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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

1. Szervezet neve: Magyar Public Relations Szövetség  

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: 

Microsoft Teams alkalmazás 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 18 fő (mellékelve) 

Meghatalmazással és szavazási joggal felruházott résztvevő: 18 fő 

Szavazásra jogosult: 18 fő 

Szavazásra jogosultság összesen: 18 fő 

 

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

2021. május 27. (csütörtök) 17.00 óra 

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

18.00-kor a megjelentek számától függetlenül nyitja meg a Közgyűlést. 

2021. május 27. (csütörtök) 18.00 óra 

18.00 Az elnök megnyitja a közgyűlést. 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:  

A jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező jelenléti ív tartalmazza. (Csatolva: a Teams részvételt 

igazoló jelenléti lista.) 

 

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. 2021.05.27-én 18 órakor a Szövetség elnöke megnyitja a közgyűlést és köszönti a megjelenteket 

a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Microsoft Teams platformon 

megtartott eseményen. A Szövetség elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen lett ösz-

szehívva, és jelen van 18 fő, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 17 fő rendes egyesületi taggal 

határozatképes, így megnyitja azt, köszönti az egybegyűlteket, valamint tájékoztatja a tagokat, 

hogy  

- meg kell választani a közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítőt 

- szavazni kell a napirendről, 

- a közgyűlés kép- és hangfelvételéről.  

 

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: Sztaniszláv András 

Jegyzőkönyvvezető neve: Paróczy Pálma 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Vas Dóra és 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: változtak/változatlanok. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

1/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal, nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek: 

Sztaniszláv Andrást, jegyzőkönyvvezetőnek: Paróczy Pálmát, jegyzőkönyv hitelesítőknek: Vas Dórát 

és Rácz Gábort” 
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Szavazás aránya: 100% támogatja. / Egyhangú. Tartózkodik: 0 fő Ellene: 0 fő 

 

 

 

 

 

4.2. Napirend és hangfelvétel 

Levezető elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat  

 

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

Egyúttal tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Közgyűlésről kép- és hangfelvétel készítése indokolt, majd 

mindezt szavazásra bocsátja.  

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

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

a) „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja a meghívóban meghirdetett napi-

rendi pontokat, eszerint a napirendi pontok a következők: 

1.     A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőinek és hitelesítőinek megválasztása 

2.     Napirend elfogadása 

3.     Az Elnökség, a FB és az EB 2020. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása 

4.     Az MPRSZ 2020. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, 

megvitatása és elfogadása 

5.     Éves költségvetési terv (2021) elfogadása 

6.     Döntés az új örökös tag és tiszteletbeli tagok megválasztásáról 

7.     Adatvédelmi Szabályzat megtárgyalása, elfogadása, és az Adatvédelmi felelős szabályzatban fog-

laltak szerinti kijelölése 

                8.     Egyebek 

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

 

Szavazás aránya: 100% támogatja. / 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 Sztaniszláv András Elnök megtartja az Elnökség részletes évi beszámolóját és összegzést ad az 

elnökség 2020. évi eredményeiről. 

 

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

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

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

3/1/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

 „Az Elnökség éves beszámolóját a Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja.” 

 

 Szavazás aránya:100 % támogatja. /Szavazás aránya: egyhangú/Tartózkodik: 0 fő - Ellene: 0 fő 

 

5.1.2. Teremi József Balázs FB Elnök megtartja az FB részletes éves beszámolóját és összegzést ad az 

eredményekről. 

Szóbeli kiegészítés:  

Teremi Balázs FB elnök elmondja, hogy az FB legalább egy tagja ott volt minden elnökségi értekezleten. 

Konzultációs szerepet töltöttek be, nem szavaztak. Kijelenti, hogy az Elnökség működése megfelelt a 

jogszabályban és az alapszabályban megfogalmazottaknak. A Szövetség 2020-as évi pénzügyi 

beszámolója és közhasznúsági jelentése alapján a Szövetség 2020-as évi működése céljaival és 

közhasznú jogállásával összhangban történt, gazdálkodását a bevételek optimális felhasználása 

jellemezte.  



                                                                                                                     Jegyzőkönyv  

3 

 

Az FB részéről Dr. Bende Máté véleményezte az Adatvédelmi szabályzatot, és erre módosító javaslatot 

tett. 

 

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja a FB éves beszámolóját.” 

 

Szavazás aránya:100 % támogatja. /Szavazás aránya: egyhangú/Tartózkodik: 0 fő - Ellene: 0 fő 

 

 

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

Az elmúlt évben az EB a következő tevékenységet végezte: 

Vas Dóra EB elnök előzetesen elküldte a tagságnak a beszámolót. 

Szóbeli kiegészítés: A tavalyi évben teljes tisztújítás zajlott le az EB-ben, ezért az év első része a 

munkával való ismerkedéssel telt el. Az EB aktív volt az elmúlt évben: egyik tagja Varga Zita Hella 

interjúsorozatot készít etikai témákról az örökös tagokkal, emellett bejelentés alapján alkalmassági 

tesztet is készítettek. 

 

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

3/3/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja az EB éves beszámolóját.” 

 

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

 

 

5.2.  Az MPRSZ 2020. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtárgya-

lása, megvitatása és elfogadása 

A Szövetség könyvelője nem tudott részt venni a közgyűlésen, a tagok a pénzügyi beszámolót és a 

Közhasznúsági mellékletet előzetesen megkapták. 

Szóbeli kiegészítés: a működési eredmény -983 e Ft. A vagyon csökkent, ennek oka a pandémiás helyzet 

miatt a kevesebb tagdíjbevétel, a rendezvények elmaradása, a jogi költségek növekedése (2020-as 

közgyűlés online majd személyes formája, adatvédelmi szabályzat kidolgozása). A Szövetség továbbra 

is megfelel a közhasznúsági követelményeknek. 

 

A Levezető elnök javasolja azok elfogadását. 
Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

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

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal: 

- elfogadja az MPRSZ 2020. évi pénzügyi beszámolóját, 

Közhasznúsági és annak egyéb mellékleteit, valamint 

- megadja a felmentvényt az elnök részére.” 

 

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

 

 

5.3 Az MPRSZ 2021. évi költségvetési tervének elfogadása 
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A Szövetség elnöke szóban ismerteti a meghívó mellékleteként is kiküldött 2021. évi költségvetést: 

A tagság jelentősen bővült, jelentősen több pályázat érkezett az Employer Branding Award-ra, így itt 

több bevétel várható. Újra tarthatóak a tréningek, ebből, és a tervezett akkreditációs programból is 

bevételre számít a Szövetség. 

 

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja az MPRSZ 2021. évi költségvetését.” 

 

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

 

 

5.4 Döntés az új örökös tag és tiszteletbeli tagok megválasztásáról 

A Szövetség elnöke szóban is ismerteti az örökös tagok többségi javaslatára írásban történt indoklással 

az Elnökség elé terjesztett, és az Elnökség által határozatban egyhangúan elfogadott javaslatát, mely 

szerint  

- új örökös tagnak javasolják: Lakatos Zsófiát 

- új tiszteletbeli tagot nem javasolnak. 

 

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja Lakatos Zsófiát új örökös tagnak” 

 

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

 

Lakatos Zsófia megköszöni a nevezést és a bizalmat, elismeri az Elnökség munkáját. 

 

5.5 Adatvédelmi Szabályzat megtárgyalása, elfogadása 

 

A Szövetség Elnöke szóban is ismerteti a meghívó mellékleteként kiküldött Adatvédelmi Szabályzatot 

és mellékleteit.  

A jelenlegi szabályzat jogásszal és Dr. Bende Máté FB taggal egyeztetve készült el. A jogász elkészített 

egy sablontervet, az MPRSZ iroda és az elnök ezeket kiegészítette, az Elnökség megvitatta, és az FB 

véleményezte, így születtek meg a végleges dokumentumok. 

 

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja az MPRSZ Adatvédelmi szabályzatát 

és mellékleteit” 

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

 

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

 

8/2021 (05.27.) számú közgyűlési határozat: 

-  „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal kijelöli az MPRSZ Adatvédelmi szabályzat ren-

delkezése szerint Adatvédelmi felelősnek: Sztaniszláv András elnököt.” 
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Szavazás aránya: 16 fő támogatja. Tartózkodik: 1 fő Ellene: 0 fő 

 

5.6. Egyebek 

 

Rácz Gábor javaslatot tesz, hogy ha az első közgyűlés határozatképtelen, a várakozási idő csak fél óra 

legyen az ismételt közgyűlés megtartásáig. A levezető elnök jelzi, hogy tudomása szerint erre a civil 

törvény erre nem ad lehetőséget, de ellenőrzi, hogy ez valóban így van-e. 

Sós Péter János megjegyzése: nagyon jónak találta a közgyűlést, de még jobban örült volna, ha az El-

nökség alelnökei is jelen vannak. A levezető elnök válaszul közli, hogy az alelnökök elfogadható okot 

adtak távolmaradásuk magyarázatául. 

Lakatos-Báldy Zsuzsa méltatja Vas Dóra EB elnök munkáját. A levezető elnök válaszul elmondja, hogy 

az elnökségnek is zökkenőmentes és nagyon jó az együttműködése mind az EB-vel, mind az FB-vel. 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs.  

 

A Levezető elnök megköszöni a Közgyűlés munkáját, majd a Közgyűlést berekeszti. 

 

Kelt: Budapest, 2021. május 27. napján.  

 

 

Aláírások: 

 

 

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

Szaniszláv András, levezető elnök                  

 

 

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

Paróczy Pálma, jegyzőkönyvvezető                  

 

 

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

Vas Dóra, jegyzőkönyv hitelesítő tag   

 

 

………………………. 

Rácz Gábor, jegyzőkönyv hitelesítő tag   
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Melléklet 

 
Meeting Summary    

Total Number of Participants 26   

Meeting Title Közgyűlés   

Meeting Start Time 5/27/2021, 4:40:14 PM   

Meeting End Time 5/27/2021, 8:02:01 PM   

    

Full Name Join Time Leave Time Duration 

MPRSZ Iroda 5/27/2021, 4:40:14 PM 5/27/2021, 8:02:01 PM 3h 21m 

Szőke Kata (Vendég) 5/27/2021, 4:54:30 PM 5/27/2021, 4:55:12 PM 42s 

anett.gyarmati 5/27/2021, 4:55:15 PM 5/27/2021, 5:53:48 PM 58m 33s 

Andras Sztaniszlav 5/27/2021, 4:55:24 PM 5/27/2021, 6:47:29 PM 1h 52m 

Eszter Soós 5/27/2021, 4:55:29 PM 5/27/2021, 6:43:51 PM 1h 48m 

Szőke Kata (Vendég) 5/27/2021, 4:56:22 PM 5/27/2021, 6:43:52 PM 1h 47m 

Sándor 5/27/2021, 4:57:05 PM 5/27/2021, 6:44:08 PM 1h 47m 

Viktória Pesti 5/27/2021, 4:57:56 PM 5/27/2021, 6:37:24 PM 1h 39m 

R. Nagy András 5/27/2021, 4:58:26 PM 5/27/2021, 6:43:49 PM 1h 45m 

Teremi Balázs FEB (Guest) 5/27/2021, 4:59:06 PM 5/27/2021, 6:43:58 PM 1h 44m 

Pogany Eda HUBU 5/27/2021, 4:59:23 PM 5/27/2021, 6:43:48 PM 1h 44m 

Tóth Szilvia, Salt 
Communications (Vendég) 

5/27/2021, 5:00:33 PM 5/27/2021, 6:43:46 PM 1h 43m 

Eszter 5/27/2021, 5:02:12 PM 5/27/2021, 5:15:31 PM 13m 19s 

Ágnes Szőke 5/27/2021, 5:03:33 PM 5/27/2021, 6:43:49 PM 1h 40m 

Lakatos Zsófia 5/27/2021, 5:05:55 PM 5/27/2021, 6:43:57 PM 1h 38m 

Rácz Gábor 5/27/2021, 5:06:15 PM 5/27/2021, 6:43:52 PM 1h 37m 

Foldes veronika 5/27/2021, 5:06:43 PM 5/27/2021, 6:04:58 PM 58m 15s 

Sándor (Vendég) 5/27/2021, 5:07:45 PM 5/27/2021, 6:44:02 PM 1h 36m 

SPJ (Guest) 5/27/2021, 5:07:46 PM 5/27/2021, 6:44:02 PM 1h 36m 

Galánfi Csaba (Guest) 5/27/2021, 5:11:59 PM 5/27/2021, 6:43:50 PM 1h 31m 

Eszter 5/27/2021, 5:16:23 PM 5/27/2021, 5:35:48 PM 19m 25s 

Barát Tamás (Guest) 5/27/2021, 5:17:21 PM 5/27/2021, 6:44:00 PM 1h 26m 

Vas Dóra (Guest) 5/27/2021, 5:55:23 PM 5/27/2021, 6:43:49 PM 48m 25s 

Hackl Tamás 5/27/2021, 5:59:28 PM 5/27/2021, 6:43:47 PM 44m 18s 

Lakatos-Báldy Zsuzsa (Guest) 5/27/2021, 6:05:08 PM 5/27/2021, 6:43:57 PM 38m 48s 

Földes Veronika 5/27/2021, 6:20:51 PM 5/27/2021, 6:44:24 PM 23m 33s 
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