
 

 
Magyar Public Relations Szövetség 

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

Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 3426 
 
 
 
 
 
 
 

Közhasznúsági jelentés  
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2022. március 10.                                               Sztaniszláv András sk. 
                   elnök 
 
 



 

 
A Magyar Public Relations Szövetség 

közhasznúsági jelentése a 
2021. 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 2021. december 31., a be-
számoló készítésének napja 2022. március 10. 
2021-ben az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 2.255 ezer Ft  
(pontosítva 2.254.700 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás 379 ezer Ft (pontosítva  
378.713 Ft)  vagyonnövekedés, amelynek következtében a saját tőke 715 ezer 
Ft-ot (pontosítva 714.650 Ft) tesz ki.  
 
 
 
2. Vagyonváltozás bemutatása 
  
A 2020-as gazdálkodási évhez  mérve a Magyar Public Relations Szövetség va-
gyona 379 ezer  Ft-tal növekedett.  
A Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel pénz-
forrásait:  

 Szakmai pályázatokat hirdetett, bonyolított (Employer Branding 
Award, PR Excellence Hungary Award, Next Generation) 

 Protokoll tréninget tartott 
 PR Trendriport címmel szakkönyvet készített 
 Biztosította a törvényes működés feltételeit. 

 
Az alapcél szerinti bevételek és ráfordítások egyenlege 379 ezer Ft. 
 
 
 
 
 
3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 



 

2021-ben a Szövetség nem adott pénzbeli  célszerinti támogatást más szerve-
zetek részére, 

 
 
4. Az MPRSZ  bevételeinek felhasználása 
 
A 2021. évi  15.861  ezer Ft-os bevételből, a Szövetség 3.757 ezer Ft-ot hasz-
nált fel a törvényes működésre. 11.725 ezer Ft-ot fordítottak  PR rendezvények-
re, szakmai díjakra. A bevételek és ráfordítások különbözetével -  379 ezer Ft-
tal -  a felhalmozott vagyon növekedett. 
 
5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott jutta-
tások bemutatása 
 
2021-ben 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 
 
2020. év elején meghatározta stratégiai célkitűzéseit a jelenlegi elnökség, ame-
lyek alapján megtervezi az adott év programjait, aktivitásait.  
 
Programok, aktivitások: 
 
Januárban immáron hagyományossá vált, hogy a szövetség tagjai 10% kedvez-
ménnyel újíthatják meg tagságukat, illetve az új tagok is kedvezménnyel csatla-
kozhatnak a szövetséghez. 
 
2021-ben másodszor került bele a PR is a Magyar Reklámszövetség Kommunikáci-
ós Tortájába, ebben az évben már egy pontosabb számot sikerült leadni, egy 
anonim kutatásnak köszönhetően. 
 
A Magyar PR Szövetség és az ICCO, a Nemzetközi Kommunikációs Tanácsadó 
Szervezet összefogásával elindult a magyarországi PR és kommunikációs ügynök-
ségek hivatalos akkreditációja. 
 
PR Trendriport. A közel 150 oldalas PR Trendriport Magyarország 2021. című 
kiadvány stratégiai szintű, exkluzív publikációkon keresztül mutatja be a hazai 
PR és kommunikációs szektor helyzetét, legfontosabb trendjeit, lehetséges jö-

https://iccopr.com/


 

vőbeli növekedési irányait. A hiánypótló kiadvány mindenki számára elérhető és 
ingyenesen letölthető angol és magyar nyelven. 
 
A PR Múzeum a magyarországi PR szakma történetének megírására vállalkozik, a 
szakma szereplőivel közösen. Célja, hogy témák, korszakok, meghatározó szak-
emberek és szakmai műhelyek mentén a következő évek során folyamatosan egy 
helyre gyűjtse, archiválja és feldolgozza mindazt, ami az elmúlt 50 év magyaror-
szági PR-jében számottevő volt. 
 
2021. tavaszán hirdettük meg, immár hagyományosan az Employer Branding 
Award-ot, amelynek ünnepélyes díjátadóját idén is online tartottuk. Az elmúlt 
évek során ez a díj a legrangosabb elismeréssé nőtte ki magát a stratégiai szintű 
munkáltatói márkázás terén, 2021-ben rekordszámú nevezés érkezett be. 
 
2021 nyarán hirdettük meg a PR Excellence Hungary Awardot, melyre a korábbi-
aknál több pályamunka érkezett. Az ünnepélyes díjátadó novemberben került 
megrendezésre. 
 
Elindítottuk egy videósorozatot, melyben elnökségi tagjaink számolnak be a ne-
gyedév történéseiről. 
 
Etikai Bizottságunk folytatta az interjúsorozatot a szakmai etikáról, amelyben 
az örökös tagok tapasztalatait osztották meg.. . 
 
Nőnap alkalmából felhívtuk a figyelmet, arra, hogy a szakmában ugyan több nő 
dolgozik, de mégis a vezetők többsége férfi  . Az anyag aktualitását a nőnapon 
kívül a  Global Women in PR (GWPR) globális kutatása adta. 
 
Együttműködési szabálykönyvet  dolgozott ki a szakma reputációjának emelése, 
illetve fenntarthatóságának biztosítása érdekében a Magyar Marketing Szövet-
ség és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége, melyhez támo-
gatóként az MPRSZ is csatlakozott.  
 
Az Etikai Bizottság az alkalmassági tesztekről dolgozott ki ajánlást. Az MPRSZ 
Etikai Bizottsága összegyűjtötte, mitől lesz maradéktalanul jogkövető a leendő 
munkavállalók tesztelése, és melyek az alkalmassági tesztek alapvető etikai as-
pektusai.  
 
Az MPRSZ – több nemzetközi szakmai szervezethez hasonlóan – szintén csatla-
kozott az UNESCO egészségesebb, életképesebb, jobb világra vonatkozó nyilat-
kozatának aláíróinak táborába. A nyilatkozatot az Orbicom, az UNESCO kommu-

https://globalwpr.com/annual-index/


 

nikációs tagozatának nemzetközi hálózata készítette el a Covid-19 járvány okoz-
ta válságra reflektálva. 
 
2021-ben 4 ügynökségvezetői találkozót szerveztünk, ahol a vezetők őszintén 
megoszthatták tapasztalataikat az aktuális problémákról. 
 
Tagjainknak kedvezményes vagy ingyenes belépést biztosítottuk az alábbi ren-
dezvényekre: Piac és Profit konferenciák, Service Design Day, Art is Business 
Konferencia, PRovokeGlobal PR Summit, HBLF V4 ESG Konferencia. 
 
Az MPRSZ a Szerencsejáték Zrt. támogatásával bonyolította le annak az új, glo-
bális versenynek a magyarországi selejtezőjét, amelyet az ICCO nemzetközi 
kommunikációs tanácsadó szervezet indított 35 év alatti PR-szakemberek szá-
mára.   
  
November 18-án ünnepeltük meg szövetségünk 30. évfordulóját, mintegy 100 
meghívott vendéggel. A fogadásnak, vállalati tagunk a Telekom biztosította a 
helyszínt, itt mutattuk be a szélesebb közönségnek a PR Múzeumot, átadtuk az 
első PR Excellence Hungary Award díjait és meghívott vendégeink egy rövid pre-
zentációt hallgathattak meg a PR Trendriportól.  A rendezvény, a Trendriport 
szakmai összefogása és az egész 2021 mérföldkő volt a szövetség életében, si-
került szövetségünket újra pozícionálni, egy magasabb szintre emelni, figyelembe 
véve a piaci igényeket, jövőbeli terveinket. 
 
7.Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés 
 
Erőforrás ellátottsági mutatók 
 
- 2020-2021. évi bevétele – két év átlagában (10.700 ezer Ft) – megha-
ladta az 1 Millió Ft-ot – kritérium  teljesült 

- 2020-2021. évi egybeszámított adózott eredménye mínusz 604 ezer Ft) 
negatív  - kritérium  nem teljesült 

- 2020-2021. években a személyi jellegű ráfordítások nem érték el az ösz-
szes ráfordítás 25 %-át - nem teljesült. 

 
 
Társadalmi támogatottság mutatói 
 
- 2021-ben  személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel nem volt (a 
szövetség nem regisztrált adóalany) – nem teljesült 

- közhasznú célú költségek 2020-ban és 2021-ban  két év átlagában az 
összes ráfordítás 97,8 %-át tették ki – kritérium teljesült 

https://iccopr.com/


 

- 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 2021-ben is teljesítette a közhasznú-
ság megtartásához szükséges kritériumokat. 
 
A Magyar Public Relations Szövetség politikai tevékenységet nem folytatott, 
2022-ben is közhasznú szervezetként folytatja működését. 
 
 
Budapest, 2021. március 10.   
 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Magyar Public Relations Szövetség Elnöksége   
2022………..-én elfogadta. 
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