
 
 

MPRSZ Elnökség ülés memó 
2019. október 10. 17:30 

Helyszín: MPRSZ iroda, Bp. XI, Karinthy Frigyes út 14. fs. 4. 
 

Meghirdetett napirendi pontok: 
1. Tagság, pénzügyek, szavazások megerősítése  
2. Tisztújításhoz kapcsolódó dokumentumok elfogadása  
3. SI Díj  
4. Tendereztetési ajánlás anyagról szavazás  
5. PR Revolution könyv fejlemények  
6. MAKSZ oktatás beszámoló (miért maradt el)  
7. SDG konferencia  
8. Egyéb  

 
Jelenlévő elnökségi tagok:  

Lakatos Zsófia (elnök), Mayer Zsolt (alelnök), Dr. Sós Péter János (alelnök), Dr. Lakatos-Báldy 
Zsuzsanna (elnökségi tag), Dr. Rácz Gábor (elnökségi tag), Ruska Viktória (elnökségi tag) 

További jelenlévők:  
Bertalan Erika, titkár, Durkó Sándor László, FB elnök,  
 
 

1.Tagság, pénzügyek, szavazások megerősítése  
Csaknem két millió forint van a Szövetség bankszámláján. Még ezek után érkeznek be a Sándor Imre 
pályázatok nevezési díjai, ugyanakkor a zsűrizésnek, és a díjátadónak is lesznek költségei. A költségek 
nagy részével már most tisztában vagyunk. Az anyagi helyzetünket illetően az a fontos, hogy pozitív 
mérleggel zárjuk az elnökségi ciklust, nem pedig adósággal, ahogy annak idején 6 évvel ezelőtt Zsófi 
átvette az elnöki széket. 
Az elnökség szavazóképes a jelenlévő elnökségi tagokkal. (LZs, MZs, SPJ, L-BZs, RG, RV)  
Az online szavazások megerősítése. 
 
Szavazások: 

1.1 határozat: Az MPRSZ Elnöksége egyhangúlag támogatja az Vm Komm Kft. ügynökségi tagként 
való csatlakozását a szervezethez 
. 

1.2 határozat: Az MPRSZ Elnöksége egyhangúlag támogatja és elfogadja a módosításokkal 
véglegesített Elnökségi beszámolót. (2. napirendi pont alatt meghirdetve) 

 
A tagsági ügyeket illetően a Jelölő Bizottságnak jelezni kell, hogy egy korábbi vállalati tag – az E.On – most fizeti 
be a tagságot, (SI indulók), ezért velük is fel kell venni a kapcsolatot a jelöléseket illetően. 

 

2. Tisztújító Közgyűlés  
A közgyűlés 16:00 órára van meghirdetve. a korábbi évek közgyűlési tapasztalatait figyelembe véve 
ebben az időpontban nem kezdünk, csak a megismételt 17:00-ás időpontban tartjuk meg a közgyűlést. 
Éppen ezért 16:00-kor Elnökségi ülést tartunk. A helyszín ezúttal nem a Metropolitan lesz, hanem a 
MÚOSZ Székház (pontos cím a meghívóban lesz). 
A közgyűlésre készülő anyagok listája: meghívó, pénzügyi beszámoló, FEB beszámoló. 



Az EB beszámolójának fele kész, ezt Maczelka Márktól megkaptuk, illetve felkértük az előző EB 
elnököt, hogy az első két év beszámolóját készítse el. Első körben ezt visszautasította, de felhívtuk rá a 
figyelmét, hogy ez neki kötelezettsége, így várjuk a beszámoló első részét. 
A tagoknak a meghívót és a közgyűlés elé tárt dokumentumokat jövő pénteken, október 18-án kell 
kiküldenünk. 
Keddig kérjük meg Bőhm Kornélt, hogy ha szeretné,adja be a tavaszi közgyűlésre benyújtott módosítási 
javaslatát. Ha Kornél nem kívánja beadni, Dr. Rácz Gábor elnökségi tag nyújtja majd be. 
 
3. SI Díj (R. Kovács Dániel írásos beszámolója alapján) 

• a nevezési időszak elindult 

• az elnökségi ülés napján, 10-én fog kimenni a nevezési határidő hosszabbításáról szóló 
közlemény 

• ennek alapján október 18-ig lehet majd nevezni 

• az eddig kiadott két közleményt mellékelem 

• indulás 

• zsűri 

• kampány 

• tavalyihoz hasonlóan folyik 

• közlemény 

• hírlevél 

• FB kampány 

• kérem, hogy a kampányt az MPRSZ elnöksége is támogassa azzal, hogy a nevezéssel 
kapcsolatos híreket megosztja FB és egyéb közösségi média oldalain, ösztönzi ismeretségi 
körében a nevezést. Köszönöm! 

• az online és élő zsűrizés október-novemberben lesz 

• a díjátadó december 11-én lesz, a BMC Tetőtermében. 
 

4. Tendereztetési ajánlásról szavazás 
 
Mayer Zsolt írásos javaslatait még bele kell venni. 
Az így véglegesített anyagról szavaznak változatlan számban jelenlévő Elnökségi tagok. 
 

4.1. Az MPRSZ Elnöksége egyhangúlag támogatja és elfogadja a módosításokkal véglegesített 
Tendereztetési ajánlást. (4. napirendi pont alatt meghirdetve) 

 
Az ajánlást az október 21-dikével kezdődő héten kvánjuk k 

 
PR Revolution könyv: Még sikerülhet a Pázmánnyal, csak szerződést akarnak írni a hallgatókkal. 
Maximtól kérni szöveget, hogy minta legyen a hallgatóknak. Kiadó nemet mondott. Egyetem nem köt 
szerződést, míg nem tudja mit kell csinálni. 
Maksz-PR Szövi: tavasszal elnapolódott. Október 15-re tették át. Balatoni Zsófi, Lakatos Zsófi. 
Zsófi adott egy tematikát.  
SDG konferencia: nyertünk pénzt, támogatói okirat. Nem lesz konferencia. November 19-én 
Fenntarthatósági Csúcs. Délelőtti Blokk a miénk, okos emberek lesznek, és beszélnek SDG 
Konferencia. Hozunk egy államtitkárt, Boros Anita. 
Egyéb: 
1.  Viki vállalta Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete 
2. Ferling díja: mit reagáljunk? Nem kértek csatlakozást. Tegyük közzé a díjat a honlapon.  
3. A natív hirdetés a fogyasztók megtévesztése. Az natív hirdetést jelölni kell! Állásfoglalást kéne kiadni 
róla. Október végén kiadni. SPJ csinálja, beszél először a Fazekassal. 



 
November 12-14. Rosenstein_ Elnökségi  
 
 

 


