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2019/1. számú MRSZ Elnökségi Határozat 

 

Dátum: Budapest, 2019. május 3. 

Tárgy: „MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tag” cím adományozás Dr. Megyer Örs számára  

 
Előzmények 

 

• Az Ügyvezetőség az április 5-i Ügyvezetőségi Ülésen egyhangúlag úgy döntött, hogy 

Dr. Megyer Örsöt MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tagság címre terjeszti az Elnökség elé. 

 

• A főtitkár előkészítette e tárgyban az ügyvezetőségi előterjesztést az Elnökség számára 

és április 16-án az Elnökség számára elektronikus szavazásra bocsátotta. 

 

Határozat 

 

A 23 tagú Elnökség az elektronikus szavazás során 23 igen szavazattal egyöntetűen 

elfogadta az ügyvezetőség előterjesztését: Az MRSZ elnöksége Dr. Megyer Örsöt az 

MRSZ Tiszteletbeli Tagjává választotta.  

 

Háttér 

 

A Magyar Reklámszövetség fennállásának 40. évfordulója alkalmából 2015-ben hozta létre a 

magas rangú iparági elismerést, az MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tag címet, melyet eddig Sas 

István, Dr. Takács Ildikó, Dr. Skriba Judit, Dr. Pócsik Ilona és Merényi Éva 2015-ben vehetett 

át. 

Dr. Megyer Örs több évtizede (tagcég képviseletében vagy egyéni tagként) tagja a Magyar 

Reklámszövetségnek folyamatosan tisztséget vállalva a tagság támogatásával. Korábban 

elnökségi tagként, az elmúlt 7 évben a Felügyelő Bizottság tagjaként, illetve annak elnökeként 

támogatja szövetségünk munkáját. Mindemelett más iparági szervezetekben is – elsősorban az 

ÖRT elnökeként - sokat tett, tesz a kommunikációs iparág elismertségéért, kiemelten az 

önszabályozás területén. Aktívan hozzájárult a társszervezetekkel való közös projektek 

megvalósításához, mint például a Magyar Reklámetikai Kódex frissítéséhez, melyet az MRSZ-

ÖRT készített elő és közösen jelentett be 22 szervezet együttes aláírásával. 

Az "MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tag" címről: 

• A tiszteletbeli tagság folyamatosan, bármikor adományozható az érintett kérelme vagy 

az Ügyvezetés, illetve az Elnökség bármely tagjának javaslata alapján.  

http://mrsz.hu/a-szovetsegrol/mrsz-tiszteletbeli-orokos-tagok/sas-istvan
http://mrsz.hu/a-szovetsegrol/mrsz-tiszteletbeli-orokos-tagok/sas-istvan
http://mrsz.hu/a-szovetsegrol/mrsz-tiszteletbeli-orokos-tagok/dr-takacs-ildiko
http://mrsz.hu/a-szovetsegrol/mrsz-tiszteletbeli-orokos-tagok/dr-skriba-judit
http://mrsz.hu/a-szovetsegrol/mrsz-tiszteletbeli-orokos-tagok/dr-pocsik-ilona
http://mrsz.hu/a-szovetsegrol/mrsz-tiszteletbeli-orokos-tagok/merenyi-eva
http://mrsz.hu/a-szovetsegrol/mrsz-tiszteletbeli-orokos-tagok


 

2 
 

• A tiszteletbeli tagságra az a mindenkor érvényes nyugdíjkorhatárt elérő vagy annál 

idősebb személy jogosult, aki korábban közvetlenül személyében, vagy közvetve 

vállalatán/vállalkozásán keresztül legalább 5 éven keresztül az MRSZ tagja volt és 

bármely nevesített tisztséget betöltött a szervezetben vagy a magyar kommunikációs 

szakma érdekében az MRSZ keretében sokat tett. 

• A cím odaítéléséről való döntés az Elnökség kizárólagos joga. A jelöltről az Elnökség 

személyesen Elnökségi ülésen vagy elektronikus úton (email) szavaz, az előterjesztés 

kiküldését követő 10 munkanapon belül. A Tiszteletbeli Örökös Taggá váláshoz az 

Elnökség teljes létszámának legalább kétharmados igen szavazata szükséges. 

• Az MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tagját a rendes tagokkal minden tekintetben azonos 

jogok és kötelezettségek illetik meg. Kedvezménye, hogy tagdíjat nem kell fizetnie és 

használhatja a címet. Az örökös tagságot egy Oklevél tanúsítja, amelyet az MRSZ 

elnöke Elnökségi vagy Ügyvezetési ülésen ad át. 

 

Jóváhagyva az MRSZ Elnökségének tagjai által: 

1. Baráth Péter, alelnök, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

2. Beke Zsuzsa, elnökségi tag 

3. Bíró Pál, elnökségi tag 

4. Blaskó Nikolett, elnökségi tag 

5. Faludi Péter, elnökségi tag 

6. Fecske Zoltán, elnökségi tag 

7. Gulyás János, elnök 

8. Guttengéber Csaba, ügyvezetőségi-, elnökségi tag  

9. Hantosi Bálint, OOH elnöke, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

10. Hivatal Péter, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

11. Kardos Gábor, elnökségi tag 

12. Liptay Gabriella, elnökségi tag 

13. Mérő Ádám, elnökségi tag 

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

15. Dr. Nemes Ákos, elnökségi tag 

16. Novák Péter, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

17. Pőcze Balázs, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

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

19. Szabó Béla, elnökségi tag 

20. Szelei Szilárd, elnökségi tag 

21. Urbán Zsolt, alelnök, ügyvezetőségi-, elnökségi tag 

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

23. Zalai Ágnes, elnökségi tag 


