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Jegyzőkönyv

1) Közgyűlés:
Kötelező a megjelenés 2016. május 24-én, 16 órakor a Metropolitan Egyetem
körépületében. Az SZMSZ helyett egy rugalmasabb ’Ügyrend’-et kell kialakítani,
amit elég az Elnökséggel megszavaztatni, nem kell a Közgyűlés és a Bíróság
jóváhagyása hozzá.
A Közgyűlésen elvégzendők még:
- az örökös tagok megszavazása
- a költségtervhez egy módosító javaslatot kell beadni a CIPR belépési költségei
miatt
2) PR Konferencia beszámoló, értékelés
Minden résztvevő pozitívan számolt be a konferenciáról. Mindent összevetve
sikeres volt a rendezvény, apró szervezési problémáktól eltekintve. Az előadók, a
témák mind nagyon jók voltak.
3) Civil oktatás program
Ma kiment egy közlemény a Rapid Randiról és az azt követő workshopról egyben.
A témában a következő lépés a civilek és az ügynökségek közt kötődő szerződések
felderítése. Megpróbálunk a Médiauniótól erre vonatkozóan tájékoztatást kérni.
4) PR Akadémia (PRA)
Május 18-án Pécsett lesz a Jövőkép és konfliktusok könyvbemutatója, amin
Lakatos Zsófia és Sós Péter János is jelen lesz. A PRA programja elkészült, a
jelentkezések folyamatosan érkeznek, még tart az Early Bird időszak. Sós Péter
János, az esemény főszervezője, minden elnökségi tagot megkért, hogy vegyen
részt az esemény kommunikációjában, és ossza meg a facebook posztokat,
tájékoztassa munkatársait.
Május 26-án Sós Péter János és Sárosi Péter Sopronba utazik, hogy válasszon
egy helyszínt, a nyitó vacsorához, illetve tárgyalásokat folytatnak az Egyetemen,
és a Polgármesteri Hivatallal.
Sztaniszláv András a második nap témájához tudna egy osztrák előadót
beszervezni még, erről még egyeztetni fognak.
A Soproni Polgármesteri Hivatal 300.000 Ft-tal támogatja az eseményt.
Az eseményről hang-, és videófelvételeket is fognak készíteni, amik segítik majd a
következő esemény promócióját.
A CIPR oldalán regisztrálni lehet a Szövetség eseményeire is pontokért: a PR
Akadémia és a PR 2016 Konferencia is olyan esemény, amelyért adnak pontokat.
A PRA-ról kiküldünk egy hírlevelet a vállalati tagoknak, arról, hogy 25%-os
kedvezménnyel lehet regisztrálniuk.
Emellett a Piac és Profittal egyeztetve, az ő rendezvényeik meghirdetéséért
cserébe, ők is szétküldik az általuk ismert körnek a PRA tájékoztatóit.
5) GVH együttműködés
Az MPRSz és a GVH között létrejöhet egy stratégiai megállapodás. A GVH-sok
nyitottak lennének egy PR Kávéházi Estre, melynek keretein belül beavatnák a PRszakembereket olyan kommunikációs hibákba, amelyek nyomán azok akár
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büntethetővé is válhatnak. Ezt a kávéházi eseményt június 2-ra lehetne
megszervezni.
6) Tenderajánlások
Petrányi-Széll András készített egy ajánlást, a szakmabeli pályázatokat alapul
véve, arra nézve, milyennek kellene lennie egy kommunikációs együttműködésről
szóló tendernek. Ezt az Elnökség számára majd megküldik.
7) Nemzetközi kapcsolatok
Három belépőkódot kapunk a CIPR-tól, az anyagjaikhoz való hozzáférésre.
Lakatos Zsófia a Szövetség nevében felkérte Sztaniszláv Andrást, és cégét, hogy
készítsen egy kutatást arról, hogy hány PR-ügynökség van az országban.
8) Tervek nyárig (kávéház, díjak, rendezvények)
Pünkösd után kiírjuk a CSR Best Practice pályázatát, majd a nyár és kora ősz
folyamán a sorban a következő díjakat: előbb a Sándor Imre PR-Díjat, majd az
Employer Branding Award-ot. A díjak programozását a következő elnökségi ülés
egyik pontjában pontosítjuk.
9) Egyéb
a) A Közgyűlésen alá lehetne írni az együttműködést a Budapesti Metropolitan
Egyetemmel, de nem a jelenlegi formában, hanem kibővítve, hogy a kooperáció
a PR Szövetség érdekeit is jobban szolgálja.
b) 2016. november 15-én, kedden lehetne a Magyar PR Szövetség Tisztújító
Ülése.
c) E-mailben fogunk szavazni a TESK Tanácsadó cég belépésről.
Az internetes szavazásban az elnökségi tagok igennel szavaztak a TESK
csatlakozására.
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