KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG TAGJAI RÉSZÉRE

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”)
2018. december 14. napján, péntek 15:00 órai kezdettel
A KPMG Hungária Kft. irodaházának földszinti konferencia termében (cím: 1134
Budapest, Váci út 31)
Tisztújító Közgyűlést tart, amelyre tisztelettel meghívjuk.
A Tisztújító Közgyűlés helyszínéről, a jelöltállítás menetéről a jövő héten küldünk
részletes információt.
A Közgyűlés összehívását a 2016-2018 közti ciklus lejárta teszi szükségessé: A Közgyűlés a
következő hároméves ciklusra (2019-2021) választja meg a Magyar Reklámszövetség
tisztviselőit, így az MRSZ Alapszabályának 11.§-a alapján az Elnökség 24 tagja közül 22
tagot, köztük az Elnököt, valamint a 13.§-a alapján a Felügyelő Bizottság 3 tagját.

A Közgyűlés napirendi pontja:
1. Közgyűlés levezető elnök és a Közgyűlés további tisztségviselőinek megválasztása
2. Elnöki beszámoló a 2012. december és a 2018. december közti időszakról
3. Elnöki beszámoló elfogadása
4. Szavazás az Elnök személyéről
5. Pénzügyi beszámoló a 2012. december és a 2018. december közti időszakról
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(Közben Elnök személyére leadott szavazatok összesítése)
6. Pénzügyi beszámoló elfogadása
7. Elnök választás eredményének kihirdetése
8. Szavazás a további Elnökségi tagok személyéről és szavazás a Felügyelő
Bizottsági tagok személyéről
9. Tagozatok beszámolói
(Közben Elnökségi tagok és Felügyelő Bizottsági tagokra leadott szavazatok
összesítése)
10. Eredmények ismertetése: Elnökség, Felügyelő Bizottság tagok eredményhirdetés

A Közgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás:
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.
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. december 14.
15:15 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 14:30 és 15:00 között.
A Közgyűlés magyar nyelven folyik.

Budapest, 2018. november 22.
Tisztelettel:

Urbán Zsolt
Elnök
Magyar Reklámszövetség
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