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Jegyzőkönyv

1) Tagság, pénzügyek
- A májusi Közgyűlésen megszavaztuk, hogy a vállalati tagsági díj 300.000 Ft-ra
emelkedik, azonban az Elnökség dönthet egyes vállalatok esetében arról, hogy
kedvezményes díjjal léphetnek be a tagságba. Lakatos Zsófia, elnök, szavazásra
bocsájtotta azt a kérdést, hogy az idei csatlakozók, akik a Közgyűlés után lépnek
az MPRSz-be, eleve az éves tagsági díj feléért, azaz 150.000 Ft-ért léphessenek
be. Az Elnökség egyhangúlag megszavazta ezt a kedvezményes díjat, R. Kovács
Dániel elvi okokra hivatkozva tartózkodott a szavazásban.
2) Májusi események
Májusban a Közgyűlés mellett főként Lakatos Zsófia, elnök adott elő a PR-ről
konferenciákon és egy oktatáson. Sós Péter Jánossal közösen részt vett a május
18-i Hírnévépítők programsorozaton, Ferling Józseffel és Szécsi Gáborral.
Az Uránia Kávéházban június 2-án tartott PR Kávéházi Est nagyon jól sikerült,
holott javarészt csak az Elnökség tagjai voltak jelen, minimális volt a külsős
résztvevő. A Megfelelni, de minek? című est témája kapcsán egy olyan előremutató
szakmai beszélgetés alakult ki a résztvevők között (MPRSz, GVH, ÖRT), mely
megalapozza a három szervezet jövőbeni együttműködést. Az MPRSz jelenlegi
elnöksége a tervek szerint együttműködési megállapodást írna alá a GVH-val,
melynek hosszútávú célja Szövetség tagjainak támogatása versenyhivatalt érintő
kérdésekben.
3) Nyári tervek
Nyárra nem tervezünk sok mindent: a júliusi PR Akadémiát, illetve a CSR Best
Practice díj pályázatok befogadását. Emellett lesz még egy protokollképzés is a
Telenornál. A CSR Best Practice kapcsán felmerült a kérdés, hogy milyen
sorrendben és milyen időzítéssel írjuk ki a Sándor Imre PR-díjat és az Employer
Branding Awardot. A Sándor Imre PR-díj kiírására ősszel kerül sor, míg az
Employer Branding Award kicsit később, de ugyancsak az ősz folyamán írná ki
Kádár Balázs. A díjak sorrendje tehát így a tavalyi marad, csak az EBA kiírása
előrébb jön kicsivel.
4) PR Akadémia (PRA)
Érezhetően változik a PR Akadémia résztvevői összetétele: diákok helyett inkább
cégek juniorjai jelentkeztek. Ez a változás meghatározza az esemény jövőbeni
kommunikációját és szervezését is.
A jövő évi PRA témája a digitális PR lehetne.
5) Metropolitan együttműködés
Az MPRSz célja az MPRSz számára is előnyöket adó együttműködés aláírása az
Egyetemmel. Így az eddigi együttműködési nyilatkozathoz még ötleteket várunk.
6) Protokoll tréning
Június 21-én lesz egy egynapos tréning, Kepes Ágnes vezetésével a TELENORnál, 15 fővel. Vannak egyéni jelentkezők is, akik a hosszabb – több hetes –
képzésre jönnének. Annál össze kell jönnie 6 főnek, hogy a Szövetség számára
rentálbilis legyen a tanfolyam lebonyolítása.
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7) Nemzetközi kapcsolatok
Sztaniszláv András két főt is beszervezett a PRA előadói közé: a CIPR elnökségi
tagja mellett, az osztrák pr szövetség vezetője is tartani fog Sopronban előadást.
8) Tisztújítás
2016. november 15-én, kedden lehetne a Magyar PR Szövetség Tisztújító Ülése.
A Jelölő Bizottság tagjait fel kellene kérni. Tagoknak szeretnénk: Ferling Józsefet,
Sárosi Pétert, Galánfi Csabát.
Szavazásra bocsájtva a jelölő bizottság tagjai:
Sárosi Péter, megszavazva, 1 tartózkodóval
Ferling József, megszavazva, egyöntetűen
Galánfi Csaba, megszavazva, egyöntetűen
Póttagok: S. Takács Zsuzsa, Bertalan Erika
9) Egyéb:
A következő elnökségi ülés: 2016. szeptember 12. hétfőn lesz.
Az elnökség tagjai interneten szavaztak két új vállalti tag felvételéről a
Szövetségbe:
Az új vállalati tagok: a SPAR Magyarország és a Continental Automotive Hungary.
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