A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke
aktivizálásával hozzájárulni a magyar iparjogvédelmi kultúra, ezen belül
kiemelten a védjegykultúra ápolásához és fejlesztéséhez, a piacgazdaság
kialakításához, a piaci viszonyok korrektségének és stabilitásának
biztosításához.
A Magyar Védjegy Egyesület létrehozását a Magyar Köztársaság törvényei,
a társadalmi változások tették lehetıvé és az ezek nyomán bekövetkezı
gazdasági változások teszik indokolttá.
A Magyar Védjegy Egyesület önállóan kívánja céljait megvalósítani. Ennek
hangsúlyozására az Egyesület kijelenti, hogy pártoktól független, azoktól
támogatást nem kap. Képviselıjelöltet az országgyőlési választásokra nem
állított és nem támogatott, illetıleg a jövıben sem kíván, sem országgyőlési,
sem helyhatósági választásokon képviselıjelöltet állítani, támogatni, vagy a
pártoknak bármi támogatást nyújtani, vagy elfogadni.
Tevékenységét, szervezetét a mindenkor hatályos jogszabályok és a
közgyőlés által elfogadott jelen alapszabály tartalma határozza meg.
I.
Az EGYESÜLET NEVE
1.1.

Az Egyesület neve:

MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET

Az Egyesület rövidített neve:

MVE

angolul:

HUNGARIAN TRADEMARK
ASSOCIATION
UNGARISCHER MARKENVEREIN
ASSOCIATION HONGROISE POUR
LA PROMOTION DES MARQUES

németül:
franciául:

1.2.

Az Egyesület székhelye: 1084 Budapest, József u. 50.

1.3.

Az Egyesület jogi személy; közhasznú társadalmi szervezet.

1.4.

Az Egyesület alapításának éve: 1991.
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II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE
A.
− védjegyek, árujelzık, eredet-megjelölések, földrajzi megjelölések,
formatervezési minták, cégnevek, kereskedelmi nevek használatával,
lajstromozásával és oltalomképességi vizsgálatával kapcsolatos hazai és
nemzetközi gyakorlat elemzése, értékelése, publikálása, tudományos
kutatása és közhasznú feldolgozása (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 3. pont);
− az összes áru- és szolgáltatásjelzı és ezek használatával összefüggı
jogalkalmazás, reklám, marketing tevékenység, versenyjogi elıírások
gyakorlati tapasztalatainak a feldolgozása és közreadása, ezekkel
kapcsolatos jogalkotási javaslatok ajánlások készítése és képviselete;
− formatervezési minták használatával összefüggı hazai és nemzetközi
joggyakorlat elemzése, értékelése, formatervezési mintákkal kapcsolatos
szakvélemények készítése, tanácsadás, valamint tudományos kutatása és
közhasznú feldolgozása (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 3. pont);
− tájékoztatási, oktatási és kiadói tevékenység;
− tanácsadás és jogszolgálat, valamint továbbképzés;
− védjegytervezéshez,
védjegyalkotáshoz,
formatervezési
alkotásához, hangvédjegy készítéshez szaktanácsadás,

minta

− szakértés, tanulmánykészítés, permegelızı egyeztetések és ezzel
kapcsolatos szakvélemények készítése;
− védjegygrafikai és reklám szakértés, tanácsadás és ehhez kapcsolódó
egyéb tevékenység;
− elıadások, konferenciák, védjegy és formatervezési minta kiállítások és
szemlék lebonyolítása és egyéb szakmai rendezvények;
− az egyesületi tagok érdekvédelme, érdekképviselete;
− a védjeggyel és a formatervezési mintaoltalommal összefüggı nemzetközi
kapcsolatok kialakítása és fenntartása;
− hazai és nemzetközi védjegyekrıl információ szolgáltatás;
− együttmőködés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatósággal, a Gazdasági Versenyhivatallal, a Magyar
Iparjogvédelmi
és
Szerzıi
Jogi
Egyesülettel,
a
Magyar
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Reklámszövetséggel,
Innovációs
Szövetséggel,
a
munkaadói
szervezetekkel, marketing egyesületekkel, a kamarákkal, az oktatási
intézményekkel, a bíróságokkal és más egyesületekkel, szövetségekkel;
− innováció és védjegy tevékenysége;
− fogyasztóvédelem és védjegy, formatervezés;
− tanúsító védjegyek, és hungarikum ügyek;
- védjegyjogi és iparjogvédelmi joggal kapcsolatos ismeretek közhasznú
terjesztése (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 4., 16. pont);
- Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel való együttmőködés.
B.
Az Egyesület közhasznú tevékenységei:
Az Egyesület közhasznú szervezetként kíván tevékenykedni. az Egyesület a
közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c) pontjában
meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- tudományos tevékenység, kutatás;
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- fogyasztóvédelem;
- KKV szektor szakmai támogatása.
Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú cél érdekében, azt
nem veszélyeztetve folytat, befektetési tevékenységet nem folytat.
Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem
az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
Az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan
végez.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység,
továbbá országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása) nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
III.
AZ EGYESÜLET TAGJAI
Az Egyesület tagjai: a rendes tagok, a társult tagok és a tiszteletbeli tagok.
1.

Az Egyesület tagjai:
1.1. nagykorú magyar állampolgárok
társulásai, gazdasági társaságai
1.2.

és

ezek

szervezetei,

magyar jogi személyek és ezek szervezetei, társulásai,
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gazdasági társaságai,
1.3.

külföldi természetes és jogi személyek, azok szervezetei,
társulásai, gazdasági társaságai.

A tagság feltétele, hogy a tag belépési nyilatkozat aláírásával vállalja a
tagsággal járó kötelezettségeket, gyakorolja jogait és fogadja el az
Egyesület alapszabályában foglalt rendelkezéseket, a tagsági
jogosultságok nem zárják ki, hogy az Egyesület szolgáltatásaiból
tagjain kívül más is részesüljön.
Az Egyesület tagjai részére szükség esetén tagságára vonatkozóan
igazolást ad ki.
2.

Az Egyesület társult tagja lehet olyan jogi vagy nem jogi személyiségő
szervezet, amelynek tevékenysége kapcsolódik az Egyesület
tevékenységéhez. A társult tag felvételérıl a Elnökség dönt. A társult
tagság feltétele, hogy az Egyesület a társult taggal társulási
szerzıdést kössön, amelyben szabályozásra kerülnek az
együttmőködés részletei, valamint a társult tag által fizetendı tagdíj
mértéke. A társulási szerzıdésben az Egyesület a társult tag részére a jogszabályi keretek között - a jelen Alapszabályban rögzítetteken túl
további jogokat biztosíthat, illetve a társult tag további
kötelezettségeket vállalhat.
A társult tag az Egyesület közgyőlésén tanácskozási joggal jogosult
részt venni.

3.

Az Egyesület közgyőlése tiszteletbeli taggá választhat olyan magyar
vagy külföldi személyt, akinek tevékenysége, tudományos és szakmai
eredményei ezt indokolják.
A tiszteletbeli tag is egyesületi tag. Tagdíjat azonban nem kell fizetnie.
A tiszteletbeli tag az Egyesület Közgyőlésének ülésén tanácskozási
joggal vehet részt, vagyis nem szavazhat és nem is választható
egyesületi tisztségre.
A Közgyőlés tiszteletbeli elnökké választhat olyan magyar vagy
külföldi természetes személyt, akinek tevékenysége, tudományos és
szakmai eredményei ezt indokolják. A tiszteletbeli elnök segíti az
ügyvezetı elnök és az elnökség munkáját, az Egyesület
megjelenítését, kapcsolatainak kialakítását és fenntartását. A
tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal részt vesz a elnökség ülésein,
egyebekben a tiszteletbeli tagok jogállása illeti.

4.

Az egyesületi tagság megszőnik
4.1. a természetes személy halálával, a jogi személy, a társulás
vagy a gazdasági társaság jogutód nélküli megszőnésével
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4.2.
4.3.

kilépéssel
elnökségi határozattal:
amennyiben - az annak fizetésére köteles tag - a tagdíjat
felhívás ellenére a kitőzött póthatáridıig sem fizeti meg,
amennyiben az Egyesület célkitőzéseinek
megvalósítását akadályozó vagy azt meghiúsító
magatartást tanúsít,
a társult taggal kötött társulási szerzıdés megszüntetése

A tagok jogai:
5.1. A Közgyőlésen minden tag jogosult részt venni és - a rendes
tagok - a döntésekhez szavazatokkal hozzájárulni.
5.2. A tagok részt vehetnek
valamennyi rendezvényén.

az Egyesület

munkájában

és

5.3. A tagok igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait, annak
jellegétıl függıen ingyenes, kedvezményes vagy teljes térítés
ellenében.
5.4. A tagok jogosultak véleményüket kifejteni, bármely
rendezvényen felszólalni és az Egyesület irataiba betekinteni.
5.5.

A rendes tagok bármely egyesületi tisztségre megválaszthatók.

5.6. Az Egyesület tagja az Egyesület bármely szervének jogsértı
határozatát - a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - bíróság
elıtt megtámadhatja. A bíróság elıtti megtámadás nem akadályozza
meg a határozat végrehajtását, de a bíróság a határozat végrehajtását
felfüggesztheti.
5.7.

Jogi személy tagsági jogait megbízottja útján gyakorolhatja.

A tagok kötelezettségei:
6.1.

A Közgyőlés által megállapított tagdíjat - a tiszteletbeli tagokon
és a tiszteletbeli elnökön kívül - minden tag köteles megfizetni.

6.2. Az Alapszabály rendelkezéseit valamennyi tag köteles
megtartani, a közgyőlés és Elnökség határozatainak megfelelıen
eljárni.
IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az Egyesület szervei:
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− a Közgyőlés
− a Elnökség
− az Ellenırzı Bizottság
Az Egyesület szervezete:
- Szakosztályok (tanácsadói fórumok):
Jogi szakosztály
Tanácsadói, szakértıi, tájékoztatási, oktatási és kiadói
szakosztály
Földrajzi árujelzık és hungarikum szakosztály
Formatervezési minta szakosztály
Innovációs, Marketing és ipari szakosztály
Versenyjogi és fogyasztóvédelmi szakosztály
Rendezvények, társszakmai és érdekvédelmi szervezetek,
kapcsolatok szakosztálya
− Regionális csoportok
Az Egyesület tisztségviselıi:
az Ügyvezetı Elnök
−
5 fı Alelnök
−
−
15 fı Elnökségtag
1 fı Ellenırzı Bizottsági Elnök és 2 fı Ellenırzı Bizottsági tag
A tisztségviselık névsorát az Alapszabály mellékletét képezı közgyőlési
jegyzıkönyv tartalmazza.
A KÖZGYŐLÉS
Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés, amely az Egyesületet érintı
alapvetı mőködési, szervezeti és gazdálkodási kérdésekben, valamint a
közhasznúsági jelentés jóváhagyásában jogosult dönteni.
A Közgyőlést az Ügyvezetı Elnök hívja össze.
Közgyőlést évenként,
összehívni.

Elnökségválasztó

Közgyőlést
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évenként

kell

A Közgyőlést akként kell összehívni, hogy a meghívók kiküldése és a
Közgyőlés idıpontja között legalább 15 napos határidı legyen. A tagoknak a
közgyőlési meghívót névre szólóan, jogi személyiségő tagoknál a bejegyzett
címükre kell megküldeni. A közgyőlési meghívóban a napirendet is közölni
kell.
A közgyőlési meghívó kézhezvételétıl a Közgyőlés napjáig bármely tag
jogosult a napirendben feltüntetetteken túlmenıen további napirendi pontot
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javasolni, amelynek napirendbe való felvételérıl a Elnökség, még a
Közgyőlés megkezdése elıtt dönt.
Amennyiben az Elnökséga napirendi pontra irányuló javaslatot elveti, ezen
döntését indokolni köteles és ugyanakkor az Ügyvezetı Elnök köteles a
Közgyőlés megkezdésekor az el nem fogadott napirendi javaslatot és az
Elnökséghatározatát a Közgyőlésen ismertetni, egyidejőleg lehetıséget
teremtve arra, hogy a Közgyőlés az Elnökséghatározatát megváltoztathassa.
Az Ügyvezetı Elnök köteles a Közgyőlést összehívni akkor is, ha ezt a tagok
legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban igényli, vagy ha a
bíróság elrendeli a Közgyőlés összehívását.
A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
− a tárgyalt idıszakról szóló beszámolójelentésekkel kapcsolatos
határozathozatal;
− az Ellenırzı Bizottság jelentésének elfogadása és a költségvetés
jóváhagyása;
− a tisztségviselık megválasztása, illetve ezek bármelyikének visszahívása;
− a következı év munkaprogramjának megvitatása és elfogadása;
− az Elnökséghatározatai elleni panaszok megvitatása és elbírálása;
− alapszabály módosítások megvitatása és határozathozatal;
− a tagdíj megállapítása;
- az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- szakosztályok létrehozása, megszüntetése;
- más társadalmi szervezettel való egyesülés vagy a feloszlás kimondása.
A Közgyőlés akkor határozatképes, ha a tagoknak több, mint a fele jelen
van.
Határozatképesség hiánya miatt a Közgyőlést el kell halasztani, de a 30
napon belül ismételten összehívott Közgyőlés az eredeti napirendben
szereplı kérdések tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes. A meghívóban figyelmeztetni kell a tagokat, távolmaradásuk
jogkövetkezményeire. A megismételt Közgyőlésen az eredeti napirendtıl
eltérni nem lehet.
A Közgyőlések nyilvánosak, a Közgyőlés hatáskörébe tartozó témákban
határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, beleértve az
éves beszámoló elfogadását. A tisztségviselıket a Közgyőlés titkos
szavazással választja meg.
A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelybe a Közgyőlésen
elhangzott lényeges nyilatkozatokat és a határozatokat rögzíteni kell. A
jegyzıkönyv hitelesítésére két elnökségi tag jogosult. Az Egyesület
közgyőlésének jegyzıkönyveit az Ügyvezetı Elnök ırzi; a jegyzıkönyvek
nyilvánosak.
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A Közgyőlés által hozott határozatokat az Ügyvezetı Elnök egy erre a célra
létrehozott Határozatok Könyvében rögzíti. A Határozatok Könyvének
tartalmaznia kell a határozatok tartalmát, idıpontját, hatályát, valamint a
támogatók és ellenzık számarányát.
A Közgyőlés a határozatait az egyesület székhelyén lévı hirdetıtáblára
történı kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra, így közli az érdekeltekkel. Az
Egyesület lapjának megjelenése esetén a közgyőlési határozatokat abban is
közzé kell tenni.
Az Elnökség
Az Egyesület Elnökségének üléseit szükség szerint, de évente legkevesebb
négyszer össze kell hívni. Az ElnökségElnökségülését az Ügyvezetı Elnök
hívja össze, az ülés idıpontját legalább 8 nappal megelızıen megküldött
írásbeli
meghívóval,
amely
tartalmazza
a
napirendet.
Az
Elnökségösszehívását bármely elnökségi tag jogosult kezdeményezni.
Az Elnökségülése határozatképes, ha azon tagjainak több, mint fele jelen
van. A Elnökség ülése nyilvános. Az ülések idıpontja és napirendje az
Egyesület székhelyén lévı hirdetıtáblán - legalább három nappal az ülés
idıpontja elıtt - kifüggesztésre kerül.
Az Elnökségdönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak a
Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökségdöntéseit nyílt szavazással,
egyszerő szótöbbséggel hozza. Az ElnökségElnökségüléseken a
szakosztályvezetık, valamint az Ellenırzı Bizottság Elnöke, mint
meghívottak, tanácskozási joggal részt vesznek. Amennyiben bármelyik
egyesületi tag indítványt, vagy javaslatot terjeszt az Elnökségelé, úgy ezen
elıterjesztı tagot az Elnökségülésére, ugyancsak tanácskozási joggal, meg
kell hívni.
Az Elnökségülésérıl az Ügyvezetı Elnök, távollétében az erre megválasztott
elnökségi tag jegyzıkönyvet vesz fel, amelybe az ülésen elhangzott
lényeges nyilatkozatokat és határozatokat rögzíteni kell. A jegyzıkönyv
hitelesítésére bármely másik elnökségi tag jogosult. A elnökségi ülés
jegyzıkönyveit az Ügyvezetı Elnök ırzi; a jegyzıkönyvek nyilvánosak.
Az Elnökségáltal hozott határozatokat az Ügyvezetı Elnök egy erre a célra
vezetett Határozatok Könyvében rögzíti. A Határozatok Könyvének
tartalmaznia kell a határozatok tartalmát, idıpontját, hatályát, valamint a
támogatók és ellenzık számarányát.
Az Elnökséga határozatait az egyesület székhelyén lévı hirdetıtáblára
történı kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra, így közli az érdekeltekkel.
Az Elnökségtagjai:
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Az Elnökség21 tagú; az Ügyvezetı Elnök, az 5 fı Alelnök, valamint 15 fı
választott elnökségi tag.
Az Egyesület képviseletére harmadik személyekkel szemben az Ügyvezetı
Elnök önállóan, illetıleg bármelyik két Alelnök közösen jogosult.
Az
Elnökségtitkos
szakosztályvezetıit.

szavazással

választja

meg

az

Egyesület

Ha az Egyesület tagja az Elnökséghatározatát nem jogsértés, hanem egyéb
érdeksérelem miatt megkifogásolja, a tag a határozat kézhezvételétıl
számított 15 napon belül jogosult a határozat ellen panaszt elıterjeszteni.
Ha a panasz alapján az Elnökség a határozatát saját jogkörben nem
változtatja meg, úgy az Elnökségköteles a panaszt a legközelebbi Közgyőlés
elé terjeszteni.
A Elnökség tagjainak hatásköre
a) Az Ügyvezetı Elnök hatásköre különösen:
az Egyesület képviselete,
az Egyesület irányítása,
szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás,
a Elnökség üléseinek elıkészítése, összehívása, és az ülés levezetése,
a Közgyőlés elıkészítése, összehívása és levezetése,
szakmai beszámolók készítése és elıterjesztése a Közgyőlés számára,
egyéb rendezvények elıkészítése, lebonyolításának megszervezése,
a „Védjegyvilág” és a „Hungarian Trademark News” felelıs kiadói
feladatainak ellátása,
a Közgyőlés és Elnökség által elfogadott programok végrehajtása,
a Határozatok Könyvének vezetése.
b) Az Alelnökök hatásköre különösen:
az Egyesület képviselete, bármely másik alelnökkel közösen, egyebekben
az Ügyvezetı Elnök akadályoztatása esetén mindazok a feladatok,
melyek az Ügyvezetı Elnök hatáskörébe tartoznak.
elnökségElnökség
c) A választott elnökségtagok hatásköre különösen a Közgyőlések közötti
idıben felmerülı és a Közgyőlés hatáskörébe nem tartozó kérdésekben
való döntések, szakmai indítványok elıterjesztése.
Az Ellenırzı Bizottság
A Közgyőlés, mint az Egyesület legfıbb szerve 5 évi idıtartamra, titkos
szavazással választja meg az Egyesület Ellenırzı Bizottságának elnökét és
két tagját.
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Az Ellenırzı Bizottság feladata az Egyesület mőködésének, gazdálkodási
tevékenységének ellenırzése, a Elnökség munkájának felügyelete és
ellenırzése.
E körben az Ellenırzı Bizottság jogosult az Egyesület bármely ügyét,
okiratát, határozatát, bankszámláit, könyvelését megtekinteni és
megvizsgálni és azokról az Egyesület szerveitıl felvilágosítást kérni. A
vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet.
Az Ellenırzı Bizottság köteles megvizsgálni és írásban véleményezni a
Elnökség által elıterjesztett költségvetést és éves beszámolót és a
közhasznúsági jelentést, írásbeli véleményét a kérdéses iratokhoz csatolva
pedig a Közgyőlés elé kell terjeszteni.
Az Ellenırzı Bizottság jelentése nélkül ezen pontokról érvényes döntést a
Közgyőlés nem hozhat.
Az Ellenırzı Bizottság évközben szükség szerint tart ülést. Az éves
költségvetés, beszámoló és a közhasznúsági jelentés Közgyőlés elé
terjesztése elıtt az Ellenırzı Bizottságot feltétlenül össze kell hívni. Az
Ellenırzı Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze. Írásbeli meghívót a
hely, idıpont, napirend feltüntetésével legkésıbb az ülést megelızı 10
nappal kell megküldeni névre szólóan, a jelentısebb napirendi pontok
megjelölésével.
Az Ellenırzı Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag
jelen van. Az Ellenırzı Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerő
szótöbbséggel hozza.
Az Ellenırzı Bizottság köteles az Egyesület Elnökségét tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet
érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.
A Elnökséget az Ellenırzı Bizottság indítványára - annak megtételétıl
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E Határidı eredménytelen
eltelte esetén a Elnökség összehívására az Ellenırzı Bizottság Elnöke is
jogosult.
Ha a Elnökség a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenırzı Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
V.
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AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
Az Egyesület bevételei: a tagdíjak, a támogatások és a mőködéssel
(rendezvények, kiadványok, szakértıi vélemény készítés, pályázatok, stb.)
kapcsolatos bevételek.
A tagdíj mindenkori összegét a Közgyőlés határozza meg. (1.sz. melléklet)
Az Egyesület pénzügyi eszközeivel a Közgyőlés
költségvetésnek megfelelıen köteles gazdálkodni.

által

elfogadott

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület
tartozásaiért vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület megszőnése
határozattal intézkedik.

esetén

annak

vagyonáról

a

Közgyőlés

A Közgyőlés által választott három tagú Ellenırzı Bizottság folyamatosan
ellenırzi az Egyesület gazdálkodását. A Bizottság mőködéséért kizárólag a
Közgyőlésnek felelıs.
Az Ellenırzı Bizottság a Közgyőléseken köteles tevékenységérıl az
Egyesület tagjai részére beszámolni.
Az Egyesület a Közgyőlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján
gazdálkodik, az 1997. évi CLVI. törvény III. fejezetében foglaltak szerint.
Az Egyesület közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátására irányuló
szerzıdésbıl eredı kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni.
VI.
A TISZTSÉGVISELİK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE
Az Egyesület Elnökségének határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa
a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül vagy
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerint
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás.
Nem lehet az Ellenırzı Bizottság elnöke vagy tagja, aki
a) az Egyesület Ügyvezetı Elnöke, , Alelnöke vagy elnökségi tagja,
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b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az
Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatást, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az Egyesület
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı
tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását
nem egyenlítette ki.
Ha az Egyesület vezetı tisztségviselıje, illetve az annak jelölt személy ilyen
tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt, köteles errıl
valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni.
VII.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE
Az Egyesület mőködése felett a törvényességi felügyeletet - az egyesülési
jogról szóló törvénynek megfelelıen - az Ügyészség gyakorolja.
VIII.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
Az Egyesület mőködésével kapcsolatban keletkezett iratok az Ügyvezetı
Elnökkel való elızetes egyeztetés alapján korlátozás nélkül megtekinthetık.
Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg
abból saját költségére másolatot készíthet.
Az Egyesületnek a jelen alapszabály II. pontja szerinti szolgáltatásai az
alapszabályban meghatározott keretek között, az egyesületi célok elérése
érdekében vehetık igénybe. Az Egyesület a szolgáltatások konkrét feltételeit
a székhelyén lévı hirdetıtáblán hozza nyilvánosságra.
Az Egyesület a beszámolóit a székhelyén lévı hirdetıtáblára történı
kifüggesztéssel, valamint az Egyesület honlapján hozza nyilvánosságra.
Az Egyesület mőködésérıl, szolgáltatásairól és azok igénybevételének
módjáról - amennyiben az kiadásra kerül - az Egyesület lapjából is
tájékoztatást kapnak az érdekeltek.

12

A jelen Alapszabályt az Egyesület 1991. február 20-án megtartott alakuló
Közgyőlése fogadta el és az 1999. február 24-én tartott Közgyőlése
határozta el az Egyesület közhasznú szervezetté történı átalakulását.
Az Egyesület megszőnik a következı esetekben:
-

ha a Közgyőlés az Egyesület feloszlását minısített többségő
titkos szavazással kimondja,
ha a Közgyőlés az Egyesületnek más egyesülettel való
egyesülését határozza el,
ha az arra jogosult szerv az Egyesületet feloszlatja,
ha az arra jogosult szerv az Egyesület megszőnését
megállapítja a hatályos jogszabályokkal összhangban.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. Tv., a Polgári Törvénykönyv és a
közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az
irányadók.

Budapest, 2011. február 14.

------------------------------------------Gláser Tamás
ügyvezetı elnök

Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte Dr. Szamosi Katalin ügyvéd az
S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113.)
tagja:
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