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A Magyar Public Relations Szövetség 

közhasznúsági jelentése a 

2019. 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 fordulónapja 2019. 

december 31., a beszámoló zárásának napja 2020. március 27. 

2019-ban az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 1.473 ezer Ft  

(pontosítva 1.473.358 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás  697  ezer Ft (pontosítva 

697.258 Ft)  vagyonnövekedés, amelynek következtében a saját tőke 1.319 ezer 

Ft-ot (pontosítva 1.319.358 Ft) tesz ki.  

 

2. Vagyonváltozás bemutatása 

  

A 2018-as gazdálkodási évhez  mérve a Magyar Public Relations Szövetség 

vagyona 697 ezer  Ft-tal növekedett.  

Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel 

pénzforrásait:  

 Sándor Imréről, a hazai kommunikáció elméleti megalapozójáról 
elnevezett pályázatot hirdetett, bonyolított, 

 Employer Branding Award pályázatot hirdetett, bonyolított, 
 Folytatta a PR Kávéházi Esteket, 
 Krízis kommunikációs találkozót szervezett 
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 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére nagyvolumenű 
rendezvényt menedzselt. 

 Biztosította a törvényes működés feltételeit. 
Az alapcél szerinti bevételek és ráfordítások egyenlege 589 ezer Ft. 

 

A vállalkozási tevékenység is eredményes volt – 108 ezer Ft-tal növelte az 

MPRSZ vagyonát. 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

2019-ben a Szövetség nem adott pénzbeli  célszerinti támogatást más 

szervezetek részére, 

 

4. Az MPRSZ  bevételeinek felhasználása 

 

A 2019. évi  14.140  ezer Ft-os bevételből, illetve felhalmozott vagyonából  a 

Szövetség 2.920 ezer Ft-ot használt fel a törvényes működésre. 10.523 ezer Ft-

ot fordítottak  szakmai anyagokra,  rendezvényekre, szakmai díjakra. A bevételek 

és ráfordítások különbözetével -  697 ezer Ft-tal -  a felhalmozott vagyon 

növekedett. 

 

5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

bemutatása 

 

2019-ben a Magyar Public Relations Szövetségnek vezető tisztségviselőit 

kedvezményező személyi jellegű kifizetése nem volt.   
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6. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb 

rendezvényekről és programokról szóló rövid beszámoló 

 

A Magyar Public Relations Szövetség a 2019-es évet is a pr szakma 
szolgálatában töltötte: kiadványa, rendezvényei, eseményei mind-mind ahhoz a 
célhoz járultak hozzá, hogy a szervezet tagjai számára biztosítsa azokat a 
fórumokat melyeken képviseltethetik a pr szakma álláspontját az őket körülvevő 
üzleti, politikai és társadalmi környezetben. Az elnökség ebben az évben az 
alapszabályban lefektetett hároméves működési ciklusának utolsó évéhez ért, 
ami arra sarkallta az elnökségi tagokat, hogy ’szolgálati idejükre’ - legfőképpen a 
maguk számára - a szakmáért tett ígéreteiket beteljesíthessék. Az év vége már 
a tisztújítás jegyében zajlott, de az év nagyobbik része továbbra is a színvonalas 
szakmai munkáról szólt a szervezetnél. 
 
Az MPRSZ 2019-es éve ismét egy előző évek kríziskommunikációs eseteit 
számba vevő kiadvány kiadásával indult, hiszen a Kríziskommunikáció Tagozat 
ebben az évben is - immár harmadi alkalommal - összeállította és a közönség 
számára is elérhetővé tette a harmadik Krízistérképet. A „Krízistérkép 
2018” című kiadvány szerkesztői mintegy 270 olyan esetet gyűjtöttek össze és 
elemeztek, amelyek a tavalyi évben károsan érintettek egy-egy piaci márkát, 
szervezetet, vagy akár hazai celebritást. A szerzők olyan botrányokat vizsgáltak 
meg, amelyek valamilyen módon kríziskommunikációs eljárást; a reputáció, a 
hírnév védelmét követelték meg az érintettektől. A szakemberek azt is 
kielemezték, hogy mely szektorokban, milyen gyakorisággal fordulnak elő a 
közvélemény ingerküszöbét elérő botrányok, válsághelyzetek, milyen az egyes 
iparágak aktuális krízisérzékenysége, reputációs kitettsége. A tanulmány 2018. 
legfontosabb, kiemelt válságait is azonosította, melyek között megtalálható a 
Veszprémi Állatkert, a Liget Projekt, a Paksi Atomerőmű, a lakástakarékok 
megszüntetése és az FMCG-szektorra jellemző sztrájkok, termékvisszahívások 
is. A szerzők kiadványukat elsősorban cégvezetőknek, szervezetfejlesztőknek, a 
kommunikációs szakma képviselőinek, valamint iparági elemzőknek és egyetemi 
oktatóknak ajánlva tették közzé, hiszen a Krízistérkép végén nemcsak hasznos 
szakmai tanácsokat és orientációs lehetőségeket adnak, de fontos tanulságokra 
is felhívják a figyelmet. Emiatt a térképet a vállalati szférában dolgozó 
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szakemberek iránymutatásként is használhatják, míg a kommunikációs, vagy 
gazdasági szakokon tanuló hallgatók időszerű, általuk is ismert példákon 
megvizsgálva informálódhatnak egy válság természetéről. A kiadványt évről évre 
egyre nagyobb érdeklődéssel fogadja a közönség (kommunikációs 
szakemberek, médiában dolgozók, egyetemi hallgatók stb.) – az ideit már egy 
teltházas meet-up keretében, március 13-án mutatta be az MPRSz. 
 
A Magyar Public Relations Szövetség 2018. második felében negyedik 
alkalommal írta ki Employer Branding Awardot, azaz a Példaértékű Munkáltatói 
Márkaépítés Díját. Az MPRSz Employer Branding Tagozata (EB Tagozat) a 
pályázatot azzal a célkitűzéssel hirdeti meg minden évben, hogy a legjobb hazai 
munkáltatói márkaépítési gyakorlatokat jutalmazza, bemutassa és 
megismertesse a szakmai közönséggel. A díj közvetetten azt is célozza, hogy 
munkahelyeink minél örömtelibbek, igényesebbek és egészségesebbek 
legyenek. Az MPRSZ EB Tagozatának célkitűzései között szerepel továbbá a 
kommunikációs és HR szakma közelítése, általános szakmai edukáció és 
keretrendszer biztosítása, valamint a tudatos munkáltatói márkaépítés 
elterjesztésének segítése a magyar munkáltatók körében. Ennek fontos eleme 
az Employer Branding Award. 2019. március 25-én este a belvárosi Budapest 
Music Centerben adták át az Employer Branding Award 2018. díjait azoknak a 
hazánkban működő munkáltatóknak, akik kiemelkedő munkáltatói 
márkaépítésükkel mutatnak példát a munkaerőpiac többi szereplője számára. A 
díj egyben a legjobbak hivatalos minősítése is, és egyedülálló a magyar piacon. 
A 2018-as év munkáltatói márkaépítési tevékenységet értékelő ’versenyben’ 
olyan jelentős hazai nagyvállalatok kaptak díjat, mint a Magyar Telekom, az OTP, 
vagy a Roar. Az MPRSZ ezen díja egyre népszerűbb, a díjátadó gálán mintegy 
százhúsz szakmát képviselő ügynökségi ember, vállalti döntéshozó vett részt. A 
díjhoz kapcsolódóan az MPRSZ a Kreatív szakmai médiummal közösen 
szervezve, májusban, egy a jó gyakorlatokat megosztó konferenciát is tartott, 
ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek a díjazott vállalatok jó példaként 
szolgáló munkáltatói-márka építési tevékenységébe. 
 
2019-ben az MPRSz tovább folytatta a nemzetközi kapcsolataiban az építkezést, 

mellyel a szervezet célja, hogy a magyar pr szakmát külföldön is képviselje. A 

szervezet alelnöke számos nemzetközi szakmai szervezet tagjaként tartotta a 

kapcsolatot a határokon átívelő szakmai csoportosulások tagjaival és vezetőivel. 

2019-ben több nemzetközi versenyen indultak magyar ügynökségek, ezeknek a 
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versenyeknek a meghirdetésében az MPRSz  2019-ben is elöl járt. A szakmai 

berkekben zajló nemzetközi kutatásokba is igyekezett a Szövetség minden tagját 

bevonni, illetve a kutatások eredményeit, a nemzetközi pr szakmai trendekről 

szóló iránymutatásokat, cikkeket a magyar szakmával is megismertetni.  Az 

MPRSZ az év végén az ICCO által egy nemzetközi ügynökségkereső 

szolgáltatásba is integrálta azon tagjait, akik szerették volna, hogy nemzetközi 

színtérre kikerülve akár külföldi megbízóktól is munkához juthassanak.    

 
A májusi Közgyűlést megelőzően az MPRSZ nagy munkára fogta Etikai 
Bizottságát, minek következtében közel 20 év után megújult a pr-szakma Etikai 
Kódexe. Az MPRSZ a 2000-ben összeállított és elfogadott etikai 
normagyűjteményét 2019-ben módosította. Erre azért volt szükség, mert az 
elmúlt közel húsz év alapvető változásai a pr-szakmát sem hagyták érintetlenül, 
különösen a média átalakulása teremtett új körülményeket és követelményeket. 
Az etikai normagyűjtemény módosítása időszerű és szükségszerű volt, hiszen a 
public relations, az aktualitásokra, újdonságokra fokozottan érzékeny 
tevékenység együtt alakul a társadalmi és gazdasági élet szereplői igényeinek 
változásaival. A 2016-ben kezdődött elnökségi ciklus a legfőbb célok között az 
MPRSZ szerepének megerősítését, a tagok számára értékes programok 
szervezését, a szakma hatékony és folyamatos képviseletét, és ezáltal a PR 
értékének és elismertségének növelését jelölte meg. Ennek része az etikai kódex 
szövegfrissítése is. A konszenzusos alapon megújított és elfogadott 
normaszövegtől a szövetség azt várja, hogy az a szakma résztvevőinek és 
minden érintettjének hasznára váljon, illetve meghatározó erkölcsi alapmércét 
jelentsen számukra. 
A megújított etikai kódex annak bizonyítéka, hogy a pr-szakma magára, mint a 

felelős bizalomépítés művészetére tekint, melynek részeként a közvéleménnyel 

vagy a célközönséggel folytatott kommunikáció a tájékoztatáson túl a közös 

döntéshozatalról is szól. Az etikai kódex minden szakma iránt érdeklődő számára 

hozzáférhető az MPRSz weboldalán. 

 

Májusban ismét elindult egy kiscsoport az MPRSz rendezvényi- és protokoll 

szakértő képzésén, melynek segítségével újabb diplomáciában érintett 

http://www.mprsz.hu/etikai-kodex/
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szakemberek jutottak elengedhetetlenül szükséges és hiánypótló protokoll 

ismeretekhez a szervezet által.  

 

Ugyancsak májusban az Európai Parlamenti választásokat megelőzően az 

MPRSZ 2018-ban alakult Public Affairs Tagozata egy beszélgetésre hívta meg 

Deutsch Tamást, az Európai Parlament egyik képviselőjét, hogy vele közösen 

rövid áttekintést adhasson tagjainak és az érdeklődőknek az Európai Unió 

múltjáról, jelenéről és szervezet kilátásairól.  

 
Az év első felét ismét az MPRSZ Krízistagozatának eseménye zárta: június 18-

án, egy újabb teltházas rendezvénnyel az MPRSz Kríziskommunikációs tagozata 

és a Media 2.0 Communications egy izgalmas kerekasztalbeszélgetést tartott a 

“szexuális zaklatás és #metoo” címen. A beszélgetésen résztvevő újságírók, 

kommunikációs és mentálhigiénés tanácsadó szakemberek közösen körbejárták 

a szexuális abúzusok lélektanát, a zaklatások kommunikációs és kríziskezelési 

aspektusait, valamint a tömeg- és közösségi média #metoo-kampányban 

betöltött szerepét.  Az eseményen arról is szó volt, hogy krízistanácsadóként 

milyen etikai szempontok és morális szabályok kötik a szakemberek kezét a 

hasonló okokból vádolt ügyfelek elfogadásakor; a résztvevők kielemeztek 

néhány példát a bocsánatkérésre; majd a hírnévvédelem legfontosabb gyakorlati 

szempontjait is beazonosítva adtak iránymutatást a résztvevőknek. Az 

eseményen a pr ügynökségek munkatársai mellett, egyetemi hallgatók, 

újságírók, vállalati kommunikációs szakemberek vettek részt. Az esemény a 

téma iránti érzékenyítést is célul tűzte ki, és valósította meg.  

 

A nyár folyamán sem állt le a munka az MPRSZ-ben, mivel a szervezet nekilátott 

egy szakmai konferencia megszervezésébe, mellyel tovább erősíteni kívánta a 

fenntarthatóság eszméjének fontosságát hangsúlyozó, önként vállalt, 

iránymutató szerepkörét. Végül 2019. decemberében az MPRSZ megrendezte a 

Piac és Profittal és a Budapesti Kereskedelemi és Iparkamarával közösen a X. 

Magyar Fenntarthatósági Csúcsot, melyben egy egész szekciót a Szövetség 

bonyolított, melynek témáját az SDG (Fentartható fejlődési Célok) adta. Az 
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esemény anyagi hátterét az MPRSZ pályázaton nyerte el az Innovációs és 

Technológiai Minisztériumtól. Az SDG célokat 2015-ben az ENSZ Fenntartható 

Fejlődési Csúcstalálkozóján 193 tagállam egyhangúan fogadta el. A lefektetett 

pozitív célok azt a történelmi, globális fejlődési programot szolgálják, mely szerint 

az aláíró országok 2030-ig olyan lépéseket tesznek, és programokat dolgoznak 

ki mellyel segítik a szegénység felszámolását és a fenntartható jövő felépítését 

a világon. Az MPRSZ a konferencia keretein belül a hazai vállalatok fókuszába 

kívánta helyezni az SDG célokat, és a kormányzat és a piac szereplői számára 

egyaránt iránymutatást kívánt adni azok gyakorlati megvalósításának 

kidolgozásában.  

 

Az év második felében több szakmai anyagot is publikált az MPRSZ: 

állásfoglalást adott ki a natív tartalmakról, a szakmát érintő etikai irányelvekről, 

illetve közzétett egy tendereztetési ajánlást is, mellyel a pr szakmában dolgozó 

szakemberek és szervezetek érdekeit képviselve határozták meg az etikus 

tendereztetés körülményeit. Az ajánlás megfogalmazásával és nyilvánosságra 

hozatalával az MPRSZ célja annak elősegítése volt, hogy az ügynökségi 

pályázati folyamatok alapját egymás tisztelete és megismerése adja. Az ajánlás 

nem kötelező érvényű, egyfajta útmutatóként szolgál a kommunikációs 

ügynökségeket foglalkoztató vállalati megbízók, a beszerzők számára. 

 

2019. szeptemberében immár 8. alkalommal írta ki a Magyar Public Relations 

Szövetség szakmai díját, a Sándor Imre PR-Díjat, melyet hagyományosan 

hírnévmenedzsment és kommunikációs kampány kategóriákban nyerhetnek el a 

pályázók. Az MPRSZ vállalati, ügynökségi, civil és magánszemély tagjai 

kiterjesztett kedvezményt vehettek igénybe a nevezés benyújtásakor. A 

versenyen elért helyezések pontokként idén is beleszámítottak a szakmai 

berkekben igen fontosnak számító, a Kreatív magazin által összeállított, PR 

Toplista rangsorába. Az MPRSZ december elején egy ünnepélyes díjátadó 

keretében hirdette ki a Sándor Imre PR-Díj 2019-es pályázatának eredményeit. 

2019-ben rekordszámú, összesen 28 pályázat érkezett, ebből 11 jutott a 

döntőbe, és ezek közül öt kommunikációs kampány és három 
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hírnévmenedzsment munka érdemelte ki a Sándor Imre PR-díjat. A zsűri 

értékelése alapján ez a mezőny különösen erős volt, nagyon jó pályázatok 

érkeztek, melyek közül az egyik nyertes még a Sándor Imre PR-Díj Fődíját is 

elnyerte, melyre hosszú évek óta (2014.) nem volt példa. 

 

Végül 2019. novemberében az MPRSZ életében elérkezett egy ciklust záró 

tisztújító alkalom is. A szervezet élén jelentős változások (új elnök, kisebb 

elnökség, stb.) álltak be, de az új elnökség megalakulása a közhasznúsági 

kitételek fontosságát szem előtt tartva folytatja elődjeik munkáját, hiszen az a 

Magyar Public Relations Szövetség számára továbbra is az a legfontosabb, hogy 

a Szövetség a magyarországi PR szakma érdekképviseleti, szakmafejlesztő és 

szolgáltató szerve maradhasson. A 30 évvel ezelőtt alakult szervezetnek közel 

100 tagja van, köztük szabadúszók, ügynökségi munkatársak, vállalati 

kommunikációs csapatok, valamint egyetemi oktatók és társadalomkutatók is 

megtalálhatók.  Az MPRSZ a PR-szakemberek érdekvédelmét nemzetközi 

szinten ellátó, a közönségkapcsolati munka elismertségének növelésén 

munkálkodó szervezet. 

Tagjai és elnöksége kiállnak a fenntartható fejlődés, az üzleti etika és a 

társadalmi felelősségvállalás fontossága mellett, tevékenységük során pedig 

törekednek rá, hogy az együttműködésre törekvő, transzparens kommunikáció a 

versenypiaci gyakorlatban is megvalósuljon. Az MPRSZ továbbra is határozottan 

fellép az ezeket az irányelveket korlátozó intézkedések ellen és szakmai 

rendezvényekkel, állásfoglalásokkal, képzésekkel, illetve kiadványokkal 

támogatja a Public Relations területe iránt érdeklődők fejlődését. 
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7.Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés 

 

Erőforrás ellátottsági mutatók 

 

- 2018-2019. évi bevétele – két év átlagában (10.833 ezer Ft) – meghaladta 
meg az 1 Milló Ft-ot – kritérium  teljesült 

- 2018-2019. évi egybeszámított adózott eredménye 151 ezer Ft) pozitív   - 
kritérium teljesült 

- 2018-2019. években a személyi jellegű ráfordítások nem érték el az összes 
ráfordítás 10 %-át - nem teljesült. 

 

Társadalmi támogatottság mutatói 

 

- 2019-ban  személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel nem volt (a 
szövetség nem regisztrált adóalany) – nem teljesült 

- közhasznú célú költségek 2018-ban és 2019-ben  két év átlagában az 
összes ráfordítás 95,8 %-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 2019-ban is teljesítette a 

közhasznúság megtartásához szükséges kritériumokat. 

 

A Magyar Public Relations Szövetség politikai tevékenységet nem 

folytatott, 2020-ban is közhasznú szervezetként folytatja működését. 
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Budapest, 2020. március 27.   

 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Magyar Public Relations Szövetség Közgyűlése 

2020. május ……………………….n elfogadta. 

 


