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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: MÚOSZ székház  

1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A. szám  

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

2019. november 19. (kedd) 16.00 óra 

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

jelenti, hogy 17.00-kor a megjelentek számától függetlenül nyitja meg a Közgyűlést. 

2019. november 19. (kedd) 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 38 fő, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 35 fő rendes egyesületi taggal ha-

tározatképes, így megnyitja azt, köszönti az egybegyűlteket, ismerteti a megküldött (mó-

dosító indítvánnyal kiegészített) meghívó szerinti napirendi pontokat, valamint tájékoz-

tatja a tagokat, hogy  

- meg kell választani a közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítőit, és a 

szavazatszámláló Bizottságot, 

- szavazni kell a napirendről, ezen belül Dr. Rácz Gábor által beterjesztett, az Alapszabály 

módosítására 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: Pogány Éda, Teremi J. Balázs 

Szavazatszámláló Bizottságot tagjainak neve: Lakatos Zsófia, a szavazatszámláló bizottság ve-

zetője, Vas Dóra, bizottsági tag, Vidor Eszter, bizottsági tag 

 

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: 35 fő. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

1/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Dr. Sárosi 
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Pétert, jegyzőkönyvvezetőnek Bertalan Erika titkárt, jegyzőkönyv hitelesítőnek: Pogány Édát, 

Teremi J. Balázst és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Lakatos Zsófiát, Vas Dórát és 

Vidor Esztert.” 

Szavazás aránya: egyhangú./ Egyetért: 35 fő Tartózkodik: 0 fő Ellene:0 fő 

 

4.2. Napirend és hangfelvétel 

Levezető elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat és Dr. Rácz Gábor által 

beterjesztett, az Alapszabály módosítására irányuló napirendi pont javaslatot. 

 

Kérdés, észrevétel: nincs. 

 

A Levezető elnök javasolja az alapszabály módosításra vonatkozó napirendi pont elfogadását. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

2/1/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítására irányuló napirend 

kiegészítést.” 

 

Szavazás aránya:100 %, egyhangú. Támogatja 35 fő. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 

 

Levezető elnök szavazásra bocsátja a Közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítését: 

Levezető elnök ismerteti a Közgyűlés kiegészített napirendi pontjait. 

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: 35 

fő. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

2/2/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

a) A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi ponto-

kat, az Alapszabály módosítására irányuló napirend kiegészítésével (1. sz. mellék-

let), eszerint a napirendi pontok a következők, az alábbi sorrendben: 

1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőinek, hitelesítőinek megvá-

lasztása  

2. Napirend elfogadása 

3. Az Alapszabályt módosító javaslat (1. melléklet) megtárgyalása, megvitatása, 

szavazás a javaslat elfogadásáról, valamint a módosított és az új egységes 

szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (2-3 sz. melléklet) 

4. Az elnökség beszámolója, annak megvitatása (4. sz. melléklet) 

5. Az MPRSZ 2017-2019. évi pénzügyi beszámolója, annak megvitatása (5. sz. 

melléklet) 

6. A FEB beszámolója, annak megvitatása (6. sz. melléklet) 

7. Az Etikai Bizottság beszámolója, annak megvitatása (7. sz. melléklet) 

8. Az elnökség beszámolójának, az elmúlt ciklus pénzügyi beszámolójának, a FEB 

és Etikai Bizottság beszámolójának elfogadása  

9. Tisztújítás: a Jelölő Bizottság beszámolója  

10. Tisztújítás: az MPRSZ új tisztségviselőinek megválasztása a 2019-2022-es 

időszakra  

11. Egyebek  

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

Szavazás aránya: egyhangú./ Egyetért: 35 fő. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 
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5. Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön.  

 

5.1. Az Alapszabályt módosító javaslat (1. melléklet) megtárgyalása, megvitatása, szavazás a 

javaslat elfogadásáról, valamint a módosított és az új egységes szerkezetű Alapszabály elfo-

gadásáról (2-3 sz. melléklet) 

Levezető elnök felkéri a jelenlévő Dr. Rácz Gábor tagot, hogy ismertesse alapszabálymódosító 

beadványát az egybegyűltekkel. Dr. Rácz Gábor szóban ismerteti a tagok által már előzetesen 

megismert Alapszabály módosításra vonatkozó javaslatát.  

Kérdés, észrevétel: 

R. Kovács Dániel, ügynökségi tagi képviselő hozzászólása: Számszakilag meghatározni nincs 

értelme az új elnökség tagjait, hiszen az egyetértéstől lesz könnyebb az ügymenet, nem attól, 

hogy kisebb vagy nagyobb számú az elnökség, hiszen az pusztán matematikailag is levezethető, 

hogy ugyanakkora esélye van a határozatképességnek egy nagyobb, illetve kisebb elnökségi 

létszám mellett is. Javasolja, hogy a kisebb tagú elnökségről az elnökségre aspirálók 

véleményét kellene meghallgatni. 

Kádár Balázs, ügynökségi tagi képviselő hozzászólása: A javaslathoz annyi kiegészítést tenne 

hozzá, hogy az 5 tagú elnökséget kicsinek tartja, inkább a 7 fős elnökséget látja 

működőképesnek. 

A Levezető elnök felkéri az elnöki pozícióért induló tagokat, foglaljanak állást a módosító 

indítványról. 

Bánhegyi Zsófia, vállalati tagi képviselő: Csatlakozik az előtte szóló taghoz, szerinte is a 7 fős 

elnökség lenne az ideális. Ő is úgy látja, hogy az elnökség összetétele a legfontosabb, de a 

kisebb létszám is ugyanolyan fontos a gördülékeny működéshez. 

Sztaniszláv András, egyéni tag: Ő az elnöki programjában több alapszabályt érintő módosítást 

is megfogalmazott, ebben az ügyben neki nincs preferenciája, a többség döntésével szeretne 

tovább dolgozni. 

Tátrai Marcell, ügynökségi tagi képviselő: Ő maga is 7 fős elnökséget javasol. 

Nagy Ákos, ügynökségi tagi képviselő: Ebben az ügyben hozzon döntést a Közgyűlés, ám 

hozzáfűzi, hogy személy szerint is jobban tud kisebb csapatban dolgozni. 

 

Levezető elnök ismerteti a módosító javaslat az alábbi formában kerül szavazásra: 

A Magyar Public Relations Szövetség alapszabályában az elnökség létszámáról ekképp határoz: 

„Az elnökség száma 7 fő: 1 elnök, 2 alelnök és 4 elnökségi tag.” 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

3/1/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, az Alapszabályt érintő módosítást az elnökség 

létszámáról:  az elnökség száma 7 fő, melyből 1 fő elnök, 2 fő alelnök és 4 fő elnökségi 

tag.  

 

Szavazás aránya: egyhangú./ Egyetért: 27 fő Tartózkodik: 5 fő Ellene:3 fő 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok 

 

 3/2/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

 A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítását, és az új egységes 

szerkezetű Alapszabályát. 

Szavazás aránya: egyhangú./ Egyetért: 33 fő Tartózkodik: 2 fő Ellene: 0 fő 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok 

 

A szavazás után az elnök az alapszabály módosítását és az új egységes Alapszabályt kihirdeti. 
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5.2. Az elnökség beszámolója, annak megvitatása  

5.2.1. Lakatos Zsófia Elnök megtartja az Elnökség ciklusbeszámolóját és összegzést ad az 

elnökség 2019. évi eredményeiről. 

Lakatos Zsófia, leköszönő elnök beszámolója: 

Mielőtt megtartanám a beszámolómat szeretnék 3búcsúajándékot átnyújtani azoknak, akik az 

elmúlt időszakban nagyon sokat tettek a PR Szövetségért, azonban a mai nappal leköszönnek 

tisztségükről: Sárosi Péter, az Örökös Tagok társaságának vezetője, aki az Örökös Tagok 

ügyeinek, képviseletének intézését innentől Dr. Rácz Gábornak adja át. Köszönetet mond 

Durkó Sándor Lászlónak, aki 17 éve dolgozik a Szövetség berkeiben, és a mai nappal leköszön 

Felügyelő Bizottsági elnöki pozíciójáról, illetve Maczelka Márknak, aki az Etikai Bizottság 

vezetését vette át egy nem túl egyszerű helyzetben, és mégis sikerre vitte a régóta húzódó 

projektet, aminek eredményeként megszületett az MPRSZ új Etikai Kódexe. Köszönettel 

tartozom mindannyiójuknak. 

Az MPRSZ-nek 6 éve vagyok elnöke, és 15 éve veszek részt az Elnökség munkájában, ezért az 

időszakok egybefolynak számomra. Sok mindenre lehetünk büszkék az elmúlt években, mindet 

felsorolni nem lehet, de a legfontosabbakat megemlíteném: 6 évvel ezelőtt egy adóságokkal 

terhelt szervezetet vettem át, az elmúlt 6 év alatt pénzügyileg is stabillá tettük az MPRSZ 

működését. Az elnökség sokat dolgozott azon, hogy ismertté és elismertté tegye a pr szakmát. 

A konkrét állomásai ennek a munkának: Köszönettel tartozom Dr. Sós Péter Jánosnak a PR 

akadémiák megszervezéséért, Dr. Rácz Gábornak a PR Kávéházak, később pr meetup-ok 

szervezésért, online jelenlétünk megerősítésén két elnökségi tag is dolgozott, először Sós Péter 

János a #Primőr című videósorozattal, majd Szányi Gabriellaaz #ezispr kampánnyal szerzett 

számunkra követőket. Rengeteg jelentős rendezvény fűződik az MPRSZ-hez, a külföldi 

előadókkal is büszkélkedő PR Akadémiákon kívül, Budapesten tartotta az ICCO nemzetközi 

szervezete a board meetingjét, illetve éppen ma az ITM támogatásával részt vettünk a 

Fenntarthatósági Csúcs konferencia szervezésében, ami egy nagyon jó irány a Szövetségnek. 

A jelenlegi ciklus végén volt egy erős célrafutás: kiadtuk az Etikai Kódexet, A GDPR 

megfelősséghez gyártottunk az ügynökségek számára dokumentumokat, kiadtuk végül a 

tendereztetési javaslatunkat, állásfoglalásokat fogalmaztunk meg az álhírek és a natív tartalmak 

kapcsán. 5 tagozatunk van, minden tagozat vezetőjének köszönöm a munkáját. A CSR tagozat 

számára új elnököt kell választani, hiszen Mayer Zsolt leköszönt, a Kríziskommunikációs 

tagozatot Pintér Dàniel Gergő vezeti, az Employer Branding tagozatot Kádár Balázs szervezi 

remekül, és Szányi Gabriella vezetésével működik a Public Affairs tagozat. Az ötödik tagozat 

a Digitális Tagozat, ami szintén vezetőre vár. Van tehát feladat a tagozatok háza táján is. 

Köszönetet mondok R. Kovács Dánielnek, aki eddig a Sándor Imre PR-Díj felelőse volt, és 

remekül csinálta, Sztaniszláv András alelnöknek, aki nemzetközi kapcsolataink kialakításában 

végzett kiemelkedő munkát, így több nemzetközi szakmai szervezet tagjai lehetünk, és Lakatos-

Báldy Zsuzsának az oktatás területén kialakított megegyezésekért. 

Természetesen érte kritika a szervezetet, de azt hiszem, nem lehet úgy csinálni ilyen dolgot, 

hogy mindenki szeressen minket/engem. Nem is ez volt a cél. A cél az volt, hogy az MPRSZ 

egy működő szervezet legyen, és működésével megfeleljen a rá vonatkozó jogi előírásoknak. 

Azt gondolom, hogy a PR Szövetség következő elnöke jó, ha rendelkezik két nagyon fontos 

tulajdonsággal: ez a tisztesség, és a szakmai alázat. Köszönöm az elmúlt időszakban nyújtott 

támogatásotokat, és kérem az elnökségi beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás: van. 

 

Dr. Rácz Gábor, egyéni tag: A tagozatoknak nem új elnököt kell választani, mint ahogy 

elhangzott, hanem újból kell elnököket választani, aki lehet akár a meglévő elnök is. Köszönöm. 

Pintér Dániel Gergő: Mi is köszönjük. 
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5.2.2. Az MPRSZ 2017-2019. évi pénzügyi beszámolója, annak megvitatása  

A Szövetség könyvelőjének távollétében, Lakatos Zsófia, leköszönő elnök ismerteti az MPRSZ 

2017-2019. évi pénzügyi ciklusbeszámoló tartalmát, melyet a tagok előzetesen már megkaptak. 

A Levezető elnök javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, észrevétel: nincs. 

 

5.2.3. A FEB beszámolója, annak megvitatása 

Durkó Sándor FEB Elnök megtartja az FB részletes ciklusbeszámolóját és összegzést ad az 

eredményekről. A FEB elnöke szó szerint felolvassa a mellékletként tagoknak eljutatott 

beszámoló szövegét. 

Kérdés, észrevétel: nincs. 

 

5.2.4. Az Etikai Bizottság beszámolója, annak megvitatása  

Maczelka Márk, EB Elnök megtartja ciklusbeszámolóját a Bizottság munkájáról. 

A beszámoló mindenki számára ismert/olvashatták a tagok. Az EB élére ő a ciklus utolsó 

évében került, elődje elfoglaltsága miatt. Köszöni a támogatást, melyet az Etikai Kódex 

létrehozásakor tapasztalt az elnökség, és a tagok részéről. Habár posztjáról leköszön, de az 

utódját minden Bizottságot érintő kérdésben ezután is szívesen segíti.  

Kérdés, észrevétel: nincs. 

  

5.3. Az elnökség beszámolójának, az elmúlt ciklus pénzügyi beszámolójának, a FEB és 

Etikai Bizottság beszámolójának elfogadása 

Levezető elnök szavazásra bocsátja az előzőekben megtartott ciklusbeszámolókat, és javasolja 

azok elfogadását. 

 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

4/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„a) A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség ciklusbeszámolóját. 

  b)A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2017.-2019. évi pénzügyi 

ciklusbeszámolóját, és annak mellékleteit. 

 „c) A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a FEB ciklusbeszámolóját. 

 „d) A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az EB ciklusbeszámolóját, és afelmentvényt 

megadja” 

Szavazás aránya: egyhangú. Egyetért: 34 fő Tartózkodik: 1 fő Ellene: 0 fő. 

 

 

5.4.Tisztújítás: a Jelölő Bizottság beszámolója  

Levezető elnök felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját. 

 

Szányi Gabriella, a Jelölő Bizottság elnöke beszámol arról, hogy milyen munkát végeztek a 

Jelölő bizottsággal. Szeptember 19-én ment ki a tagoknak egy tájékoztatás arról, hogy felállt a 

háromtagú Jelölő bizottság: Ruska Viktória és Polgár Péter bizottsági tagok vállaltak szerepet 

a munkában. Szeptember 24-én az MPRSZ titkárságától kapott táblázat alapján kiküldtünk egy 

tájékoztató e-mailt a betöltendő 19 tisztségről. Október 19-én egy emlékeztető e-mail is kiküld-

tünk erről, azoknak, akik nem válaszoltak vissza az első e-mailre, majd október végéig felhívtuk 

azokat a tagokat, akik semelyik e-mailre nem válaszoltak. ezt csak egyszer tettük meg, azok, 

akik nem válaszoltak semmire, és nem hívtak vissza minket, azokat nem zaklattuk. Október 27-

én az alábbi állapot állt fenn: 12 főt jelöltek elnöknek, 13 főt alelnöknek, 35 főt elnökségi tag-

nak, 2 főt FB elnöknek, 7 főt FB-i tagnak, 4 főt Etikai Bizottsági elnöknek és 12 főt EB-i tagnak. 

Az összes jelölést kapó aspiránst felkerestük, kivéve azokat, akik magukat is jelölték, hogy 

elfogadják-e a jelöléseket. November 5-én lezártuk a jelölti listát, és határidőre megküldtük a 



                                                                                                                     Jegyzőkönyv  

6 

 

titkárságnak, aki erről tájékoztatta a tagokat. A listán ekkor 5 elnökjelölt, 9 alelnök, 16 elnök-

ségi tag, 0 fő FB elnök, 3 fő, FB tag, 0 fő EB elnök és 5 EB tag szerepelt. Így a Jelölő Bizottság 

a munkáját befejezte. Köszönöm 

Kérdés, észrevétel: nincs. 

 

A Levezető elnök javasolja a beszámoló elfogadását.  

Levezető elnök szavazásra bocsátja a beszámolót. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

5/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Jelölő Bizottság beszámolóját.” 

Szavazás aránya:100 % támogatja./Szavazás aránya: egyhangú./ Egyetért: 35 fő Tartózkodik: 0 

fő Ellene: 0 fő. 

 

 

5.5.Tisztújítás: az MPRSZ új tisztségviselőinek megválasztása a 2019-2022-es időszakra  

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy jelölések alapján a tisztségviselő jelöltekre 

a választásra jogosultak adhatják le a voksukat.  

 

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselők megválasztására a jelölést 

elfogadó jelöltekre titkos szavazás útján kerül sor, amelyhez az átvett szavazó cédulák 

szavazóládába történő bedobásával tudják leadni, amelynek eredményeit a 

Szavazatszámláló Bizottság összegezi.  

 

• Elnök választási lista: 

 

A Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy vannak-e újabb jelöltek az elnöki posztra? 

Nem jelentkezik új jelölt, nincs új jelölés. 

 

A Levezető elnök ismerteti az elnökjelöltek listáját Jelölő Bizottság által leadott lista 

szerint: 

Bánhegyi Zsófia, Sztaniszláv András, Tártrai Marcell, Nagy Ákos és Pintér Dàniel Gergő 

 

Ezután felkéri az elnök-jelölteket, hogy mutassák be a ciklusprogramjukat. 

i. Bánhegyi Zsófia beszédét megtartja, jelölést vállalja 

ii. Sztaniszláv András beszédét megtartja, jelölést vállalja. 

iii. Tátrai Marcell beszédét megtartja, jelölést vállalja. 

iv. Nagy Ákos beszédét megtartja, jelölést vállalja. 

v. Pintér Dániel Gergő felszólalásban megköszöni a jelölést, ám az elnök jelöltségtől 

eláll. 

 

Kérdés, észrevétel: nincs. 

 

A Levezető elnök ismerteti a szavazólapra felkerült nevek végleges listáját: 

Bánhegyi Zsófia, Sztaniszláv András, Tátrai Marcell, Nagy Ákos 

 

6/1/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés szavazás útján elfogadja az elnöki jelöltek listáját 4 elnöki jelölttel, 

választandó tagok Bánhegyi Zsófia, Sztaniszláv András, Tátrai Marcell, Nagy Ákos.” 

 

• Alelnöki tisztségek listája: 

 

Alelnöki Jelöltek ismertetése:  
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A Levezető elnök név szerint felsorolja az alelnökjelölteket és kérdést intéz az 

összegyűltekhez, hogy akar-e valaki új tagot jelölni alelnöknek. 

Levezető elnök felolvassa az alelnöki listát, és minden listán lévő tagtól megkérdi, hogy 

akar-e listán maradni. 

Sós Péter János, alelnöki jelölt visszalép. 

Zámbó Anna, alelnöki jelölt visszalép. 

 

A Levezető elnök ismerteti a szavazólapra felkerült nevek végleges listáját, 6 tag 

választandó  

Bánhegyi Zsófia, Kádár Balázs, Dr. Pintér Dániel Gergő, Soós Eszter, Szányi Gabriella, 

Vidor Eszter 

 

6/2/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés szavazás útján elfogadja az alelnöki jelöltek listáját 6 alelnöki jelölttel, 

választandó tagok Bánhegyi Zsófia: Kádár Balázs, Dr. Pintér Dániel Gergő, Soós Eszter, 

Szányi Gabriella, Vidor Eszter.” 

 

• Elnökségi tagok listája: 

Elnökségi tagok ismertetése a Jelölő bizottság által felállított listáról, 13 fő 

szerepel a jelölti listán: 

Demcsák Zsuzsa, Fiedler Péter, Galánfi Csaba, Kádár Balázs, Dr Lakatos-Báldy 

Zsuzsanna., Dr Pintér Dániel Gergő, Polgár Péter, R. Kovács Dániel, R. Nagy András, Sós 

Péter János, Tátrai Marcell, Teremi Balázs, Zámbó Anna 

 

Sós Péter János visszalép.  

Helyszíni jelölést kap: Vidor Eszter, aki elfogadja a helyszíni jelölést, indul az 

elnökségi tagságért. Helyszíni jelölést kap Soós Eszter, aki nem fogadja el a 

jelölést. 

Galánfi Csaba tag időközben távozott 

11 tag választandó az elnökségi tagi listáról a helyszínen véglegesült 

szavazólapon 

1. Demcsák Zsuzsa:  

2. Fiedler Péter:  

3. Kádár Balázs: 

4. Lakatos-Báldy Zsuzsanna, Dr. 

5. Pintér Dániel Gergő, Dr. 

6. Polgár Péter 

7. R. Kovács Dániel 

8. R. Nagy András 

9. Teremi Balázs 

10. Zámbó Anna: 

11. Vidor Eszter: 

 

6/3/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés szavazás útján elfogadja az elnökségi tagok jelöltlistáját 11 jelölttel, 

választandó tagok Demcsák Zsuzsa, Fiedler Péter, Kádár Balázs, Dr. Lakatos-Báldy 

Zsuzsanna, Dr. Pintér Dániel Gergő, Polgár Péter, R. Kovács Dániel, R. Nagy András, 

Teremi Balázs, Zámbó Anna, Vidor Eszter.” 

 

Felügyelő bizottság, Etikai Bizottság tisztségviselőinek listája: 

Etikai Bizottság elnöki tisztségére jelölt: 

Vas Dóra 

Etikai Bizottság tagjelöltek ismertetése, 4 tag választandó: 
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Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna 

R. Nagy András 

Szőke Katalin 

Varga Zita Hella  

 

6/4/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés szavazás útján elfogadja az Etikai bizottság jelöltlistáját 6 jelölttel, 

választandó tagok Vas Dóra, mint az Etikai Bizottság elnöke, Dr. Lakatos-Báldy 

Zsuzsanna, R. Nagy András, Szőke Kata és Varga Zita Hella, Etikai Bizottsági tagként. 

 

Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére: 

nincs jelölt 

Jelöltek ismertetése, 2 tag választandó 

FB tagnak választható Soós Eszter, Teremi Balázs 

 

A szavazólapok elkészülnek, a tagok a titkos szavazás során a szavazóládakba bedobott 

listákon szavaznak. A Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat, majd kihirdeti 

a végeredményt. 

 

A Közgyűlés titkos szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

7/1/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés az MPRSZ elnökének Sztaniszláv András tagot 3 éves 

időtartamra, 19 szavazattal, titkos szavazás útján megválasztja.” 

7/2/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés alelnöki tisztségre Bánhegyi Zsófiát 17 szavazattal, és Szányi 

Gabriellát 19 szavazattal, 3 éves időtartamra, titkos szavazás útján 

megválasztja.” 

7/3/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

 „A Közgyűlés az MPRSZ Elnökségi tagnak  

Kádár Balázs tagot 18 támogatói szavazattal, 

Pintér Dániel Gergő, Dr. tagot 20 támogatói szavazattal, 

Polgár Péter tagot 23 támogatói szavazattal, 

Vidor Eszter tagot 18 támogatói szavazattal, 

3 éves időtartamra, titkos szavazás útján megválasztja.” 

7/4/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

„a)A Közgyűlés a Szövetség Etikai Bizottság (EB) elnökének Vas Dóra tagot 

3 éves időtartamra, tikos szavazás útján megválasztja.” 

b) A Közgyűlés az MPRSZ Etikai Bizottság (EB) tagjának  

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsa tagot 23 szavazattal, 

R. Nagy András tagot 23 szavazattal, 

Szőke Katalin tagot 23 szavazattal 

Varga Zita Hella tagot 23 szavazattal 

3 éves időtartamra, titkos szavazás útján megválasztja.” 

 

21 óra 30 perckor a Levezető elnök megállapítja, hogy az épületet el kell hagynia a Közgyűlésen 

megjelenteknek, ezért a szavazási folyamatot idő hiányában felfüggeszti, ami azt jelenti, hogy 

a Felügyelő Bizottsági szavazást - melynek jelöltjei Durkó Sándor László, FB elnöke, Teremi 

Balázs, FB tag, Soós Eszter, FB tag - a jegyzőkönyv hitelesítésétől számított 30 napon belül 

egy jogszerűen kiírt következő Közgyűlési alkalommal szavazza meg az MPRSZ tagsága. 

A kijelölt időpontig, azaz új Felügyelő Bizottság felállásáig az előző Felügyelő Bizottság a 

feladatát ellátja. 
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A tisztújítás eredményeként megválasztott új elnök képviseleti, cégjegyzési, bankszámla 

feletti rendelkezési jogáról, az Átadás-átvétel és a változások nyilvántartásba vétele iránti 

eljárásokról határozathozatal: 

 

Szavazásra jogosult 23 fő 

 

8/2019 (XI.19.) számú közgyűlési határozat: 

1: A Közgyűlés egyhangú határozattal a Szövetség Lakatos Zsófia leköszönő 

elnök képviseleti és banki aláírási jogát a mai nappal visszavonja. 

2. A Közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy  

a) a Szövetség képviseletét a mai naptól Sztaniszláv András új elnök látja el 

az alapszabály szerinti teljes jogkörre; 

b) a Szövetség cégjegyzésére Sztaniszláv András jogosult, önállóan 

rendelkezik; 

c) a Szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez képviseletei 

jogosultsággal: Sztaniszláv András elnök, és akadályoztatása esetén 

valamelyik (Bánhegyi Zsófia, Szányi Gabriella) alelnök aláírásával 

rendelkeznek, illetve az ATM és a netbank kártya a Szövetség elnöke nevére 

szóljon. 

Szavazás aránya: egyhangú./ Egyetért: 23 fő Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 

 

A Levezető elnök megköszöni a Közgyűlés munkáját, sok sikert kíván a megválasztott tiszt-

ségviselőknek és választott testületek új tagjainak, majd a Közgyűlést felfüggeszti. 

 

A jegyzőkönyv helyesen van felvéve. 

 

Kelt: Budapest, 2019. november 19. napján.  

 

Aláírások: 

 

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

Dr. Sárosi Péter, levezető elnök                  

 

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

Bertalan Erika, jegyzőkönyvvezető                  

 

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

Pogány Éda, jegyzőkönyv hitelesítő tag   

 

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

Teremi Balázs, jegyzőkönyv hitelesítő tag   

 

………………………. 

Lakatos Zsófia, szavazatszámláló bizottság vezetője 

 


