MPRSZ Kríziskommunikációs tagozat céljai és
munkaprogramja
2015. november 25. – 2016. november 25.
A tagozat céljai nem változnak
1.) Az MPRSZ, mint közhasznú szervezet tagozataként a kríziskommunikációs
szakterületet felkarolni, az érdeklődők számára láthatóvá és érthetővé tenni.
2.) A hazai kríziskommunikációs szakemberek számára mértékadó szakmai
platformot teremteni, ahol megvitathatják a terület legújabb fejleményeit, trendjeit és
a legjobb gyakorlatokat.
3.) Hazai kríziskommunikációs fórumként becsatornázni a tagozat munkáját a
nemzetközi szakmai vérkeringésbe, felvenni és erősíteni a kapcsolatot a nemzetközi
társszervezetek hasonló tagozataival, munkacsoportjaival.
4.) A terület jobb és hatékony képviselete érdekében együttműködni a hazai
társterületekkel és társszövetségek képviselőivel.
5.) Iránymutató ajánlásokat és állásfoglalásokat előkészíteni a jelentősebb hazai és
nemzetközi, kríziskezelést, kríziskommunikációt érintő ügyekben a szakma és a téma
iránt érdeklődő szélesebb közvélemény számára.
6.) Elősegíteni, hogy a terület a hazai felsőoktatás szakirányú képzésének részévé
váljon, segíteni és mentorálni a témát választó szakdolgozatok íróit.
Célok elérése az alábbi programokon keresztül:
1.) Rendezvények szervezése, konferencia és workshop együttműködések
kialakítása
2.) Állásfoglalások és ajánlások előkészítése kríziskommunikáció témájában.
3.) Partneri együttműködések előkészítése társszervezetekkel, társterületekkel hazai
és nemzetközi szinten.

Hivatalos székhely: 1096 Budapest, Haller u. 40.
Levelezési cím: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A
mprsz@mprsz.hu; titkarsag@mprsz.hu; www.mprsz.hu; www.facebook.com/mprsz

4.) Szakirodalom, publikációk elősegítése, támogatása mind a nemzetközi
szakirodalom magyar nyelvű, mind a hazai irodalom idegen nyelvű megjelentetése
érdekében.
Célok lebontása, várható programok, események:
1.) Tagozat létszámának bővítése, láthatóságának további fokozása saját
rendezvényeken keresztül, mások által szervezett események meghívott
vendégeiként, illetve sajtókapcsolatokon, sajtóbeszámolókon keresztül.
2.) Hisztéria Krízis Klub folytatása, idő, energia és helyszín függvényében akár 3-4
alkalommal is elképzelhető.
3) Készül egy kiadvány a tagozat szerkesztésében, „2015 krízistérképe”
munkacímen. Az anyagnak sajtónyilvánosságot szánunk, várható bemutatása: 2016.
január.
4.) Várhatóan elindul a Metropolitan Főiskola Kríziskommunikációs szakirány
képzése az év első felében, ebben aktívan részt vesz a KT is, több tagozati tag
intenzív szerepvállalásával.
5.) A Médiapiac közös konferenciát tart az év első felében az MPRSZ-szel közösen,
ebben önálló blokkal készül a Krízistagozat is.
6.) Várható egy önálló MPRSZ esemény a Volkswagen botrány feldolgozásával, ez
ugyancsak a kríziskommunikációs témakörbe tartozik, és a KT is részt vesz a
rendezvény moderálásában, panelbeszélgetéseiben.
7.) A tagozati ülésekre – akár a Hisztéria Krízis Klubbal közösen, akár nélküle –
hívunk szakmai előadókat is a szakmai fejlődésünk, kölcsönös segítségnyújtás
keretében.
Tagozat működése nem változik:
1.) A tagozat tagja lehet bárki, aki egyetért a tagozat céljaival, törekvéseivel,
munkájában aktív szerepet vállal, elfogadja az MPRSZ Alapszabályát, valamint
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regisztráltatja magát az MPRSZ-ben, mint tag, és a tagozatba való belépési
szándékát írásban kinyilvánítja.
2.) A tagozat ülésein a tagozat tagjai vehetnek részt.
3.) A tag a tagozatban szavazati joggal rendelkezik a tagozati gyűléseken.
4.) A tagozat munkáját a tagozat által megválasztott elnök az alakuló ülésen
megvitatott és elfogadott tagozati munkaprogram alapján irányítja.
5.) A tagozat legalább háromhavonta ülésezik, ahol kiértékeli a munkát és dönt
bármely a tagozatot érintő kérdésben.
6.) A tagozati ülésről jegyzőkönyv készül.
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