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Meghirdetett napirend: 

1. Tagság, pénzügyek, szavazások megerősítése  

2. PR Revolution könyv  

3. SDG konferencia  

4. SI Díj  

5. Tisztújító közgyűlés  

6. Őszi tervek, rendezvények  

7. Egyéb 

Jelenlévő elnökségi tagok:  
Lakatos Zsófia (elnök), Mayer Zsolt (alelnök), Kádár Balázs (elnökségi tag), Dr. Lakatos-Báldy 
Zsuzsanna (elnökségi tag), Dr. Rácz Gábor (elnökségi tag), R. Kovács Dániel (elnökségi tag), Szányi 
Gabriella (elnökségi tag) 
További jelenlévők:  
Bertalan Erika, titkár, Durkó Sándor László , FB elnök, Pintér Dániel Gergő, tagozatvezető/tag, Sárosi 
Péter, örökös tag 

 

1. Tagság, pénzügyek, szavazások megerősítése  

16:05: Az elnökség nem határozatképes, új tagok csatlakozását megszavazni egyelőre nem 

tudja. 

18:00: Az elnökség a jelenlévő elnökségi tagokkal (KB, LZs, L-BZs, RG, MZs, SzG) 

szavazóképes. Online szavazatok megerősítése. 

 
1.1 határozat: Az MPRSZ Elnöksége egyhangúlag támogatja a Szerencsejáték Zrt. vállalati tagként 

csatlakozását a szervezethez. 

1.2 határozat: Az MPRSZ Elnöksége egyhangúlag támogatja az Republic Group ügynökségi tagként 

való csatlakozását a szervezethez. 

 

Pénzügyi helyzetünk: jelenleg 2 millió Ft van a Szövetség bankszámláján. 
 

2. PR Revolution könyv (Lakatos Zsófia előterjesztése) 

Maxim Behar írt egy könyvet, Global PR Revolution címmel. A könyvben a szakma nagyjainak 

gondolatait gyűjti össze a szakmáról. Maxim szeretné, ha kiadnánk Magyarországon. Elsődleges 

becslés szerint a könyv magyar nyelvű fordítása 1,5 millió Ft lenne. 

Van olyan lehetőség is, hogy nem kell lefordítani, hanem angolul adják ki Magyarországon is. Ha 

magyar nyelven adnánk ki, az MPRSZ-en keresztül szeretnék intézni – azaz a költségeket az 



MPRSz állná - ezért merült ez fel kérdésként. Ha angolul jön ki, akkor csak az ICCO foglalkozik 

vele.  

A. verzió: Vállaljuk, hogy foglalkozunk vele, és gyűjtünk rá szponzort, adunk rá pénzt? 

B. verzió: Nem költünk rá. 

C. verzió: Lakatos-Báldy Zsuzsa javaslata: esetleg a Pázmányos diákokat bevonva le lehetne 

fordítani, és akkor csak lektorálni kell, azt kell kifizetni. 

R. Kovács Dániel: A szakma nyelve angol, nem szükséges lefordítani egy ilyen könyvet.  

Pintér Dániel Gergő: Egyetért az előtte szólóval, ennyi pénzt másra/ értelmesebb, 

fontosabb dologra is el lehet költeni a szervezeten belül. 

Döntés: Több részlet érdekelné az Elnökséget a könyvet illetően (pontosan miről szól pl.), 

ám a kiadást angolul támogatja. 

 

3. SDG konferencia (Lakatos Zsófia előterjesztése) 

Mayer Zsolt CSR tagozati vezető és Lakatos Zsófia a kormányzatot megkereste egy 

konferenciáról szóló tervükkel, melyben azt tűzték ki célul, hogy a két éves NGM-mel el kezdett 

CSR-kutatás eredményeit figyelembe véve, a Szövetség és a kormányzat lépjen tovább, és tegye 

érdekeltté, vonja be a vállalatokat a fenntarthatóságért vívott küzdelembe. A jelenlegi terv egy 

konferencia megrendezése, melyben tájékoztatnánk a vállalati szférát az SDG célokról,  melyeket 

egy megállapodás keretében 2030-ig valamilyen szinten Magyarországon is teljesíteni kell. A 

konferenciát kormányzati részvétellel tervezték, hogy a vállalatok a kormányzat ilyen irányú 

programterveit is megismerhessék a résztvevők. A rendezvényre nettó 5 millió Ft-ot kértek, amit 

múlt heti visszajelzés szerint az MPRSz meg is kapott. Az ITM-től ugyanis vsszajeleztek, hogy 

Weintgartner Balázs jóváhagyta a támogatást. Már elküldték a támogatói okirat aláírásához 

szükséges dokumentum mintákat, elszámolási mintákat, amiket kitöltve vissza is küldtünk, 

válaszra várunk jelenleg, hogy a kitűzött dátum megfelelő-e e kormányzatnak (október 18.) 

A konferencia célja, hogy a vállalati szféra értesüljön arról, hogy mi az SDG, hogyan érinti őket, 

mit kell csinálni?  

Amint ezügyben kapunk visszajelzést a minisztériumtól további tájékoztatást várhat az Elnökség 

Zsófitól. 

 

4. Sándor Imre PR-Díj (R. Kovács Dániel előterjesztése) 

A nyáron elkészült időzítést tartjuk, mely tulajdonképpen a tavalyi rendszer alapján dolgozott Ki 

RKD. A verseny állomásait a Kreatív PRizmához igazítottuk. Szeptember 2-án kiment a kiírás, 

október 11-ig lehet jelentkezni a versenyre. (Sajtóközlemény, fb-poszt, fb-hirdetés hírlevél, 

weboldal) Itt valószínűleg az előző tapasztalatok alapján a jelentkezési időszak utolsó két hete 

lesz zsúfolt. a zsűri is a tavalyi lesz, mert az jól működött, bevált. Élő zsűrizésre keresünk 

időpontot valamikor novemberben, és a díjátadót december első hetében tartjuk majd. 

Rácz Gábor: Ennek kapcsán felmerült a kéréds hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Prizma 

zsűriben lesz-e PR Szövetségi képviselő? 

Lakatos Zsófia: Idén nem hívnak minket zsűribe, mert mást talált ki a Kreatív, amiről ugyan nem 

tájékoztattak minket, rá kellett kérdezni. Vándor Ágival beszélt Zsófi, aki elmondta, hogy most a 

top 10 ügynökség vezetőinek írtak egy levelet, hogy adjanak jelöléseket a zsűriben lévő 

személyekre, és így állt össze a zsűri. 

Tőlünk Sztaniszláv András lesz benne a zsűriben (saját ügynöksége nevében), ott lesz még 

Beke Zsuzsa, Kutas István stb. jól ismert szakembergárda. 

  



 

5. Őszi tervek, rendezvények: 

• Tendereztetési irányelvek anyagot be akarja Zsófi fejezni. 

• Zsófi vállalta, hogy a MAKSZ-nak tart ingyen egy workshopot reklámügynökségi junioroknak 

arról, hogy mi a PR. 

• Tagozatok:  

Krízistagozat: Pintér Dániel Gergő korábban már felvetette, hogy egy értelmes tematika 

mentén, a Szövetségben felgyülemlett know how-t érdemes lenne átadni a jelenleg a 

kommunikációs szakmák iránt fogékony hallgatóknak, azaz egy tanulóknak jó szakkönyvet 

tervez, up to date információkkal, ismeretanyaggal. Szeretné, ha ezt a kezdeményezést 

támogatná a PR Szövetség. Akár fejezetenként összedobhatnák az elnökségi tagok, hiszen 

szinte mindannyian más területekhez értenek. A könyv megírása, kiadása mellett a krízistagozat 

novemberre szeretne majd egy újabb, aktuális témában összehozott meetup-ot. 

RK. Dani: a könyv esetében szerinte érdemes volna felmérni azt, hogy van-e erre igény a 

hallgatók körében, ha ők a célcsoport, illetve Daninak kellene az Elnökség körében egy 

szinopszist megküldenie, hogy akkor hogyan gondolja el a munkát, egyáltalán az egész könyv 

projektet, ami mentén megkezdődhetne egy értelmes párbeszéd, és megszülethetne, ha van rá 

igény a könyv is akár. 

Zsófi: ne kríziskönyv szülessen, legyen inkább általános. Legyen ez inkább a diákoké. 

Akár a meglévő tagozati osztás is adhatja a témák szerinti keretet (csr, krízis, eb, digitális pr, 

public affairs). Jó lenne, ha a könyve nem egy elvont, elvi dolgokat összefoglaló mű lenne, hanem  

inkább olvasmányos, sztorizgatós sorvezető ahhoz, hogy mi a pr szakma. 

PDG vállalja, hogy ír egy szinopszist, amit körbe küld majd. 

Rácz Gábor: A Nagy PR könyv 25 évvel ezelőtti mintáját lehetne elővenni. 

• RG a napirendhez megjegyzi, hogy a ciklus hátralévő két hónapjára PR Kávéházat már nem 

szeretne rendezni. Illetve tájékoztatásul megosztja, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetem 

egészségügyi szóvivő szakja, ahol több elnökségi tag is oktat, idén nem indul el. 

 

6. Tisztújító Közgyűlés.  

Idén nem akar vállalni Jelölő Bizottsági elnökséget Sárosi Péter, de szívesen segít a bevált 

gyakorlatok átadásban bárkinek. A JB-ban lévő személyeknek az a dolga, hogy az MPRSZ 

taglistáján szereplő tagokat kell felhívniuk, illetve az általuk pozícióra jelölt szakmabelieket, hogy 

akarnak-e vállalni , vagy vállaljanak a szervezetben posztokat. 

A lényege: a javaslatokat kell összegyűjteni egy listára, amit a kgy. előtt egy héttel zárt körben a 

tagok közt meg is kell majd osztani (névsor, bemutatkozó, program). 

RKD javaslata: Talán a telefonálgatásokra nincs szükség. Ha lehet, egyszerűsítsük a 

folyamatokat (facebook, e-mail, hírlevél), hívjuk fel a követőink figyelmét arra, hogy tisztújítás 

lesz, lehet jelentkezni az elnökségbe, meg lehet újítani a szervezetet. 

Zsófi: Szeptember 20-án kijön az infó minden lehetséges módon, hogy felállt a JB 

(sajtóközlemény, tagoknak tájékoztatás (e-mailben és weboldalon), amiben a Bizottságban 

résztvevő személyek megnevezése melett felhívjuk a figyelmet, hogy a szövetség jelenlegi tagjai 

választhatók, jelölhetők. 

Az Elnökség megszavazta, hogy a JB tagjai: Szányi Gabriella, elnök, Ruska Viktória, Polgár Péter 

(utóbbi felkérés alatt). 

A májusban beadott módosító indítványt az ügyvéd tájékoztatásának megfelelően, ismét be lehet 

adni (2019. október 18-ig, hogy a tagok számára a tájékoztatási kötelezettségeknek eleget 



tehessünk - addig ki kell menni a Tisztújító Közgyűlés meghívójának.), és akkor, ha azt a Kgy. 

elfogadja novemberben, és akkor elegendő a kisebb létszámú elnökséget választani majd. 

A tagság kérdése: az választható a szervezet élére, aki tag. Mivel októberben van az utolsó kgy 

előtti elnökségi, így az ott jóváhagyott taglétszámból kerülhet ki jelölt a szervezet élére. 

Jelölni a kgy-en is lehet még a helyszínen, de azt a jelenlévő tagoknak el kell fogadni, így csakis 

a kgy-en áll össze a végleges szavazó lista. 

Asz-ból bemásolt ide vonatkozó szabályok: 

 
„s.) A tisztújító Közgyűlés előtt 60 nappal az Elnökség javaslatára, a Felügyelő 

Bizottsággal egyetértésben, a Szövetség tagjaiból páratlan számú, legalább három 

főből álló Jelölő Bizottságot kell alakítani, amelynek megalakulásáról és a személyi 

javaslatoknak a Jelölő Bizottsághoz történő eljuttatásának módjáról a tagságot 

tájékoztatni kell. A Jelölő Bizottság a tagsággal való minél szélesebb körű 

konzultációt követően a tisztújító Közgyűlés előtt egy héttel a Szövetség az 

adatvédelmi szabályok betartásával zárt módon közzéteszi a beérkezett 

javaslatokat, majd ezek és a többes jelölés szempontjának figyelembe vételével a 

Közgyűlésen javaslatot tesz a lehetséges Szövetségi tisztségviselők személyére. A 

jelölő listák véglegesítését követően a Jelölő Bizottság mandátumát lejártnak kell 

tekinteni. 

t.) A tisztújító Közgyűlésen bármely érvényes szavazati joggal rendelkező MPRSZ 

tag újabb javaslattal élhet mindaddig, amíg a jelölő listákat a Közgyűlésen 

jelenlévők egyszerű többségi (50% + 1 fő) szavazásukkal nem véglegesítik. 

u.) A tisztújító Közgyűlésen titkos és írásban történő szavazás során kell az MPRSZ 

tisztségviselőit megválasztani. Megválasztottnak az tekinthető, aki az érvényes 

szavazatokból legalább 50% + 1 fő szavazatát elnyerte. Szavazategyenlőség esetén 

további kétszer megismételt szavazás tartható. Amennyiben a másodszor 

megismételt szavazás során is szavazategyenlőség áll fenn, úgy a határozati 

javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.” 

 

7. Egyéb 

• Az MPRSZ ügyvédjét a Tisztújítón az adatvédelmi szempontok helyes figyelembevétele miatt 

fel kell keresni 

• Szányi Gabriella szeretne alelnök lenni a szervezeteben, de nem lesz jelen a Tisztújító Kgy-en, 

mert külföldön lesz. Ennek módja a FB elnöke szerint, hogy képviselőt kell meghatalmaznia, aki 

képviseli az érdekeit a szavazási folyamatban, a tisztújítás során. 

• Protokoll oklevél átadás lehetséges időpontjai: RG, SP részvételével szept 16,17,18, esetleg 

szept 23,24. 

 

 

 

 


