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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: 
Budapesti Metropolitan Egyetem 
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. (K301 terem) 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 28 fő (mellékelve) 
Meghatalmazással és szavazási joggal felruházott résztvevő: 27 fő 
Szavazásra jogosult: 27 fő 
Szavazásra jogosultság összesen: 27 fő 
 
 
2.2. A közgyűlés időpontja (év/hónap/nap/óra): 
2022. május 18. (szerda) 17.00 óra  
17.00 A Szövetség elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, az elnök bejelenti, hogy 
17.30-kor a megjelentek számától függetlenül nyitja meg a Közgyűlést. 
2022. május 18. (szerda) 17.30 óra  
18.00 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 28 fő, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 27 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 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:  Királyházi Henriett 
Varga 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. 
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A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

1/2022 (05.18.) számú közgyűlési határozat: 
„A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal, nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek: 
Sztanisztláv Andrást, jegyzőkönyvvezetőnek: Paróczy Pálmát, jegyzőkönyv hitelesítőknek: Királyházi 
Henriettet és Varga Gábort. 

.” 
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 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: 
 

2/2022 (05.18.) számú közgyűlési határozat: 
a) „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi ponto-

kat, 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 2021. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása, 
4.     Az MPRSZ 2021. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, megvitatása és 

elfogadása, 
5.     Éves költségvetési terv (2022.) elfogadása, 
6.     Döntés az új örökös tag és tiszteletbeli tagok megválasztásáról, 
7.     Alapítói döntés a 01-01-0005056 számon nyilvántartásba vett PR Alapítvány új kurátorainak kijelöléséről, Alapító 

okirat módosításának és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának elfogadásáról. 
8. Döntés az MPRSZ Alapszabály módosításának, és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának 

elfogadásáról. 
9.     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 FB 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 2021. évi eredményeiről. 
220330_MPRSZ_Elnökségi beszámoló.pdf 
 
Kérdés, észrevétel: 
Sárosi Péter: Az örökös tagok közül is válasszanak tagot a PREXA zsűrijébe. 
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja. 
Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok /változtak +2 
fő 
 
A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 
 

3/1/2022 (05.18.) számú közgyűlési határozat: 
 „Az Elnökség éves beszámolóját a Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja.” 

https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/EcSiWT4CXNlJtidTdj7oRrgB7YSI_kbjYF28xOvGD7lG4Q?e=W6RS1R


                                                                                                                     Jegyzőkönyv  

3 
 

 
Szavazás aránya:100 % támogatja. /Szavazás aránya: egyhangú/Tartózkodik: - Ellene: 
 
5.1.2. Teremi József Balázs FB Elnök megtartja az FB részletes éves beszámolóját és összegzést ad az 
eredményekről. 
FB beszamolo.pdf 
 
Kérdés, észrevétel:  
Rácz Gábor: Hasznos lenne a FEB-et és az örökös tagokat előzetesen bevonni a születendő anyagokba. 
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja. 
Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok/változtak +1 
fő 
 
A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2/2022 (05.18.) számú közgyűlési határozat: 
 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja a FB éves beszámolóját.” 

 
Szavazás aránya: 100 % támogatja. /Szavazás aránya: egyhangú/Tartózkodik: - Ellene:- 
 
 
5.1.3. Az EB Elnök megtartja éves beszámolóját a Bizottság munkájáról. 
Az elmúlt évben az EB a következő tevékenységet végezte: 
eb-beszamolo-2021.pdf 
Kérdés, észrevétel:  
Az MPRSZ elnöke megköszöni az EB munkáját 
Levezető elnök szavazásra bocsátja. 
Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok/változtak 
 
A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 
 

3/3/2022 (05.18.) számú közgyűlési határozat: 
 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja az EB éves beszámolóját.” 

 
Szavazás aránya: 100 % támogatja. /Szavazás aránya: egyhangú/Tartózkodik: - Ellene:- 
 
5.2.  Az MPRSZ 2021. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtárgya-
lása, megvitatása és elfogadása 
A Levezető elnök ismerteti az MPRSZ 2021. évi pénzügyi beszámoló tartalmát. 
2021_kiegészítő_melléklet_MPRSZ.pdf 
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: 

 
4/2022 (05.18.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal: 
- elfogadja az MPRSZ 2021. évi pénzügyi beszámolóját, 

Közhasznúsági és annak egyéb mellékleteit, valamint 
- megadja a felmentvényt az elnök részére.” 

 
Szavazás aránya:100 % támogatja. /Szavazás aránya: egyhangú/Tartózkodik: - Ellene:- 
 
 
5.3 Az MPRSZ 2022. évi költségvetési tervének elfogadása 
A Szövetség elnöke szóban ismerteti a meghívó mellékleteként is kiküldött 2022. évi költségvetést. 
Koltsegvetes_kozgyules_2022.pdf 

https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/EdUlRHX5G5dMrDyzmfe7losBQXyyHUmlmSDAGixf11P1kA?e=D8uaQL
https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ETjDnCMzGtdHlSXAp6Ne7SkB3OuVpfBI8rZWCjQSDGJO0w?e=JeRPsZ
https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/EYU3Vj_s1TxDvG26GXJ3XGkBY3_ybOr-qPLd_LqvQsBF7A?e=fKYKsy
https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ETaX4JxyTtlGifaVZW9FGQYBRjtOn7-hEYRZJGexgmKd8A?e=y7dWSi
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Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 
Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok/változtak -1 
fő 
 
A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2022 (05.18.) számú közgyűlési határozat: 
 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja az MPRSZ 2022. évi költségvetését.” 

 
Szavazás aránya: 100 % támogatja. /Szavazás aránya: egyhangú. /Tartózkodik: - Ellene:- 
 
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: nem javasoltak 
- új tiszteletbeli tagnak javasolják: Dr. Buday-Sántha Andreát 
 
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: 
 

6/2022 (05.18.) számú közgyűlési határozat: 
 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal elfogadja 100%” 

 
Szavazás aránya: 100 % támogatja. /Szavazás aránya: egyhangú./Tartózkodik: - Ellene:- 
 
 
5.5 Alapítói döntés a 01-01-0005056 számon nyilvántartásba vett PR Alapítvány új kurátorainak 
kijelöléséről, Alapító okirat módosításának és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratának elfogadásáról 
Sárosi Péter a PR Alapítvány kuratóriumának elnöke tájékoztatja az MPRSZ közgyűlését, hogy a PR 
Alapítvány kuratóriumi tagjainak lemondása miatt új kurátorok kijelölése vált szükségessé. A 
kuratórium elnöki tisztség betöltésére Sárosi Péter Gábort, a további kuratóriumi tagi tisztségek 
betöltésére pedig Pintér Dániel Gergőt és dr. Suha György Zsoltot javasolja. 
Sárosi Péter tájékoztatja továbbá az MPRSZ Közgyűlését, hogy a PR Alapítvány Alapító okiratának 
hatályosítása, és a kurátorok személyének változása miatti módosítása szükséges. 
Sárosi Péter elfogadásra javasolja a kurátorok személyét, valamint a PR Alapítvány - korábban a 
közgyűlés számára megküldött és általuk megismert - Alapító okiratának módosítását, és a módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát. 
 
Kérdés, észrevétel: 
Az MPRSZ elnöke támogatja a javaslatot.  
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja. 
Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok/változtak -1 
fő 
 
A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2022 (05.18.) számú közgyűlési határozat: 
 „A Közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal  

a.) a 01-01-0005056 számon nyilvántartásba vett PR Alapítvány kuratóriumának elnöki 
tisztségére május 18-i hatállyal Sárosi Péter Gábort, kuratóriumi tagoknak Pintér Dá-

niel Gergőt és dr. Suha György Zsoltot jelöli ki, 
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b.) elfogadja a 01-01-0005056 számon nyilvántartásba vett PR Alapítvány Alapító okiratá-
nak módosítását és a módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.”  

Szavazás aránya: 100 % támogatja. /Szavazás aránya: egyhangú./Tartózkodik: - Ellene:- 
 
5.6 Döntés az MPRSZ Alapszabály módosításának, és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabályának elfogadásáról. 
 
Levezető elnök ismerteti a javaslatát, melyet a tagok a meghívó mellékleteként előzetesen megkaptak, 
és megismertek. 
  
Dr. Rácz Gábor, Dr. Sós Péter János és Dr. Sárosi Péter örökös tagok hozzászólásukban további 
konzultációt javasolnak az Alapszabály módosítása tárgyában. 
  
Az MPRSZ elnöke visszavonta Alapszabály módosításáról szóló javaslatáról történő döntést, mivel a 
hozzászólásokból az derült ki, hogy az idő rövidsége miatt a jelen tervezet széleskörű véleményezésére 
nem volt kellő idő. Az elnökségi és a közgyűlési tagok további konzultációt folytatnak majd a témáról. 
  
Kérdés, észrevétel: nincs. 
  
Levezető elnök a napirend tárgyában javasolja a további konzultációt az Alapszabály módosításról, és 
az Alapszabály konzultációt követően Közgyűlési napirendre tűzéséről. 
 
5.7. Egyebek 
Levezető elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs.  
 
A Levezető elnök megköszöni a Közgyűlés munkáját, majd a Közgyűlést berekeszti. 
 
Kelt: Budapest, 2022. május 18. napján.  
 
 
Aláírások: 
 
 
…............................................ 
Szaniszláv András, levezető elnök 
 
…............................................ 
Paróczy Pálma, jegyzőkönyvvezető                  
 
 
…............................................ 
………………………., jegyzőkönyv hitelesítő tag   
 
 
………………………. 
………………………., jegyzőkönyv hitelesítő tag   
 
 


