „Egyet értek Péterrel, mindkét hozzászólásában.” 
Sárosi Péter, levezető elnök hozzászólása: „Annak idején a MÚOSZ Etikai Kódexének megszületése 

olyan precedenst teremtett, ami alapján bírósági döntések születhettek később. a szabályozás egy 

alapdokumentummá vált. Az MPRSz Etikai Kódexére is ilyen sors várhat, idővel elképzelhető, hogy 
lesznek pontok, amelyekben kiegészítésre szorul, mint dokumentum, de a szakma számára biztosan így 

is nagy jelentőséggel fog bírni.” 
 

További kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (15 fő) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

6/2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 
„A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Etikai Kódexet.” 
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Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (15 fő) 
 

5.5. A Levezető elnök felkéri Bőhm Kornélt, hogy ismertesse az Alapszabály módosítási indítványát. 
Bőhm Kornél az előterjesztését visszavonja. 
Levezető elnök a napirend kiegészítésként beterjesztett előterjesztést nem bocsátja szavazásra, mellyel 

a tagok egyetértenek. 
 

18:37 perckor Polgár Péter egyesületi tag távozik, a szavazó joggal rendelkezők száma változik: 14 fő. 
 

5.6. Döntés a Public Affairs Tagozat megalakításáról. 
A Levezető elnök javasolja a Public Affairs Tagozat megalakításáról szóló előterjesztés elfogadását.  

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok (14 fő) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

7/2019 (V.22.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy támogatja a digitális tagozat megalakítását, és 

annak az Alapszabályban foglaltak szerinti működését.” 
Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 
 

 

5.7. Egyebek. 

Levezető elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs.  

 

A Levezető elnök megköszöni a Közgyűlés munkáját, sok sikert kíván a választott testületek tagjainak 

és az új digitális tagozat tagjainak, majd a Közgyűlést berekeszti. 

 

Kelt: Budapest, 2019. május 22. napján.  

 

Aláírások: 

 

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

Dr. Sárosi Péter, levezető elnök                  
 

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

Bertalan Erika, jegyzőkönyvvezető                  
 

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

Lakatos Zsófia, jegyzőkönyv hitelesítő tag   

 

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

Sós Péter János jegyzőkönyv hitelesítő tag   

 

………………………. 

Dr. Rácz Gábor, szavazatszámláló 
 

 


