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TAGOKNAK 2020-BAN

MIÉRT ÉRDEME S
A Z MPRSZ-HEZ
CSATL AKOZNI?

A Magyar Public Relations Szövetség
elnökségének célkitűzései:

A Magyar Public Relations Szövetség
(MPRSZ) a kommunikációs szakmai egyik
legnagyobb múltú hazai szervezete.

2. Piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani
a vállalati, ügynökségi és egyéni tagoknak is, amely magában
foglalja a képzések, tréningek, szakmai anyagok, horizontális
együttműködési lehetőségek biztosítását.

1. A PR szakma elismertségének fejlesztése a társszakmák és
a vállalati döntéshozók körében, amelynek elengedhetetlen
feltétele a szakmai minőség erősítése és etikai normák meghatározása.

3. A szervezet megújítása, amely magában foglalja az arculat és
később a weboldal frissítését, a titkársági munka átalakítását
és több lehetőséget biztosít a szakmabeliek részvételére
a szövetség munkájában.

A Z MPRSZ
TAGSÁG
ÁLTAL ÁNOS
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.
• Anyagi kedvezményeket élvez, illetve kedvezménnyel veheti igénybe az MPRSZ
és partnerei meghirdetetett szolgáltatásait.

NEMZE TKÖZI SZERV E ZE TI EGY ÜT TMŰKÖDÉ SEK BŐL FA K A DÓ ELŐN YÖK
ICCO tagságból fakadó előnyök
• Nemzetközi szakmai hírlevél.
• Kedvezményes részvételi és pályázati lehetőség az
ICCO által szervezett és támogatott díjakon.
• Részvételi lehetőség a Cannes-i kreatív fesztivál
#HouseofPR programjain.
• Kedvezményes tréningek, amelyek jelentős része online is
elérhető.
• Online hozzáférés az ICCO Library-ben található
dokumentumokhoz, kiadványokhoz.
• Az ICCO World Report- ban való részvételi lehetőség.

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 kommunikációt hallgató
diákoknak az MPRSZ-en keresztül.
• A CIPR online tudásbázisa elérhető az MPRSZ-tagok számára is.

A Z EGY ÉNI
TAG SÁG
ELŐN Y EI
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Szakmai érdekképviselet.
Eszmecsere és networking lehetőség.
A szakmai állásfoglalások kialakításában való aktív részvétel.
Etikai kódex alapú, átfogó tenderszabályozás kialakításában aktív részvétel lehetősége.
Az MPRSZ társszervezeteivel (GVH, ÖRT) szoros együttműködésben rendszeres
szakmai tájékoztatást és konzultációt nyújt.
Kapcsolódás a tagozatok munkájába (pl. Digitális Tagozat, Kríziskommunikációs
Tagozat, Employer Branding Tagozat, Public Affairs); részesévé válhat a szervezetben
zajló sokszínű műhelymunkának, szakmailag formálhatja, alakíthatja azt.
Az MPRSZ honlapján ingyenes megjelenés a tagsági hírekben PR fókuszú,
szakmával összefüggő témákkal.
Kedvezményes részvételi lehetőség saját, valamint partner-szervezeteink
rendezvényein, díjain.
Használhatja az ’MPRSZ egyéni tag’ emailaláírásban, névjegykártyán.
Hozzáférés nemzetközi partnereink (pl ICCO, IPRA, CIPR) írásaihoz,
bizonyos képzési anyagaihoz.

a.) Teljes jogú tag joga, hogy:

TEL JE S
JOGÚ
EGY ÉNI
TAG SÁG
FELTÉ TELEI

1. válasszon és választható legyen az MPRSZ bármely tisztségére;
2. javaslatot tegyen az MPRSZ testületeihez, kezdeményezzen új szolgáltatásokat,
rendezvényeket, szakmai programokat;
3. állásfoglalást kérjen szakmai, érdekképviseleti, etikai kérdésekben az MPRSZ -től,
illetve annak illetékes Bizottságaitól, testületeitől;
4. előzetes egyeztetést követően betekintsen az MPRSZ okirataiba;
5. igénybe vegye az MPRSZ szolgáltatásait, az MPRSZ által nyújtott kedvezményeket,
és az MPRSZ szakmai érdekképviseletét;
6. használja „A Magyar Public Relations Szövetség teljes jogú tagja” címet.

b.) A teljes jogú tag köteles:
1.
2.
3.
4.

 agatartásával és szakmai munkájával erősíteni és óvni a pr-szakma és az MPRSZ tekintélyét;
m
betartani az MPRSZ Alapszabályában és Etikai kódexében foglaltakat;
támogatni az MPRSZ tevékenységét, előmozdítani érdekképviseleti és szakmai céljainak elérését;
az előírt módon megfizetni a tagdíjat.

Jelentkezni az alábbi címen található űrlap kitöltésével lehet: mprsz.hu/jelentkezes

A teljes jogú tagság éves díja: 12.000 Ft.

mprsz.hu

2020-ban az újonnan jelentkező egyéni
tagok ingyenesen csatlakozhatnak
a Magyar PR Szövetség tagjai közé.
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