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Szervezet neve: Magyar Public Relations Szövetség Egyesület 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 
a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 
 

 

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 
2.1.A közgyűlés helye: 

Budapesti Metropolitan Egyetem 

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

2.2. A közgyűlés időpontja (év/hónap/nap/óra): 

2018. május 23. (szerda) 16.00 óra 

16.00ó A Szövetség elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, az elnök bejelenti, 

hogy 17.00-kor a megjelentek számától függetlenül nyitja meg a Közgyűlést. 
2018. május 23. (szerda) 17.00 óra 

17.00 Az elnök megnyitja a közgyűlést . 

 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:  
A jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező jelenléti ív tartalmazza. 

3.1.. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy a közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 
a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

3.2. A Szövetség elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen lett összehívva, és je-

len van 20 fő, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 17 fő rendes egyesületi taggal határo-

zatképes, így megnyitja azt, köszönti az egybegyűlteket, ismerteti a megküldött meghívó sze-

rinti napirendi pontokat, valamint tájékoztatja a tagokat, hogy szavazni kell a napirendről, 

a hangfelvételről, valamint meg kell választani a közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvve-

zetőit, hitelesítőit, Szavazatszámláló Bizottságot. 
 

 

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvet hitelesítőt 

választanak. 

Levezető elnök neve: Lakatos Zsófia 
Jegyzőkönyvvezető neve: Bertalan Erika 
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Dr. Rácz Gábor és Mayer Zsolt 
A megjelentek a fenti személyek a megjelölt tisztségekre a felkérést elfogadják. és megállapítják, hogy 

Szavazatszámláló bizottsági tagokat nem kell választani, mivel nincsenek választások, így arra nem 
kerül sor. 
Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok/szavazatszámok: változatlanok, azaz 17 fő. 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 
1/2018 (V.23.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek 

Lakatos Zsófiát, jegyzőkönyvvezetőnek Bertalan Erika titkárt, jegyzőkönyv 

hitelesítőnek: Dr. Rácz Gábort és Mayer Zsoltot.” 
Szavazás aránya:100 % támogatja 17 fő./Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 

fő Ellene: 0 fő. 
  

5. Napirend és hangfelvétel 

Levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat és azt, hogy a Közgyűlésről hangfelvétel készítése 
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indokolt, majd szavazásra bocsátja. 

Napirendi pontok: 
1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőinek és hitelesítőinek megválasztása. 

2. Napirend elfogadása. 

3. Az Elnökég, az FEB és az EB éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása. 

4. Az MPRSZ 2017. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtartása, megvi-

tatása és elfogadása. 

5. Éves költségvetési terv elfogadása, valamint az egyes tagdíjak mértékének megtárgyalása,, megvita-

tása és elfogadása. 

6. Döntés a Digitális Tagozat megalakításáról. 
7. Döntés az új örökös tag és tiszteletbeli tagok megválasztásáról. 

8. Egyebek. 

Levezető elnök szavazásra bocsátja a Közgyűlés napirendi pontjait és a hangfelvétel kérdését. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok: változatlanok, azaz 17 fő. 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

2/2018. (V.23.) számú közgyűlési határozat: 

„a) A Közgyűlés egyhangúan elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi 

pontokat. 

b) A Közgyűlés egyhangúan elfogadja, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készüljön.”  

Szavazás aránya:100 % támogatja 17 fő. Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 

fő Ellene: 0 fő. 
 

 

6. Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön.  
 

6.1. Az Elnökég, a FEB és az EB éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása. 

6.1.1. Lakatos Zsófia Elnök megtartja az Elnökség részletes évi beszámolóját és összegzést ad 

az elnökség 2017. évi eredményeiről. 

LZS: Pontosan egy év volt a legutóbbi Közgyűlésünk, ez az elnökségi beszámoló az eltelt 

365 nap eredményeiről ad számot. Azt gondolom, büszkék lehetünk az elmúlt év 

eredményeire, melyekről részletesen írtam az Elnökségi beszámolónkban, amit minden 

tagunk megkapott írásban és elektronikus formában is ezelőtt az ülés előtt. Mégis néhány 

szóban, csak vázlatosan említeni szeretném az elmúlt év történéseit. Először is 2017 

júliusában Kecskeméten megtartottuk a IV. PR akadémiát, amire sikerült meghívnunk a 

világ egyik legismertebb pr-szakemberét Paul Holmest. Mr. Holmes mellett a többi előadó 

is kiemelkedő volt, úgy éreztük ez a programsorozat elérkezett a csúcsára. Sajnos azonban 

a részvételi hajlandóság nem ezt tükrözte, éppen ezért az idei évben arról döntött az 

Elnökség, hogy nem rendezzük meg az V. PR Akadémiát, a szakmában tapasztalható apátia 

miatt. 

Aztán 2017 őszén újra meghirdettük a Sándor Imre PR Díjat, amelyre ezúttal is számos 

pályázat érkezett. A díj presztízse évről-évre nő. 

Tíz év után tavaly végül nem hirdettük meg a CSR Best Practice pályázatot, helyette az 

NGM, a Richter és a Suzuki támogatásával megszerveztük az eddigi legátfogóbb országos 

kutatást a CSR helyzetéről, a kutatás eredményeiről egy közös sajtótájékoztatón 

számoltunk be novemberben. 

A tavalyi évben a Médiapiaccal közös konferenciát is szerveztünk, ami sajnos senkit nem 

érdekelt. 

Hogy megértsük a szakmánkban tapasztalható, a rendezvényeinket is érintő apátiát, 

készítettünk egy imídzs kutatást az MPRSZ-ről, aminek eredményei mentén folyamatosan 

azon dolgozunk, hogy egyre többen érdeklődjenek a munkák, tevékenységeink iránt.  

2017 végén hirdettük meg, immár hagyományosan az Employer Branding Award-ot, amelynek 

ünnepélyes díjátadóját idén márciusban tartottuk. Az elmúlt három év során ez a díj a 

legrangosabb elismeréssé nőtte ki magát a stratégiai szintű munkáltatói márkázás terén. 

Örömmel tölt el, hogy Az Employer Branding területet ilyen szépen irányítása alá tudta venni 

az MPRSZ, sokat nyert evvel a Szövetség. 

Pár nappal ezelőtt megalakítottuk az MPRSZ új tagozatát, A Digitális Tagozatot, amelyről egy 
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későbbi napirendi pontban Siska Mátyás tagozati vezető be fog számolni a Közgyűlésnek. 

Mindezek mellett az elnökség tagjai számtalan konferencián adtak elő, zsűriben vállaltak 

szerepet és képviselték a pr-szakmát, több írás és interjú született, amelyek célja a pr-szakma 

meg- és elismertetése.  

Szerepet vállaltunk a pr oktatásában is, az MPRSZ elnökségének tagjai számos egyetemen és 

kurzuson oktatnak, a BGE-vel idén egy együttműködésbe kezdtünk, amely szerint 

Szövetségünk tagjai oktathatnak majd az intézmény szakmai képzésén. Idén két tagunknak is 

könyve jelent meg :Sós Péter János alelnöknek és Bőhm Kornélnak, a Kríziskommunikációs 

Tagozat vezetőjének. 

2018-ban újra elindítottuk OKJ-s oklevelet adó rendezvényi protokoll szakértő képzésünket, 

amely nagyon jól sikerült, a tanfolyamot elvégző hallgatóknak a Közgyűlés után, 18 órától 

ebben a teremben lesz az oklevél átadása, úgyhogy kérünk minden elnökségi tagot, és 

tagjainkat, akik eljöttek, ha idejük engedi, maradjanak ezen az örömteli eseményen. 

2018-ban egy új kihívással néz szembe a szakma és ez a GDPR. Már elkezdtünk dolgozni egy 

megoldáson, állásfoglalást szeretnénk kérni, ehhez kapcsolódóan időponért várunk Péterfalvi 

Attilánál, a kormány adatvédelmi biztosánál, s reméljük hamarosan tudunk segíteni a 

tagjainknak, és a szakma azon képviselőinek, akik az MPRSZ-t kereték meg a rendeletnek való 

megfelelés témájában. A szakmán olyan összetett GDPR szempontból, hogy a rendelet 

betartása gyakorlatilag ellehetetlenítené a munkánk végzését. 

Szóban ennyit szerettem volna mondani, kérem a Közgyűlést, hogy szavazatával fogadja el az 

Elnökség beszámolóját! Köszönöm. 
Levezető elnökként kérdezem, hogy van-e észrevétel az elmondottakkal kapcsolatosan? 

Sárosi Péter örökös tag hozzászólásában jelezte, hogy az utolsó pontban említett GDPR 

intézkedések kapcsán jelezni szeretné, hogy Péterfalvi Attila visszajelzett, hogy jelenleg 

Brüsszelben van, de a jövő héten visszatér az országba és akkor konkretizálják az időpontot az 

MPRSZ-szel. 

A levezető elnök megköszönte az értékes hozzászólást, és felkérte a Közgyűlést szavazással 

jelezzék, a beszámoló elfogadását. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok száma 17, azaz változatlanok. 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

3/1/2018. (V.23.) számú közgyűlési határozat: 

„Az Elnökség éves beszámolóját a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.” 

Szavazás aránya:100 % támogatja17 fő. Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 

fő Ellene: 0 fő. 
 

 

6.1.2. Durkó Sándor FB Elnök megtartja az FB részletes éves beszámolóját és összegzést ad 

az eredményekről. 

Durkó Sándor László írásban beadott beszámolóját változtatás nélkül olvassa föl a 

jelenlévőknek. 

Az FB beszámoló elhangzott formája megegyezik az írásos beadvánnyal, a következők 

szerint: 

„Tisztelt Közgyűlés! 

Ismét eltelt egy esztendő. És meg kellett újra tapasztalnunk, hogy rohan könyörtelen az idő. 

Nemcsak én lettem 60 éves, hanem mindannyian, így Szövetségünk is egy évvel idősebb, 

mondhatni tapasztaltabb lett. 

\"A múlt emlék, a jövő remény, a jelen ajándék\" 

A legutóbbi elnökségi ülésen fény derült egy dátumot övező titokra is. Merthogy közgyűlésünk 

már többször május 23-án volt, így tavaly is, és most is. És többek között azért, mert 

Szövetségünk régi FEB elnöke, aki már sajnos évek óta nem lehet köztünk, május 23-án 

született. Így ezzel is emlékezünk Galambos Béléra, akinek a mosolya mindig előttünk van. 

Béla mindig példásan rövidre fogta beszámolóját, melyet próbálok én is követni. 

A FEB feladata és joga, beszámolni a Közgyűlésnek munkájáról, ezen belül kiemelten kezelve 

a pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést. 

A FEB a jogszabályi előírások szerint végezte feladatát. Rendszeresen kommunikált vertikálisan 



                                                                                                                     Jegyzőkönyv  

4 

 

és horizontálisan is. Szinte napi kapcsolatban volt az elnökséggel, az elnökségi üléseken részt 

vettünk, az interneten keresztüli elektronikus egyeztetéseknek részesei voltunk, így lehetőségünk 

volt segítő, kritikai véleményünkkel befolyásolni a végeredményt.  

Továbbra is azt gondoljuk, ez a módszer a leghatékonyabb. Nem utólag, amikor már senki nem 

emlékszik a részletekre, akkor megmondani a tutit, vagy számon kérni azokat, akik társadalmi 

munkában, szabadidejük terhére vállalják a szakma képviseletét, építik jövőjét. 

Az elnökség elkészítette beszámolóját, amelyet megtárgyalt és időben kommunikált is. Ezt a  

FEB is megtárgyalta, melyet a Közgyűlésnek elfogadásra javasol. Úgyszintén a mérleget is.  

Szeretnénk a mostani Közgyűlésen is hangsúlyozni, hogy mi is az MPRSZ célja: 

A pr-szakma elismert véleményvezére, meghatározó elméleti és gyakorlati tudásközpont és a 

szakma érdekeinek képviselője, a társszervezetek partnere legyen. 

A FEB vesszőparipája, a tagság gyarapodása. E téren sajnos ez évben sem sikerült áttörést 

elérni.  

Az Alapszabály szerint a FEB feladata a törvényesség, és a tagság érdekeinek védelme.  

A FEB, a Szövetség múlt évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését előzetesen 

megkapta, azt tanulmányozta, és a következőket állapította meg:  

• A bevételi források, valamint a kiadások törvényes módon számlákkal, bizonylatokkal 

vannak alátámasztva. 

• A Szövetség a bevételi forrásaival ésszerű módon, a céljait és érdekeit szem előtt tartva 

gazdálkodott. 

• A Szövetség múlt évi tevékenysége, működése, céljaival és közhasznú jogállásával 

összhangban történt.  

• Összességében megállapítható, hogy a Szövetség pénz- és vagyonkezelése, az elnökség 

év közbeni munkája szabályszerű volt, gazdálkodását a bevételek optimális felhasználása 

jellemezte. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kérem beszámolóm, beszámolónk elfogadását. Egyben elfogadásra javaslom a FEB nevében 

az Elnökség 2017. évi beszámolóját, valamint az elmúlt évi Pénzügyi beszámolót és 

Közhasznúsági jelentést.” 

 
A levezető elnök kéri a Közgyűlést, hogy amennyiben kérdése, vagy hozzászólása van az 

elhangzottakhoz, úgy azt tegye meg. A jelenlévők nem élnek a hozzászólás lehetőségével. 

Ebben az esetben a levezető elnök szavazásra bocsátja az FB beszámoló elfogadását. 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok száma továbbra is változatlan, 17 fő. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

3/2/2018. (V.23.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúan elfogadja a FB éves beszámolóját.” 

Szavazás aránya:100 % támogatja17 fő. Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 

fő Ellene: 0 fő. 
 

 

6.1.3. dr.Virányiné dr. Reichenbach Mónika EB Elnök megtartja éves beszámolóját a a 

Bizottság munkájáról. 

Lakatos Zsófia, mint az MPRSZ elnöke beszámol arról, hogy az Etikai Bizottság beszámolóját a 

Közgyűlés napján kapta készhez, és kapott egy tájékoztató levelet az EB elnökétől, melyben 

munkájának ellátásában akadályoztatásáról nyilatkozott.  

Levezető elnökként hozzáteszi, hogy mivel az MPRSZ Elnökségének és tagjainak nem állt 

módjában megismernie az EB beszámolóját, így ebben a kérdésben a szavazás elmarad, az Etikai 

Bizottsággal kapcsolatosan az Elnökség későbbiekben fog egyeztetni. 

Kérdés, észrevétel: nincs.  

 

6.2. Az MPRSZ 2017. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtárgya-

lása, megvitatása és elfogadása. 

A Levezető elnök felkéri Somogyi Editet, az MPRSZ könyvelőjét, hogy tartsa meg éves pénzügyi 

beszámolóját a Közgyűlésnek. 

A Szövetség könyvelője a jelenlévőknek elmondja, hogy nem kíván hozzátenni mást a már ismert 
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pénzügyi beszámolóhoz, mint hogy jelezné, hogy a közhasznúsági jelentés 1. Számviteli beszámoló 

hatodik sorában a mínusz vagyon növekedés kifejezés helyett, közérthetőbb, ha  a vagyoncsökkenés 

kifejezést használja. 

Ennek megfelelően 2017-ben az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 1.258 ezer Ft , a 

tárgyévi vagyonváltozás mínusz 1.178  ezer Ft, azaz ennyivel csökkent a szövetség vagyona és 

ennek következtében a saját tőke 1.168 ezer Ft-ot tesz ki a beszámoló zárásának napján, azaz 2018. 

április 20-án. 
A rövid szóbeli összefoglalóban elmondja, hogy az MPRSZ Egyesülete közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében használta fel pénzforrásait, vagyongazdálkodása jogkövető, elszámolásai 

pontosak, a valóságot tükrözik, pénzügyi fegyelme a számlázások kapcsán kiemelkedő, így 

gazdálkodása átlátható és a közhasznúság kritériumait teljesíti a Szövetség. 
 

A levezető elnök kéri a Közgyűlést, hogy amennyiben kérdése, vagy hozzászólása van az 

elhangzottakhoz, úgy azt tegye meg. A jelenlévők nem élnek a hozzászólás lehetőségével. 

A levezető elnök szavazásra bocsátja pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági jelentés  

Az Egyesület szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok száma továbbra is változatlan, 17 fő. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

4/2018 (V.23.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Egyesület 2017. évi pénzügyi beszámolóját, 

és annak közhasznúsági és egyéb mellékleteit.” 

Szavazás aránya:100 % támogatja 17 fő. Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 

fő Ellene: 0 fő. 
 

Somogyi Edit, a beszámoló megtartása után távozik az eseményről. 

Jelenlévők száma: 19 szavazatra jogosultak száma változatlan: 17 fő. 

 

6.3. Éves költségvetési terv elfogadása, valamint az egyes tagdíjak mértékének megtárgyalása, 

megvitatása és elfogadása. 

A Szövetség elnöke a Közgyűlés elé előterjeszti a Szövetség 2018. évi költségvetés tervezetét, 

valamint az egyes tagdíjak mértékét és javasolja annak megvitatását, majd elfogadását. 

A költségvetési terv tételeit a jegyzőkönyv mellékleteként beadott dokumentum szerint változatlan 

formában ismertette a jelenlévőkkel az MPRSZ elnöke. 

Az eddigi éves tagdíjak mértéke kapcsán javasolja, hogy maradjanak a tavalyi összegek, azaz a 

vállalati tagság 300 ezer Ft/év, az ügynökségi tagság 50 ezer Ft/év, a civilszervezeti tagság 30 ezer 

Ft/év, míg az egyéni tagdíj 12 ezer Ft/év, mely összegek június 30-ai csatlakozás esetén feleződnek. 

A tagdíjak kapcsán Siska Mátyás elnökségi tag javasolja, hogy érdemes volna elgondolkodni egy 

mikrovállalatok számára kialakított vállalati tagdíj meghatározásán a jövőben. 

További kérdések és észrevételek nincsenek. 

Ezután a Levezető elnök javasolja a költségterv elfogadását.  

Levezető elnök szavazásra bocsátja a szervezet 2018. évi költségvetését. 

Jelenlévők száma: 19, szavazatra jogosultak száma változatlan: 17 fő. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

5/2018 (V.23.) számú közgyűlési határozat: 

„a) A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Egyesület 2018. évi költségvetési tervét. 

b)  A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Egyesület tagdíjainak mértékét.” 

Szavazás aránya:100 % támogatja 17 fő. Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 

fő Ellene: 0 fő. 
 

6.4. Döntés a Digitális Tagozat megalakításáról. 
Siska Mátyás a Digitális Tagozat vezetője megtartja beszámolóját: 

Régi adósságunkat törlesztjük a most megalakult tagozat létrehozásával. A digitalizáció teljes 

mértékben áthatja a szakmánkat így ennek a lépésnek már rég itt volt az ideje. A Digitális Ta-

gozatot az Elnökség számára korábban bemutatott célkitűzések mellett, konkrét munkaprog-

rammal alakítottuk meg a napokban. Az MPRSZ Digitális Tagozata a digitalizáció során kiala-

kuló és már kialakult új kommunikációs technológiákkal és csatornákkal foglalkozik, célja, 

hogy a hazai kommunikációs szakemberek számára mértékadó szakmai platformot teremtsen, 
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ahol a public relations szemléletrendszere, etikai normái mentén vitathatjuk meg a terület trend-

jeit, gyakorlatait, szabályozási kérdéseit. 

A Tagozat széles körű együttműködést kíván kialakítani a digitalizáció elterjesztésében érde-

kelt, valamint a digitális platformokat üzleti, kommunikációs vagy edukációs céllal felhasználó 

szakmai szervezetekkel egyaránt. Több ilyen kapcsolat kiépítésén máris dolgozunk, és az eddi-

giek alapján azt mondhatjuk, hogy pozitívak a visszajelzések, a megkeresett szervezet nyitottak 

az együttműködésre. 

A Tagozat kiemelt feladatának tekinti, hogy a PR szakma elvi és gyakorlati normái mentén 

iránymutató ajánlásokat és állásfoglalásokat készítsen és adjon ki a digitális platformokon ke-

resztüli kommunikációt érintő ügyekben. 

A 2018-as év főbb (tervezett) témái: 

Digitalizáció az oktatásban, mely során együttműködés kialakítására törekszünk Magyarország 

átfogó Digitális Oktatási Stratégiája mentén a digitális pedagógia és digitális írástudás 

fejlesztésében. Célunk emellett még a digitáliskommunikációs platformok biztonságos 

használatának elősegítése a diákok és a pedagógusok számára, illetve az aktív idősek számára 

kialakított digitalizációs programok mentén az idősek biztonságos digitális 

eszközhasználatának elősegítése. 

2. Digitális kommunikációs platformok etikus használatának elősegítése, mely során tervezzük, 

hogy iparági sztenderdeket határozunk meg, illetve állásfoglalásokat fogalmazunk meg, a 

társszakmákat is bevonva az együttműködésekbe. Ezekben az állásfoglalásokban, 

sztenderdekben szeretnénk érinteni a valóságbuborékok, fake news megjelenését, megvizsgálni 

a manipuláció szerepét és lehetőségeit a digitális térben. Emellett hangsúlyt fektetnénk olyan 

minden felhasználót érintő kérdésekre, mint a személyes adatok kezelése, a megszemélyesítés, 

profilozás. 

A 3. témakörben az influencerek szerepét vizsgálnánk. Szerepük egyre nagyobb a szakmánkon 

belül, ezért kicsit megkésve ugyan, de szeretnénk részt vállalni a terület szabályozási 

kérdéseinek megvitatásában, amíg még lehet. Itt foglalkoznánk olyan dolgokkal, mint a 

storytelling megjelenése az influencerek tartalmaiban.  

Negyedikként foglalkozni fogunk a technológiai fejlesztés, a digitális eszközhasználat, a 

mérhetőség kérdéseivel. Meghatározzuk a PR viszonyát a programmatic és natív 

kommunikációs formákhoz, megvizsgáljuk az utóbbiak használatának lehetőségeit és kérdéseit. 

És végül terítékre vennénk az IPAR 4.0kérdéskörét is, amely első látásra úgy tűhet, hogy az 

ipari szegmenst érinti, ám kapcsolódik mindenképp szakmánkhoz abban a vonatkozásban, hogy 

a belső kommunikációval foglalkozó szakemberek érzékelik és be is számolnak  

az Ipar 4.0 által generált szervezeten belüli kommunikációs kihívásokról, változásokról, melyek 

egy vállalat technológiai, ipari automatizálási folyamatai mentén jelentkeznek. 

A tagozat alapító ülésén a jelenlévők közül Soós Eszter személyében titkárt, személyemben 

pedig tagozati elnököt is választottunk. 

Köszönöm szépen a figyelmet! 

 

A Levezető elnök javasolja a Digitális Tagozat megalakításáról szóló előterjesztés 

elfogadását.  
 

Kérdés, észrevétel: nincs. Levezető elnök szavazásra bocsátja. 

Jelenlévők száma: 18, szavazatra jogosultak száma változott: 16 fő. (Göbölyösné Mátrahegyi Anna, 
vállalti tagi képviselő távozott.) 
 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

6/2018. (V.23.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy támogatja a digitális tagozat 

megalakítását, és annak az Alapszabályban foglaltak szerinti működését.” 
Szavazás aránya:100 % támogatja 16 fő. Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 

fő Ellene: 0 fő. 
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6.5. Új örökös tag megválasztására az elnökségi előterjesztés, vita, szavazás. 

Az Egyesület elnöke az Elnökségi döntésben foglaltak szerint javasolja Dr Nyárádi Gáborné. megvá-

lasztását az MPRSZ örökös tagjának, Dr. Fazekas Ildikót és Sas Istvánt megválasztását az MPRSZ tisz-

teletbeli tagjának.  

Nyárádi Rozinak, mint az egykori Külkereskedelmi Főiskola PR Tanszékének vezetője 

elvitathatatlan érdemei vannak a szakma oktatása kapcsán, pr-ben jártas nemzedékek nőttek ki 

kezei alól. 
Tiszteletbeli tagjaink nem szakmabeliek, de társzakmáink jeles képviselői: Sas István világhírű reklám-

pszichológus, aki mindig pozitívan állt a szakmánkhoz, minden meghívásunkat, felkérésünket elfogadta, 

és számos alkalommal tett tanúbizonyságot arról, hogy becsüli, érti fontosnak tartja, amit csinálunk. Dr. 

Fazekas Ildikó az MRSZ alelnöke, és az Önszabályozó Reklám Testület főtitkára, illetve évekig volt az 

Európai Önszabályozó Szervezet alelnöke, majd elnöke, jelenleg az ügyvezetés tagja. Ami Nyárádi Gá-

borné a pr-ben, az Fazekas Ildikó a reklámszakmában.   

A napirend kapcsán kérdés, észrevétel: nincs.  

Levezető elnök szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozta: 

7/2018 (V.23.) számú közgyűlési határozat: 

„A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Nyárádi Gáborné Dr.-t az MPRSZ örökös 

tagjának, valamint Dr. Fazekas Ildikót és Sas Istvánt az MPRSZ tiszteletbeli 

tagjának.” 
Szavazás aránya:100 % támogatja 16 fő. Szavazás aránya: egyhangú. Tartózkodik: 0 

fő Ellene: 0 fő. 
 

6.5. Egyebek. 

Levezető elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs.  

 

A Levezető elnök megköszöni a Közgyűlés munkáját, sok sikert kíván a választott testületek tag-

jainak és az új digitális tagozat tagjainak, majd a Közgyűlést berekeszti. 

 

 

Kelt: Budapest, 2018. május 23. 

 

 

Aláírások: 

 

 

…............................................ 

Lakatos Zsófia, levezető elnök                  
 

 

…............................................ 
Bertalan Erika, jegyzőkönyvvezető                  
 

 

…............................................ 

Dr. Rácz Gábor, jegyzőkönyv hitelesítő tag   
 

 

…............................................ 

Mayer Zsolt, jegyzőkönyv hitelesítő tag   

 
 


