MAGYAR FELTALÁLÓK
EGYESÜLETE ♦ MAFE
1
www.inventor.hu ♦ genius@inventor.hu

Postacím: 1591 Budapest, Pf.: 319 ♦ Telefon: 1/ 220 3040; Főtitkár: 20/ 945 8078

Félfogadás, csak előzetes bejelentkezéssel: 1141 Budapest, Öv u. 95/a.
Bank: 11710002-20008945 ♦ Adószám: 19012487-1-43 ♦ Civil szervezet: 13.PK 60298/89/9

A Magyar Feltalálók Egyesületének Alapszabálya
Módosításokkal (piros színnel) egységes szerkezetbe foglalva
1. § Általános rendelkezések
1.1. Az egyesület neve: Magyar Feltalálók Egyesülete, rövid neve: MAFE (a továbbiakban: Egyesület).
1.2. Az Egyesület székhelye: Budapest, XIV. kerület Öv utca 95/a.
2. § A Magyar Feltalálók Egyesületének meghatározása, céljai, tevékenysége és működési
alapelvei
2.1. A MAFE a feltalálók és a szabadalmasok érdekvédelmét, érdekképviseletét és érdekeik
érvényesítését ellátó, nem profitérdekeltségű egyesület.
2.2. Az Egyesület törekszik arra, hogy a feltalálók a társadalom megbecsülésében részesüljenek,
küzdeni kíván egy olyan gazdasági környezetért, amely hatékonyan ösztönzi és elismeri a megújító
gondolkodást, az alkotómunkát, a feltalálói tevékenységet. A MAFE törekszik a műszaki kultúránk
megismertetésére és megbecsülésére. Figyelemmel kíséri a feltalálók és a szabadalmasok érdekeit. A
MAFE harcol a feltalálással kapcsolatos etikátlanság és igazságtalanság ellen.
2.3. A MAFE célja, és egyben a legfontosabb szolgáltató tevékenysége az alkotóerő növelése és
hatékony felhasználásának elősegítése, a találmányok létrejöttének, megvalósulásának és az új
termékek kereskedelembe vételének előmozdítása. Az Egyesület szolgáltatásaiból a tagi körön
kívüliek is részesülhetnek.
2.4. A MAFE tevékenysége állami feladatokat is segít, az iparjogvédelmi és innovációs törvények,
nevezetesen: 1995. évi XXXIII. törvény, 1991. évi XXXVIII. és XXXIX. törvény, 2001. évi XLVIII.
törvény, illetve 2014. évi LXXVI. törvény széleskörű társadalmi érvényre jutásának érdekében.
2.5. A MAFE működésének legfontosabb alapelve a szolidaritás és a demokrácia. Az Egyesület együtt
kíván működni hazánk és a világ hasonló célokat követő szervezeteivel.
2.6. Az Egyesület független a politikai pártoktól. A MAFE politikai szervezetektől anyagi támogatást
nem fogadhat el, és politikai szervezeteknek anyagi támogatást nem nyújthat.
2.7. A MAFE elődjének tekinti a hazánkban 1945-ig működő Magyar Feltalálók Országos Szövetségét.
3. § A tagság
3.1. A tagsági jogviszony létesítése az Elnökséghez intézett kérelem alapján történik. Kérelmi
szándéknak tekinthető a tagdíj befizetése is.
3.2. A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
3.2.1. Kilépéssel bármikor megszűntethető a tagi jogviszony a tag által az Egyesület képviselőjéhez
intézett írásbeli nyilatkozattal.
3.2.2. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondással szűnik meg, ha a tag három egymást követő
évben nem fizet tagdíjat és a tagdíjhátralékot az esedékességtől számított hat hónapon belül nem
rendezi. Ez esetben az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az Egyesület Közgyűlése dönt.
3.2.3. A tag kizárása: A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
3.2.3.1 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
3.2.4. A tagsági jogviszony automatikusan megszűnik a tag halálával vagy jogutód nélküli
megszűnésével.
3.3. A MAFE rendes tagja lehet, aki legalább egy magyar szabadalom, használati minta, növényfajta,
mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának, vagy designek feltalálója vagy társfeltalálója, illetve
alkotója vagy társalkotója.
3.3.1. A rendes tag jogai: A rendes tag részt vehet a MAFE tevékenységében és rendezvényein,
valamint az Egyesület Közgyűlésén szavazati joga van, ott tisztségre választhat és választható.
3.3.2 A rendes tag kötelességei: A rendes tag köteles az Alapszabályt betartani, és tagdíjat fizetni.
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3.4. A MAFE pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy.
3.4.1. A pártoló tag jogai: Részt vehetnek a MAFE tevékenységében és rendezvényein, valamint az
Egyesület Közgyűlésén, de nem határozhatnak, nem választanak és nem választhatók.
3.4.2. A pártoló tag kötelességei: A pártoló tag köteles az Alapszabályt betartani, és tagdíjat fizetni.
4. § A MAFE testületi szervei
4.1. A Közgyűlés: a MAFE döntéshozó szerve, amely a rendes tagok összességéből áll.
4.1.1. A Közgyűlés jogosultságai:
a) az Alapszabály megállapítására illetve módosítására, a jelenlévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozatával;
b) az Elnökség megválasztására és visszahívására, egyszerű többséggel;
c) az Elnökség éves beszámolójának elfogadására, egyszerű többséggel;
d) az évi költségvetés, a tagdíj megállapítására, egyszerű többséggel;
e) az Egyesület céljainak módosítására, a megszűnés és más társadalmi szervekkel való
egyesülés kimondására, a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozatával;
f) valamint minden olyan tevékenységre, amelyet az Alapszabály vagy magasabb jogszabály
ide utal vagy a Közgyűlés magához von.
4.1.2. A rendes Közgyűlését évente egy alkalommal, a gazdasági mérleg elkészülte után, kell
összehívni. A meghívót az ülés előtt minimum 8 nappal kell a tagság körében közzétenni, a hely és
időpont, valamint a napirend megjelölésével.
4.1.2.1 A napirend kiegészítését a tagok és az egyesület szervei a közgyűlési meghívó közzétételétől
a Közgyűlés megnyitásáig kérhetik a Közgyűlést összehívó személytől a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt
elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítéséről.
4.1.2.2 A közgyűlés nem nyilvános; azon a rendes illetve pártoló tagokon, és az ügyvezetésen kívül a
közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak vehetnek részt.
4.1.2.3 A közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke, vagy akadályoztatása esetén valamelyik
általa megbízott alelnök.
4.1.2.4 Közgyűlésről jegyzőkönyvet a Főtitkár, akadályoztatása esetén a Főtitkár-helyettes készíti és
két Közgyűlés által kijelölt tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet, benne a határozatokat az Egyesület
honlapján kell nyilvánosságra hozni.
4.1.3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A
határozatképtelenség miatt egy későbbi időpontban összehívott ülés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha fentiekről a meghívóban a
tagokat előre tájékoztatták.
4.1.4. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. A levezető Elnök zárt szavazást
rendelhet el, ha azt a Közgyűlés jóváhagyja.
4.1.4.1 A Közgyűlésen szavazati joguk csak a rendes tagoknak van.
4.1.5. A Közgyűlés a tárgyalás előtt a levezető elnök javaslatára két jegyzőkönyv hitelesítőt és három
szavazatszámlálót választ.
4.1.6. A MAFE rendkívüli Közgyűlésének összehívását a Törvényszék, illetve a tagság legalább
10 %-a kezdeményezheti írásban az Elnökségnél, a javasolt napirendet is megadva. Ez esetben az
Elnök a rendkívüli közgyűlést 30 napon belül köteles összehívni.
4.1.6.1 Az Elnök köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
4.1.6.1.2 Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
4.2. Az Elnökség: a Közgyűlés által jóváhagyott program és határozatok végrehajtásáról gondoskodik.
4.2.1. Az Elnökség kilenc főből áll, tagjai az elnök, a főtitkár a főtitkár-helyettes, két elnökhelyettes, és
négy titkár. Vezető tisztségviselő csak is a MAFE természetes személyiségű, rendes tagja lehet.
4.2.1.1 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
4.2.1.2 A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
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4.2.1.3 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
4.2.1.4 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói 39. § (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. X Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. Létesítő
okirat szempontjából releváns ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
4.2.1.5 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
4.2.2. Az Elnökséget a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg.
4.2.2.1 Egy elnökségi tag maximum két feladatkört is elláthat - törölve
4.2.3. Tisztújításkor a Közgyűlés a leköszönő Elnökség javaslata alapján először megválasztja az
Elnököt, majd az elnök javaslatára egyenként, funkció szerint, az Elnökség illetve a bizottságok tagjait.
A tisztségviselők jelölésénél az elnök majd a Közgyűlés köteles figyelembe venni a 2011. évi CLXXV.
törvényben előírt összeférhetetlenségi szabályokat.
4. 3. Az Elnökség tagjainak feladatköre:
4.3.1. Az Elnök hívja össze a Közgyűlést, és az Elnökség üléseit, azokon elnököl.
4.3.2. A főtitkár az ügyvezető, önállóan képviseli az Egyesületet. A főtitkár feladatkörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése, és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Elnök tartós akadályoztatása esetén gyakorolja az Elnök jogait.
4.3.3. A főtitkár-helyettes a főtitkár munkáját segíti, a főtitkár az akadályoztatása esetén a főtitkárhelyettesre ruházza át feladatainak végzését.
4.3.4. Az első alelnök az iparjogvédelmi terület szakkérdéseivel foglalkozik.
4.3.5. A második alelnök az egyetemek és kutatóintézetekkel való kapcsolattartás felelőse.
4.3.6. Az első titkár a külkapcsolatok kérdéseivel foglalkozik.
4.3.7. A második titkár a hazai innovációs szervezetekkel való kapcsolattartást végzi.
4.3.8. A harmadik titkár az ifjúság ügyeivel törődik.
4.3.9. A negyedik titkár a sajtóval tartja a kapcsolatot.
4.4. A Felügyelő Bizottság a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak szerint működik. Feladata az
egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
4.4.1. A Felügyelő Bizottságot, melynek elnöke és két tagja van, az elnök javaslatára a Közgyűlés
választja meg öt éves mandátummal.
4.5 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
5. § A MAFE testületi szerveinek, Elnökség és Felügyelő Bizottság működési szabályai
5.1. A testületi szerveket 8 nappal az ülést megelőzően azok elnöke hívja össze, évente legalább egy
alkalommal, írásban a napirend közlésével.
5.2. Az ülés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A
határozatképtelenség miatt egy későbbi időpontban összehívott ülés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha fentiekről a meghívóban a
tagokat előre tájékoztatták.
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5.3. Az ülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén a levezető elnök szavazata dönt.
5.3.1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a MAFE cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a MAFE tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
5.4. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, azon az Egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
5.5 Az Elnökség ülésein meghívottként részt vesznek a Felügyelő Bizottság tagjai is, de nem
dönthetnek.
6. § A határozatok és a nyilvánosság
6.1. A testületi szervek ülésein csak a rendes, illetve a pártoló tagok vehetnek részt.
6.2. A testületi szervek döntéseit az Elnökség nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell
tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, személyét.
6.3. A Főtitkár gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való közléséről, írásban igazolható módon.
A döntéseket az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.
6.4. A MAFE működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület
székhelyén előre egyeztetett időpontban.
6.5. Az Egyesület működésének és a szolgáltatásainak igénybevételi módjáról valamint a
beszámolóinak közléseiről a "Patent" című időszaki kiadványában illetve a www.inventor.hu jelű
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. A honlapon kell nyilvánosságra hozni a Közgyűlés
jegyzőkönyvét is.
7. § A MAFE gazdálkodása
7.1. A MAFE pénzügyi alapja a tagdíjakból, valamint egyéb bevételekből tevődik össze. Az Egyesület
vállalkozási tevékenységet csak céljai érdekében és azokat nem veszélyeztetve folytathat. A MAFE
befektetési tevékenységet nem folytathat.
7.2. A MAFE gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem visszaforgatja a céljai
elérése érdekében.
7.3. A MAFE adott esetben állandó vagy időleges alkalmazottakat foglalkoztathat. A munkáltatói
jogokat a főtitkár gyakorolja.
8. § A MAFE megszűnésének esetkörei
8.1 Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
8.2 Megszűnik az Egyesület ha
a) A tagok kimondják megszűnését;
b) Az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
d) Az arra jogosult szerv megszünteti az Egyesületet, feltéve mindegyik esetben, hogy az
Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a
bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.
9. § Záró rendelkezés
Azokban a kérdésekben, amelyekről jelen Alapszabály nem rendelkezik, az egyesülési jogról a
közhasznú jogállásról 2013. évi V. törvény, valamint, a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény, továbbá, a civil szervezetek nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény vonatkozik.
Elfogadva: a MAFE 2016. évi Közgyűlésén, 2017. február 17-én.
Dr. Vedres András főtitkár

