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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 2018. december 31., a be-
számoló zárásának napja 2019. március 31. 
2018-ban az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 1.130 ezer Ft  
(pontosítva 1.129.699 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás mínusz 546  ezer Ft (ponto-
sítva mínusz 545.957 Ft)  vagyon csökkenés, amelynek következtében a saját 
tőke 622 ezer Ft-ot (pontosítva 622.100 Ft) tesz ki.  
 
 
 
2. Vagyonváltozás bemutatása 
  
A bázisévhez mérve a Magyar Public Relations Szövetség vagyona 546 e Ft-tal 
csökkent.  
Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel pénz-
forrásait:  

 Sándor Imréről, a hazai kommunikáció elméleti megalapozójáról elne-
vezett pályázatot hirdetett, 

 Employer Branding Award pályázatot hirdetett, menedzselt, 
 Folytatta a PR Kávéházi Esteket, 
 Protokoll szakértő képzést szervezett, 
 ICCO 2018 budapesti group meetinget rendezett (Nemzetközi Best 

PRactice Esettanulmányok) 
 Két új tagozatot hozott létre, 
 Biztosította a törvényes működés feltételeit. 

 
A ráfordítások volumen növekedése meghaladta a bevételékét, így a szövetségi 
vagyon a korábban bemutatott összeggel csökkent. 
Bevétel csökkenési volumen az előző évhez mérve 3.523 ezer Ft,  
ráfordítások növekedési volumene az előző évhez mérve: 4.155 ezer Ft 



 

2017. évi adózott eredmény vagyoncsökkentő hatása: 1.178 ezer Ft 
Összes vagyoncsökkenés 2018-ban: 546 ezer Ft. 
 
 
3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
2018-ben a Szövetség nem adott pénzbeli célszerinti támogatást más szerveze-
tek részére, 

 
 
4. Az MPRSZ bevételeinek felhasználása 
 
A 2018. évi 7.525 ezer Ft-os bevételből, illetve felhalmozott vagyonából  a Szö-
vetség 2.664 ezer Ft-ot használt fel a törvényes működésre, szakmai anyagokra 
és rendezvényekre, illetve támogatásra 5092 ezer Ft-ot fordított, 133 ezer Ft-
ot adóra (le nem vonható ÁFA) költött, az állami  költségvetésbe visszafizetett 
160 ezer Ft-ot és 22 ezer Ft támogatást adott a Digitális Tudás Akadémia ré-
szére .  A finanszírozás 546 ezer Ft nagyságrendben a felhalmozott vagyon ter-
hére történt. 
 
 
5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott jutta-
tások bemutatása 
 
2018-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 
 
A Magyar Public Relations Szövetség 2018-ban is folytatta a pr szakma elisme-
réséért és megismertetésért folytatott közhasznú tevékenységét. Még az év 
elején megjelent a második magyarországi Krízistérkép című kiadvány, melyet a 
Szövetség Kríziskommunikációs tagozata állított össze. A Krízistérkép az 
MPRSZ Kríziskommunikációs Tagozatának éves kiadványa, melyben a hazánkban 
elismert - vállalati, ügynökségi, esetleg edukációs területeken tevékenykedő - 
kommunikációs szakemberek foglalják össze, hogy melyek azok a vállalati, iparági 
válságok, amelyek elérik a társadalom ingerküszöbét, és kommunikációs platfor-
mokon foglalkoztatják az embereket. A Krízistérkép „az előző év valamennyi 
mértékadó kríziskommunikációs esetét feldolgozza; előfordulásuk, jellegük, sú-



 

lyosságuk, lefutások és menedzselhetőségük szerint összesíti a tendenciákat, 
elemzi a kiváltó okokat”. A kiadványt megalkotó szakemberek a készítés során 
figyelmet fordítanak a szakmai kutatásokat végző kommunikációs hallgatókra is, 
amikor további kutatások alapjaként használható, friss olvasmánylistával szolgál-
nak, illetve megosztanak az interneten bárki számára hozzáférhető külföldi vál-
ságkommunikációs témájú kutatásokat is. 
 
A második Krízistérkép elkészülte után, az első és a második kiadvány is ISSN 
számot kapott az Országos Széchenyi Könyvtártól, így hivatalosan is elismert 
szakmai kiadvány alapját képezheti a válságkommunikációs tanulmányokat folyta-
tó diákok kutatásainak. 
 
A kiadvány bemutatására 2018. márciusában PR Kávéházi Estet szervezett a 
Szövetség, amelyen meghívott vendégként az akkoriban időszerűen egy krízisben 
érintett vállalat, a Budapest Airport kommunikációs vezetőjével (Hardy Mihály-
lyal) folytattak tanulságos és gyakorlatias beszélgetést az esemény szervezői, és 
az est résztvevői. 
 
Március végén még egy másik igen jelentős eseményt is megszervezett a Szövet-
ség: március 25-én este 23 hazai vállalat pályázata kapcsán kihirdették a mun-
káltatói márkaépítésben a 2017-es évben legkiemelkedőbb munkáltatók listáját. 
Az Employer Branding Award-at harmadik alkalommal adta át az MPRSZ 4 kate-
góriában, nagy és közepes vállalatok számára.  
 
A díjátadón kb. 120 kommunikációs és hr területen tevékenykedő döntéshozó 
szakember vett részt, és 12 vállalat jutott különböző fokozatú minősítéshez. A 
díjátadó gálát a belváros szívében, a Budapest Music Centerben rendezték meg 
ünnepélyes és méltó keretet adva a kiosztott elismeréseknek. Az Employer 
Branding Tagozat által alapított díj célja a hazai vállalatok munkáltatói márka-
építés tevékenységének elismerése, azaz áttételesen annak a munkának az elis-
merése, amit a munkavállalók bevonzásáért és megtartásáért folytatnak a cégek. 
A díj segít abban, hogy magyarországi munkahelyek egyre nagyobb számban le-
gyenek örömtelibbek, egészségesebbek, igényesebbek és a munkavállalóikra oda-
figyelőbbek. A pályázaton elnyerhető minősítéseket a vállalatok egy éven át 
használhatják kommunikációjukban. 
 
A díjazott vállalatok jó gyakorlatukat 2018. májusában a KREATÍV-val (szakmai 
lap) közös rendezésben, egy egész napos workshop-konferencia keretében osz-
tották meg az arra kíváncsi résztvevőkkel az Employer Brandig Best Practices 
című rendezvény keretében. 
 



 

Az MPRSZ évek óta nemzetközi szintéren is képviseli a magyar pr szakmát. 2017 
óta tagja az ICCO -nak (International Communications Consultany Organization), 
mely szervezet európai regionális vezetőségi ülésének Budapest adott otthont 
2018. június 7-8-án. Az alkalmat kihasználva a KREATÍV és az MPRSZ közösen 
egy Nemzetközi Best PRactice Esettanulmányok elnevezésű meetup-ra hívta 
össze a PR szakmát, ahol 18 ország, 28 képviselőjével ismerkedhettek meg a 
résztvevő magyar PR szakemberek. 
 
Szeptemberben első napjaiban a Szövetség újra meghirdette a Sándor Imre 
PR-díját, mellyel évek óta versenyre bírja és díjazza a pr szakmában kiemelkedő 
projekteket. Ebben az évben is több mint 20 pályázat vett részt a megmérette-
tésen, végül öt munkáért vehettek át hazai ügynökségek neves Sándor Imre PR-
díjat.  
 
Ugyancsak szeptemberben írta ki a Szövetség a 2018-as munkáltatói márkaépí-
tés terén összeállított stratégiákra, vagy megvalósított kampányokra vonatkozó 
pályázatát, mely munka lezárásaként egy tíztagú zsűri szemlézett több mint 25 
vállalati projektet. 
 
A 2018-as évben szervezeti szinten is nagy változások zajlottak: két új tagozat 
is útjára indult, azaz a pr újabb területei kívánt meg aktívabb szakmai jelenlétet 
és szerepvállalást. Az év végén alakult meg a Digitális PR Tagozat a szervezeten 
belül, melynek célkitűzése, hogy a szakmát érintő kérdéseket összhangba hozza 
a digitalizációval, illetve a digitalizáció teremtette új területeken képviselje a 
szakmát.  
A digitalizáció a kommunikációs szakmában egyre újabb és újabb kihívások elé 
állítja a pr szakembereket, legyen szó egy új platform megjelenéséről, vagy a 
kommunikációt fogyasztók viselkedésében tapasztalt változásokról. 
Ezen folyamat egy ágán elindulva PR Szövetség is egyre több fórumon próbálta 
megjeleníteni, elérhetővé tenni az általa képviselt szakmaiságot. Ennek a törek-
vésnek az eredménye volt, hogy az MPRSZ a 2018-as év második felében indított 
egy you tube videó-sorozatot (#PRimőr címmel), melyben a szakma mibenlétét 
több szempontból vizsgálva mutatták be  az MPRSZ égisze alatt tevékenykedő 
szakemberek. Mivel a sorozat nem ért el elég elegendő számú nézettséget, ezért 
ez a munka pár rész elkészülte után egyelőre abbamaradt. Másik ugyancsak is-
meretterjesztő és a szakmára nagyobb rálátást biztosító digitális tevékenység, 
amit 2018-as év őszével kezdett meg a Szövetség, az ún. #ezispr kampány, mely 
során a facebook adta lehetőségeket kihasználva avatja be követőit a szervezet 
abba, hogy egy-egy nagyobb társadalmi visszhangot kiváltó kommunikációs pro-
jekt milyen módon kapcsolódik a pr szakmához. Ennek a sorozatnak köszönhetően 
egyre nagyobb követőtáborral rendelkezik az MPRSZ, így munkájával, közhasznú 
projektjeivel napról napra egyre nagyobb számú közönséghez jut el. 



 

 
A már említett Digitális Tagozat indulását követően beindult a Public Affairs 
Tagozat is. A szakmai fórumot is biztosító tagozat feladata, hogy megszólítsa, 
és horizontális kapcsolatot hozzon létre többek között a kormányzati szervek, 
egyéb állami és önkormányzati, valamint azok háttérintézményeinél dolgozó 
kommunikációs szakemberekkel, akik a PR szakma elismertségét támogatják, se-
gítik. A tagozat célcsoportját képzik még a bíróságok, állami tulajdonú vállalatok, 
valamint állami költségvetésből működő/állami feladatokat (is) ellátó szervek 
kommunikációs vezetői egyaránt. 
 
Az elnökség tagjai 2018-ban is sok szakmát érintő konferencián adtak elő, ha-
zai és nemzetközi kommunikációs szakmai zsűriben vállaltak szerepet, felsőok-
tatásban és egyéb projektekben oktattak, szakcikkeket jelentettek meg, in-
terjúkat adtak, képviselték a szakmát. 2018-ban a szervezethez közel álló két 
szakember is szakma számára fontos könyvet írt és jelentetett meg: Bőhm Kor-
nél „Sem megerősíteni, sem cáfolni…” c. könyve áprilisban, majd valamivel később 
Vas Dóra Királyok vagy zsarnokok? - Ügyfélpanasz 2.0 címmel jegyzett egy 
szakma számára fontos elemzést az ügyfelekkel zajló kommunikációs esettanul-
mányok által megismertetvén ezt a szakmát. 
 
A felsőoktatással való együttműködés 2018-ban is fontos célkitűzésként szere-
pelt az MPRSZ életében. Ennek köszönhetően egyeztetések zajlottak a Buda-
pesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának dékánjával arról, hogy az 
Egyetem az MPRSZ-szel közösen indítana egy szakmai szempontból átfogóbb, és 
gyakorlati tudást előtérbe helyező képzést, melyben egy az elnökségi tagokkal 
közösen kialakított tematika szerint az MPRSZ képviselői tartanának a hallga-
tóknak pr szakmai órákat.  
 
A Szövetség továbbra is jelen van a nemzetközi porondon is. Az IPRA-val kötött 
megállapodás keretében kedvezményes pályázati lehetőséget biztosít tagjainak a 
Golden World Awards nevű nemzetközi szakmai versenyhez. Sztaniszláv András, 
az MPRSZ alelnökének munkája által, aki több nemzetközi zsűriben (ICCO Global 
Awards, Baltic Communication Awards) is szerepet vállalt, a Szövetség igyekszik 
egyre szélesebb körben képviseltetni magát és nézeteit, miközben a globális 
szakma állapotát feltérképező nemzetközi felmérésekbe (Global Communications 
Survey és ICCO) is bekapcsolódott. 
 



 

7.Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés 
 
Erőforrás ellátottsági mutatók 
 
- 2017-2018. évi bevétele – két év átlagában (8.902 ezer Ft) – meghaladta 
meg az 1 Milló Ft-ot – kritérium teljesült 

- 2017-2018. évi egybeszámított adózott eredménye mínusz 1.724 ezer Ft) 
negatív - kritérium nem teljesült 

- 2017-2018. években a személyi jellegű ráfordítások nem érték el az ösz-
szes ráfordítás 10 %-át -–nem teljesült. 

 
 
Társadalmi támogatottság mutatói 
 
- 2018-ban személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel nem volt (a 
szövetség nem regisztrált adóalany) – nem teljesült 

- közhasznú célú költségek 2017-ben és 2018-ban két év átlagában az ösz-
szes ráfordítás 98 %-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 2018-ban is teljesítette a közhasznú-
ság megtartásához szükséges kritériumokat. 
 
 
Budapest, 2019. március 31.   
 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Magyar Public Relations Szövetség Közgyűlése 2019. 
május 22-én elfogadta. 
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