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MPRSZ Elnökség ülés memó  
2019. március 11. 16:00 

(Helyszín: MPRSZ iroda, Karinthy F. út. 14. Fsz/4) 
 
 
 

Meghirdetett napirendi pontok: 
1. Tagság, pénzügyek, befizetések, online szavazások megerősítése 
2. Közgyűlésre felkészülés: Etikai kódex elfogadása, Elnökségi beszámoló elfogadása, 

örökös/tiszteletbeli tag 
3. CSR Tagozati ülés beszámoló, tervek 
4. PA Tagozat ülés beszámoló, tervek 
5. PR meetup rendezvény tervek 
6. Employer Branding rendezvény tervek 
7. Állásfoglalások update 
8. Egyéb  

Résztvevők:  
• Elnökség: Lakatos Zsófia (elnök), Mayer Zsolt (alelnök), Sztaniszláv András (alelnök), Kádár Balázs 

(elnökségi tag), Dr. Rácz Gábor (elnökségi tag), Ruska Viktória (elnökségi tag), Szányi Gabriella 
(elnökségi tag) 

• További résztvevők: Bertalan Erika (titkár), Durkó Sándor László (FEB elnök), Sárosi Péter (örökös 
tag) 

 
 
 
 

 
1. Tagság, pénzügyek, befizetések, online szavazások megerősítése  

Szavazás: Az MVM Zrt. vállalati tagként szeretne csatlakozni, főképp a z Employer Bramding Tagozat 
miatt. 

1. a határozat: Az MPRSZ Elnöksége egyhangúlag támogatja az MVM Zrt. vállalati tagként 
csatlakozását a szervezethez. 
 
Jelenleg anyagilag jól áll a szervezet, a tagsági befizetéseknek és az Employer Branding pályázatok 
nevezési díjainak köszönhetően. Azonban az Employer Branding Award díjátadójának költségei még 
ezután fognak jelentkezni, kb. 1 millió Ft-ból tudjuk kihozni az eseményt, amire legalább 100 főt 
várunk.  
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2. Közgyűlésre felkészülés: Etikai kódex elfogadása, Elnökségi beszámoló elfogadása, 
örökös/tiszteletbeli tag 

2. a határozat: Az MPRSZ Elnöksége egyhangúlag elfogadja az új etikai kódexet. 
 
Az elnökségi beszámolót Zsófi még készíti, illetve a könyvelő is dolgozik a pénzügyi beszámolón és 
a közhasznúsági jelentésen. Mára nem készült el vele, de időben meglesznek. Amint kész vannak 
ezek a beszámolók körbe küldi őket szavazásra, aminek a megerősítésére a következőelnökségi 
ülésen kerülhet sor. Április 18-án mennek ki majd a tagjainknak a meghívók, azokhoz az elfogadott 
anyagokat csatolni fogjuk. Ebben az évben e-mailben küldjük ki a meghívókat, postai úton már nem. 

3. CSR tagozati ülés beszámoló 
A február 28-án volt egy tagozati ülés, melynek célja az SDG területeiből kiválasztani párat, melyre 
ez évben fókuszálhat munkájával a tagozat. A 2017-es tanulmány eredményeit és a várható SDG 
célokat értékelve két fókuszterületet jelöltek ki, melyben eredményeket várnak az idei évtől. A két 
terület  
1. Kormányzati és vállalati kapcsolatok 
2. Non-Profit szervezetek céljainak segítése  
Elindult egy kezdeményezés, miszerint lehetne egy civil tagozata az MPRSZ-nek. 
Emellett szó volt róla, hogy tartanának egy CSR nagy rendezvényt ősszel a vállalatoknak, ami az 
SDG-ről szólna. Magyarország vállalta ugyanis, hogy 2030-ig teljesíti az SDG célokat. 
Palkovicstól akarunk időpontot kérni. 
A fenntarthatóság az Innovációs Minisztériumhoz tartozik. A rendezvényhez pénzügyi támogatást is 
szeretnének a kormánytól. 

4. PA Tagozat: 
Szányi Gabi vezetésével zajlott az első ülésük, hatan voltak jelen a tagjokból. 
Meg szeretnék vizsgálni, hogy milyen HR toborzási programok vannak a kormányzatoknál, szakmai 
gyakorlatotokban akarnak segítséget adni. Az EU-s képviselő választások apropóján terveznek 
kerekasztal-beszélgetést. A kerekasztal április 25-én lesz, Deutsch Tamás meghívott vendégként 
lesz jelen, Rácz Gàbor egyeztet vele erről. A helyszín illusztrisabb kellene legyen, mint az UP 
Center, Szányi Gabi felajánlotta, hogy egyeztet a BKIK-val.  
További kerekasztal témák lehetnének: 

• gyermek- és családvédelem 
• állatvédelem 
• élelmiszer szabályozás 

4 kerekasztal beszélgetést szeretnének lefolytatni 2019-ben. 
Gondolkodnak azon is, hogy az Employer Branding Award-hoz hogyan tudnák a kormányzati szférát 
közelebb hozni. Lehetne önkormányzatok számára kialakított EBA kategória, és ugyanígy lehetne a 
start up-oknak is új kategória. 
Terveik szerint meg akarnak keresni felsőoktatási intézményeket, akik pr témában tanítanak, 
valamilyen együttműködéskeretében. 

5. EBA 2018 rendezvény:  
Idén a rendezvényt új helyszínre akartuk vinni, de nem sikerült, és maradunk a BMC-ben. 
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Nagyon sok munka van vele. Kb. 100 fő részvételére számítunk, a regisztrációk alapján, már túl is 
léptük ezt. Az átadó március 25-én 18 órától. 
A zsűrizés már lement, az eredmények megvannak. Zsűritagokkal lesz beszélgetés a rendezvényen, 
az eredményekről, irányokról, és a zsűritagok a díjátadásban is oroszlánrészt vállaltak. Új fotósunk 
van, lesz fénydekoráció, lesznek filmek.  
Az esemény után ismét lesz konferencia a nyertesekkel a KREATÍV-val közös szervezésben. 

6. PR Meet up-ok:  
Krízistérkép bemutatója lesz, holnap után (március 13-án este, UP Center). 
Ezután egy beszélgetés lesz a vállalati krízisekről, ezt a részt Ruska Viktória vezeti fel a Suzukinál 
szerzett tapasztalatok alapján. 
Deutsch-rendezvény: rendes volt, visszajelzett, nem volt kikötése, ne legyen fizetős. Végül rugalmas 
volt, és csütörtök is jó neki. 
Kamarában is lehet. 
A helyszínen még gondolkodnak. 
Gábor fogja moderálni az eseményt. 
Apropója: 98-as választások előtt Pethő Gyuri meghívására tartott előadást az akkori választási 
fogásaikról, akkor nyertek először. 
Össze kell vetni, hogy melyik kérdésköröket kellen a migráció helyett feszegetni. 

7. Állásfoglalások: 
Rácz Gábor írt egy állásfoglalást az influencerekről, rövidíteni kellene. 
Ruska Viki: Etika a PR-ben 
Gabi: PR Mérése 
Lakatos Zsófi: CSR, natív 
Álhírekről: SPJ 

8. Egyéb: 
• Drávucz Péter újságíró megkeresése: Printing & Publishing szeretne interjút az MPRSZ-szel 

- kérjük a kéréseket írásban. 
• Sárosi Péter kérése: a tagozatvezetők eseményeik kapcsán küldjenek az örökös tagoknak 

meghívót  
• Sztaniszláv András: ICCO tagság kedvezményes ára 600 euró, s habár a nemzetközi 

kapcsolatokra szükség van, de ha senkit nem érdekel, akkor nincs értelme kifizetni a 
tagságot. 
Szavazás: 4 tag ért egyet az ICCO-tagdíj fizetésével (4 szavazat: RV, SZG, SzA, LZs). A 
tagság elsődleges előnye nemzetközi anyagokhoz való hozzájutás, a rendezvényeken való 
kedvezményes részvételi lehetőőségek, András által a nemzetközi történésekbe való 
bekapcsolódás. 
A szavazás alapján úgy tűnik egyelőre nemet mond az MPRSZ az idei tagságra. Lakatos 
Zsófi szeretné megkérdezni a nem jelenlévő tagokat is. DR. Rácz Gábor tartózkodott a 
kérdésben. 
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