
 

MPRSZ Elnökségi Jegyzőkönyv 

Időpont: 2022. december 5. 17.00 

Helyszín: Noguchi iroda,  Közraktár u. 30, 1093 

 

Tervezett időtartam – 2 óra 

 

Elnökségi ülés jegyzőkönyv 

2022. december 5. 

  

  

Határozat: 

1. Az elnökségi ülések minden hónap első hétfőjén 16 órakor kezdődnek (kivéve, ha az 
ünnepnap). Az elnökségi ülések zártak (résztvevők: elnökségi tagok, FEB, EB elnök), 3 
havonta az elnökségi ülés nyitott, melyre az EB, FEB tagjai, az örökös tagok képviselői kapnak 
meghívást, és részt vehetnek rajta az érdeklődő tagok is. 

2. EBA munkacsoport összehívása 

  

• Agenda: nyilvános, napirendi pontok (honlapra felkerül, megkapják az elnökségi tagok, FEB, 
EB tagok, örökös tagok képviselői) 

• Memo: napirendi pont+írásos anyagok, elnökségi ülés előtti hétfőn (elnökségi tagok, FEB, EB 
elnök) 

• Jegyzőkönyv elnökségi ülés után (elnökségi tagok, FEB, EB elnök, örökös tagok képviselői) 
• Határozatok könyve: nyilvános (jegyzőkönyvből a határozatok)  

  

Tagság: 

Tagtoborzás, tagdíj: januári elnökségin szavazás a tagdíjról és a tagtoborzás menetéről 

Támogató tag – exkluzív, magasabb tagdíj 

Tagfelvétel: jelentkezőkről az elnökség online szavaz 

Új tagok: onboarding folyamat kidolgozása szükséges 

Tagi kérdés alapszabály módosítás januári elnökségin téma 

  

2023-2024 programterv:  



 

oktatás, képzés, utánpótlás, szakmai továbbképzés, konferencia, tudásmegosztás, mentor program 

Februári elnökség: 2024: Trendriport, arra kapcsolódva konferencia: kinek, miről, miért 

2023. oktatás éve 

2024. trendriport, konferencia éve 

  

Tagozatok: 

Kulturális és művészet tagozat – Szőke Kata 

Társadalmi hatás tagozat – Scale Impact 

Krízis tagozat, Krízistérkép – András egyeztet a témáról az illetékesekkel (PDG, Bőhm Kornél, Vas 
Dóra) 

  

Egyebek: 

Fieszl Zsuzsa:  Szervezeti és Működési Szabályzatot készítene  

Rácz Gábor: Szóvivők Egyesületének közgyűlése lesz, ő részt vesz rajta és beszámol majd.  

EBA munkacsoport összehívása, András egyeztet Balázzsal az összehívás előtt, az elnökség Andrást 
delegálja a munkacsoportba. 

  

Elnökségi ülések időpontja: 

1. 2022. december 5. 16.00 
2. 2023. január 9. 16.00 
3. 2023. február 6. 16.00 
4. 2023. március 6. 16.00 (kibővített) 
5. 2023. április 3. 16.00 
6. 2023. május 8. 16.00 
7. 2023. június 5. 16.00 (kibővített) 
8. 2023. szeptember 4. 16.00 
9. 2023. október 2. 16.00 
10. 2023. november 6. 16.00 (kibővített) 
11. 2023. december 4. 16.00 

  

Éves közgyűlés: 2022. május 18. 

 

 


