
Beszámoló 

a MÚOSZ KPRSZ vezetőségválasztó üléséről 

 

Helye: Sajtóház Táncsics terem 

 

Ideje: 2019. szeptember 19. (csütörtök) 17 óra (A meghívóban eredetileg tervezett 16.30 órai 

kezdést, a résztvevők létszáma miatt kellett – szintén előre meghirdetetten – későbbre halasztani.) 

 

Résztvevők: csatolt jelenléti ív szerint. (Egy fő, Harmat Lajos írásban {csatolva} – akadályoztatása 

miatt, közvetlenül adta le szavazatát Mag László társelnöknek.) 

 

A szakosztály társelnökei, először Mag László, majd Tímár Irén, beszámoltak az elmúlt 4 évben 

végzett munkájukról, a fontosabb eseményekről, s arról a struktúráról, amelynek alapján a 

szakosztály működött. Mindketten jelezték, hogy különböző okok miatt, a továbbiakban nem tudják 

ellátni vezetői teendőiket, ahogyan Kálmán Zsuzsa vezetőségi tag sem vállalt újabb ciklust. 

Ezért a szabályszerűen kiküldött meghívóban jelezték, hogy kérik a szakosztály tagjait vállalásaikat, 

illetve javaslataikat a jövőbeni vezetés tekintetében tegyék meg. 

A jelzett határidőre 3 személy vállalta, hogy a következő ciklusban a szakosztály vezetésében szívesen 

vesz részt. Az ülés levezető elnöke először megkérdezte mindhármukat, hogy fenntartják-e 

vállalásukat, majd igenlő válaszukat követően bemutatkozásukat kérte. A többi jelenlévő nem kívánt 

újabb személyi javaslatot tenni, így a jelöltek bemutatkozását követően, választásuk következett. 

EGYHANGÚ szavazással a KPRSZ vezetői a következő ciklusban: Battay Máté, Szoboszlai Krisztina és 

Zahorán Adrienne. 

A résztvevők döntése alapján egyenrangú félként, együttesen vezetik a szakosztályt. Így a MÚOSZ 

illetékeseivel bármelyikük teljes felhatalmazással jár el a szakosztály ügyeit illetően. 

Kmf. 

Hárshegyi János 

levezető elnök 



M E G H Í V Ó 

a Kommunikációs és PR Szakosztály 2019. szeptember 19-i vezetőségválasztó szakosztályi ülésére 

Kedves Tagtársunk! 

Szeretettel várunk 2019. szeptember 19-én 16:30 órakor a MÚOSZ Kommunikációs és PR 

Szakosztálya vezetőségválasztó szakosztályi ülésére 

A MÚOSZ Kommunikációs és PR Szakosztálya 2015. szeptemberében megtartott vezetőségválasztó 

ülésén négy év időtartamra Tímár Irént és Mag Lászlót a szakosztály társelnökeivé, Kálmán 

Zsuzsannát, Szoboszlai Krisztinát, a későbbiekben pedig Zahorán Adriennét a vezetőség tagjaivá 

választotta. 

Mandátumunk lejártával vezetőségválasztó szakosztályi ülést tartunk, melyre hívjuk és várjuk a 

szakosztály tisztelt tagjait! 

Különböző okok folytán Kálmán Zsuzsanna, Tímár Irén és Mag László nem jelölteti magát a következő 

ciklusra. 

Szoboszlai Krisztina és Zahorán Adrienne vállalja a megmérettetést és folytatná a munkát.  

A napirend: 

- A vezetőség rövid beszámolója 

- Az új vezetőség megválasztás    

Kérjük, hogy a vezetőség tagjaira vonatkozó javaslatodat illetve az abban való esetleges részvételi 

szándékodat legkésőbb szeptember 16-ig e-mailben jelezd nekünk az mmpru@index.hu címre!  

A szakosztályi ülés időpontja: 2019. szeptember 19. (csütörtök), 16:30 óra 

A szakosztályi ülés helye: MÚOSZ székház (VI., Vörösmarty u. 47/a.), Táncsics terem 

Üdvözlettel:                          Tímár Irén és Mag László 

                                      társelnökök     

Budapest, 2019. szeptember 5. 

 

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban nem jelenik meg a szakosztály tagjainak 50%-

a+1 fő, úgy a vezetőségválasztó szakosztályi ülést a fenti helyszínen 17:00 órai kezdettel tartjuk 

meg. 

        Tímár Irén és Mag László 

                                      társelnökök     


