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Az Ellenőrző Bizottság áttekintette a Magyar Védjegy Egyesület 2011. évi gazdálkodását és szakmai 
tevékenységét, amellyel kapcsolatban a következő megállapításokat terjeszti a 2012. február 27-i 
Közgyűlés elé, elfogadás céljából.  
 
1. Az Egyesület könyvelési tevékenységét az Optimaltax Consulting Kft. végezte 2011. évben. A 

könyvelő cég váltásának indoka kizárólag gazdasági meggondolás, mivel az új könyvelő cég 
kedvezőbb áron végezte ugyanazt a szakmailag kifogástalan tevékenységet, mint a korábbi 
könyvelő cég. Az Egyesület költségtakarékossági elvárásának megfelelően hozta meg döntését. 

2. Az Egyesület gazdálkodását az év folyamán költségtakarékos módon végezte és szem előtt 
tartotta, hogy a meglévő pénzeszközöket kizárólag olyan feladatok végrehajtására vette igénybe, 
amelyek indokoltak voltak, összhangban a Közgyűlés által elfogadott 2011. évi munkatervvel. 
A tagdíjfizetési morál, mint azt a korábbi években is tapasztalható volt – sajnos számos más 
közhasznú társaságnál is megállapítható – nem megfelelő, annak ellenére, hogy a vezetés a tagok 
felé többször levélben, e-mail útján és szóban kérte a tagdíjak megfizetését, de erre kis 
mértékben került sor. 2012. év elején szükséges ismételten felvenni a kapcsolatot a nem fizető 
tagokkal és megvizsgálandók a fizetés elmaradásának okai. 

3. Sajnos megállapítható az a tény is, hogy az Egyesületet is sújtja a magyarországi pénzügyi, 
gazdasági helyzet, és tovább csökkenti új pénzeszközök bevonását a közhasznú szervezetek 
támogatásának elmaradása, valamint az Egyesületet érintő pályázatok kiírására nem került sor 

4. Az Egyesület jogi és egyéni taglétszáma – bár nem jelentősen, de – csökkent, így szükségesnek 
ítéli az Ellenőrző Bizottság az ügyvezető elnök számtalan felhívásával összhangban, hogy újabb 
jogi és egyéni tag bevonására van szükség a biztonságos hosszú távú működés érdekében és ezt 
2012.évben kiemelt feladatként is megjelöli.  

5. Megállapította az Ellenőrző Bizottság, hogy az Egyesület az állam felé fennálló fizetési 
kötelezettségnek és valamennyi egyéb fizetési kötelezettségének eleget tett és tartozása nincs.  

6. Az Egyesület szakmai munkáját megfelelőnek ítéli az Ellenőrző Bizottság, kiemelve azokat a 
tevékenységeket, amelyek az Egyesület szakmai rangját tovább erősítették, valamint hogy az 
Egyesület a különböző együttműködéseket jól hasznosította a közhasznú feladatainak 
teljesítésében.  

7. A kevés rendezvény megtartását nem negatívként értékeljük, hisz jelentős számú az Egyesület 
tevékenységi körét érintő magyar és nemzetközi rendezvény volt 2011-ben Magyarországon és 
ezeken az Egyesület képviselői részt vettek és emiatt nem lehetett önálló, nagyobb szabású 
rendezvényt szervezni. 

8. A legnagyobb költségtételek 2011.évi tisztújító közgyűlés és azzal összefüggő külföldi előadók 
költségei, tolmács és egyéb költségek. 
A kiadványok költségeinél is költségtakarékosság miatt az Egyesület új nyomdát bízott meg a 
kiadványok elkészítésével és ezzel is költséget takarított meg. A működési költségeket is 
csökkentette az Elnökség oly módon, hogy az ügyvezető elnök gazdasági társasága jelentősen 
hozzájárult a működéshez. 

9. Az Egyesület vezető tisztségviselői különböző szakmai bizottságokban képviseli az Egyesület 
tagjainak érdekeit.  

10. 2011. évben a kiadványokkal összefüggésben szerkesztési és felhasználási díjak kifizetésére nem 
került sor, ez át fog húzódni 2012. évre, amikor is lehetőség szerint ezt pótolni szükséges. 
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