
MPRSZ Elnökségi ülés memo  
Időpont: 2020.10.05. 17:00 óra   

Helyszín: Microsoft Teams online meeting   
  
Résztvevők:   
  
Sztaniszláv András (SzA), Pintér Dániel Gergő (PDG), Kádár Balázs (KB), Polgár Péter (PP),  Vidor Eszter 
(VE), Bánhegyi Zsófi (BZs),   
EB: Vas Dóra (VD), Szőke Kata (SzK), Varga Zita Hella (VZH) 
FB: Teremi Balázs (TB), Bende Máté (BM)  
Örökös Tag: Rácz Gábor (RG) 
Iroda: Koppányi Ágnes (KÁ)  
  
1. Operatív kérdések  

• Bankszámla egyenleg  

• Új egyéni tagjelöltek szavazás és irányelv tisztázása (EB és Elnökség)  

• Közgyűlés beszámoló (SzA)  

• Alapszabály módosítás (SzA)  

• Elnöki beszámoló (SzA)  

• Pénzügyek, admin feladatok  

• Ügynökségi bemutatkozó (Iroda)  

• Tisztviselők bemutatkozó (Iroda)  

• Adatvédelmi szabályzat (SzA)  
2. Tagozatok őszi programja (Tagozati vezetők)  
3. Próbamunka projekt (Etikai Bizottság)  
4. Ügynökségvezetői beszélgetés (SzA)  
5. Oktatás (Iroda)  
6. PR definíció (VE - Mindenki)  
7. PR könyv kiadása (LBZS)  
8. Tendereztetési anyag (VE)  
9. Webinar (SzA)  
10. Egyebek   
• Szakmai ajánlás rendezvények  
•  Szponzori megkeresés   
• Rendezvénytervek  
• 30 éves évforduló  
  
  
Következő időpontok, közgyűlés   

• november 9,    
• december 7 (karácsonyi vacsora).   

  
  



 
   
1. Operatív kérdések  
SzA: Megnőtt a tagság, az ügynökségek száma is elérte a tavalyi mennyiséget, viszont idén kevesebb 
vállalati tagunk van. 
• Bankszámla egyenleg 
SzA: Idén már semmi extra kiadást nem tudunk bevállalni. Jelenleg a Közgyűlés és adatvédelmi 
szabályzathoz tartozó jogi költségekre várunk. 
• Új egyéni tagjelöltek szavazás és irányelv tisztázása (EB és Elnökség) 
Szavazás | 3 új jelölt 
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

Szavazni az új belépő tagokról  Elnökségi tagok szavaznak az új 
jelentkezőkről  

Elnökség  2020.10.15.  

Irányelv kidolgozása  Etikai bizottság ötleteiből kidolgozni 
egy anyagot  

EB, SzA  2020.10.20.  

  
 
• Közgyűlés beszámoló (SzA)  
SzA: Gyors volt. Konstruktív FEB működésre törekszik.  
JKV – még mindig küzdelmes, de a héten lezáródik és beadásra kerül.  
 
Közgyűlés Jegyzőkönyv 
https://mprsz-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/Ebq_fMc3oOVAu0tvSBhXbOkBUCnHEeEojeu5Ztu
8PcdpVA?e=TduonS 
 
• Alapszabály módosítás (SzA)  
A 2020.04.30-án jóváhagyott verzió ment be a Közgyűlés elé.  
Sárosi Péter módosításait elfogadtuk. 
 
Végleges Alapszabály (2020.09.08.) 
https://mprsz-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ESf_SrNxmDRLiUTvPuV9mHkBK3en0QdAvV_STt0
qu5dCTA?e=Nmfqsx 
 
• Elnöki beszámoló (SzA)  
• Pénzügyek, admin feladatok  
Működésre van még költség.  
Szponzoráció: 

•  (Talk a Bot – szponzori ajánlat kint van) összege 300.000 HUF 

• Photopoly/GLIX: Országos fotós hálózat: Előny vidéki eseményeknél, útiköltséggel csökkentett 
ár / Barter megoldás – hibrid egyezmény  

 
Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

Szponzoráció  Tájékoztatás az eredményről SzA, Iroda  2020.10.15.  

 
• Ügynökségi bemutatkozó (Iroda)  
TAGÜGYNÖKSÉGEK bemutatása, heti 1 post  
• Tisztviselők bemutatkozó (Iroda)  
Elnökségi, FB, FEB tagokat jelenti – bemutatni a tagjainkat. 

https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/Ebq_fMc3oOVAu0tvSBhXbOkBUCnHEeEojeu5Ztu8PcdpVA?e=TduonS
https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/Ebq_fMc3oOVAu0tvSBhXbOkBUCnHEeEojeu5Ztu8PcdpVA?e=TduonS
https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/Ebq_fMc3oOVAu0tvSBhXbOkBUCnHEeEojeu5Ztu8PcdpVA?e=TduonS
https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ESf_SrNxmDRLiUTvPuV9mHkBK3en0QdAvV_STt0qu5dCTA?e=Nmfqsx
https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ESf_SrNxmDRLiUTvPuV9mHkBK3en0QdAvV_STt0qu5dCTA?e=Nmfqsx
https://mprsz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ESf_SrNxmDRLiUTvPuV9mHkBK3en0QdAvV_STt0qu5dCTA?e=Nmfqsx


5 kérdés – 5 válasz – BEKÜLDENI 
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

5 kérdés – 5 válasz  Elküldeni a válaszokat Mindenki  2020.10.15.  

 
 
• Adatvédelmi szabályzat (SzA)   

Jogi egyeztetés alatt. 
 

2. Tagozatok őszi programja (Tagozati vezetők)  
 
Employer Branding tagozat – KB (nem lesz idén több aktivitás) 
HR tagozat résztvevőinek – rendezvény EB- bekapcsolódik 
KB – Service Design Day| rendezvény (2020.10.08) 
MPRSZ Tag KEDVEZMÉNY -20% kedvezmény 
 
 
Digitális tagozat: 
BM: Podcast terv  
Gyerekinfluencer téma: Post for rent Kft. Self branding oktatást tart a DT-vel közösen. 
TikTok tolódik (jogi háttér miatt) 
Gyerekinflucner/Influexpert (elindult tananyagban is szerepel – hivatkoznak az MPRSZ-re). 
Webinar – technológiai megoldásokról sorozat (mesterséges IQ, chatbot, TikTok stb) – ebben ötleteket 
szívesen fogadunk 
6-8 új tag | közös meeting lesz (október). 
 
Public Affairs 
Lemond Szányi Gabi a vezetői pozíciójáról 
Tartalmi kérdés – közszolgálati intézmények kommunikációs vezetőinek csatlakozása. Fogalom 
tisztázása és új programterv tisztázása 
 
 
Kríziskommunikáció  
MPRSZ Tagok+VD – Szakmai ajánlást – bepakolni egy ELTE által kiadott tankönyvbe.  
Nemzetközi kommunikáció is. 
Október 30 – Workshop (KT – Kommunikációs előadások)  
Új pilot együttműködés. Nem saját workshop (PDG-t felkérték) 
 
Covid tréning anyag|tréning – hozzájárulást kér VD és más tagtól  
 
 
3. Próbamunka projekt (Etikai Bizottság)  
SzK: Előzmény ismertetése 
Próbamunka tisztázása 
Zsédely Márta (PwC) munkajogász – pontosan leszabályozott terület, itt csak elő kell venni a 
jogszabályokat 
Összegyűjtve a vonatkozó rendeletet és jogszabályokat 
Próbamunka – nem jó kifejezés, nem létező kifejezés.  
A betöltendő munkakör feladataiból, konkrét munkák végeztetése hosszú időn keresztül (órákon 
keresztül). NEM lehetséges – bejelentés és fizetés nélkül 
 



Alkalmassági Teszt. Létező megnevezés. Rövid feladat/részfeladat a megpályázott munkakörből. (pár 
óra is lehet) Tesztek, de sohasem teljes munkaköri feladatok elvégzésére irányul. 
GDPR nyilatkozat aláírása – ennek része lehet, hogy nyilatkozik a pályázó, hogy nem használja fel a 
benyújtott kész feladatot. 
 
Elnökség saját hatáskörben dönt elfogadásáról, elvetéséről. Elfogadás esetén MPRSZ honlapon 

Ajánlást elérhetővé teszi, EB a munkát lezárja. Elvetés esetén EB eredmény nélkül lezárja a munkát. 

 
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

Kiegészíteni és módosítani az 
anyagot 

Javaslatok begyűjtése az Elnökségtől EB - 
Elnökség 

2020.10.08. 

Véglegesíteni az anyagot Etikai szempontból EB 2020.10.11.  

Ajánlás és kontroll Jogi kontroll EB 2020.10.18. 

Jóváhagyás EB ajánlás elfogadása EB 2020.10.24. 

A végleges anyag 
felterjesztése 

Az EB az általa elkészített, jogilag 
kontrollált végleges Ajánlás 
munkaanyagot felterjeszti az 
Elnökségnek elfogadásra 

EB- Elnökség 2020.10.26. 

Elnökség saját hatáskörben dönt elfogadásáról, elvetéséről. Elfogadás esetén MPRSZ honlapon 

Ajánlást elérhetővé teszi, EB a munkát lezárja. Elvetés esetén EB eredmény nélkül lezárja a munkát. 

Tagokat értesíteni, cégeket 
mögé állítani 

Tagoknak kiküldeni és cégeket 
toborozni. 

Mindenki, 
Iroda 

2020.10.30.  

Publikálás előtt mindenképpen 
belső körben támogatókat 
keresni 

Cégeket felkeresni, akik támogatják és   
nevüket adják a kezdeményezéshez. 

Iroda, SzA, 
Elnökség, EB 

2020.10.30. 

SzRt HR osztálya segít és 
támogatja 
 

HR oldalról is kiegészíteni a 
dokumentációt.  

BZs  2020.10.30.  
 

 
4. Ügynökségvezetői beszélgetés (SzA)  
Tervek szerint 2020. október 15 (itt szponzori visszajelzésen múlik).  
5. Oktatás (Iroda)  
Workshop megtartása – év végéig ötletek. 
Ötletekkel jelentkezzetek (pilot projekt) 
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

Workshopok szervezése  Ötletekkel jelentkezni. Milyen 
témában tudunk workshopot tartani. 

Mindenki  2020.10.15.  

 
 
6. PR definíció (VE - Mindenki)  
Vidor Eszter | nincs. Következő elnökségire.  
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

PR összegyűjtése A definíciók elküldése az irodának MINDENKI 2020.10.28.  

PR definíció prezentálása PR definíciók összegyűjtése VE 2020.11.09.  



 
 

 
7. PR könyv kiadása (LBZS)  
LBZS könyv – Global PR Revolution. Szakmai, de populárisabb hangvételű könyv. (Szerző: Maxim 
Behar) – PPKE diákjai lefordítják. Kiadó és szponzor keresése. Copyright jogokat kaphat az MPRSZ és a 
befolyt összeget MB az MPRSZ-nek adományozza. 
Szakmai és nyelvi lektor lesz a fordításra. 
 
PDG – 30 éves évfordulóra kiadni egy könyvet. Szak és tankönyv.  
PDG és SzA egyeztet a logisztikáról. A tematikát PDG már összetette. 
Public Press kiadót ajánlja, vagy Akadémia Kiadó.  
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

Könyv kiadása – 30 éves 
évfordulóra 

Tartalmi és logisztikai egyeztetés SzA, PDG 2020.10.20.  

 
 
PDG: Az ÚJ belépőknek egy köszöntő RENDEZVÉNY! Legyen hagyomány belőle 
 
 
8. Tendereztetési anyag (VE)  
Anyagot leadta - újraküldi 
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

Tendereztetési anyag frissítése Tendereztetési anyag újraküldése VE 2020.10.20.  

 
9. Webinar (SzA)  
Folyamatban…. 
 
10. Egyebek   
• Szakmai ajánlás rendezvények  
R. Kovács Dániel (Front Page) – ügyfél megkeresés. Eddig MARESZ anyagát használta. S jövőben a 
miénket fogja használni. Cél ezt az anyagot promótálni. 
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

Szakmai ajánlás 
rendezvényekre (COVID alatt) 

Minél több helyen ajánlani ezt a 
dokumentumot.  

MINDENKI 2020.10.20.  

 
 
•  Szponzori megkeresés   
Ha lesz végleges lesz, akkor szavazásra kiküldve e-mailben kiküldeni. 
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

Szponzori megkeresések 
véglegesítése 

Amennyiben véglegessé válnak a 
feltételek, szavazásra kiküldeni az 
Elnökség tagjainak.  

SzA, EB 2020.10.20.  

 
 
Vállalati belső kommunikáció – tervek (KB ) 
• Rendezvénytervek  



• 30 éves évforduló  
Javaslatok: VE – 2 elemet tartalmazó csomag. Jó ötlet.  
Örökös Tagok féle (Barát Tamás) PR múzeum tervét vázolta fel.  
Vezessétek fel a dokumentumba.  
 
https://mprsz-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ESnUmQuWShNPoqUnZv9hMVoB1isALgswZ9z61
pKw12mVjw?e=PqkhVd 
 
 
Egyéb 
BM: 5 kérdést elküldeni BM-nak. 
PDG: Örökös Tagok – egyeztetni. Mediálást vállalni. Jogviszonyról egyeztetni.  
Nem küldte el a módosítási javaslatát. Alapítványi viszonyt rendezni. 
TB – tisztségviselő megújítása PA tagozatban.  
 

Megjegyzés  Feladat  Felelős  Határidő  

5 kérdés 5 válasz Elküldeni a kérdéseket BM-nak és 
azoknak, akik még nem kapták meg.  

Iroda 2020.10.10.  

Örökös Tagokkal az Alapítványi 
jogviszonyt tisztázni 

SzA – Sárosi Péter egyezteti ezeket a 
pontokat az Asz belül. 

SzA 2020.10.25. 

PA Tagozat jövője TB tisztségviselő megújítása TB,  
PA Tagozat 

2020.10.30. 

 

https://mprsz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ESnUmQuWShNPoqUnZv9hMVoB1isALgswZ9z61pKw12mVjw?e=PqkhVd
https://mprsz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ESnUmQuWShNPoqUnZv9hMVoB1isALgswZ9z61pKw12mVjw?e=PqkhVd
https://mprsz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iroda_mprsz_hu/ESnUmQuWShNPoqUnZv9hMVoB1isALgswZ9z61pKw12mVjw?e=PqkhVd

