
MPRSZ Elnökségi ülés - JEGYZŐKÖNYV  
Időpont: 2020.05.04. 17:00 óra  

Helyszín: Microsoft Teams online meeting 
 
 

Jelen voltak:  

Sztaniszláv András (SzA), Bánhegyi Zsófia (BZs), KádárBalázs (KB), Szányi Gabriella (SzG), Pintér Dániel 

Gergő (PDG), Polgár Péter (PP), Vas Dóra (VD),  

FB: Soós Eszter (SE), Durkó Sándor (DS), Teremi Balázs (TB), 

Titkárság: Koppányi Ágnes (KÁ) 

 

 
1. Operatív kérdések (SzA) 

 
Az MPRSZ jelenlegi forrása elegendő év végéig, ha nem lesz extra nagy rendezvény (SzA) 
 

• MPRSZ Végzés és hiánypótlás 
 

Megjegyzés Feladat Felelős Határidő 

Hiánypótlás 
benyújtása   

A hiánypótláshoz szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok 
elkészítése. 
Az elnökségi tagok, FB és Sztaniszláv 
András együttműködése szükséges.  

Titkárság 2020.05.15  

 
2. Közgyűlés (SzA) 

 
Az elnökség megszavazta az eredetileg 2020. május 19-i közgyűlés elhalasztását. 
Így a hatályos rendelet szerint a közgyűlést a veszélyhelyzet végét követő 90 napon belül kell 
megtartani (tehát várhatóan ősszel), ekkor kell a beszámolókat beadni. Addig az elnökség teljes 
felhatalmazással dolgozik, tisztségviselőt nem lehet választani, illetve nem mondhatnak le. 
 

 

FEB választás (SzA) 

 

Megjegyzés Feladat Felelős Határidő 

Jelölő bizottság felállt, de a 
jelölteket fel kell keresni és 
összegyűjteni, vagy a 
közgyűlés előtt 60 nappal? 

A döntés után (elhalasztjuk a közgyűlést) így 
Andival (BSA)egyeztetni, hogy mikorra kell 
összegyűjteni a jelöltek listáját. Erről levélben 
Bánhegyi Zsófi, a bizottság elnöke 
tájékoztatást kap. 

Titkárság 2020.05.08.  

 

 

Alapszabály módosítás változtatása folyamatban (SzA) 

pl. PR Akadémia benne marad, pedig már nincs.  

Operatív folyamatokba az e-formát beletenni (pl. digitális tag megszavazás) 

Közgyűlésig van joga írásban egyéb módosításokat javasolni. 

 

 

 



3. EBA tájékoztatás  

KB | 23 pályázat érkezett, a jelenlegi helyzetet tekintve ez nagyon jó eredmény. 
Zsűrizés hamarosan beindul (online felület elkészítve). 
Nem lesz személyes díjkiosztó (év irodája díjátadó módszerével megegyezően) hanem helyette online 
díjkiosztó. 
Jelenleg 3-4 cég, akik potenciálisak a lebonyolításra (de küldjetek nyugodtan ötleteket) 
Díjátadó: JÚNIUS közepe és vége 
 
BZs | RentIT (BZS ötlete) küldi az elérhetőséget | azóta megtörtént (2020.05.05) 
Pl. TOP 100 digitális fórum fél nap, 8 prezi, 1.6 m ft + áfa (RentIT) 
Behúzzuk a COVID kategóriát vagy sem, de ha behúzzuk, akkor csúszunk egy évet és a budget is 2021 
ból menne 
Nevezésből 1,7 millió forint folyt be.  
 
SzA | Nagyon sikeres lett ez a projekt, hiszen az adminisztrációs akadályokat is leküzdöttük. Állami 
szektorból is érkezett pályázat. 
 

PP felvetése: Ha online lesz a díjátadó, megspórolt költséget át lehet-e másik tevékenységre 
csoportosítani? Pl. PR Summit (BZs rendezvénye) 
KB | Nézzük meg az online díjátadó költségét és utána térjünk vissza. 

SzA | A kitűzött cél, hogy az elmúlt évek magas presztízsét az online díjátadó alatt is megtartani. 

Valószínűleg ezért nem lesz sokkal olcsóbb 

 

4. 30 éves évforduló 

 

Megjegyzés Feladat Felelős Határidő 

Nem érkezett eddig 
input   

Kezdjük el gyűjteni az ötleteket.  
Nincs korlátozás, lehet 1 rendezvény, 
kiállítás vagy egész éves road show. 3-
6 ötletet várunk fejenként. 

Mindenki 2020.05.22  

 

5. Járvány helyzeti aktivitások (SzA) 

• Lobbizás (SzG) (április 8) 

 

SzG | A Kormány a mi szektorunkra nem terjesztette ki. Korlátozások lazításakor sem 

remélhetünk túl sok aktivitást 

 

MAKSZ mentőöv kezdeményezés. Elbocsájtott vagy kényszerpihenőre tett szakemberek 

számára. Max 150. ezer juttatás a bajba jutottaknak. Kezdetleges dolog még 

 

 

• Ügynökségvezetői tematikus beszélgetés (SzA) 

 

SzA | Harmadik megbeszélés (2020.05.05.)  



Kizárólag ügynökség vezetők vesznek részt. Hasznos és jó kezdeményezés. Hetente lesz 

továbbra is. Kiváló alkalom promózni a csatlakozást az ügynökségek részére 

Egyéni tagoknak segíteni (mini webinar) ügynökség vezetők és vállalati vezetők adjanak 

tanácsot. Munkaadó adjon tájékoztatást, hogyan készüljön fel a jelölt az adott pozícióra. 

  BZs | Támogatja a témát, vállal szerepet 

Etikátlan álláskeresés, tendereztetés | téma az EB számára 

 

PDG | MPRSZ állásfoglalása a témában 

PP | A 2019-ben adtunk kiadott tendereztetési dokumentum kapcsán (ügynökség) újra 

fogalmazni.  

 

Megjegyzés Feladat Felelős Határidő 

Etikátlan 
tendereztetés és 
álláskeresés   

MPRSZ állásfoglalása a témában.  SzA és VD 2020.05.30  

 

• Állásközvetítés (SzA) 

Eddig 2-3 érkezett be. 

 

• Tagsági díj csökkentése (SzA) 

 

Tagsági díjakra megszületett a határozat: új egyéni belépési díjat elengedtük és május 

elsejétől lesz kedvezményes a vállalati és ügynökségi díj július elseje helyett 

Májusban ez a hír és trend, ezt kell promózni  

 

Szavazás:  

- Kompenzálni azokat, akik már beléptek és fizettek teljes egyéni tagdíjat 2020-ra 

- Régen tag volt, de 2020-ba nem fizetett, nekik elengedjük a tagdíjat? 

 

• Trendriport (BZs) 

 

Megjegyzés Feladat Felelős Határidő 

Mini logó esetén több 
szponzori bevétel 
lehetséges   

Készül a trendriport. Az első alapok a 
héten kiküldésre kerülnek 

BZs 2020.05.08.  

 

 

• Tendereztetési anyag (VE) 

 

Megjegyzés Feladat Felelős Határidő 

Nem vett részt a 
megbeszélésen   

Várjuk az információkat és 
tájékoztatást! 

VE 2020.05.08.  

 

 



• Kutatás (SE) 

 

Gyorsteszt, amit heti rendszereséggel is fel lehet dolgozni. 

Közösségi médiában közzétenni az eredményt grafikával. 

Eredeti célkitűzés | havi gazdasági index 

Digitális tagozaton belül, saját erőforrással ezt színessé teszi. Jövő héten el lehet ezzel 

indulni 

 

DIGITÁLIS STRATÉGIA 

GYEREK INFLUENSZER GUIDELINE(SE) 

 

1. DT stratégia kész van | mi a processz, kell-e elnökségi jóváhagyás 

2. Köztes állapot | Indexen egy mély tartalom, van-e értelme kijönni ezzel a témával? 

Megoldás: etikai vonzata van….  

 

SzA | Május végére lenne aktuális 

 

Megjegyzés Feladat Felelős Határidő 

Digitális stratégia   Május végére aktualizálni SE 2020.05.30.  

Gyerek influencer 
guide 

  Gyereknap 
előtt 

 

 

 

 

6. Bemutatkozó szöveg (PDG) 

 

A megváltoztatott boilerplate szöveg egyértelmű megszavazása és elfogadása. 

A share pointról elérhető és felhasználtható 

 

PP| formailag korrektúrázza egy kicsit (azóta elkészül) 

  



 

7. Egyebek 

 

Reklámtorta tájékoztatás (SzA) 

 

Reklámtorta 500 milliárd forint körül (kb ½ Reklám, kevesebb mint fele Kommunikációs torta)  

MPRSZ számai is benne vannak, mi 7 milliérd forintra becsüljük a PR szakmát. 

Hogyan lehet pontosabb infót begyűjteni a saját szektorunkról? 

1,49% vagyunk a kisebb Kommunikációs tortának. 

Várható közlemény (MRSZ) amiben benne lesz 2020-ban mekkora változás történik majd, 

legalább 150 milliárdos veszteség (350-400 milliárd lesz az idei év) 

 

BZS |Gazdaság visszaépítése zajlik| nem lesz több kompenzáció már 

 

Krízistérkép tájékoztatás - PDF 

PDG | egy hónap alatt meglett (40 oldalas lett) Köszönet mindenkinek! Sikeres lett 
 
SzA | Volt, aki visszakérdezett miért van benne (szerinte nem kellett volna benne lennie)  
Média, megbízó oldalról is párbeszédre ad okot  
 
 
 
 

 


