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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ  

A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG TAGJAI RÉSZÉRE 

- a koronavírus miatti veszélyhelyzeti rendelkezésekre való tekintettel 

rendhagyó, online résztvétellel -  

 

Tisztelt Tagunk! 

 

Ezúton értesítünk, 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”)  

 

2021. február 25. napján, csütörtök 15:00 órai kezdettel  

a COVID járványhelyzetre, valamint a veszélyhelyzetre és az 502/2020. (XI.16.) 

Korm.rendeletre tekintettel ezúttal ONLINE éves rendes Közgyűlést tartunk Zoom 

alkalmazáson keresztül,  

amelyre tisztelettel meghívunk. 

 

A Közgyűlés a Magyar Reklámszövetség éves rendes Közgyűlése, amelyen a 2020. évi 

szakmai és előzetes pénzügyi eredményekről és a 2021-es tervekről számolunk be.  

 

Napirend előtti pont: 

Közgyűlés kijelölt levezető elnökének köszöntője, a Közgyűlés menetének ismertetése 

 

A Közgyűlés napirendi pontjai:  

1. Elnöki beszámoló a 2019. december és a 2020. december közti időszak egyesületi 

tevékenységéről és a 2020. év előzetes pénzügyi eredményeiről, valamint a 2021. 

évi tervezett költségvetésről 

2. Elnöki beszámoló elfogadásáról online szavazás elindítása (előző évi tevékenység 

beszámoló, 2020. évi előzetes pénzügyi eredmények, 2021. évi költségvetés) 

3. 2021. évi szakmai program ismertetése  

• (alatta online szavazás, eredmények összegzése) 

4. Szavazás eredményeinek ismertetése – az előző évi tevékenység beszámoló, 2020. 

évi előzetes pénzügyi eredmények, 2021. évi költségvetés tárgyában 

 

A Közgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás: 
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A Közgyűlés megtartásának helyszíne és módja: távoli eléréssel online Zoom jelenlét, az 

előzetes regisztrációt követően a főtitkár által rendelkezésre bocsátott linken keresztül. A 

Zoom konferenciaalkalmazás használatához és a Közgyűlésen történő részvételhez 

internetelérés szükséges.  

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 az előírtnál alacsonyabb tagi létszáma miatt 

határozatképtelen, az MRSZ elnöke a megismételt Közgyűlést jelen meghívóval az eredeti 

Közgyűlés helyszínére, módon és napjára, azaz 2021. február 25. 15:15 órára hívja össze. A 

megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben az online megjelent tagok számára 

tekintet nélkül határozatképes.  

Regisztráció a Közgyűlésre: 

A meghívó a tag hivatalos kapcsolattartójának email címére kerül megküldésre, ezt 

követően a regisztráció a Közgyűlést megelőzően 2021. február 22-ig történik a 

főtitkárnak, Fülöp Szilviának megküldendő válasz e-mailben. A Közgyűlés Zoom linkjét 

azon tagok kapják meg a Közgyűlést megelőző napon, akik az előzetes regisztráció során 

megfelelően jelezték részvételi szándékukat, ezzel biztosítható a résztvevő tagok pontos 

beazonosíthatósága. 

Az online regisztráció menetéről, teendőkről (esetleges meghatalmazás szükségességéről, 

megküldéséről) a főtitkár külön tájékoztat benneteket. 

 

Szavazás: 

Az elnöki beszámoló elfogadása elektronikusan történik a Zoom Közgyűlés alatt, melynek 

során a szavazásra jogosult tag választása szerint dönt az 1. napirendi pont alatt prezentált 

elnöki beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról. 

A szavazás pontos módjáról a Közgyűlésre regisztrált, résztvevő tagok részletes előzetes 

információt kapnak a főtitkártól e-mailen, illetve az online Közgyűlés során a levezető elnök 

is ismerteti annak használatát. 

 

A Közgyűlés magyar nyelven folyik. 
 
Budapest, 2021. február 12. 
 
Online részvételetekre feltétlenül számítunk, üdvözlettel: 
 

 

Gulyás János 

elnök 

Magyar Reklámszövetség 


