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MAGYAR INGATLANSZÖVETSÉG XLV. E-KÖZGYŰLÉS 2021.11.30. 

 
 

 

Magyar Ingatlanszövetség Elnöksége  

 
a 40/2020.(III.1.) és a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján, melyek a koronavírus 

okozta veszélyhelyzet idejére E-közgyűlés tartását tették lehetővé,  

 

a  

 

MAISz XLV. E - Közgyűlését 
 
 elektronikus lebonyolítási formában hirdeti meg.  

 

 

A MAISz XLV. E - Közgyűlésének időpontja : 2021.11.30. 

 
 

Napirendi pontok: 

 

I. Beszámoló a MAISz  2019-2021. években végzett tevékenységéről.  

II. Tisztségviselők megválasztása. 

 

 

A MAISz szavazásra jogosult tagjai ( MAISz Alapszabály IV. 14.) az Elnökség ezen 

közgyűlési előterjesztése mindkét napirendi pontjának elfogadásáról ( elutasításáról, a 

tartózkodásról ) a mellékelt Szavazólap kitöltése után, szkennelt formában, e-mail – ben  

( info@maisz.hu )  adhatják le a szavazataikat. 

 

A Szavazólapok visszaküldésének határideje: 2021.11.29., 16.00. óra.  

 

A Közgyűlés határozatképes a határidőig visszaküldött Szavazó lapok bármely 

nagyságrendű számossága alapján. 

 

A Szavazólapokkal leadott szavazatokat a Titkárság összesíti és készíti el a Közgyűlés 

jegyzőkönyvét, majd a szükséges dokumentumokat küldi be a Fővárosi Törvényszéknek. 

 

A MAISZ Elnöksége a határozathozatalról tájékoztatást ad ki. 

 

 

Budapest, 2021.11.2. 

 

 
 

Mehrli Péter 

elnök 

sk 

 

mailto:info@maisz.hu
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I. Beszámoló a MAISz 2019-2021. években végzett tevékenységéről  
 

1. A szervezet működésével kapcsolatos beszámoló  

 

1.1. Közgyűlés 

 

Közgyűlési hatáskörben a beszámolási időszakban a működést meghatározó alábbi 

témájú határozatok születtek: 

 

 XLII. Közgyűlés      4/2019. (II.11.)        A 2018. évi működésről szóló beszámoló, 

a Számvizsgáló Bizottság jelentése és a 2019. évi terv elfogadása.  

 

 XLIII. Közgyűlés   4/2020. (III.6.)        A 2019. évi működésről szóló beszámoló, 

a Számvizsgáló Bizottság jelentése és a 2020. évi terv elfogadása.  

 

 XLIV. E-Közgyűlés  4/2021. (IV.12.)     A 2020. évi működésről szóló beszámoló, 

a Számvizsgáló Bizottság jelentése és a 2021. évi terv elfogadása.  

 

1.2.  Elnökség 

 

Az Elnökség a szövetség munkáját a Közgyűlések közötti időszakban a közgyűlési 

határozatoknak és az átruházott jogköröknek megfelelően irányította és tárgyalta meg a 

szövetség szakmai működésével kapcsolatos előterjesztéseket, hozta meg a döntéseit.   

 

1.3. Titkárság 

 

A szövetség adminisztratív ( cégjogi, nyilvántartási, tagsági kapcsolati, biztosítási ügyek 

lebonyolítási, számlázási, gazdálkodási,  pénzügyi stb. feladatok ) és szakmai munkájának 

( szakmai képviseleti, szakmai bizottsági , szakmai rendezvényszervezési, EUFIM monitoring  

stb. feladatok ) végrehajtását az Elnökség és a Közgyűlés ülései között továbbra is , 

változás nélkül, két fővel látja el a titkárság. 

 

1.4.    Tagsági viszonyok 

 

A taglétszám a beszámolási időszakban az alábbiak szerint változott. 

 

 

 

 

 

1.5. Gazdálkodás 

 

A következő táblázat a MAISz elmúlt három évének gazdálkodását mutatja be kivonatos 

formában.  

2019.01.01 2020.01.01 2021.10.31. 

431 433 447 

megnevezés 2019.12.31 * 2020.12.31 * 2021.10.31. ** 

Összes árbevétel 50.267.000 43.617.000  44.158.000 

Összes költség 52.312.000 51.319.000  40.659.000 

Eredmény -2.045.000 -7.702.000  3.499.000 

Tőkeváltozás  21.555.000 19.642.000 11.699.000**** 
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Az alábbi  táblázat a rendelkezésre állt, és álló pénzeszközöket mutatja be.  

 

 

     

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

*     Az adatok mögött álló kimutatásokat a XLIII. és a XLIV. Közgyűlés előterjesztése tartalmazza. 

**   Az adatok tájékoztató jellegűek, a mögöttük álló kimutatásokat a XLVI. Közgyűlés előterjesztése fogja tartalmazni. 

*** Az adatok a 2021.10.31. fordulónap adatai. 

**** A jelentős tókeváltozás oka a CIVID 19 miatti, a tőke tartalék terhére elszámolt támogatás ( Lásd: 3.4. ).  

  

A gazdálkodási adatok összesítése után megállapítható, hogy a szövetség működésének 

finanszírozása továbbra is folyamatosan biztosítható a folyó bevételekből és az ugyan 

tervezetten és jóváhagyottan csökkenően a szabadon felhasználható saját forrásból, a saját 

tőkéből származó lekötött betétekből.  

 

1.6.   A Felügyelő Bizottság jelentése 

 

A Felügyelő Bizottság elkészítette a 2019. és a 2020. évre vonatkozó gazdálkodási és 

mérlegkészítési munkákhoz kapcsolódó jelentéseket, melyeket a XLIII. és a XLIV. Közgyűlés 

előterjesztése tartalmazza.  

 

A 2021. évre vonatkozó jelentést a XLVI. Közgyűlés előterjesztése fogja tartalmazni. 

 

A 2019., 2020., 2021. évekre vonatkozó összevont jelentés az alábbiakban olvasható. 

 
A MAISz Felügyelő Bizottságának jelentése a Magyar Ingatlanszövetség a 2019 -2021. évek 

közötti működéséről 

 
A Felügyelő Bizottság ezen jelentésében visszahivatkozik  a 2019. évre és a 2020. évre vonatkozó, a 

már az XLIII. és az XLIV. Közgyűlése által elfogadott jelentésére, továbbá a MAISZ 2021. évre 

vonatkozó előzetes  pénzügyi beszámolóját vizsgálta, a végleges beszámolót majd külön az XLVI. 

Közgyűlés fogja elfogadni 2022.-ben. 
       

A Felügyelő Bizottság a beszámolási időszakban is a MAISz Elnöksége által hozott döntésekről és a 

MAISz működését érintő lényeges kérdésekről folyamatos és kielégítő tájékoztatást kapott. 
 

Általános megállapítások a beszámolási időszakra vonatkozóan: 

 

 A könyvelési és számviteli feladatokat a PROBATUS Kft végezte. 

 Az évek folyamán gazdasági események rögzítése a hatályban lévő előírások szerint történt. 

 Az ellenőrzött dokumentumok (mérleg, eredmény-kimutatás, főkönyvi kivonat) hiteles 

okiratokkal alátámasztottak, megbízható és valós képet nyújtanak a gazdálkodásról. A 
mérlegek valamennyi adata analitikus nyilvántartással alátámasztottak. 

 Az éves bevallásokat és az állammal szembeni befizetéseket a szövetség határidőre 

elkészítette és teljesítette. 

 megnevezés 2019.12.31. 2020.12.31. 2021.10.31. *** 

Lekötött betétállomány 23.723.507  19.000.000 19.000.000 

Folyószámla egyenleg 349.043  8.367.572 9.862.205 

Pénztár egyenleg 3.425  15.500 54.285 

Összesen  24.075.975 27.383.072 

                         

23.916.490 
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 A szövetségnek adótartozása nincs, az adófizetési kötelezettségek megállapítása és befizetése 

a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. 

 A szövetségnek a szállítók felé nincs teljesítetlen fizetési kötelezettsége. 

 Biztosítási káresemény nem történt, így a szövetségnek nem kellett helyt állnia. 

 

A MAISZ gazdálkodására vonatkozó lényegi megállapítás 
 

 A MAISz gazdálkodása a COVID 19 járvánnyal kapcsolatos, a tőketartalék terhére tett, a 

tagságot érintő  pénzügyi engedmények és az egészségügy jelentős támogatása mellett is 

megbízhatóan kiegyensúlyozott, a bevételek és a költségek egyenlegének mértéke stabil képet 
mutat. 

 

A Felügyelő Bizottság az Elnökségnek  a MAISz  2019-2021. években végzett tevékenységéről szóló 

beszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Budapest, 2021.11.2. 

 
Preiner Annamária 

elnök sk. 

 

 

 

2.    Szakmai  és érdekképviseleti feladatok 2019. 
 

2.1. Szervezeti változások 

 

Az Elnökség döntése alapján  2019.01.01.-től az EUFIM szervezet elnöke dr. Pál Zoltán, a 

Szakmai Bizottság elnöke dr. Novák Zalán, az Oktatási Albizottság elnöke Bihátsi Péter, az 

Ingatlanértékelő Albizottság elnöke Fischl Ákos Ferenc, az Ingatlanközvetítő Albizottság 

elnöke Pusztainé Biczó Edina (ezen a poszton Kövesdi Marcell megbízatása, tagsága 

2021.10.01.-el megszűnt ). 

 

2.2.  Szakmai tevékenység 

 

 A FIABCI XX. jubileumi Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat szervezése, 

lebonyolítása. 

  

 Új EUFIM vizsgakérdések kidolgozása. 

 

 EUFIM újratanúsítások és első minősítés lebonyolítása. 

 

 Az MNB javaslatára megalakult a Lakás-és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület 

 (LITT), mely testületben a MAISz-t Mehrli Péter elnök képviseli. 

 

 Személyes megbeszélések után a MAISz  javaslatot juttatott el a Magyar 

Igazságügyi Szakértői Kamarához az ingatlanszakmai igazságügyi szakértői 

kompetenciák kérdésében. A kamarai törvény módosítása során a javaslatok 

nem kerültek beépítésre. 

 

 Szakmai megbeszélés az Agrárminisztériumban az 54/1997 (VIII.1.) FM rendelet 

 megszüntetéséről.  

 

 MAISz termőföld-értékelő szakértői bizottság létrehozása. Az 54/1997 (VIII.1.) FM 

 rendelet helyébe lépő új rendelet szövegjavaslata kidolgozásának 

 megkezdése.  

            A beszámolás napjáig minisztériumi intézkedés az ügyben nem történt. 
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 Részvétel a Belgrádban a Central and Eastern European Real Estate Summit 

 2019 konferencián. A MAISz a konferencián körvonalazta a V-4 -ek gazdasági 

 együttműködése keretében létrehozandó ingatlanszakmai fórumáról 

 kidolgozott,  a MAISz által vezetendő javaslatát. 

 

 A MAISz megkereste az elképzelésével a Külgazdasági és külügyminisztérium 

 V4-ek főosztályát, valamint a V4-ek ingatlanszakmai szövetségeit. 

 

 Mehrli Péter személyes találkozón tájékoztatta Banai Ádámot, a LITT MNB első 

 tagját V4 – ek ingatlanszakmai elképzelésével kapcsolatban, aki 

 támogatásáról biztosította a  MAISz javaslatát. 

 

 A MAISz az MNB felkérésére elkészítette a V 4 Ingatlanszakmai konferencia 

szervezési programját, amely program a járvány kialakulása miatt enm valósult 

meg. 

 

 Rendszeres – fél évenként kötelező – egyeztetések lefolytatása a CIG 

 Pannónia Biztosítóval és az Erix Biztosítási Tanácsadóval. A Biztosító 

 díjemelésének elutasítása volt a tárgyalás eredménye.   

 

 A MAISz és a Biztosító szerződés szerinti, közös, a Biztosítottak érdekében történő 

adategyeztető felmérésének lebonyolítása. A kérdőívek visszaküldéséből 

látszott, hogy a tagok döntő többsége az árbevételi adatait lecsökkentve 

vallotta be, ez biztosítási díj visszatérítést, valamint tagdíjcsökkentést is vont 

maga  után. 

 

2.3.      Szakmai felelősségbiztosítás 

 

A CIG Pannónia Biztosító Zrt. – vel kötött keret-megállapodás felülvizsgálata, más biztosítók 

ajánlatkérésének előkészítése.    

 

2.4.       EUFIM tanúsítás 

 

EUFIM tanúsítással jelenleg 105 szakértőnk rendelkezik, ebből 2019. évben újratanúsítási 

eljárásban 19, első minősítési eljárásban 4 fő vett részt.  

 

 

 

3.   Szakmai  és érdekképviseleti feladatok 2020. 
 

3.1. Szakmai tevékenység 

 

 Az Ingatlanközvetítői Albizottság online előadást hozott létre: Hogyan kezelik a 

 kialakult válságot az ingatlanpiaci és a szövetségi szereplők címmel.  

 

 Több hetes egyeztetés után a Titkárság a Magyar Bankszövetség  

 Ingatlanértékelői Munkacsoportja által készített anyagát, a Banki Műszaki 

 Szaktanácsadó feladatait leíró feltételeket megküldte az Aegon Biztosítónak, 

 ezzel pontot téve egy hosszú értelmezési problémára, biztosítva ezzel a 

 tevékenységet végzők számára a kockázatba vétel kereteit. 

 

 A Titkárság külső szakértők közreműködőjeként előzetes munkaanyag 

 egyeztetésére készült fel a 2021.01.01. – től megszűnő ingatlanos OKJ 

 képzéseket helyettesítő új jogszabály későbbi tárgyalása idejére.  
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 A COVID vírussal összefüggésben a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs újabb 

 döntései (2020.november 24.) között Varga Mihály pénzügyminiszter 

 bejelentette, hogy “díjmentessé válhat az ingatlanok értékbecslése is széles 

 körben, az ügyek egyharmadában ezt egy adatbázis alapján végeznék el a 

 bankok” . A szövetség kérte a pénzügyminisztert, hogy küldjék meg a 

 bejelentés alapját képező előterjesztés szövegét, melyet az év végéig sem 

 bocsájtotta rendelkezésre.  

 

 A szövetség ösztöndíjával a 2019/2020 tanévben a Budapesti Corvinus 

 Egyetem Ingatlanmenedzser/Ingatlanmenedzser szakközgazdász szakirányú 

 továbbképzésén egy fő vesz részt. A képzés díja 800.000 Ft. 

 

 

3.2. Szakmai felelősségbiztosítás 

 

 A CIG Pannónia Biztosító Zrt. 2020.04.24.-én 2020.06.30. napjára, jogszerűen, 

indoklás nélkül felmondta a szövetséggel kötött ingatlanszakmai 

felelősségbiztosítási keretszerződést. 

  

 A szövetségnek 2 hónap állt a rendelkezésére, hogy a 2020.07.01.-től új 

biztosító vehesse át a biztosítási állományt, azaz a 2020. év második félévében 

a korábban biztosítással rendelkezők továbbra is, kieső idő nélkül, folyamatos 

biztosítási fedezettel rendelkezhessenek. 

 

 Ezen idő alatt a szövetség tárgyalásokat kezdeményezett a Groupama, 

Allianz, Uniqa, Union, Generali és az Aegon Biztosítókkal.  

 A tárgyalások végül az Aegon Biztosítóval vezettek eredményre.   

  

 2020.november 29.-én az Aegon Biztosító a honlapján nyilvánossá tette, hogy 

az Aegon Magyarország a jövőben a Vienna Insurance Group tagjaként 

folytatja munkáját a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően. 

A tranzakció ügyfeleinket nem érinti, teendőjük nincs.  

 

 3.3.        EUFIM tanúsítás 

 

Az egészségügyi korlátozások miatt elhalasztott EUFIM szemináriumok, új- és soros tanúsítások 

szervezése megtörtént, de a Tanúsító szervezet a vírus második hulláma bekövetkezte miatt 

minden tervezett programot 2021.május 30.-ig  elhalasztott.  

 

3.4.   Covid – 19 koronavírus 

 

A szövetség Elnöksége döntött arról, hogy a szövetség a Szent László Kórház - Dél-pesti 

Centrumkórház koronavírus elleni munkáját segítendő, 1.000.000,- Ft támogatást nyújt a 

szövetség pénztartaléka terhére, valamint szintén a pénztartalék terhére a 2020. második 

félévi tagdíj és EUFIM díj 50%-os mértékű csökkentésével segíti a tagság vírus okozta terheit. A 

támogatás összértéke : 7.943.000,- Ft. 

 

 

 

4.          Szakmai  és érdekképviseleti feladatok 2021. 
 

4.1.  Szakmai tevékenység 

 

 Kérdőíves kutatást végeztünk a tagság körében arról, hogy ki hány, mekkora 

alapterületű, és piaci értékű panel lakást értékelt az elmúlt évben. A kutatás 

oka a Pénzügyminisztérium azon döntésével kapcsolatos, mely szerint a jövőre 
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vonatkozóan rendeletmódosítással teszi lehetővé a pénzintézetek számára, 

hogy a jelzáloghitelezési eljárásban a lakóingatlanok bizonyos körében 

értékbecslési szakvélemények készíttetése nélkül, statisztikai alapon hozzanak 

döntést a hitelek odaítéléséről. A Kérdőívet csak 24 tagunk küldte vissza, így 

nem kaptunk segítséget arra vonatkozóan, hogy érdemben hivatkozni tudjunk 

az általunk képviseltekre. 

 

 Levélbeli kérdéseinkre a PM válaszában közölte, hogy a statisztikai alapú 

értékelések tárgyban módosítási rendeletet adott ki ( 4/2021. (II. 2.) PMr. ), így a 

25 –ös rendelet a módosítás után hatályossá vált II.2.-án és tartalmazta a 

statisztikai értékelésre  vonatkozó szabályokat  . 

 

 A TEGOVA megjelentette az Európai Értékelési Szabványok kilencedik 

kiadását. 

 A szabvány új szerkesztésben fogalmazta meg a korábbi kiadások tartalmát az 

uniós jognak és politikának való megfelelés jegyében. A TEGOVA a kiadás 

bevezetőjében fontosnak tartotta kiemelni - összhangban az European 

Banking Authority (EBA) Európai Bankhatóság elvárásaival - az Automated 

Valuation Methods (AVM) Automatizált Értékelési Módszerek elterjedéséhez 

kapcsolódó felkészülést. Tekintettel arra, hogy a kiadás a napi munkához 

kapcsolódóan új elemeket nem tartalmaz, ezért azt nem fordíttattuk le, csak 

tájékoztattuk a tagjainkat az elérhetőségéről. 

 

• A 1168/2019. (III. 28.) számú, a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés 

megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer 

válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról 

és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedések című kormányhatározat 

végrehajtása nyomán kikerültek az OKJ képzési jegyzékből az ingatlanos 

szakképesítések. A jogszabály hatálybalépését követően folyamatosan kértük 

a jogalkotót és a leosztott szervezeteit, hogy alkossanak új jogszabályt az 

ingatlanos szakképesítések megszerezhetőségére vonatkozóan. Érdemi választ 

a megkereséseinkre nem kaptunk. 

 

 Kérésünkre a Nemzeti Népegészségügyi Központ ( Dr. Müller Cecília ) 

tájékoztatást adott ki az ingatlanközvetítői irodák járvány ideje alatti zárva 

tartás követelményeiről. Erről tájékoztattuk az ingatlanközvetítő tagjainkat. 

 

 A BKIK és a PP Konferenciaközpont „ Biznisz az ingatlanban „  című online 

konferenciáján a MAISz szakmai partnerséget vállalt, melynek során Mehrli 

Péter előadást tartott ingatlanértékelés témakörben. 

 

 Az MNB felkérésére részt vettünk a Vállalati konjunktúra felmérés kutatás 

programban, melynek 2021. I. negyedévérére vonatkozó eredményét 

közzétettük. 

 

 A TEGoVA gondozásában  megjelent, professor Dr. Hab. Ewa Kucharska-

Stasiak   „ A matematika használata a gazdaságban, folyamatstatisztikai 

módszerek a tulajdon értékelésében ”című tanulmányáról tájékoztattuk a 

tagjainkat.  

 

 A szövetség nevében javaslatot tettünk az ingatlan-nyilvántartásról szóló új, 

T/15969. számú törvényjavaslathoz, melyben javasoltuk a telekingatlanon 

nyilvántartott felépítmények műszaki adatait tartalmazó melléklet bevezetését. 

A hatályba lépett törvény nem tartalmazza a beterjesztést. 

 

 Az MNB felkérésére véleményeztük a „Hitelkockázati keretrendszer módosítása 

külső szakmai egyeztetésre” című dokumentumot, jövőbeli ajánlást. Kértük, 
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hogy  az ajánlásban erősítsék meg az EUFIM tanúsítás, a szakmai 

felelősségbiztosítás és a szövetségi tagság követelményét, valamint javasoltuk 

a projekt műszaki szaktanácsadókra vonatkozó elvárások újbóli áttekintését. 

 Véglegesítésre került idő közben  „A hitelkockázat vállalásáról, méréséről, 

kezeléséről és kontrolljáról szóló 14/2021. (IX.16.) számú MNB ajánlás”, amelynek 

alkalmazását az MNB főszabály szerint 2021. október 1-jétől várja el az érintett 

pénzügyi szervezetektől. Az ajánlás módosított tartalommal felváltja a 

hitelkockázat méréséről, kezeléséről és kontrolljáról szóló 15/2019. (VII.9.) számú 

MNB ajánlást. 

 

 Tájékoztatást kaptunk az MNB-től arról, hogy A pénzügyi szervezetek 

ingatlanokkal összefüggő kockázatainak kezeléséről szóló 11/2018. (II. 27.) MNB 

ajánlás is felülvizsgálatra kerül, melyhez ismételten kérik majd az 

észrevételeinket. 

 

4.2.     EUFIM tanúsítás 

 

Az egészségügyi korlátozások miatt elhalasztott új -, és soros tanúsítások során 2021.04.19-20.-

án 16, 2021.10.14.-én pedig 7 szakértő védte meg a címét.  

 

 

5. A MAISz 2022.-2204. évekre kijelölt stratégiai feladatai   

 

 A MAISz két alappillérének, a szakmai felelősségbiztosításnak és az EUFIM –nek az 

erősítése: 

 

 A szakmai felelősség elemeinek további tisztázása az MNB – vel és az AEGON-

al, biztosítási díjak szinten tartása. 

 

 Az EUFIM teljes körű alkalmazási feltételének az elérése a pénzintézeteknél, 

minden pénzintézetnek dolgozó értékelő tanúsítása.  

 

 A MAISz tagságának bővítése a szolgáltatások ( szakmai ajánlások, konferenciák, 

jogsegélynyújtás ) növelése által, az ingatlanközvetítői ágazat képviseletének újbóli 

megszervezése. 

 

 Továbbra is szoros együttműködés fenntartása, elmélyítése a Magyar Nemzeti 

Bankkal, a Magyar Bankszövetséggel és a vezető pénzintézetekkel. 

 

 

6.        Határozati javaslat 

 
A Magyar Ingatlanszövetség XLV.  Közgyűlése  1/2021.( XI.30. ) számú határozata:  

 
A Magyar Ingatlanszövetség XLV. Közgyűlése ezen határozatával elfogadja a Magyar 

Ingatlanszövetség Elnökségének a 2019, 2020 és a 2021. évekre vonatkozó működésének 

beszámolóját a Magyar Ingatlanszövetség Felügyelő Bizottságának jelentésével együtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mnb.hu/letoltes/14-2021-hitelkocka-ajanlas.pdf
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II.  A Magyar Ingatlanszövetség tisztújítása. 
 

 

A Magyar Ingatlanszövetség 2018. november 30.-án megválasztott tisztségviselőinek – 

Elnökség, Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság – mandátuma 2021. december 1.-én lejár.  

 

A COVID vírus okozta további még midig bizonytalan helyzetre hivatkozással a tisztújítási 

eljárás lebonyolítása ezen Közgyűlés alkalmával történik meg. 

 

A MAISz Elnöksége kezdeményezi 2021. november 30.-ára a mandátumok lejárta miatt az 

Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság megválasztását. 

 

 A jelölt Tisztségviselők neveinek közzététele és megválasztása a 2020/E-VSz. számú Választási 

szabályzat alapján történik. 

 
2021/E-VSz. számú Választási Szabályzat a Magyar Ingatlanszövetség ( a továbbiakban MAISz ) Elnöksége, Felügyelő  

Bizottsága és az Etikai Bizottsága megválasztásának rendjéről. 

 

A COVID vírus okozta  bizonytalan  helyzetre hivatkozással a tisztújítási eljárás lebonyolítása a MAISz Közgyűlésén ezen 

Választási Szabályzat alapján történik . 

 

Ezen Választási Szabályzat megfelel a MAISz Alapszabályában foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályoknak.   

 

1. Jelölés és szavazás 

 

 A MAISz Tagjai  számára – a Titkárság előzetes felmérése alapján tett javaslattal -,  az  Elnökség 5, a Felügyelő 

Bizottság 3 és az Etikai Bizottság 3 tagjának javasolt személy nevét tartalmazó, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az 

Etikai Bizottság megválasztására alkalmas Szavazólapot tesz közzé a mandátumok lejárta előtt 30 nappal a MAISz 

honlapján.  

 

 A MAISz Tagjai  a Közgyűlést megelőző napon 16.oo.-ig beérkezően e-mail-ben ( info@maisz.hu ) a MAISz 

Titkárságára küldik el a Szavazólapot elfogadva a jelölést, vagy azt áthúzva és új nevet beírva.  

 

 A szavazat akkor érvényes ha 

 

 a Szavazólapon minden kétséget megállapíthatóan az Elnökség 5, a Felügyelő Bizottság 3, vagy az Etikai 

Bizottság 3 tagjára vonatkozó névnél több név nem szerepel;   

 a Szavazólap el van látva a képviseletre feljogosított személy aláírásával,   

 a Szavazólap a megadott határidőig a MAISz Titkárságára beérkezik. 

 

2. Közgyűlési határozathozatal 

 

 A Szavazólapokkal leadott szavazatokat a Titkárság összesíti, 

 a szavazás eredményét határozati formába foglalja, 

 elkészíti a Közgyűlés jegyzőkönyvét,   

 a létrehozott szükséges dokumentumokat beküldi  a Fővárosi Törvényszéknek.  

  

3. Melléklet:   Szavazólap   ( minta ) 

 

4. Záró rendelkezések 

 

Ezen Választási Szabályzat a 2020/E-VSz. számon  2020.03.16. napjától hatályos.  

 

 

Budapest, 2021.03.16. 

 

Mehrli Péter 

elnök 

sk. 

                      


