
TAGSÁGI ELŐNYÖK



MIÉRT ÉRDEMES AZ MPRSZ-HEZ 

CSATLAKOZNI?

A Magyar Public Relations Szövetség

(MPRSZ) a kommunikációs szakmai egyik

legnagyobb múltú hazai szervezete, 

amelynek jövőképe a következő: 

A Magyar Public Relations Szövetség: 

 a szakma elismert véleményvezére;

 meghatározó elméleti és gyakorlati tudásközpont;

 a szakma érdekeinek képviselője; a társszervezetek partnere.



AZ MPRSZ-

TAGSÁG

ÁLTALÁNOS

ELŐNYEI

 A tagság Magyarország legrégebbi és legnagyobb Public 

Relations szervezetében – az MPRSZ-ben - a szakmai

információk hiteles és megbízható forrását jelenti a tagok

számára.

 Az MPRSZ tagság egyedülállóan gazdag szakmai

kapcsolatrendszert és networking-lehetőséget nyújt a tagok

számára.

 A Szövetség tagját munkájában és szakmai kérdéseiben

segíthetik a szakma senior szakemberei.

 A szövetségi tagság támogatást nyújthat esetleges szakmai

vitafolyamatokban.

 A Szövetség tagja anyagi kedvezményeket élvez, illetve

kedvezménnyel veheti igénybe a Szövetség és partnerei

meghirdetetett szolgáltatásait.



Nemzetközi szervezeti 

együttműködésekből fakadó előnyök

ICCO tagságból fakadó előnyök

• Nemzetközi szakmai hírlevél.

• Kedvezményes részvételi és pályázati lehetőség az 

ICCO által szervezett és támogatott pályázatokon.

• Részvételi lehetőség a Cannes-i kreatív fesztivál 

#HouseofPR programjain.

• Kedvezményes tréningek, amelyek jelentős része 

online is elérhető.

• Az ICCO World Report-hoz való hozzáférés.

A CIPR-ral kötött stratégiai együttműködési megállapodás előnyei

• A Global Affiliate tagság elérhető az MPRSZ tagok számára.

• Részvétel az egyéni szakmafejlesztési programban (CPD), amihez 

a Magyar PR Szövetség által szervezett programok egy részével is 

lehet regisztrálni.

• A CIPR International programokhoz és hírlevélhez való hozzáférés.

• A CIPR saját magazinja (Influence) elérhető az MPRSZ-en

keresztül, illetve belépett tagoknak közvetlenül is.

• Nemzetközi kutatásokban való részvételi lehetőség.

• Kedvezményes diáktagság a felsőoktatásban vállalati 

kommunikációt hallgató diákoknak az MPRSZ-en keresztül.

• A CIPR online tudásbázis elérhető az MPRSZ-tagok számára is.



AZ EGYÉNI TAGSÁG ELŐNYEI

 A legszélesebb hazai PR szakmai közösség részesévé válhat. 

 PR szakmai eszmecsere és networking lehetőség.

 Az MPRSZ nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül hozzáférhet Európa és a 

világ PR-szervezeteinek szakmai dokumentumaihoz, állásfoglalásaihoz, 

útmutatóihoz; szélesebb körű rálátást és információkat szerezhet a PR aktuális

világtrendjeiről, folyamatairól. 

 Szélesítheti személyes és szakmai kapcsolatrendszerét, első kézből juthat a 

kommunikációs iparágat érintő legfrissebb hírekhez, információkhoz.

 Személyes szakmai hitelességéhez is nagyban hozzájárul, ha Magyarország 

legnagyobb múltú és legszélesebb körben ismert szakmai szervezete, a Magyar 

Public Relations Szövetség egyéni tagja. 

 Szakmai fejlődési lehetőség.

 Ha a PR valamely speciális területével foglalkozik és szeretné ezt a tudást

másokkal is megosztani, közösen tovább bővíteni, itt megteheti.

 Kedvezményesen részt vehet az MPRSZ és tagozatai által szervezett szakmai és

klubrendezvényeken, pl. PR Kávéházi Esték, Hisztéria Klub stb. 

 Kedvezményes áron vehet részt az MPRSZ által szervezett képzéseken, 

akkreditált szakmai tanfolyamokon, pl. PR Akadémia, Rendezvényi protokoll

szakértő képzés stb. 

 Az MPRSZ hírlevelén keresztül rendszeres értesítést kap a hazai PR szakma

fontosabb eseményeiről, rendezvényeiről, konferenciáiról, valamint az MPRSZ

tagság révén igénybe vehető aktuális kedvezményekről. 

 Szavazati jog közgyűlésen (alapszabály szerint). A teljes jogú egyéni tag aktív és 

passzív választójoggal rendelkezik. Választó és választható.

 Kedvezményes nevezési lehetőség az MPRSZ által szervezett versenyeken. 

 Kedvezményesen veheti igénybe az MPRSZ stratégiai partnereinek szolgáltatásait, 

termékeit.

Az egyéni tagsággal járó 

további előnyök: 

Éves 

egyéni tagdíj: 

12.000 Ft


