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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ  

A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG TAGJAI RÉSZÉRE 

 

 

Tisztelt Tagunk! 

 

 

Ezúton értesítjük tisztelt tagjainkat, hogy a Magyar Reklámszövetség (székhely: 1053 

Budapest, Kossuth Lajos u 7-9.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék; régi nyilvántartási 

szám: 656/1989; új nyilvántartási szám: 01-02-0000656; a továbbiakban: „MRSZ”)  

 

2018. május 24. napján 15:30 órai kezdettel  

 

a Central Media Székház konferencia termében (cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) 

 

Közgyűlést tart, amely Közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívom. 

 

A Közgyűlés az Alapszabály 10. § f) pontja értelmében az Egyesület Elnökség által 

összehívott Közgyűlése:  

• Az Elnökség a 2018/2 számú Elnökségi Határozatban rögzítette új MRSZ tagdíj 

struktúrát és tagdíjakat az Alapszabály 11. § 7) pont harmadik bekezdése 

értelmében, amely -a jelenlegi - 11 éve változatlan - tagdíj rendszer és tagdíjak 

helyébe lép 2018. július 1-i hatállyal. 

• Az Elnökség a 2018/3 számú Elnökségi Határozatban rögzítette az MRSZ-IAB 

Hungary együttműködési megállapodás aláírásának és az ehhez szorosan 

kapcsolódó MRSZ Alapszabály IAB Hungary-ra vonatkozó kiegészítéseinek 

támogatását. 

• Az Elnökség a 2018/4 számú Elnökségi Határozat alapján közgyűlési döntésre 

terjeszti elő az MRSZ Alapszabály elnöki tisztségviselő mandátum tárgyában 

előkészített javaslati verziókat figyelemmel arra, hogy a 2018. január 31-i 

Közgyűlésen az Egyesület valamennyi tisztségviselője tekintetében rögzített egységes 

szabályt, a 8.§ (6) pont kiegészítést és a korábban hatályban lévő alapszabály 11. § 

(5)-ös bekezdésének törlését a tagság nem egyhangúlag szavazta meg (117 igen, 40 

nem, 15 tartózkodás mellett). 
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• A Közgyűlés hagyja jóvá az Egyesület 2017. évi egyszerűsített éves pénzügyi 

beszámolóját a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az 

Alapszabály 10.§ (3) bekezdés e) pontja értelmében. 

• A Közgyűlés 1 új elnökségi tagot választ a cégváltás miatt hirdetői szektorban 

megüresedett elnökségi tisztségre. 

 

A Közgyűlés napirendi pontjai: 

 

1. Közgyűlés levezető elnök és a Közgyűlés további tisztségviselőinek megválasztása 

 

2. Elnöki beszámoló a 2018. január és 2018. május közti időszakról és a 2018. Q2-

Q4 tervekről 

• Új MRSZ tagdíjrendszer és tagdíjstruktúra bemutatása  

• MRSZ-IAB stratégiai együttműködés részleteinek ismertetése 

 

3. Az Egyesület 2017. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolója 

 

4. 2017. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló elfogadása 

 

5. Az Elnökség előterjesztése az MRSZ Alapszabály kiegészítésekről az IAB 

Hungary vonatkozásában 

 

6. Szavazás az MRSZ Alapszabály kiegészítésekről az IAB Hungary vonatkozásában 

 

7. Az Elnökség előterjesztése az MRSZ Alapszabály elnöki tisztségviselő mandátum 

tárgyában előkészített javaslati verziókra 

 

8. Szavazás az MRSZ Alapszabály elnöki tisztségviselő mandátum tárgyában előkészített 

javaslati verziókra 

 

9. Elnökségi tag választása a megüresedett helyre  

 

10. Szavazás az Elnökségi tag személyéről 

 

11. Szavazatok összesítése 

 

12. Eredmények ismertetése: új Elnökségi tag  

 

 

A Közgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás: 

 

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét. 
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A Közgyűlés az Alapszabály 10.§ (1) b) pontja alapján határozatképes, ha azon az 

Alapszabály 10.§ (1) a) pontja szerint számított szavazatok egynegyedét képviselő tagok jelen 

vannak.  

Ha a Közgyűlés a fent megjelölt időpontban a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb 

száma miatt határozatképtelen, az MRSZ Elnöke a megismételt Közgyűlést jelen meghívóval 

az eredeti Közgyűlés helyszínére és napjára, azaz 2018. május 24. 16:00 órára hívja össze. A 

megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet 

nélkül határozatképes. 

A napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagok, előterjesztések és határozati javaslatok a 

közgyűlés időpontját megelőzően a tagok számára megküldésre kerülnek. 

 

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén és napján történik 15:00 és 15:30 között. 

 

A Közgyűlés magyar nyelven folyik. 

 

 

Budapest, 2018. május 11. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 


