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Jegyzőkönyv

1) Tagság, pénzügyek, honlapunk
Terveink szerint az MPRSz honlapjának fejlesztésében olyan kiegészítést kellene
adni az oldalhoz, mely képes egyéni/ személyes belépőkkel tartalmakat adni a
tagoknak, felhasználóknak. Az MPRSz honlapjának alapját egy wordpress sablon
adja, amit egy olyan kiegészítéssel kellene ellátni, amit a jelenlegi sablon nem
tudna kezelni, csak a sablonunk új verziója. A jelenlegi oldal frissítéséhez a sablon
eredeti verzióját meg kell vásárolni. Ezután lehet olyan plugint hozzátelepíteni, ami
felhasználói fiókokon keresztül tudja kezelni az oldalt, azaz személyesebbé tudja
azt tenni. Ennek az újításnak rengeteg előnye van: modernebb, közvetlenebb,
informatívabb lehet általa az oldal. Ugyanakkor egy ilyen plugin használata
sérülékenyebbé is teszi a weboldalakat. Ezt minimális kockázatot azonban
érdemes az előrelépés érdekében bevállalni. Az MPRSz jelen lévő tagjai közül 5
igen/ 1 nem arányban megszavaztuk a honlap sablonjának megvásárlását,
frissítését.
2) Tisztújító
A tisztújító ülés 2016. november 15-én 16 órakor lehetne, a Metropolitan
Egyetemen. A Jelölő Bizottság tagjait (Ferling Józsefet, Galánfi Csabát, Sárosi
Pétert) már felkérte a Lakatos Zsófia elnök. A tagok tájékoztatását már most
megkezdjük, az időpontot közzétesszük a honlapon, a facebookon és hírlevélben
is kiküldjük. A tisztújító ülésig még két hónap van, megszervezése és a
lebonyolítása a törvényes keretek közt zajlik, a 3 évvel ezelőtti menetrend és forma
szerint. Az alapszabályban meghatározott közgyűlési szabályoknak utána kell
nézni, körbe küldeni az elnökség tagjai között.
3) Pályázataink
A CSR Best Practice díjra már beérkeztek a pályázatok, a zsűri értékeli őket, és a
díjátadó október 6-án, 17:30-kor lesz egy PR Kávéházi Est kereteiben. A helyszín
megszervezése már folyamatban van. A Sándor Imre PR-díj, és az Employer
Branding Award (EBA) kiírására jövő héten esedékes. A Sándor Imre PR-díj
díjátadója november végén, vagy december elején lesz, míg az EBA átadója csak
2017 februárjában, a HVG Állásbörzén. AZ EBA-díj szakmai támogatója a HR
Portál, a HVG HR Center, az OHE és az Iroda.hu.
4) Tagozati hírek
A CSR tagozatnak két együttműködési programja is zajlik, van egy iskolai
tájékoztató program, illetve a MAF-fal (Magyar Adományozó Fórum) is van egy
megállapodásuk.
Az Employer Branding Tagozat egyre több vállalati tagot vonz a szövetséghez,
nemrég csatlakozott a SPAR és a Continental, januártól jön az Audi és a Siemens.
Még ebben az évben várható az NN Biztosító belépése is.
A Krízis tagozat munkájáról megkérjük a tagozat vezetőjét, hogy e-mailben
tájékoztassa az Elnökséget.
5) Tervezett rendezvényeink
A CSR Best Practice és a Sándor Imre díjak is PR Kávéházi Estek keretén belül
kerülnek átadásra. Ezek időpontjai október 6-a, és november vége.
6) Tenderútmutatás
Petrányi-Széll András, alelnök kidolgozott egy tenderajánlást, amit az MPRSz
közzé akar tenni, mint egy szakmai kinyilatkoztatást. Ezt az útmutatást az elnökségi
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tagoknak körbe küldik, jóváhagyásra. Érdemes lenne a MAKSZ-szal közösen
kiadni ezt, mert ők is ilyenen dolgoznak egy ideje. Javaslatra elküldhetnénk a
MAKSZ-hoz és a GVH-hoz is.
7) GVH partnerség
A szakma védelmében szeretnénk egy együttműködést aláírni a GVH-val. Ezzel az
Elnökség egyhangú szavazattal egyetért.
Az MPRSz az ÖRT-tel is tervez egy együttműködési megállapodást. Annak terve
már kész, azt is megszavaztatjuk a héten körbe küldve, e-mailben.
8) Metropolitan együttműködés
Valamikor aláírjuk.
9) Kreatív Prizma zsűrizés
3 tagot delegálhatunk az idei Prizma zsűrijébe. R. Kovács Dániel, Petrányi-Széll
András, Sztaniszláv András lesznek a kiküldöttjeink.
10) PRA értékelés:
Sós Péter János, az esemény egyik főszervezője e-mailben értékelt:
„Összefoglalva: talán az eddigi legsikeresebb PRA volt. A résztvevők kb. annyian
voltak, mint tavaly - de intenzív volt az érdeklődés. Nagyon pozitív visszajelzéseink
vannak.
Anyagilag pozitív szaldóról számolhatok be: adózás előtt kb. 200 ezer forint
pluszban vagyunk (pontosabb adatokat Erika tud mondani, ha kéritek).
A körülmények nagyon sajátosak voltka Sopronban. Maga a helyszín jó volt, a
szállások is megfeleltek a várakozásoknak (még a diákszálló is). Azonban totális
káosz és szervezetlenség uralkodott az egyetemi kiszolgálásban: a diákszálló
számlázása kaotikus volt, az információk nem érkeztek meg -- ehhez képest a
személyzet eléggé agresszív volt az első napon.
Az étkezés minősíthetetlen volt eleinte: a diákszállón egyszerűen elfeledkeztek a
svédasztalos reggeliről; az ebédhez sem elegendő hely, sem elegendő étel, sem
elegendő pincér nem volt. Szerencsére az egyetemi kancellár a barátunk, s nagyon
égett a megjelent kormányszóvivő előtt, ezért eléggé határozottan intézkedett:
másnapra gyakorlatilag minden kiegyenesedett. (De az első nap minden szervező
legrosszabb rémálma volt.)
Megfigyelhető volt egy érdekes tendencia: gyakorlatilag alig jöttek diákok, egyetemi
hallgatók - a résztvevők nagy többsége már állásban, többnyire junior pozícióban
lévő ember volt, s hozzájuk jött pár középvezető, PR-vezető. Úgy tűnik, a jövőben
érdemes lesz átpozícionálni az egész PRA-t, egyetemiből professzionális irányba.
Ez érinteni fogja a tematikát, a szállások megválasztását, a költségeket-díjakat - és
természetesen a marketinget, kommunikációt.
Jelenleg két élő ajánlatunk van a 2017-es PRA-ra: Sopron (erős ígérettel arra, hogy
kijavítják a hibákat) és Kecskemét, ahová jó kapcsolataink vannak.
Természetesen nekünk is egy csomó dolgon javítani kell: élőbbé és rugalmasabbá
kell tennünk a honlapot, intenzívebb kommunikációt kell folytatnunk vállalati
irányban, erősíteni kellene a Szövetség (elsősorban az elnökségi tagok)
részvételét, stb. Mindenesetre csináltam egy zártkörű Facebook-csoportot a
résztvevők számára, ez eléggé intenzív kommunikációs eszköz lehet a meglévők
mellett.”
Az ülésen Sárosi Péter is értékelte az idei PRA-t: 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 3 nap, 3 téma szerkezete megmarad. Petrányi-Széll András
javasolta, hogy a PR Konferencia nagyon érdekes és jó témáit ötletadónak lehetne
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használni az Akadémia témáinak megállapításánál. Mindenképp kell helyet adni a
digitális PR témáknak is.
Sárosi Péter tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Kovács Zoltán kormány
szóvivővel tárgyalásokat kezdtek egy kormányzati pr-gyakorlati-munka programról.
PR-szakokon a kormány és az MPRSz közös javaslatával diplomamunkákra
kiírnának témákat, és a jól teljesítő, témát jól megíró, diákok gyakornoki munkát
kaphatnának a Miniszterelnöki Hivatalban.
Végzett hallgatók gyakornoki helyéről van tehát szó. A jelenlévők szavaztak arról,
hogy ezt az ösztöndíj-programot támogassa-e az MPRSz: 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással, 1 nem szavazattal a kezdeményezés támogatása elfogadva.
A következő PRA-n lehetne az ösztöndíjak kiosztása. Ez tovább növelhetné a PRA
iránti szakmai érdeklődést.
11) Egyéb:
Ezen ösztöndíj-program és a tenderútmutató kapcsán felmerült, hogy a Szövetség
lehetne egy olyan szakmai szervezet, mely minősítő rendszerként működik a
szakma életében. Erre a múltban már voltak törekvések, Petrányi-Széll András
alelnök körbe küldi e-mailben az elnökségi tagoknak az MPRSZ minősítő
rendszerének kidolgozására tett eddigi javaslatait.
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