
M E G Á L L A P O D Á S 
 
 
mely létrejött ____________________________-n,  
 
egyrészről a  
 

________________________________________________(név)  
 

      _______________________________________________ (székhely) 
 
a továbbiakban a jogi személy tag,  
 
másrészről a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (1061 Budapest, 
Dalszínház u. 10.), továbbiakban Egyesület, között az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A jogi személy tag egyetért a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 
céljaival, ismeri és elfogadja az egyesület Alapszabályát, támogatást nyújt az abban 
foglalt feladatok megvalósításához és az egyesület közhasznú tevékenységéhez. 
 
2. A jogi személy tag képviselői e megállapodás aláírásával jogi személy tagként 
belépnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület tagjai közé. 
 
3. A jogi személy tag kötelezettséget vállal arra, hogy évi______________________ 
Ft, azaz  
_________________________________________________ Ft tagdíjat fizet és 
ezen tagdíjfizetési kötelezettségének minden évben a számla megérkezésétől 
számított 30 napon belül eleget tesz. 
 
4. A jogi személy tag tudomásul veszi, hogy az általa fizetett tagdíj összegét a 
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület közhasznú tevékenységéhez, de 
különösen a következő célokra használja fel: 

-  iparjogvédelmi ismeretterjesztő, szakmai előadások, vitaülések, ankétok, 
konferenciák, kiállítások, közgyűlés, vezetőségi és elnökségi ülések, egyéb 
rendezvények szervezési és adminisztrációs költségei; 

-  szakmai érdekképviseleti tevékenység (jogszabálytervezetek 
véleményezése, jogszabályváltozások kezdeményezése, egységes 
jogszabály-értelmezés megvalósítása); 

-  az egyesület szakosztályainak és területi csoportjainak támogatása; 
-  egyszeri, időszakos vagy rendszeresen megjelenő szakmai kiadványok 

szerkesztési és kiadási költségei. 
 
5. Az Egyesület vállalja, hogy a jogi személy tag részére biztosítja: 

-  a Közgyűlés munkájában való részvételt; 
-  honlapján és elektronikus értesítésein keresztül a tájékoztatást a testületek 

munkájáról,  
-  rendszeres tájékoztatást a jogszabályváltozásokról, az iparjogvédelmi 

eljárásokkal kapcsolatos államigazgatási eljárási illetékekről, 



-  az Egyesület által kiadott illetőleg terjesztett elektronikus és papíralapú 
szakmai kiadványokat, 

-  a rendezvényeken, tanfolyamokon, előadásokon; illetőleg az egyesület 
működésével kapcsolatos rendezvényeken /közgyűlés, elnökségi ülés, 
szakosztályi ülések, területi értekezletek, stb./ való részvétel lehetőségét; 

-  az érdekképviseleti munkában való részvételt, 
- iparjogvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi szakmai kérdésekben eseti 

tanácsadást; 
- ígény esetén a jogi személy tag telephelyén szervezett konzultáció, 

szakmai előadás. 
 
6. A jogi személy tag részéről az Egyesülettel a kapcsolatot 
______________________ (név) 
(telefonszám: ____________________, E-mail cím: ________________________) 
tartja, aki egyúttal a jogi személy tagot képviseli az Egyesületben. 
 
7. Jelen megállapodás a jogi személy tag december 15-ig írásban megküldött 
felmondásával, a következő év január 1-től hatályát veszti. 
 

8. A Felek megállapítják és elismerik, hogy a jelen megállapodás teljesítésével 
összefüggésben mind a jogi személy tag, mind pedig az Egyesület önálló 
adatkezelőnek minősülnek és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak való 
megfelelést önállóan teljesítik. Jogi személy tag a jelen megállapodás aláírásával 
elismeri az Egyesület tagoknak és tagi kapcsolattartóknak szóló adatkezelési 
tájékoztatója megismerését (amely nyilvánosan megismerhető a 
www.mie.org.hu/adatvedelem.html cím alatt) és jogi személy tag kötelezettséget 
vállal arra, hogy a mindenkori természetes személy kapcsolattartói részére e 
tájékoztatót (illetve ha az Egyesület e tájékoztató módosításáról értesíti a jogi 
személy tagot, akkor az ilyen tájékoztatás kézhez vételét követően haladéktalanul) 
hozzáférhetővé teszi. 
 
9. A jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 
 
 
Budapest, 202_, ___________hó_____nap 
 
 
 
_________________________________            ____________________________ 
                   Egyesület részéről                                        Jogi személy tag részéről 


