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Dátum: Budapest, 2018. április 24. 

Tárgy: Az MRSZ Alapszabály elnöki tisztségviselő mandátumára vonatkozású módosítás 

 

Az Elnökség 2018. április 24-i ülésén külön pontként tárgyalta az MRSZ Alapszabály 

elnöki tisztségviselő mandátumára vonatkozású módosítást az alábbi indoklással: 

• A január 31-i Közgyűlésen a tagság az egyesület valamennyi tisztségviselője 

tekintetében rögzített egységes szabályt, a 8.§ (6) pont kiegészítést és a korábban 

hatályban lévő alapszabály 11. § (5)-ös bekezdésének törlését („Az  elnöki  tisztséget  

egyhuzamban  legfeljebb  két  cikluson  keresztül  töltheti  be  egyazon személy. Ezt 

követően újbóli megválasztásához legalább egy ciklusnak el kell telnie.”) nem 

egyhangúlag szavazta meg (117 igen, 40 nem, 15 tartózkodás mellett). 

• Az MRSZ Ügyvezetősége a január 31. Közgyűlést megelőzően előzetesen nem hozott 

arról támogató döntést, hogy az előző pontban részletezett módosítási javaslat a 

Közgyűlés elé szavazásra kerüljön. Az MRSZ Ügyvezetősége ezért a korábban 

hatályban lévő alapszabály 11. § (5)-ös bekezdésének visszaillesztését javasolta az 

Elnökség számára. 

 

Az Elnökség az ülésen 9 igen és 3 nem szavazattal az alábbi, 2018/4.számú MRSZ Elnökségi 

Határozatban rögzítetteket támogatta. 

 

2018/4. számú MRSZ Elnökségi Határozat 

 

A május 17-i Közgyűlésen az Elnökség a tagság elé terjeszti szavazásra az MRSZ 

Alapszabály elnöki tisztségviselő mandátumára vonatkozó alábbi javaslatot: 

 

1. A Közgyűlés külön szavazzon arról, hogy az A) vagy B) vagy C) verzió szerint A) 

maradjon változatlan a szövegezés a január 31-én megszavazott módosítás szerint; vagy 

a B) vagy C) verzió szövegjavaslatai alapján egészüljön ki az alapszabály. 

 

A verzió 

8.§(6) pont változatlanul marad: 
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(6) Az egyesület választott tisztségviselői, mandátumuk lejártát, illetve megbízatásuk 

megszűnését követően - jogszabály ezzel ellentétes tartalmú kifejezett tiltó rendelkezése 

hiányában – újraválaszthatók. 

 

B. verzió 

8.§ (6) pontja a vastagon és pirossal kiemelt mondattal kiegészül és bővül a vastagon és 

pirossal kiemelt alábbi szövegezésű (7)-es ponttal: 

 

(6) Az egyesület választott tisztségviselői, mandátumuk lejártát, illetve megbízatásuk 

megszűnését követően - jogszabály ezzel ellentétes tartalmú kifejezett tiltó rendelkezése 

hiányában – újraválaszthatók. Az egyesület Elnöke tekintetében a jelen pont 

rendelkezései az alábbi 8. § (7) pontjában foglalt eltéréssel alkalmazhatók. 

 

 (7) Az elnöki tisztséget főszabály szerint egyhuzamban legfeljebb két cikluson 

keresztül töltheti be egyazon személy. Ezt követően újbóli megválasztásához 

legalább egy ciklusnak el kell telnie.  

 

C verzió  

8.§ (6) pontja a vastagon és pirossal kiemelt mondattal kiegészül és bővül a vastagon és 

pirossal kiemelt alábbi szövegezésű (7)-es ponttal: 

 

(6) Az egyesület választott tisztségviselői, mandátumuk lejártát, illetve megbízatásuk 

megszűnését követően - jogszabály ezzel ellentétes tartalmú kifejezett tiltó rendelkezése 

hiányában – újraválaszthatók. Az egyesület Elnöke tekintetében a jelen pont 

rendelkezései az alábbi 8. § (7) pontjában foglalt eltéréssel alkalmazhatók. 

 

 (7) Az elnöki tisztséget főszabály szerint egyhuzamban legfeljebb két cikluson 

keresztül töltheti be egyazon személy. Ezt követően újbóli megválasztásához 

legalább egy ciklusnak el kell telnie. Kivételt képez ez alól, ha különösen indokolt 

esetben az egyesület érdekében az előző két ciklusban elnökségi tisztséget betöltő 

személyt az Elnökség minősített többsége (kétharmada) jelölésre javasolja és a 

Közgyűlés megerősíti, azaz harmadik ciklusra is megválasztja az Elnököt. 

 

2. A Közgyűlés előtt ismertetni kell az előzmények részleteit, valamint azt, hogy az 

Elnökség többsége (pontos szavazati aránnyal) melyik verziót támogatta leginkább: 
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• A verzió – 3 támogató / igen szavazat 

• B verzió – 3 támogató / igen szavazat 

• C verzió – 5 támogató / igen szavazat 

• 1 tartózkodik 

 

Jóváhagyva az MRSZ Elnökségének személyesen jelen lévő tagjai által: 

1. Baráth Péter, elnökségi tag 

2. Gulyás János, alelnök, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

3. Guttengéber Csaba, elnökségi tag 

4. Kardos Gábor, IAB Hungary alelnöke, elnökségi tag,  

5. Liptay Gabriella, elnökségi tag 

6. Mezriczky László, elnökségi tag 

7. Nagy Bálint, alelnök, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

8. Sopov István, IAB elnöke, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

9. Vidus Gabriella, alelnök, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

10. Vörös Csilla, PPT elnöke, elnökségi tag 

11. Zájer Attila, elnökségi tag 

12. Urbán Zsolt, elnök 

 

 


