
 

A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG 

(székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.; nyilvántartási szám: 01-02-0000656; a 
továbbiakban: „Egyesület” vagy „MRSZ”) 

A 1/2022 SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT  

AZ OOH TAGOZAT TERVEZETT KUTATÁSÁNAK RÉSZFINANSZÍROZÁSÁRÓL  

 

Kapja: OOH tagozat (MRSZ keretein belül közterület szövetség, mint szakmai tagozat) 

Az Egyesület elnöksége az MRSZ Alapszabály 9.§ (4) pontja alapján1 az alábbi határozat hozta az OOH 
(közterület) tagozat tervezet kutatásának központi büdzséből való részfinanszírozására. 

(1) Az Egyesület az OOH tagozat számára biztosítja a közterületi tagozatok által befizetett 2022. 
éves tagdíj (4.565.000 Ft) 15%-át, 648.750 Ft-ot az iparági érdekképviseletet előre mozdító, 
tervezett OOH kutatás részfinanszírozására. 

(2) Az MRSZ főtitkára ennek megfelelően a jelen határozatot követően 8 napon belül az MRSZ 
főszámláról átvezeti az OOH tagozat alszámlájára a 648.750 Ft összeget. 

(3) Az elnökség tudomásul veszi, hogy az OOH tagozat benyújtott kutatási tervei közül az OOH 
tagozat tagjai a soron következő OOH taggyűlésen szavazás útján választják ki a 
megvalósítandó kutatás végső témáját, így ennek költsége - a kiválasztott kutatási témájától 
és a kutatás formájától függően - 3-6 millió Ft között mozog.  

(4) Az elnökség tudomásul veszi továbbá, hogy az OOH tagozat a kutatást részben (A) az OOH 
alszámlán a tagok által korábban befizetett és elhatárolt keretből 1 millió Ft felhasználásával 
(melyről az OOH tagozati szabályzat alapján az OOH tagok saját hatáskörben döntenek); (B) 
részben a jelen határozat alapján biztosított, az az OOH tagok által befizetett éves MRSZ 
tagdíjak összegének 15%-ból; (C) illetve a tagok további, kiegészítő (cég méret szerinti) 
részarányos pénzügyi hozzájárulásából kívánja finanszírozni. 

(5) Az OOH kutatás részkifizetése mind az OOH alszámlán a tagok által korábban befizetett és 
elhatárolt keretből, mind a jelen határozat alapján biztosított, az OOH tagok által befizetett 
éves MRSZ tagdíjak összegének felhasználása esetén a mindenkor érvényes pénzügyi 
jogszabályok szerint történhet(nek) meg (pl. alvállalkozói szerződés(ek), megrendelő(k), 
alvállalkozói számlák ellenében történő kifizetések), melyet a főtitkár felügyel és segíti annak 
lebonyolítását. 

(6) Amennyiben az OOH tagozat tagjai úgy döntenek, hogy kiegészítő (cég méret szerinti) 
részarányos pénzügyi hozzájárulást az MRSZ-en keresztül, újabb befizetésekkel kívánják 
finanszírozni (4) (C) pont alapján, úgy arra is érvényes az (5)-ös pont. 

(7) Az elnökség továbbá kéri az OOH tagozatot, hogy az OOH tagozat tagjai által kiválasztott 
kutatás további részleteiről (végső téma, büdzsé, szerződött partnerek, tervezett felhasználás 
és kommunikáció) tájékoztassa az elnökséget.  

 

 
1 Az alapszabály 9. § (4) pontja szerint a szakmai tagozatok és szakmai bizottságok a tagozati tagság által 

befizetett tárgyévi tagdíjak teljes összegének maximum 15%-áig szakmai projekt munka megvalósítására 
keretösszeget igényelhetnek a központi egyesületi költségvetésből. Az igényt évente két alkalommal, május 15-
ig és november 15-ig lehet benyújtani. Az ügyvezetőség a projektterveket véleményezi és előterjeszti az 
elnökség számára. Az elnökség az egyesület teljes költségvetésének, cash flow helyzetének és tagozati- illetve 
bizottsági tagság által befizetett tagdíjak összegének figyelembevételével hoz döntést.  
 

https://mrsz.hu/a-szovetsegrol/alapszabaly


 

Előzmények: 

• Az OOH tagozat elnöke, Hantosi Bálint a főtitkár előkészítésével kérelmet nyújtott be az 

ügyvezetőség számára.  

• A kérelmet az ügyvezetőség megszavazta a tervezett közterületi kutatás megvalósítására és 

annak finanszírozási kiegészítésére.  

• Az 1/2022 SZÁMÚ ÜGYVEZETŐSÉGI JAVASLAT AZ ELNÖKSÉG SZÁMÁRA dokumentumot a 

főtitkár az ügyvezetőség nevében az elnökség számára e-szavazásra megküldte 2022. május 

6-án. 

• Az MRSZ elnöksége az Egyesület ügyvezetőségének 1/2022 számú ügyvezetőségi javaslatát 

2022. május 6-12. között elektronikusan lebonyolított szavazás útján elfogadta az OOH 

(közterület) tagozat tervezet kutatásának központi büdzséből való részfinanszírozására: A 24 

tagú elnökség 23 tagja megszavazta / 1 elnökségi tag, az OOH elnök tartózkodása mellett. 

A jelen határozat mellékletét képezi az MRSZ 1/2022 SZÁMÚ ÜGYVEZETŐSÉGI JAVASLAT AZ 

ELNÖKSÉG SZÁMÁRA dokumentum. 

Budapest, 2022.május 12. 

 

 

Az MRSZ elnöksége: 

  



MELLÉKLET: 

 

A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG 

(székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.; nyilvántartási szám: 01-02-0000656; a 
továbbiakban: „Egyesület” vagy „MRSZ”) 

A 1/2022 SZÁMÚ ÜGYVEZETŐSÉGI JAVASLATA AZ ELNÖKSÉG SZÁMÁRA  

AZ OOH TAGOZAT TERVEZETT KUTATÁSÁNAK RÉSZFINANSZÍROZÁSÁRA  

 

Tisztelt Elnökség, 

Az MRSZ ügyvezetősége véleményezte és támogatja az MRSZ-OOH tagozat alábbi kérelmét és kéri az 

elnökséget annak megszavazására, támogatására: 

MRSZ-OOH (közterületi) tagozat kérelem: 

Az MRSZ-OOH (közterület tagozata) kutatást kíván készíteni az iparág érdeképviselete érdekében 

2022-ben. A kutatás témáját az OOH taggyűlés fogja kiválasztani a tervezett témák közül 

(mellékletként csatolva) a soron következő OOH tagozati gyűlésen. (OOH taggyűlés tervezett 

időpontja május vége, június eleje.) 

A megvalósuló kutatás összege a kiválasztott kutatási témájától és a kutatás formájától függően 3-6 

millió Ft között mozog. Az OOH tagozat a kutatást részben (1) az OOH alszámlán a tagok által 

korábban befizetett és elhatárolt keretből 1 millió Ft felhasználásával (részletezve a háttér 

pontban); (2) részben az MRSZ alapszabály alapján az OOH tagok által befizetett éves tagdíjak 

összegének 15%-ból, (3) illetve a tagok további, kiegészítő (cég méret szerinti) részarányos 

pénzügyi hozzájárulásából kívánja finanszírozni. 

Az OOH tagozat nevében az OOH elnöke, Hantosi Bálint kéri a tisztelt ügyvezetőséget és 

elnökséget, hogy (2)-es pont tekintetében a közterületi tagok (17 tag) által 2022. évi éves tagdíj 

4.565.000 Ft éves tagdíj 15%-át, 648.750 Ft szíveskedjen biztosítani a kutatás részfinanszírozására, 

amelyet az alapszabály tesz lehetővé. 

Ügyvezetőség javaslat: 

A fentiek alapján az MRSZ Ügyvezetősége az MRSZ alapszabály 9.§ (4) pontja alapaján támogatja az 

OOH tagozat kérelmét a tervezett közterületi kutatás megvalósításában és annak finanszírozási 

kiegészítésére javasolja az elnökség számára az OOH tagok éves tagdíjának 15%-ának, azaz 648.750 

Ft-os keret biztosítását is e célra az MRSZ éves költségvetésből. 

Háttér / indoklás: 

Az alapszabály 9. § (4) pontja szerint a szakmai tagozatok és szakmai bizottságok a tagozati tagság 

által befizetett tárgyévi tagdíjak teljes összegének maximum 15%-áig szakmai projekt munka 

megvalósítására keretösszeget igényelhetnek a központi egyesületi költségvetésből. Az igényt évente 

két alkalommal, május 15-ig és november 15-ig lehet benyújtani. Az ügyvezetőség a projektterveket 

véleményezi és előterjeszti az elnökség számára. Az elnökség az egyesület teljes költségvetésének, 

cash flow helyzetének és tagozati- illetve bizottsági tagság által befizetett tagdíjak összegének 

figyelembevételével hoz döntést.  

AZ MRSZ OOH tagozat 17 tagjának tagdíjszámlái rendezettek, az OOH tagoknak tartozása nincs. 



Az MRSZ cash-flow helyzete lehetővé teszi, hogy a maximális éves 15%-os keretet az OOH számára 

biztosítsa: 

MRSZ CASH-FLOW ÁLLÁS (2022.04.25-én): 32.925.123 Ft 
• MRSZ 2022-ben befolyt tagdíjbevételek összesen 16.523.650 Ft 

• Tagdíj bevétel korábbi évek: 5.515.650 Ft (tárgyi adómentes) 
• Tagdíj bevétel 2022.I.félév: 11.007.950 Ft (tárgyi adómentes) 

• MRSZ 2022-ben eddig felmerülő költségek nettó 7.461.709 HUF / bruttó 8.753.438 Ft 
 

OOH tagozat előzmények: 

Az OOH Tagozat 2017-ben alakult újjá az MRSZ keretein belül mintegy 19 közterületi média és 

szolgáltató cég belépésével. Az OOH tagok az MRSZ-szel kötött egyedi szerződések alapján az 

érdekképviseleti tevékenység költségeire az OOH tagok árbevételi méret arányosan nettó 15.400 Ft-

ot (bruttó 19.558 Ft-ot) fizettek be az MRSZ OOH tagozat számára létrehozott alszámlára. Ebből 

2017-ben és 2018-ban az Európai Bizottsági panasz és jogi eljárás finanszírozására és alkotmányjogi 

és adójogi ügyben való eljárásra bruttó 17.919.301 Ft-ot fordítottak ügyvédi költségekre. Az OOH 

tagozati szabályzata szerint a külön befizetett összeg az OOH tagok által megszavazott projektre 

használható fel. A befizetett összeg maradékát 2018 óta az OOH alszámlán tároljuk, melynek összege 

a banki költségek folyamatos levonásával jelenleg 1.377.127 Ft. 

Az Egyesület ügyvezetősége kéri az elnökséget, hogy a fentiek alapján szavazza meg az MRSZ-OOH 

tagozat számára a központi költségvetésből a 648.750 Ft-os keret biztosítását az OOH kutatás 

részfinanszírozására. 

Budapest, 2022.május 6. 

Üdvözlettel: 

 

 

Az MRSZ ügyvezetősége 

 


