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MPRSZ Elnökség ülés memó 
2019. május 22. 15:30 

 
(Helyszín: Budapesti Metropolitan Egyetem 

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. (körépület, F 108 terem) 
 
Meghirdetett napirendi pontok: 

1. Tagság, pénzügyek, befizetések, online szavazások megerősítése  

2. Az elmúlt két hónap eseményei, értékelése  

3. Nyári-őszi tervek  

4. Tagozati beszámolók  

5. Pozitív Pszichológia konferencia  

6. Állásfoglalások update  

7. Egyéb  

Résztvevők:  

• Elnökség: Lakatos Zsófia (elnök), Sós Péter János (alelnök), Sztaniszláv András (alelnök), Lakatos-
Báldy Zsuzsanna (elnökségi tag), Dr. Rácz Gábor (elnökségi tag), R. Kovács Dániel (elnökségi tag),  

• További résztvevők: Bertalan Erika (titkár), Durkó Sándor László (FEB elnök), Galánfi Csaba (FEB 
tag), Maczelka Márk (EB elnök), Sárosi Péter (örökös tag), Lange László (egyéni tag), Pogány Éda 
(egyéni tag), Polgár Péter (ügynökségi tag), Teremi J. Balázs (ügynökségi tag)  

 
 

1. Tagság, pénzügyek, befizetések, online szavazások megerősítése  

Szavazás: Az Grandioso Management ügynökségi tagként szeretne csatlakoznia Szövetséghez. 

1.1 határozat: Az MPRSZ Elnöksége egyhangúlag támogatja a Grandioso Management 

ügynökségi tagként csatlakozását a szervezethez. 

 

Jelenleg anyagilag jól áll a szervezet, a tagsági befizetéseknek és az Employer Branding pályázatok 

nevezési díjainak köszönhetően. Újra elindult a protokoll képzésünk, abból származik még bevételünk, 

nagyobb kiadásunk pedig az ügyvédi iroda által elkészített GDPR-os csomag miatt lesz. 

 

2. Az elmúlt két hónap eseményei, értékelése: 

- Liska Tibor Szakkolégium (LZs beszámolója): Lezajlottak az előadások, nagy sikere volt a 

hallgatók körében, mindenki pr-es akar lenni. 6 előadás volt, sajnos az elnökség nem olyan 

intenzitással volt jelen az eseményen, mint ahogy azt ígérte az elején, ami miatt Zsófinak személy 

szerint többször kellett részt vennie, és a vizsgáztatni sem kísérte el senki. 

- GDPR-ügy (LZs beszámolója): Az ügyvédi iroda összetett egy anyagot az ügynökségek számára. 

Átküldték Zsófinak, aki körbeküldte az Elnökségnek és az ügynökségek is megkapták. Volt olyan, 

aki megköszönte. Az új tagok akkor kapják meg, ha befizetéssel megvalósul a tagságuk (PR 

Agent, Grandioso) 

- Krízis meet-up (LZs beszámolója): A Magyar Telekom „elhíresült” anyák napi reklámszpotja több 

fórumon vitát váltott ki, ezért Zsófi szerette volna, ha az MPRSz szervez erről egy beszélgetős 
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vita estet, de mivel az elnökség tagjai nem válaszoltak a felvető e-mailre, nem lehetett időben 

elkezdeni a szervezést, és a Telekom saját maga szervezte ezt meg végül. 

- Public Affairs Tagozat Eu-s rendezvénye (Dr. RG beszámolója): kevesen voltak, de remek 

hangulatban telt az este. Az elnökségből hárman voltak jelen: Gábor és Gabi mint szervezők, 

illetve Viki is részt vett az eseményen. Néhány MPRSz tag is eljött, az FB elnöke, és Buday-

Sántha Andrea is eljött, illetve páran a BKIK-ból. Kulturált vita zajlott.  Felkerül a weboldalunkra a 

fotókból álló galéria és várjuk a Kamara Online cikkét. (SZG intézi) 

- EBA díjátadó: Simon Krisztián anyaga visszaadta a lényegét:  

https://www.rtlmost.hu/brandmania-p_7744/brandmania-2019-04-18-c_12339301 

- Kríziskommunikációs tagozatnál volt egy váltás. Pintér Dániel lett az új vezetője.  

Ambiciózus tervet fogadtak el.  

- MAKSZ-MPRSZ közös pr-képzése: Zsófi, írsz róla egy mondatot?  

SPJ, Rácz Gábor – képzésre jelentkezik. 

 

  

3. Tagozati beszámolók  

• Kríziskommunikációs tagozat: A következő rendezvény az övék lesz, június 18-án kedden 

este. Téma: #Metoo kampány, szexuális zaklatások utóhangjai, Vas Dóri és Pintér Dani 

vezetésével 

Bőhm Kornél beszámolója: A Krízistérkép meet-up jó volt, már akkor előre jelezték a terveiket, 

miszerint szeretnék megújítani a tagozatot. A taglista megerősítését köremailben intézték, meghívtak 

mindenkit, aki visszaigazolta tagságát egy találkozóra a Kaptárba, ahol egy új munkaprogram 

szavaztak meg. Új vezetőt is választottak, PDG személyében. Kornél maga azért döntött lemondás 

mellett, mert a frissíteni akart a tagozat véráramán, de tagként továbbra is jelen lesz és részt vesz a 

munkákban. Pintér Dani megvédi június 5-én, reggel 9kor a PhD-ját, amire az elnökség is elmehetne. 

• CSR tagozat (LZs beszámolója): Palkovics Tamásnak küldött a tagozat nevében Zsófi egy 

levelet, és Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár fogadja Zsófit egy jövő 

heti megbeszélésre. Annyit már most lehet tudni, hogy egy SDG rendezvényt tervez a 

minisztérium. Ha lehet róla szó, akkor az MPRSz is bekapcsolódik, vagy egy más jellegű 

rendezvényt szervez minisztériumi segítséggel, még meglátjuk. 

 

4. napirend: Állásfoglalások update  

Őszre szeretnénk ezeket.  

Állásfoglalásoknak tartalmaznia kell, hogy a PR Szövetség mit gondol a témáról, amihez állásfoglalást 

ad: 

- Szányi Gabi: PR méréséről – PR cikk elnevezés 

- Mayer Zsolt: Cause relatd marketing vs CSR 

- Ruska Viktória: Etika a PR-ben 

- Lakatos Zsófi: Natív (SPJ javaslata szerint ez összevonható a PR cikkről szólóval) 

- SPJ: Álhírek 

- Sztaniszláv András: A.I. a PR-ben  

Javaslat: RG: Az, aki csinálja, körbe küldi, és hozzászól, kiegészít az Elnökség. 
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5. napirend: Pozitív Pszichológia konferencia 

Mayer Zsolt kérése: A Pozitív Pszichológia Konferenciát promotálhatja-e Szövetség a fórumain? 

Egyhangúlag támogatja a Szövetség. 

6. napirend: Egyebek 

• Június 5-én Zsófinak is lesz egy rendezvénye, Baliról szól, CSR szempontok figyelembe véve, 

és a környezetvédelemre fókuszálva. 

• Tisztújító közgyűlés: November 19-én kedd délután lehetne. Június 11-én visszatérünk rá. 

 
Következő elnökségi ülés: 2019. június 11. kedd 16:00 
 

 

 

-  
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