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A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG 

(székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.; nyilvántartási szám: 01-02-0000656; a 
továbbiakban: „Egyesület” vagy „MRSZ”) 

AZ MRSZ 1/2022 SZÁMÚ ÜGYVEZETŐSÉGI HATÁROZATA  

AZ EGYESÜLET TAGDÍJFIZETÉSI RENDJÉRŐL 
 

Az Egyesület ügyvezetősége az MRSZ Alapszabály 6. § (7) bekezdése alapján1 az alábbi 
határozat hozta az MRSZ és a kiemelt tagozatként működő IAB Hungary stabil pénzügyi 
működésének biztosítása és az elmúlt két évben tapasztalt magas tagdíjkintlévőségek 
visszaszorítása érdekében. 

 

(1) A 30 napnál hosszabb idejű lejárt tagdíjszámla esetében az érintett tagnak 

(tagcég – jogi tag / egyéni tag: továbbiakban egységesen tag) a késedelmi kamatot 

is meg kell fizetnie, amelyet a Ptk.-ban foglaltak szerint felszámítunk.  

 

(2) Az MRSZ iroda (MRSZ főtitkár vagy IAB ügyvezető és / vagy adminisztratív 

munkatársak) írásbeli figyelmeztetést küld mindazon tagoknak, akiknek aktuális 

vagy korábbi időszakra vonatkozó tagdíjszámlája több mint a 30 napja lejárt. Az 

MRSZ iroda a fizetési felszólításában az alábbiakat jelzi az érintett tagoknak: 

o Az MRSZ iroda csatolja a szóban forgó számla (számlák) pdf másolatát 

(másolatait) és 15 napos fizetési póthatáridőt megjelölve kéri annak (azok) 

kiegyenlítését.  

o Az érintett tagcég jogosult a felszólítást követően 15 napon belül 

válaszlevelében indoklással szolgálni, amennyiben alaptalannak tartja a lejárt 

követelés(eke)t - azaz a tényeket, bizonyítékokat felmutatni pl. utalási 

igazolás(ok). 

 

(3) Amennyiben a 2 vagy kettőnél több lejárt tagdíj számlatartozással rendelkező 

MRSZ tag nem tesz eleget a vonatkozó tagdíj számlák (a felszólító levelében 

jelzett 15 napos) póthatáridőn belüli díjfizetési kötelezettségének vagy a 

póthatidőn belüli megfizetésnek elmaradására megfelelő indoklásával nem tud 

szolgálni (tények, bizonyíték pl. utalási igazolás(ok)) és az indoklás az alapszabály 

szerint nem elfogadható, úgy a tag és az MRSZ közötti tagsági jogviszonyt az 

Egyesület ügyvezetősége a harminc napos határidővel írásban felmondja. 

 

(4) A tagok a számlázási cím, adószám, postacím vagy cégnév változásokról 

kötelesek tájékoztatni az MRSZ irodát az office@mrsz.hu (pénzügy) és/vagy a 

 
1 6. § A tagsági viszony megszűnése: (7) Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólításra a megjelölt 
póthatáridőben sem tesz eleget, az egyesület Ügyvezetősége a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban 
felmondhatja. Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot a mulasztás jogkövetkezményeire, továbbá arra, hogy 
amennyiben a felszólítás alaptalan, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat. A felmondást 
indokolni kell és a felmondásban tájékoztatni kell a tagot a jogorvoslati lehetőségről.  A tag tartozásának a 
felszólításban megjelölt póthatáridőn túl történő megfizetése esetén kérheti ismételt felvételét az egyesület tagjai közé 
az új tag felvételére vonatkozó eljárás szabályai szerint. A tagsági jogviszony a felmondási idő elteltével szűnik meg. 

https://mrsz.hu/a-szovetsegrol/alapszabaly
mailto:office@mrsz.hu
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főtitkár (fulop.szilvia@mrsz.hu) illetve IAB ügyvezető (pal.papliczky@iab.hu) e-mail 

címek valamelyikére megküldve. 

• A számlázási adatokban bekövetkező változások miatt kiállított helytelen 

tagdíjszámlák nem mentesítik az MSZ és IAB Hungary tagokat a fentiek alól, 

amennyiben arról az MRSZ irodát a számlázási időszakot2 megelőzően nem 

tájékoztatták. 

 

(5) Amennyiben az MRSZ iroda hibájából kerül sor nem megfelelő MRSZ vagy IAB 

tagdíjszámla kiállítására, úgy az új korrigált számlán szereplő fizetési határidő a 

mérvadó. 

 

A határozat tartalma a tagokkal megosztásra kerül. 

 

Budapest, 2022. április 13. 

A Magyar Reklámszövetség ügyvezetősége 

 

 
2 Számlázási ciklusok: 

• Aktuális év MRSZ/IAB első féléves tagdíj számlák: aktuális év januárjában állítjuk ki 

• Aktuális év MRSZ/IAB második féléves tagdíj számlák: aktuális év júliusában állítjuk ki 
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