
 

 

 

Dátum: Budapest, 2018. január 18. 

Tárgy: MRSZ Elnökségi Határozat az MRSZ és IAB Hungary együttműködésről, a tárgyalások 
folytatásáról 

 

Az MRSZ Ügyvezetése 2018. január 18-én az MRSZ-IAB együttműködés tárgyában határozati javaslatot 

terjesztett az MRSZ Elnöksége elé. Az MRSZ Elnöksége a határozati javaslatot éves rendes Elnökségi 

Ülésén 2018. január 18-án 14 IGEN és 1 TARTÓZKODÁS mellett megszavazta: 

 

2018/1. számú MRSZ Elnökségi Határozat 

(1) ÚJ TÁRGYALÁSI SZAKASZ 

A Magyar Reklámszövetség kész új tárgyalási fejezetet nyitni és az IAB érdekeit újra meghallgatva 

olyan közös, egy szervezeten belüli stratégiai, operatív és pénzügyi együttműködést kidolgozni, 

mely az MRSZ és IAB egy szervezeten belüli hatékony működését szolgálja. 

Ennek első lépéseként az MRSZ Ügyvezetése MRSZ-IAB Fórumot hív össze a jelentősebb MRSZ-IAB 

közös tagok meghívásával, melynek kitűzött időpontja: 2018. január 25. 15 óra. 

Az MRSZ tekintve a két szervezet érdekeit, az új tárgyalások lebonyolításának lezárásának 

határidejére 2017. március 31-ét javasolja. 

(2) INDOKLÁS  

Az MRSZ Elnöksége a jelenlegi felállást – azaz a közös egyesületen belüli működés formálását és 

fejlesztését támogatja. Mivel a kommunikációs iparág, melyet egységes célokkal (bár operatív módon 

különbözőképpen) mind az MRSZ, mind az IAB Hungary képvisel, jogosan elvárja az egységes fellépést 

a tagság, az iparág, mindkét szervezet presztízsének fenntartása, a szoros együttműködésből fakadó 

előnyök fenntartása végett. 2018. év végén mind az MRSZ, mind az IAB Hungary vezetésében tisztújítás 

következik be, így mindkét szervezet jelenlegi vezetőinek célja felelősségteljesen kezelt, 

működtethető modellt átadni a Magyar Reklámszövetség és az IAB Hungary és tágabb értelemben a 

teljes iparág hosszú távú jövőjét figyelembe véve. 

 

(3) ÉRVÉNYESSÉG, VÉGREHAJTÁS 

A 2018/1. számú MRSZ Elnökségi Határozat az MRSZ Ügyvezetőségének 2017. november 30-i 

Ügyvezetőségi Határozata helyébe lép 2018. január 18-i hatállyal. 

Az MRSZ Elnöksége az Elnökségi Határozat végrehajtására felkéri az MRSZ Ügyvezetését. Az MRSZ 

Ügyvezetése az MRSZ Elnökségét folyamatosan tájékoztatja a fontosabb mérföldkövekről. 

 



Egyéb, a jelen határozati javaslatban nem rögzített vagy előre nem látható ügyekben a felek (MRSZ és 

IAB) külön egyeztetnek, illetve szükség esetén az MRSZ illetékes szerve kiegészítő határozatot hoz. 

 

Jóváhagyva az MRSZ Elnökségének személyesen jelen lévő és meghatalmazással szavazatukat 
érvényesítő tagjai által 14 igen és 1 tartózkodó szavazattal: 

(1) Aczél László, elnökségi tag 
(2) Baráth Péter, elnökségi tag 
(3) Gulyás János, alelnök 
(4) Guttengéber Csaba, elnökségi tag 
(5) Grósz Judit, alelnök 
(6) Hantosi Bálint, elnökségi tag 
(7) Hivatal Péter, elnökségi tag 
(8) Kardos Gábor, elnökségi tag 
(9) Kádár Tamás, elnökségi tag - meghatalmazással 
(10) Liptay Gabriella, elnökségi tag - meghatalmazással 
(11) Nagy Bálint, elnökségi tag 
(12) Pőcze Balázs, elnökségi tag 
(13) Urbán Zsolt, elnök 
(14) Vidus Gabriella, alelnök - meghatalmazással 
(15) Vörös Csilla, elnökségi tag 

 


