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A Magyar Public Relations Szövetség 
közhasznúsági jelentése a 

2017. esztendőről 
 
1. Számviteli beszámoló 
 
A Magyar Public Relations Szövetséga számviteli törvény előírásainak megfelelően  egyszerűsített éves 
beszámolót készít. Az egyszerűsített beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva. A mérleg fordu-
lónapja 2017. december 31., a beszámoló zárásának napja 2018. április 20. 
2017-ben az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 1.258 ezer Ft  
(pontosítva 1.258.057 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás  mínusz  1.178  ezer Ft (pontosítva mínusz 
1.177.721 Ft)  vagyon növekedés, amelynek következtében a saját tőke 1.168 ezer Ft-ot (pontosítva 
1.168.057 Ft) tesz ki.  
 
2. Vagyonváltozás bemutatása 
  
A bázisévhez  mérve a Magyar Public Relations Szövetség vagyona 1.178 e Ft-tal csökkent.  
Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel pénzforrásait:  

 Nyári PR Akadémiát szervezett 
 Sándor Imréről, a hazai kommunikáció elméleti megalapozójáról elnevezett pályázatot 

hirdetett 
 Employer Branding Award pályázatot hirdetett, menedzselt 
 CSR kutatási projektet menedzselt és finanszírozott 
 Folytatta a PR Kávéházi Est rendezvénysorozatát  
 Biztosította a törvényes működés feltételeit. 

 
A ráfordítások volumen növekedése meghaladta a bevételékét, így a szövetségi vagyon a korábban 
bemutatott összeggel csökkent. 
Bevétel növekedési volumen az előző évhez mérve 4.312 ezer Ft,  
ráfordítások növekedési volumene az előző évhez mérve: 6.982 ezer Ft 
2016. évi adózott eredmény vagyonnövelő hatása: 1.492 ezer Ft 
Összes vagyoncsökkenés 2017-ben:  1.178 ezer Ft. 

 
3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
2017-ben a Szövetség nem adott pénzbeli támogatást más szervezetek részére.   

 
4. Az MPRSZ  bevételeinek felhasználása 
 
A 2017. évi 11.048  ezer Ft-os bevételből, illetve felhalmozott vagyonából  a Szövetség 2.957 ezer Ft-ot 
használt fel a törvényes működésre, szakmai anyagokra és rendezvényekre, illetve támogatásra 9.154 
ezer Ft-ot fordított, 115 ezer Ft-ot adóra (le nem vonható ÁFA) költött.  A finanszírozás 1.178 ezer Ft 
nagyságrendben a felhalmozott vagyon terhére történt. 
 
5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások bemutatása 
 
2017-ben a Magyar Public Relations Szövetségnek vezető tisztségviselőit kedvezményező személyi 
jellegű kifizetése nem volt.   
 
6. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb rendezvényekről és programokról szó-
ló rövid beszámoló 
 



 

A Magyar Public Relations Szövetség 2017-ban is folytatta közhasznú működését. A 2017 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 és a vállalati 
hírnév kialakítása, a jó hírnév megtartása.  
 
Az MPRSz az eddigi három tagozata CSR, Employer Branding és Kríziskommunikációs mellett elindítot-
ta a Public Affairs tagozatát, melyben tudatosan épített stratégia mentén kívánja segíteni a hazai válla-
latok olyan törekvéseit, melyek kormányzati támogatást igényelnének. A tagozat az első évben csak 
elméleti munkát végzett, tekintettel arra, hogy a kormányzat elérése a választások idején nehézségek-
be ütközött. 
 
A CSR tagozat életében 2017-ben egy jelentős fordulat következett be. Ebben az évben a korábbiaktól 
eltérő módon nem írták ki a CSR Best Practice díjat. 2017. március 30-án egy PR Kávéházi Est kereté-
ben az eseményre érkező közönséggel közösen Tölgyes Gabriella, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
(továbbiakban: NGM) főtanácsosa által megismerhették a Nemzeti CSR cselekvési terv elmúlt években 
elért eredményeit, melynek középpontjában a gazdaság fejlesztése, a munkaügyi esélyegyenlőség és a 
környezetvédelem szerepelt. A főtanácsossal előadása után további egyeztetések zajlottak a témában, 
miközben a tagozat képviselői betekintést nyerhettek a Nemzeti CSR cselekvési terv második ütemébe, 
és szakértelmükkel, gyakorlati tudásukkal segíthették a terv további alakítását. Az NGM-mel kialakult 
együttműködés másik eredménye, hogy 2017 nyarán egy támogatási megállapodás keretében az 
MPRSZ 2 millió Ft támogatást nyert el egy kutatásra, mely a CSR magyarországi helyzetének feltérké-
pezése mellett vállalkozott CSR-ral kapcsolatos jelenségek feltárására, illetve a jelenségek okainak 
megértésére. A projektet két hazai nagyvállalat is szponzorálta: a Magyar Suzuki Zrt és a Richter Gede-
on Nyrt. 5-500 ezer forinttal állt a kutatás mellé. A kezdeményezés keretein belül egy jónevű és meg-
bízható kutató cég, az Inspira Research munkája eredményeként őszre elkészült a CSR hazai helyzetét 
feltáró átfogó kutatás, melyben több mint 100 vállalatot kérdeztek meg a CSR-szal kapcsolatos hozzá-
állásukról, gyakorlataikról. A kutatás eredményeit az MPRSZ, az NGM, a kutató cég és támogatók kép-
viseletével egy sajtótájékoztató keretében a nyilvánosságal is megosztották. 
 
Hazánkban is egyre több közepes és nagyvállalat ismeri fel a munkáltatói márkaépítésben rejlő lehető-
ségeket. A vállalatok, mint munkáltatók, megkülönböztetésének egyre elengedhetetlenebb a szerepe a 
tehetségekért és a szakemberekért folyó versenyben. A munkáltatói verseny immár a fizikai munkakö-
rök esetében is jelentős. A megfelelően tudatos Employer Branding stratégia alkalmazása a munkavál-
lalók elkötelezettségét is jelentős módon növeli, így csökkentve a fluktuációt. Annak érdekében, hogy 
ez a speciális szakterület minél több figyelmet és publicitást kapjon, az MPRSZ 2015-ben elindított 
Employer Branding tagozata folyamatosan dolgozik, és mára a területtel foglalkozó egyik legismertebb 
szervezet lett. Az Employer Branding tagozat munkájának köszönheti a szervezet, hogy egyre több 
vállalati taggal büszkélkedhet. 
A tagozat célkitűzései között szerepelt többek között az Employer Branding fogalmának egyértelmű 
definiálása, az Employer Branding tevékenység mérhetőségének kidolgozása és hozzájárulásának ki-
mutatása a vállalat profittermelő képességéhez, a kommunikációs és HR szakma közelítése a két szak-
terület közti összefüggések jobb megértése érdekében. Emellett általános szakmai edukációt folytat és 
keretrendszert biztosít, valamint az Employer Branding fogalmának és alkalmazásának terjesztését 
végzi a magyar munkáltatók körében. Az MPRSZ Employer Branding tagozata a HR Portállal közösen 
külön tematikus felületet alakított ki, ahol rendszeres publikációk születnek a témában. A tagozat 
ezévben is meghirdette az Employer Brand Award-ot, amely a legjobb hazai gyakorlatokat díjazta. A 
pályázaton két kategóriában indultak hazai vállalatok, és az érdeklődés nagyságát jelzi, hogy a díjátadó 
eseményen több mint 120 kommunikációs és személyi ügyekért felelős vállalati döntéshozó jelent 
meg. Az Employer Brading Award háromszínű (arany, ezüst, bronz) minősítése a vállalatok által fon-
tosnak tartott minősítő rendszerré nőtte ki magát, egyre több munkáltató tartja fontosnak megfelelni 
az MPRSZ tagozata által meghatározott jó gyakorlatok kitételnek. 2017. májusában a díjazottak a Krea-
tív szaklappal közösen szervezve egy egésznapos rendezvény keretében beszámoltak az általuk megva-
lósított, sikeresen működő munkáltatói márkaépítési programról. 



 

 
 A Kríziskommunikációs tagozat először 2016-ban végzett el egy kutatást, melynek eredményeképpen 
2017. márciusában megszületett Magyarország első Krízistérképe. A tagozat ezt a munkát ebben az 
évben is folytatta és a 2017-es krízishelyzeteket vizsgálva idén márciusban újabb kiadvány jelenhetett 
meg. 2017-ben is folytatódott a tagozat külön rendezvénysorozata a Hisztéria Krízis Klub, ahol kom-
munikációs szakemberek elemeznek egy-egy mainstream médiában nyilvánosságra került kríziskom-
munikációs esetet.  
 
A tagozatok működésén túl az MPRSz saját szervezésű rendezvényei keretein belül is közhasznú fel-
adatokat lát el: tájékoztatja, szakmai vitára invitálja, képzi és továbbképzi a PR szakma képviselőit. Az 
MPRSz 2017. júliusában megrendezte a IV. PR Akadémiát, aminek ezúttal Kecskemét városa adott 
otthont. A július elején rendezett 3 napos akadémia egyre inkább egy továbbképző szakmai műhellyé 
vált a vállalatoknál dolgozó junior PR szakemberek között. Ebben az évben két olyan nemzetközi sztár-
ral is büszkélkedhetett a rendezvény, mint Paul Holmes, a Holmes Report alapítója, és Maxim Behar, az 
ICCO nemzetközi PR szakmai szervezet elnöke. A PR Akadémián a résztvevők száma idén is elérte a 
száz főt, a rendezvényt támogatta a városvezetés és a helyi TIT is. A PR Akadémia előadásaiból évről 
évre tanulmánykötet is születik, amit az oktatásban igen fontos szakirodalomként használhatnak a 
kommunikációs szakok hallgatói. 
2017. őszén ismét meghirdette a Sándor Imre PR Díjat, amelyre ezúttal is rengeteg pályázat érkezett. A 
szigorú zsűri és változó kritériumok miatt ennek a díjnak a presztízse egyre nő, komoly eredményeket 
kell felmutatni ahhoz, hogy egy ügynökség vagy megbízó Sándor Imre PR-díjat nyerjen. 2017-ben né-
gyen kapták meg az elismerést. 
2017-ben tovább folytatódott az MPRSz PR Kávéházi Esték nevű szakmai rendezvénysorozata, melynek 
célja a szakma képviselőinek tájékoztatása az aktuális trendekről, szabályozási folyamatokról, illetve 
fontos kommunikációs kihívások lehetséges megoldásairól. 2017-ben négy kávéházi estet szervezett 
meg, a tavaszi rendezvényeink a Krízistérkép eredményeiről, a nemzeti CSR cselekvési tervről szóltak, 
míg az őszi két alkalmon az álhírek hatásairól szóltak, és a PR szakma jövőjét vizsgálták meg a digitális 
korban, a hazai PR szakma legnagyobb nevű képviselőit meghívva előadóként.  
Az MPRSz a Médiapiac magazinnal közösen 2017-ben is PR konferenciát szervezett, mely során 4 szek-
cióban tartott előadásokat és kerekasztal beszélgetéseket az érdeklődőknek a szakma kiváló képviselő-
ivel. 
 
Az MPRSZ folyamatosan figyelmet fordít az oktatásra és a jövő szakembereinek képzésére 2017-ben az 
MPRSZ tárgyalásokat indított a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, melynek következtében 2018. őszé-
től a kommunikációs tanszék PR oktatásában az MPRSZ szakemberei adhatják a gyakorlati szakembe-
rektől származó erős szakmai hátteret: az elnökség tagjai óraadó tanárként támogatják a képzést. 
 
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, tagjaikat pedig folyamatosan tájékoztatja a partner szakmai szervezetek rendezvényeiről.  
 
Ugyancsak a szakmai fejlesztés, ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítése érdekében az MPRSZ az 
elmúlt időszakban tovább építette nemzetközi kapcsolatait. 2017. áprilisában együttműködési megál-
lapodást írt alá az IPRA-val (International Public Relations Association), amely a világ vezető PR-szakmai 
szervezete. Terveink szerint 2018-ban Budapesten lesz az ICCO European Board meetingje, ami azt 
jelenti, hogy hazánkba látogat több, az MPRSZ-hez hasonló nemzetközi szervezet vezetője. 



 

 
7.Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés 
 
Erőforrás ellátottsági mutatók 
 
- 2016-2017. évi bevétele – két év átlagában (8.892 ezer Ft) – meghaladta meg az 1 Milló Ft-ot – 

kritérium  teljesült 
- 2016-2017. évi egybeszámított adózott eredménye 304 ezer Ft) nem negatív  - kritérium teljesült 
- 2016-2017. években a személyi jellegű ráfordítások nem érték el az összes ráfordítás 10 %-át -–

nem teljesült. 
 
Társadalmi támogatottság mutatói 
 
- 2017-ben  személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel nem volt (a szövetség nem regisztrált 

adóalany) – nem teljesült 
- közhasznú célú költségek 2016-ban és 2017-ben  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 2017-ben is teljesítette a közhasznúság megtartásához szükséges 
kritériumokat. 
 
Budapest, 2018. május 23.   
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Magyar Public Relations Szövetség Közgyűlése 2018. május 23-án elfogad-
ta. 
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