
 

 
Magyar Public Relations Szövetség 

1065 Budapest Nagymező u. 3. sz 
19671389-9499-549-01 

Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 3426 

 
 
 
 
 
 
 

Közhasznúsági jelentés  
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2017. május   23.                                                       Lakatos Zsófia sk. 
                   elnök 
 
 



 

 
A Magyar Public Relations Szövetség 

közhasznúsági jelentése a 
2016. esztendőről 

 
 
 
1. Számviteli beszámoló 
 
A Magyar Public Relations Szövetséga számviteli törvény előírásainak megfelelő-
en egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített beszámoló nincs 
könyvvizsgálattal alátámasztva. A mérleg fordulónapja 2016. december 31., a be-
számoló zárásának napja 2017. április 14. 
2016-ban az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 2.768 ezer Ft  
(pontosítva 2.767.778 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás 1.492  ezer Ft (pontosítva 
1.491.955 Ft)  vagyon növekedés, amelynek következtében a saját tőke 2.346 
ezer Ft-ot (pontosítva 2.345.778 Ft) tesz ki.  
 
 
 
2. Vagyonváltozás bemutatása 
  
A bázisévhez  mérve a Magyar Public Relations Szövetség vagyona 1.492 ezer 
Ft-tal növekedett.  
Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel pénz-
forrásait:  

 Nyári PR Akadémiát szervezett 
 Sándor Imréről, a hazai kommunikáció elméleti megalapozójáról elne-

vezett pályázatot hirdetett 
 Employer Branding Award pályázatot hirdetett, menedzselt 
 Ismét megrendezte a  CSR Best Practice pályázatot 
 Folytatta a PR Kávéházi Est rendezvénysorozatát és további szakmai 

workshopokat szervezett 
 PR szakkönyvet állított össze 
 Protokoll tréninget tartott 
 Biztosította a törvényes működés feltételeit. 

 
 
A szövetségi vagyon gyarapodása bevétel növekményből származik, amelynek di-
namikája meghaladta a ráfordítások emelkedési ütemét. 



 

Bevétel növekedési volumen az előző évhez mérve:    2.562 ezer Ft 
Ráfordítások növekedési volumene az előző évhez mérve: 1.453 ezer Ft 
2015. évi adózott eredmény vagyonnövelő hatása: 383 ezer Ft 
Összes vagyonnövekedés 2016-ban:  1.492 ezer Ft. 
 
 
3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
2016-ban a Szövetség nem adott pénzbeli támogatást más szervezetek részére.   
 

 
 
4. Az MPRSZ  bevételeinek felhasználása 
 
A 2016. évi 6.736 ezer Ft-os bevételből a Szövetség 3.055 ezer Ft-ot használt 
fel a törvényes működésre, szakmai anyagokra és rendezvényekre 2.038 ezer Ft-
ot fordított, 151 ezer Ft-ot adóra (le nem vonható ÁFA) költött. 
 
 
5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott jutta-
tások bemutatása 
 
2016-ban a Magyar Public Relations Szövetségnek vezető tisztségviselőit ked-
vezményező személyi jellegű kifizetése nem volt.   
 
 
6. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb 
rendezvényekről és programokról szóló rövid beszámoló 
 
Az MPRSZ közhasznú célokra használta pénzforrásait, vállalkozási tevékenység-
ből nem ért el bevételt, ilyen jellegű ráfordításokat nem számolt el. A gazdálko-
dás során ügyelt a pénzügyi egyensúly fenntartására. 
 
A Magyar Public Relations Szövetség 2016-ban is folytatta közhasznú működé-
sét. A 2016 áprilisa óta eltelt egy évben továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a 
pr szakma olyan területeinek képviseletére, és működtetésére, mint amilyen a 
vállalati felelősségvállalás, vagy a munkáltató márkaépítés.  
Az MPRSz jelenleg három tagozatot működtet: CSR, Employer Branding és Krí-
ziskommunikációs területeken folyik az igényes, szakmai munka.  



 

A CSR tagozat életében 2016-ban, tizedik alkalommal pályázatot írt ki, majd dí-
jazta azokat a vállalatokat, akik tevékenységük során kiemelt figyelmet fordíta-
nak a vállalati felelősségvállalásra (CSR Best Practice 2016 díj).  
Az Employer Branding tagozat második éve működik a szervezetnél, és 2017 áp-
rilisáig eltelt időben a legnagyobb vonzereje lett a Szövetségnek. Az EB tagozat 
olyan problémákra ad válaszokat és támogatja a szakmai tudásmegosztást, mely 
jelenleg az egyik legnagyobb kihívás a vállalatok számára Magyarországon. A ta-
gozat működése során hidat képez a vállalati szegmensben dolgozó hr szakembe-
rek és a kommunikációs szakemberek között. A tagozat kéthavonta ülésező mun-
kacsoportjaiban olyan konstruktív munka zajlik, mely során a hr-kommunikációs 
szakemberek tudásukat összeadva lefektetik a munkáltatói márkaépítés tevé-
kenységének alapköveit, jól működő nemzetközi és hazai gyakorlatokat figyelem-
be véve. Az Employer Branding Award minősítésre kiírt pályázattal olyan vállala-
tokat díjazott az MPRSz, akik úttörői annak a tevékenységnek, ahol a munkálta-
tók felismerték: saját érdekük a munkavállalóik számára olyan feltételek, munka-
környezet kialakítása, olyan gyakorlatok alkalmazása, amelyek jobbá, vonzóbbá 
teszik a munkahelyeket, növelik a dolgozók lojalitását, munkájuk és ezáltal a vál-
lalati működés hatékonyságát. A munkáltatói márkaépítés fontosságát szem előtt 
tartó szemléletmód elterjesztésével az MPRSZ hozzájárul, hogy hazánkban egy-
re jobb munkakörülmények alakuljanak ki, elősegíti a családbarát munkahelyek 
elterjedését, a munka és magánélet egyensúlyát, a stresszmentes, egészséges 
munkakörnyezet kialakulását elősegítő munkáltatói törekvéseket.  
A Kríziskommunikációs tagozat 2016-ban végzett el egy kutatást, melynek ered-
ményeképpen ezév márciusában megszületett Magyarország első Krízistérképe. 
A Krízistérkép a szakma vezető szakértőinek tolmácsolásában átfogó képet ad a 
2016-os esztendő összes hírnevet érintő válságáról. A kiadványban szektorokra 
lebontva elemzik az eseteket, így az egyes iparágak aktuális krízisérzékenysége, 
reputációs kitettsége is megállapítható. Az első ízben megszületett kiadvány 
komoly hozzáadott értéke lehet, hogy a cégek, vagy állami intézmények, alapítvá-
nyok vezető tisztségviselői, tulajdonosai képet kaphatnak arról, milyen kockáza-
tokkal, veszélyekkel szembesülhet az általuk irányított szervezetek hírneve. A 
vezetők egyúttal ösztönzést is kapnak arra, hogy a szervezet felkészültségét 
megvizsgálják, a kríziskommunikációs kockázatokat elemezzék. A vezetők mellett 
a kommunikációs szakma képviselőinek, kutatóknak, elemzőknek is tanulságos le-
het a kiadvány, amely a terület iránt érdeklődő laikusoknak is izgalmas olvas-
mányt jelenthet. 
A Kríziskommunikációs tagozat ezen túlmenően folyamatosan ajánlásokat fogal-
maz meg, felkutatja és megosztja a nemzetközi szakirodalmat, párbeszédet ge-
nerál és rendszeres szakmai rendezvényeknek ad helyet Hisztéria Klub néven 
(2016-ban is két alkalommal). 
A tagozatok működésén túl az MPRSz saját szervezésű rendezvényei keretein 
belül is közhasznú feladatokat lát el: tájékoztatja, szakmai vitára invitálja, képzi 



 

és továbbképzi a pr szakmaképviselőit. Az MPRSz legfontosabb rendezvénye, a 
2016-ban harmadik alkalommal is megszervezett PR Akadémia, mely ezúttal Sop-
ronban zajlott. A július elején rendezett 3-napos akadémia elsősorban a fiatal 
gyakorló szakembereket vonzza, akik olyan előadóktól tanulhattak, mint Sas Ist-
ván, Fazekas Ildikó, Bruck Gábor, Győrfi Pál, Dr. Kovács Zoltán és még közel 50 
kiváló szakember. A 2016-os PRA-n először két kiváló, neves külföldi előadót is 
vendégül látott: Eva Maclaine a CIPR etikai bizottságának vezetőségi tagja és 
Jürgen Gangoly, az osztrák PR szövetség által alapított PR Quality Seal egyik 
megálmodója osztotta meg a szakma etikus működéséről szerzett tapasztalatait 
a közönséggel. A PR Akadémián a résztvevők száma megközelítette a százat, a 
rendezvényt támogatta a városvezetés és a helyi oktatási intézmények. Minden 
évben könyv születik az előadásokból, így azok is megkaphatják a tudásanyagot, 
akik nem tudtak részt venni az Akadémián.  
Az elmúlt időszakban is tovább folytatódott az MPRSz PR Kávéházi Esték nevű 
szakmai rendezvénysorozata, melynek célja a szakma képviselőinek tájékoztatá-
sa az aktuális trendekről, szabályozási folyamatokról, illetve fontos kommuniká-
ciós kihívások lehetséges megoldásairól. 2016. júniusában egy kávéházi est kere-
tén belül a GVH szakemberét hívta meg a szervezet, hogy tájékoztatást nyújt-
son a szakmát érintő versenyjogi szabályokról. ehhez köthető, hogy az MPRSz 
együttműködési megállapodást kötött a GVH-val. A Gazdasági Versenyhivatal, 
valamint a Magyar Public Relations Szövetség között létrejött megállapodás cél-
ja, hogy támogassa a gazdasági versenyre irányadó jogszabályok és etikai normák 
tiszteletben tartására törekvő, azokat a vállalati gyakorlatba ültető szemlélet 
erősödését. Az MPRSZ egyik alapvető célkitűzése a PR szakma fejlesztése és 
hírnevének erősítése, működésének jogi és etikai megfelelőségi felügyelete és 
biztosítása. A GVH–MPRSZ együttműködés egy korábbi szakmai egyeztetés és 
beszélgetés eredménye. Célja, hogy a két szervezet közösen segítse elő a hazai 
PR szakma megfelelési törekvéseit verseny- és reklámjogi, valamint fogyasztó-
védelmi témakörökben. 
Az MPRSz a Médiapiac magazinnal közösen először 2016 áprilisában, majd idén is 
egy PR konferenciát is megszervezett, mely során 4 szekcióban tartott előadá-
sokat és kerekasztal beszélgetéseket az érdeklődőknek a szakma kiváló képvise-
lőivel. 
Az MPRSZ folyamatosan figyelmet fordít az oktatásra és a jövő szakembereinek 
képzésére. 2016-ban szoros kapcsolatot épített ki a Nyugat-Magyarországi 
Egyetemmel és együttműködési megállapodást kötött a Metropolitan Egyetem-
mel, amelynek Executive MBA Public Relations képzését oktatóként is támogatja. 
2016-ban saját szakmai képzést is indított a Szövetség: rendezvény protokoll 
szakértő képzésén a Telenor embereit képezte Kepes Ágnes protokoll-szakértő. 
Az MPRSZ erős kapcsolatot épít a kommunikációs szakmai szervezetekkel is. 
2017 februárjában az Elnökök reggelije nevű rendezvényen a kommunikációs 
szakmai szervezetek vezetőit látta vendégül, ahol elindult egy párbeszéd, mely 



 

egymás működését és a kommunikációs iparág szakmai képviseleteinek együttmű-
ködését segítené elő hosszú távon.  
Az MPRSz kiváló a kapcsolatot tart fenn a szaksajtóval: a Médiapiaccal közös 
konferencia mellett a Kreatív pr-szakmai rendezvényeit és pályázatait szakmai 
tanácsaival segítette a szervezet. Az elnökség tagjai minden jelentős szakmai 
eseményen előadnak és rendszeresen szerepelnek a szakmai sajtóban is, tagjai-
kat pedig folyamatosan tájékoztatja a partner szakmai szervezetek rendezvé-
nyeiről.  
A szakmai ismeretterjesztés céljait szolgálta a 2016-ban is a már fentiekben 
említett két pályázata mellett hagyományosan meghirdetett Sándor Imre PR-díj 
pályázata is, melyre 2016-ban is rengeteg pályázat érkezett, ezeknek a zsűri 
által arra érdemesnek ítélt szakmai anyagait a jó gyakorlatok minél szélesebb 
körben bemutatása érdekében az MPRSZ közzétette a honlapján. 
Ugyancsak a szakmai fejlesztés, ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítése ér-
dekében az MPRSZ az elmúlt időszakban tovább építette nemzetközi kapcsolata-
it. 2016 áprilisában 34. nemzetközi tagként csatlakoztunk a Kommunikációs Ta-
nácsadók Nemzetközi Szövetségéhez (ICCO). Az idei márciusi European Commu-
nications Convention konferencián a szervezet két tagja is képviselte az MPRSz-
t Münchenben, április elején pedig együttműködési megállapodást írt alá az IP-
RA-val (International Public Relations Association), amely a világ vezető pr-
szakmai szervezete.  
Az MPRSz az elmúlt évben nyitott a civil szektor felé is. A civil szervezetek 
számára új, kedvező tagsági formát alakított ki és megszervezte a Civil-PR Rapid 
Randit, amelyen kommunikációs támogatásra szoruló civil szervezeteket kötött 
össze olyan pr-ügynökségekkel, amelyek pro-bono alapon segítik őket. Azon civil 
szervezetek számára, amelyek nem találtak maguknak pr-ügynökségi partnert, 
ingyenes work-shopot tartott, amely hozzásegítette őket saját kommunikációjuk 
sikeres megalapozásához.   
 
7.Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés 
 
Erőforrás ellátottsági mutatók 
 
- 2015-2016. évi bevétele – két év átlagában (5.455 ezer Ft) – meghaladta 
meg az 1 Milló Ft-ot – kritérium  teljesült 

- 2015-2016. évi egybeszámított adózott eredménye 937 ezer Ft) nem ne-
gatív  - kritérium teljesült 

- 2015-ben nem volt,  2016-ban  volt személyi jellegű kifizetés, azonban a 
törvényben előírt mértéket nem érte el- nem teljesült 

 
 
Társadalmi támogatottság mutatói 



 

 
- 2016-ban  személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel nem volt (a 
szövetség nem regisztrált adóalany) 

- közhasznú célú költségek 2015-ben és 2016-ban  két év átlagában az 
összes ráfordítás 100 %-át tették ki – kritérium teljesült 

- nem vesz részt tartósan  legalább 10  dokumentáltan önkéntes segítő a 
szövetség tevékenységében – nem teljesült.  

 
A Magyar Public Relations Szövetség politikai tevékenységet nem folytatott. 
A Magyar Public Relations Szövetség 2016-ben is teljesítette a közhasznú-
ság megtartásához szükséges kritériumokat. 
 
 
Budapest, 2017. május 23.   
 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Magyar Public Relations Szövetség Közgyűlése 2017. 
május 23-án elfogadta. 
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