
 
MPRSZ Etikai Bizottság – Közgyűlési Beszámoló 
 
 
Tisztelt Közgyűlés!  
 
Az EB személyi állomány: 
 
Az Etikai Bizottság személyi állománya nem változott az év során. Az Etikai bizottság tagjai:  
Lakatos-Báldy Zsuzsanna, R. Nagy András, Szőke Katalin, Varga Zita Hella, Vas Dóra.  
 
EB Ülések:  
 
Az EB négy ülést tartott 2020-as év során. Ebből 1 személyes, három pedig online zajlott.  
 
01. 15. kedd (személyes) Éves munkaterv megvitatása, elfogadása 
04.02. Etikai vizsgálatok belső munkarendjének megvitatása, elfogadása 
06.12. (online) egyéni tagi jelentkezések elbírálási szempontjaival kapcsolatos ajánlás 
elfogadása 
11.22. alkalmassági teszt ajánlás elfogadása 
 
Elnökségi ülések:  
 
Fontosnak tartottuk, hogy az Etikai Bizottság folyamatosan információval rendelkezzen a 
Szövetség szakmai munkájával kapcsolatosan. Ennek érdekében minden Elnökségin 
képviseltette magát az EB, legalább 1 fővel.  
 
Mivel az Elnökség fő feladatának a szövetség megújítását tekintette, és a taglétszám növelésre 
törekedett, fel kellett készülnünk arra, hogy az etikai bizottság ügyszáma is nőhet. Így egyik 
elődleges feladatnak azt tekintettük hogy felkészüljünk az etikai vizsgálatok lefolytatására.  
 
Ehhez 2020 március elején munkatalálkozót folytattunk le Dr. Buday-Sántha Andreával, melyre 
konkrét kérdéslistát vittünk. Kérdéseink a bizottság munkarendjére, az anonim bejelentés 
kezelésére, a különböző jogi terminológiák megértésére (ötlet, szabadalom, jóhírnév védelme) 
irányultak. Ennek mentén kialakítottuk  
 
A 2020-as évben több szempontból szerettünk volna az etikai kérdésekkel foglalkozni, azonban 
a koronavírus-járvány egész üzleti évet meghatározó terjedése erőteljesen közbeszólt. Így a 
személyes aktivitásra építő programelemeket nem tudtuk megvalósítani.  
 
Amit megvalósítottunk:  
 

• Felvettük a kapcsolatot európai pr szervezetek etikai bizottságaival 2020 májusában- 
júniusában. Az iránt érdeklődtünk, hogy a pandémia első hullámára hogyan reagáltak, 
mivel szakmavédelmi, érdekvédelmi intézkedéseket vittek véghez, illetve milyen etikai 



 
kérdésekkel szembesültek. A sikeres kapcsolatfelvételek eredményeiről beszámoltunk 
az Elnökségnek.   
 

• Beszélgettünk az örökös tagokkal. Mivel tudásuk, szakmai és emberismeretük, 
tapasztalataik olyan értéket képviselnek a szakmánk számára, szerettük volna 
méltóképpen bemutatni gondolkodásukat, és hitelesen dokumentálni, etikai 
nézőpontból.  Összesen 4 interjú valósult meg Varga Zita Hella munkájának 
köszönhetően, melyek az MPRSZ honlapján, illetve hírlevelein keresztül jutottak el a 
tagsághoz és a szakmához.  
 

• Az MPRSZ új díjaival kapcsolatosan fontosnak tartottuk, hogy hangsúlyosan 
érvényesüljenek etikai szempontok, a társadalmi felelősség, illetve esélyegyenlőség 
kérdésköre, így a díjakat megújító MPRSZ munkabizottság számára a díjakkal 
kapcsolatos belső ajánlást fogalmaztunk meg.  

•  

• Elkészítettünk egy ajánlást, Földes Veronika szakmai titkár kezdeményezésére, az 
alkalmassági tesztekkel kapcsolatosan, melynek publikálása 2021 tavaszára valósul 
meg.  

 
 
 
Kérem beszámolóm elfogadását!  
 
Budapest, 2021. március 10. 
 
 
         Vas Dóra, sk 
       Az MPRSZ Etikai Bizottságának Elnöke 
 


