
Név: Szondy Réka születési év: 1971  

végzettség és szakképzettség 

Történelem-Francia-Hispanisztika szakos középiskolai tanár, JATE, 1996 
Francia tolmács és fordító, ELTE, 1996 
Master of Business Administration (MBA), BME, 1998 
 

jelenlegi munkahely(ek), munkakör(ök) 

Kodolányi János Egyetem – tanársegéd 

tudományos fokozat, tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság 

nincs, folyamatban, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori 
Iskola doktorjelöltje 

eddigi oktatói tevékenység 

Kodolányi János Főiskola – Kodolányi János Egyetem 

• Marketingkommunikáció - 3 év 

• PR és kampánytervezés - 3 év 

• Popkultúra menedzsment - 3 év 

• Kulturális vállalkozási ismeretek – 3 év 

• Fesztiválkommunikáció - 2 év 

• Múzeumi marketing és PR kommunikáció - 2 év 

• Intézményi marketing – 1 év 
 

Budapesti Corvinus Egyetem 

• Sajtókapcsolatok - 4 év 

• Rendezvényszervezés - 4 év 

eddigi szakma, gyakorlat és eredményei  

20 éves, kommunikációs ügynökségeknél szerezett, PR és kommunikációs tanácsadói 
gyakorlat  
 
Legfontosabb ügyfelek, kampányok: 
 
NÉvshowR, Esti Frizbi, Frizbi Hajdú Péterrel – 2005. szeptember – 2014. szeptember 

Az ATV, Storytv, TV2 legsikeresebb televíziós showműsorai 
sajtószóvivői feladatainak ellátása, sajtóesemények szervezése, 
közlemények megírása, kapcsolattartás a sajtóval 
 

CODA Magyarország – 2007. április - 2015. április 
Piacvezető pénzügyi szoftvereket fejlesztő és forgalmazó cég teljes 
körű kommunikációs feladatainak ellátása 
 

Kodolányi János Főiskola – 2007. január óta folyamatos 
Magyarország legnagyobb alapítványi főiskolájának országos szintű 
sajtó kommunikációja 

 
McDonald’s Magyarország – 2008 - 2017 

Magyarország legnagyobb gyorsétterem-hálózata jótékonysági 
akciójának megszervezése, közismert emberek bevonásával 

 



Klasszik Rádió – 2009 – 2010 
Regionális, kizárólag klasszikus zenét sugárzó rádió bevezető 
kampányának tervezése, kivitelezése 

 
Budapest Rádió, PONT FM – 2006. április – 2008. május 

Regionális rádió kommunikációs tevékenységének ellátása, szakmai 
és bulvársajtóval való kapcsolattartás, közlemények írása 

 
ShowTime Budapest – 2004. október – 2005. július 

Magyarország legnagyobb koncertszervezőjének eseményeihez 
kapcsolódó teljes sajtókommunikáció, sajtótájékoztatók szervezése, 
közlemények írása, kapcsolattartás a médiával 

 
EuroCare – 2000. október – 2004. július 

Az egészségügyi cég teljes körű PR kommunikációja - 13 
nagyvárosban zajló sajtókörút, állomásmegnyitók szervezése, a cég 
tevékenységének teljes körű kommunikációja 
 

TV2 – 2003. október – 2004. június 
   A Megasztár PR kommunikációja, sajtófőnöki feladatok ellátása 
 
EU Kommunikációs Közalapítvány – 2003. február – május 

A népszavazást előkészítő, fiataloknak szóló PR kampány 
megtervezése, kivitelezése, teljes körű kommunikációja 

 
LEGO Magyarország – 2003. március – 2004. július 

A LEGO teljes körű kommunikációja, termékbevezető PR 
kampányok, corporate kommunikáció tervezése, lebonyolítása 

 

oktatott tárgy/tárgyak, oktató szakmai/kutatási tevékenysége  

Cikkek: 
 
Ezektől megy fel a magyar reklámos vérnyomása 
Kreatív online, http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/mennyire_stresszes_a_reklamszakma  
2014. december 22. 
 
A kommunikációs szakemberek és a stressz 
In: Hervainé Szabó Gyöngyvér - Folmeg Márta (szerk.) (2015): A munkahelyi jól-lét és 
professzionalizáció kérdései esetkönyv, ISBN 978-615-5075-28-5 
http://www.kodolanyi.hu/jol-let/images/tartalom/File/publikaciok/a-munkahelyi-jol-let-es-
professzionalizacio-kerdesei-esetkonyv.pdf 
 
Eladhatjuk a társadalmi célokat úgy, mint a szappant? 
In: András Hanga (szerk) (215): Kommunikációs terek, DOSZ-Partium-ÚMK, Budapest-
Nagyvárad, ISBN 978 615 8004 47 3 
 
Kaczur-Somfay Dorottya – Szondy Réka: A hiányok nagykönyve – recenzió 
Kreatív folyóirat nyomtatott és online verzió, 2015. június 
 
A kommunikációtudomány társadalmi megítélésének formálása 
Jel-kép 2015. Különszám, DOI: 10.20520/Jel-Kep.2015.1.KLSZ.35 
 
A társadalmi PR és a POE modell 

http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/mennyire_stresszes_a_reklamszakma
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/mennyire_stresszes_a_reklamszakma
https://exch.kodolanyi.hu/owa/redir.aspx?C=3e1525275388457193d77ca465fb5d6e&URL=http%3a%2f%2fwww.kodolanyi.hu%2fjol-let%2fimages%2ftartalom%2fFile%2fpublikaciok%2fa-munkahelyi-jol-let-es-professzionalizacio-kerdesei-esetkonyv.pdf
https://exch.kodolanyi.hu/owa/redir.aspx?C=3e1525275388457193d77ca465fb5d6e&URL=http%3a%2f%2fwww.kodolanyi.hu%2fjol-let%2fimages%2ftartalom%2fFile%2fpublikaciok%2fa-munkahelyi-jol-let-es-professzionalizacio-kerdesei-esetkonyv.pdf
https://exch.kodolanyi.hu/owa/redir.aspx?C=3e1525275388457193d77ca465fb5d6e&URL=http%3a%2f%2fwww.kodolanyi.hu%2fjol-let%2fimages%2ftartalom%2fFile%2fpublikaciok%2fa-munkahelyi-jol-let-es-professzionalizacio-kerdesei-esetkonyv.pdf
https://exch.kodolanyi.hu/owa/redir.aspx?C=3e1525275388457193d77ca465fb5d6e&URL=http%3a%2f%2fwww.kodolanyi.hu%2fjol-let%2fimages%2ftartalom%2fFile%2fpublikaciok%2fa-munkahelyi-jol-let-es-professzionalizacio-kerdesei-esetkonyv.pdf


In: Sós Péter János – Szécsi Gábor (szerk.): Jövőkép és konfliktusok. A Public Relations 
elmélete és gyakorlata. Budapest, Alapítvány a Public Relations Fejlesztéséért, 2016. 
 
Útmutató múzeumok és gyűjtemények számára a megváltozott ismeretszerzési 
környezetben  
In: Schuchmann Júlia (szerk): A közösségfejlesztés új útjai. Székesfehérvár, Kodolányi 
János Főiskola, 2016, ISBN: 978-615-5075-33-9 
 
Konferencia előadások: 
 
2014. november 26. 
A kommunikációs szakemberek és a stressz 
előadás a Munkahelyi jól-lét és stressz a szolgáltatásokban című konferencián a 
Kodolányi János Főiskola és az Alba Polisz Tudományos Park Egyesület szervezésében 
a „Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság – Versenyképesség és 
társadalmi fejlődés TÁMOP-4.2.2 A-11/1/KONV-2012-0069 c. kutatási projekt keretében 
 
2015. március 19. 
Selling brotherhood like soap?  
 New ideas in a changing world of business management and marketing - 3rd Central 
European PhD Workshop on Economics and Busuness Studies 
19th-20th March 2015, Szeged, Hungary  
Organized by University of Szeged, Faculty of Economics and Business Administration  
Doctoral School in Economics 
 
 
2015. április 25. 
A kommunikációtudomány társadalmi megítélésének formálása 
Előadás a Magyar Kommunikációtudományi Társaság „A HELYZET” című konferenciáján 
a kommunikációs képzés jelenéről és jövőjéről, Budapest, Kossuth Klub,  
 
2017. május 13. 
Értékek, normák, attitűdök közvetítése a popkultúra által elmesélt történetekben 
Szimbiózis Napok 2017 konferencia és fesztivál, Narratíva és emlékezet szekció, 
Budapest 
 
2017. június 20. 
Eladhatjuk-e a közjó célokat úgy, mint egy joghurtot, avagy mi fán terem a 
társadalmi marketing? 
Mindenki Akadémiája, az m5 csatorna ismeretterjesztő sorozatában felvett előadás, 
sugárzás ideje 2017. augusztus 
 
2018. október 12. 
Társadalmimarketing-kommunikáció, mint a közjó céljai elérésének társadalmi 
kommunikációs eszköze  
Előadás az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Kommunikációmenedzsment 
Munkabizottság A kommunikációmenedzsment szerepe a közszolgálatban című 
konferenciáján, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 
 

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, 
elismerések 

 Magyar Kommunikáció Tudományi Társaság tagság 



 


