
MPRSZ Etikai Bizottság – Közgyűlési Beszámoló 

 

Tisztelt Közgyűlés!  

 

Az Etikai Bizottság személyi állománya nem változott az év során. Az Etikai bizottság tagjai:  

dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna, R. Nagy András, Szőke Katalin, Varga Zita Hella, Vas Dóra.  

 

EB Ülések: Az EB  4 online ülést tartott 2021-es év során.  

 

2021. 03.31. Akkreditáció véleményezésével kapcsolatos álláspont kialakítása 

2021. 05.02. EB- ajánlás tervezése  

2021. 07.05. T/16365 törvénytervezet MPRSZ állásfoglalással kapcsolatos EB álláspont kialakítása  

2021. 12.02. Örökös tagok -kötet állásáról  
 

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 (még a nyári, informális személyes találkozón is részt vettünk).  

 

A 2021-es évben az Etikai Bizottság teljesen online tartotta a kapcsolatot. Ez nem ment a munka 

rovására, rendszeresen tájékoztattuk egymást a legfontosabb történésekről, az MPRSZ-ben folyó 

munkáról. A tudatos információáramlás sokat segített abban, hogy minden EB-tag “képben 

maradjon” az EB folyó ügyeivel. Így gyorsan és hatékonyan tudtunk álláspontot kialakítani egy-egy 

felmerülő kérdésben. Nagy értéknek tartom, hogy minden ülésünkön minden EB-tag részt vett, 

minden felmerült kérdésben minden tag véleményt nyilvánított és aktivitásával hozzájárult ahhoz, 

hogy segíthessük az MPRSZ -ben folyó szakmai munkát.  

 

Amit megvalósítottunk:  

 

• Ajánlást dolgoztunk ki a felvételi folyamatban alkalmazott alkalmassági tesztekkel 

kapcsolatosan, melyet 2021 márciusában adott ki az MPRSZ.  

• Folytattuk tavaly megkezdett etikai fókuszú beszélgetéseket az örökös tagokkal. Az interjúk 

az MPRSZ honlapján, illetve hírlevelein keresztül jutottak el a tagsághoz és a szakmához. 

Varga Zita Hella tagtársunk előkészített egy interjúkötetet, melyben az összes elkészült 

interjú helyet kapott. A Salt Communications szponzorként a kiadványszerkesztést vállalta.  

 

Az év során az EB tagok tevékeny részt vállaltak az MPRSZ-en belül folyó szakmai munkában is.  

 

• R. Nagy András ügynöksége, a Próbakő Kft. ad helyet a szövetség könyvtárának.  

• Szőke Katalin a projekt indulása óta tevékeny részt vállal a PR Múzeum létrehozásában.  

• Három EB tag is részt vett a Szövetség ez évi legnagyobb projektjében, a Trendriport 2021 

létrejöttében, Varga Zita Hella és Vas Dóra szekció szerkesztőként.  

 

Kérem beszámolóm elfogadását!  

 

Budapest, 2022. március 24 

 

 

         Vas Dóra, sk 

       Az MPRSZ Etikai Bizottságának Elnöke 


