
 

 

                                                
 

MPRSZ – EMPLOYER BRANDING TAGOZAT MEGALAPÍTÁSA 

 

Az MPRSZ megítélése szerint egyre több közepes és nagyvállalat ismeri fel a 

munkáltatói márkaépítésben rejlő potenciált.  A vállalatok, mint munkáltatók, 

megkülönböztetésének egyre elengedhetetlenebb a szerepe a tehetségekért folyó 

versenyben. A megfelelően tudatos Employer Branding stratégia alkalmazása a 

munkavállalók elkötelezettségét is jelentős módon növeli, így csökkentve a fluktuációt. 

A munkáltatói márkaépítés a kommunikáció és a HR határterülete, ahol a 

kommunikációs és HR szakemberek kiváló együttműködése elengedhetetlen.   

Annak érdekében, hogy ez a speciális szakterület minél több figyelmet és publicitást 
kapjon, az MPRSZ elnöksége úgy döntött, létrehozza az Employer Branding tagozatát 
a következő célkitűzésekkel: 

1. Az Employer Branding fogalom egyértelmű definiálása és szakterületként való 

elhelyezése a marketing-kommunikációs palettán. 

2. Az Employer Branding téma fókuszba állítása, a figyelem ráirányítása erre a 

fejlődő, szerteágazó területre. 

3. Az Employer Branding tevékenység mérhetőségének kidolgozása és 

hozzájárulásának kimutatása a vállalat profittermelő képességéhez. 

4. Az Employer Branding és a HR marketing viszonyának tisztázása. 

5. A belső igény felkeltése a témára már a KKV szektor vállalataiban, 

döntéshozóiban is. 

6. Az Employer Branding összekötő szerepének kihasználása a kommunikációs és 

HR szakma közelítésére, a két szakterület közti összefüggések jobb 

megértésére: még harmonikusabb és eredményesebb együttműködést célozva 

meg.   

7. Elősegíteni, hogy az Employer Branding témakört mind többen ismerjék meg és 

értsék meg a lakosság körében is. Várják el a vállalatoktól. 

8. Employer Branding Award életre hívása, a legjobb gyakorlatok jutalmazása, 

bemutatatása és publikálása. 

9. Edukációs célzat HR és kommunikációs vezetői szinteken. 

10. Hosszú távon a munkáltatói márkaépítés váljon a hazai felsőoktatás szakirányú 

képzésének kötelező részévé.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                
 

 

     Programtervezet 2015: 

 
1. A HR Portálon Employer Brand külön tematikus felület kialakítása és tartalmi 

gondozása. 

2. MPRSZ – Employer Brand Award 2015/2016 meghirdetése 

3. MPRSZ PR Kávéházi Estek Employer Branding/HR marketing témában 

4. Kormányzati kapcsolatok, szakmai munka erősítése a témakörben 

5. Csatlakozás Employer Branding/vállalati kultúra/HR marketing témájú 

eseményekhez, konferenciákhoz  

6. Saját MPRSZ Employer Branding workshop/kerekasztal szervezése HR és 

kommunikációs szakemberek részvételével (1 db) 

 

Budapest, 2015. május 2. 

 

 

 

 

 

   


