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ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

Helyszín: Emerald PR, H-1114 Budapest Karinthy Frigyes út 14., fsz. 4 

Időpont: 2016. március 10. 

Napirendi pontok: 

 Új titkár bemutatkozása 

 Tagság, pénzügyek 

 Februári események: Civil PR Rapid Randi, Kávéház, Szóvivők Bálja 

 PR 2016 konferencia 

 PR Akadémia 2016 

 Márciusi tervek 

 Metropolitan együttműködések 

 Nemzetközi kapcsolatok (CIPR, ICCO) 

 Egyéb felmerülő témák 

Jelenlevő elnökségi tagok: Lakatos Zsófia (elnök), Mayer Zsolt (alelnök, CSR tagozat 
elnöke), Dr. Sós Péter János (elnökségi tag), R. Kovács Dániel (elnökségi tag), Kincses 
Péter (elnökségi tag), Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna (elnökségi tag), Sasvári Tamás 
(elnökségi tag), Szőke Katalin (elnökségi tag) 

Jelenlevő FEB tagok: Durkó Sándor (FEB elnök) 

További résztvevők: Bertalan Erika (titkár) 

Jegyzőkönyv 

1. Az új titkár bemutatkozás 

2016 márciusától Bertalan Erika látja el a szakmai titkári teendőket, egy ideig Korondi 
Emese mellett, majd felváltva őt. Korondi Emese továbbra is kapcsolatban marad a 
szervezettel, főképp pályázati ügyekben. 

 

2. Tagság, pénzügyek 

Beérkeztek a tagsági befizetések, az MPRSZ számlájára, így 2, 8 millió Ft van jelenleg 
az MPRSZ számláján. Márciusban új vállalati tagokkal bővült az MPRSZ tagsága. 
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3. Februári események: Civil PR Rapid Randi, Kávéház, Szóvivők Bálja 

Szóvivők Bálja: az idei eseményen nagyon kevés pr-es volt jelen, ezért a Szövetség 
nem képviselteti magát a jövőben az eseményen.  

Civil Rapid Randi: 9 ügynökségre 30 civil szervezet jutott. Jól sikerült a rendezvény. Az 
esemény egyik tanulsága: szükséges lenne jogilag is tisztázni, hogy egy civil szervezet 
és egy PR-ügynökség milyen formában dolgozhatnak együtt. Az IFUA stratégia 
tanácsokat szolgáltató cégnek van erre egy know how-ja, amit alkalmazhatna az 
MPRSz is. A szövetség és az IFUA között épp elkezdődtek a tárgyalások egy 
lehetséges támogatói együttműködésről. Ennek továbbvitele a fenti egybeesések miatt 
is javasolt.  

A Civil Rapid Randiról készül majd egy sajtóközlemény is a Szövetség nevében.  

PR Kávéház március 3-án: A rendezvény helyszíne túl zajos volt, ezért egyöntetűen 
arról döntöttünk, hogy az Uránia Kávéházban nem rendezünk több eseményt. 

 

4. PR 2016 Konferencia 

Az Április 13-14 között lévő konferencia alcíme: A PR legyen veled! lett. Az eseményre 
100 szakembert kell meghívnunk. A CSR tagozat külön CSR szekciót visz a 
rendezvényen, az eseményről és a programról hírlevélben tájékoztatja tagjait. 

 

5. PRA tervek 
A PRA szervezése folyamatban van, a helyszín végül Sopron lett, a Nyugat-
Magyarországi Egyetem. Az intézmény ingyenesen biztosítja a 3 napos rendezvény 
helyszíneit. A program két napjának témája már fix (1. Szóvivők, 2. „Az üzleti 
kommunikáció etikája”), de a harmadik téma még nyitott. Itt felmerült a ’Turizmus és a 
pr’ mint lehetséges téma, amely, ha az Akadémia keretein belül nem valósul meg, 
lehetne a következő kávéházi esemény témája is.  

A rendezvényre érkezők elszállásolása a helyi kulturált diákszállóban megoldható, 
illetve tárgyalások folynak egy kisebb szállodával is. 

A tavalyi PRA anyagát tartalmazó könyv már nyomdában van, hamarosan megjelenik. 
3200 Ft-os áron lehet majd hozzájutni. 

A PRA részvételi díjaiban megkülönböztetnünk három kategóriát: sima résztvevők/ 
szövetségi tagok/ diákok. A tagok és diákok kedvezménnyel vehetnek részt az 
Akadémián. 

Az árak alakulása így: diákoknak 12 ezer Ft, szövetségi tagoknak 16 ezer Ft, sima 
résztvevőknek 20 ezer Ft a három nap. Lesz Early bird kedvezmény: diákoknak 7.5 
ezer Ft, szövetségi tagoknak 10 ezer Ft, sima résztvevőknek 16 ezer Ft/ fő. 

A jelenlévők a helyszínen is vásárolhatnak a tavalyi előadásokból megjelent könyvet. 
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6. Márciusi tervek 

Az áprilisi eseményekre kell készülni: PR 2016 Konferencia és még kérdőjeles 
időponttal egy PR Kávéházi Est turizmus témában, a lassan beinduló 
fesztiválidőszakra való tekintettel. 

 

7. Metropolitan együttműködés 

Az MPRSZ - alapelvével megegyezően - nem írhat alá kizárólagosságot ígérő 
megállapodást egyetlen oktatási intézménnyel sem. 

Amennyiben a Metropolitan eláll a kizárólagosság kitételétől, úgy aláírjuk velük az 
együttműködési szerződést. 

 

8. Nemzetközi kapcsolatok (CIPR, ICCO) 

A CIPR-ral való együttműködés kezdetén az alábbi feladatokat kell elvégezni: 

- három tag e-mail címét megadni, akik hozzáférést kapnak a CIPR 
tagoknak szóló részhez  

- létre kellene hozni egy "csak tagoknak" részt az MPRSZ honlapján, hogy 
oda CIPR webinarokat fel lehessen tölteni a CIPR tagoknak 

- valamilyen formában és menetrend szerint készíteni kellene egy hazai 
szakmai körképet arról, hogy kik dolgoznak pr-esként itthon 

A CIPR hozzáférhető anyagai kapcsán felmerült, hogy Sztaniszláv András 
rendszeresen rendelkezésünkre bocsájtana írásokat, amik érdekesek lennének a 
tagoknak. Ennek kapcsán felvetődött, hogy havi rendszerességgel ismét indítsuk be a 
hírlevél szolgálatást. 

A Szövetség jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazták az ICCO-val való 
együttműködést. 

A Szövetség jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazták, egy évre, a PRCA-vel való 
együttműködést is. 

Mindkét szervezettel Sztaniszláv András szervezi meg az együttműködést, és ő 
képviseli a Szövetséget. 

 

9. Egyéb felmerülő témák 

Jelenlévő tagok megállapodtak abban, hogy a Közgyűlés időpontja 2016. május 19. 15 
óra, helyszíne a Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest, Nagy Lajos király útja 1-
9, 1148 


