
 

MPRSZ Etikai Bizottság – Közgyűlési Beszámoló 
 
 
Tisztelt Közgyűlés!  
 

2019.11. 19-én vettem át az MPRSZ Etikai Bizottságának a vezetését elődömtől, 

Maczelka Márktól. A tisztújító közgyűlésen 5 fős Etikai Bizottságról döntött a tagság.  

 

Az Etikai Bizottság személyi állománya 

 

Az Etikai bizottság tagjai:  

 

Lakatos-Báldy Zsuzsanna 

R. Nagy András  

Szőke Katalin 

Varga Zita Hella 

Vas Dóra 

 

Az EB tagjai között Lakatos-Báldy Zsuzsanna, a BGE docense és Szőke Katalin 

kommunikációs szakértő  

erős MPRSZ -tapasztalattal rendelkezik, hiszen mindketten korábban az Elnökség 

tagjaként vettek részt a Szövetség munkájában. R. Nagy András, a Próbakő Kft. 

ügyvezető igazgatója komoly szakmai múlttal és MPRSZ -tagsággal rendelkező 

ügynökségi tagja a Szövetségnek. Varga Zita Hella, a Salt PR vezetője  15 éves 

ügynökségi munkatapasztalattal  bír. Jómagam a kkv-szektorban gyűjtöttem közel 20 

éves kommunikációs szakmai tapasztalatot. 



 

 

Gyorsan kiderült, hogy a különböző tudásháttér mellett mindannyian elkötelezettek 

vagyunk a  Szövetség Alapszabályban rögzített céljai iránt, és erős érdeklődéssel bírunk 

(különböző indíttatásból) szakmánk etikai kérdései iránt. Ez a közös érdeklődés és 

szakmai elkötelezettség erős kapocsként köt össze minket, miközben eltérő 

tudáshátterünk és  public relationst széles spektrummal lefedő munkatapasztalatunk 

kellő rálátást biztosít szakmánk etikai problémáira.  

 

Átadás -átvétel  

 

A leköszönő JEB elnök szíves felajánlásából 2019. december 12-én került sor a bizottsági 

munkával kapcsolatos átadás-átvételre. Az etikai kódex felülvizsgálatával, 

aktualizálásával kapcsolatos háttérmunka részleteiről számolt be a leköszönt elnök, 

illetve tájékozódtunk az “Ingyenes PR-related etikai tanácsadás beindítása az MPRSZ 

honlapján”, az “Állásfoglalások proaktív kiadása és a Jó gyakorlatok megosztása” 

munkacímen futó, különböző kidolgozottsági státuszú tervekkel kapcsolatosan.  

 

Szintén munkatalálkozót kezdeményeztünk Dr. Buday-Sántha Andreával, a JEB 

háromszor újraválasztott elnökével, az MPRSZ jogászával, hogy az EB munkáját jelentő 

Alapszabály és Etikai Kódex eljárásrendjével is behatóan megismerkedjünk. A 

munkatalálkozóra az ünnepek miatt már 2020-ban került sor.  

 

Munkaterv kidolgozásának megkezdése, felkészülés az alakuló ülésre 

 



 

Az átadás-átvételi megbeszélést követően az EB  elkezdte megszervezni alakuló 

ülésének napirendjét, munkatervének kidolgozását, a főbb feladatok megosztását. Az EB 

elnökjelölti programomban a megújult etikai kódex népszerűsítését tekintettem központi 

feladatnak, illetve az online térből kiinduló új kíhívások  etikai kódexbe foglalását ( például 

álhírek, deepfake, GDPR etikai vonatkozásai).  Fontosnak tartottam, hogy az EB 

megismertessen a szakmával olyan magyar/és vagy külföldi esetpéldákat, 

esettanulmányokat, melyek bemutatják a public relations szakma új és régóta létező 

etikai kihívásait.  

 

Ezen programvázlat mellett kezdtük meg a 2020-as éves munkaterv kidolgozását, 

melybe mindannyian bekapcsolódtunk. Ennek első eredményeiről következő közgyűlési 

beszámolóban bízom benne, hogy beszélhetek majd a Tisztelt Közgyűlés előtt.  

 

Kérem beszámolóm elfogadását!  

 

Budapest, 2020. április 02. 

 

 
         Vas Dóra, sk 

       Az MPRSZ Etikai Bizottságának Elnöke 
 


