
  
Tisztelt Tagunk! 

 

Szeretettel meghívjuk a Magyar Public Relations Szövetség (székhelye: 1065 Budapest, 
Nagymező utca 3, Nyilvántartási száma: 01-02-0003426) rendkívüli közgyűlésére. 

 

A közgyűlés időpontja: 2022. szeptember 01. (csütörtök) 17.00 óra 

A közgyűlés helyszíne: Budapesti Metropolitan Egyetem 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 
1-9, F002-es terem (főépület). 

A közgyűlés módja: rendkívüli 

 

A Közgyűlés a határozatokat általában nyílt, a jelenlévő tagok egyszerű többségi szavazásával 
(50%+1 fő) hozza meg, azonban az MPRSZ Alapszabályát, Etikai kódexét megváltoztató, 
valamint az éves beszámoló és az örökös tagra vonatkozó határozat esetén a jelen lévők által 
leadott szavazatok minősített, 3/4-es többségére van szükség. Határozatképtelenség esetén 
az elnökség megismételt közgyűlést 2022. szeptember 01-án 17.30 órai kezdéssel, változatlan 
napirendi pontokkal hívja össze. A határozatképtelenség miatt ismételt közgyűlés a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

Napirendi pontok: 

1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőinek és hitelesítőinek 
megválasztása 

2. Napirend elfogadása 
3. Döntés az Employer Branding Award (EBA) pályázat szerzői jogi ügyről 
4. Döntés az MPRSZ Alapszabály módosításának, és a módosított, egységes 

szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadásáról 
5. Egyebek 

 



  
Az elfogadásra javasolt napirendi témák előterjesztései a jelen meghívó elválaszthatatlan 
részét képezik. A napirend kiegészítési, módosítási javaslatot, észrevételt 2022. augusztus 22-
ig az MPRSZ titkárságára (iroda@mprsz.hu) megküldeni szíveskedjenek. 

A közgyűlésen szavazati joggal csak az rendelkezik, aki a 2022. évi tagdíját legkésőbb a 
közgyűlés időpontjáig befizette. Akadályoztatás esetén, lehetőség van tagsági jogait 
képviselőn keresztül, meghatalmazott által gyakorolni. Ez erről szóló magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt meghatalmazás egy eredeti példányát a jelenléti ív aláírásakor át kell adni. 

 

Kelt, Budapest, 2022. augusztus 1. napján.  

 

  Üdvözlettel: 

        Sztaniszláv András  

MPRSZ elnök 

 

Mellékletek: 

1.1./ MPRSZ tag - Közgyűlési meghatalmazás 

1.2./ MPRSZ tag - Közgyűlés napirendi indítvány 

2./ Sárosi Péter módosító javaslat 

3./ EBA szerzői jogi ügy kapcsolódó dokumentumai 

3.1./ Közgyűlési előterjesztés 

3.2./ Kádár B._MPRSZ megállapodás tervezet_2.0 

3.3./ Kádár Balázs - Határozati javaslat elnökségi ülésre_20220613 

3.4.1./ Szalay_jogvélemény_20220304 
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3.4.2./ Sili_Jogi állásfoglalás_20020324 

3.4.3./ Szalay_jogi álláspont_20220331 

3.4.4./ Sili_Jogi állásfoglalás_20220606 

3.4.5./ Szalay_ügyvédi vélemény_20220610 

3.4.6./ Sili_Jogi állásfoglalás_20220613 

3.5.1./ Kádár Balázs kísérőlevél_20220606 

3.5.2./ Kádár Balázs kísérőlevél_20220721 

4./ MPRSZ Asz. módosításai és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okirat-tervezete   

4.1./ Alapszabály módosítás előterjesztés 

4.2. / Alapszabály egységes 22.09.01. 
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