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A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete által 

a szervezet tagjai számára adható védjegyek szabályzata 

 
 

Az alábbiakban felsorolt és részletesen bemutatott védjegyeket a Magyar Adótanácsadók 

és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének tagjai kaphatják meg az egyesület 

döntése alapján.  

 

Az egyes védjegyek birtokosuk szakmai munkájának magas minőségéről vagy a tagsági 

jogviszonyuk folyamatos fennállásáról adnak tanúbizonyságot a nyilvánosság számára az 

alábbi leírásokban megfogalmazottak szerint. 

 

Minden alábbiakban bemutatott védjegy jelzi, hogy birtokosa tagja az egyesületnek, mely 

tény már önmagában biztosítja a védjegy birtokosának szakmai igényességét. E mellett 

tájékoztat arról is, hogy jogosultja részt vesz a munkájához szükséges 

továbbképzéseken, valamint hozzáfér a szakmai közösség által biztosított háttértudáshoz 

is. Jelzi, hogy az egyesületi munka aktivitását, valamint hogy milyen hosszú időre nyúlik 

vissza a jogosult egyesületi tagsága. 

 

A tag/tagszervezet kommunikálhatja a védjegy birtoklásának tényét ügyfelei számára, 

mellyel erősítheti bizalmukat. Jogosult ezt honlapján, ajánlatain, más nyomtatott vagy 

elektronikus anyagain feltüntetni, ameddig a védjegy használatára jogosult. Amennyiben 

a jogosultság ideje lejár, köteles azt anyagairól eltávolítani. 

 

 

Minősítő védjegy fokozatai és feltételei 

 

Elismert tag 

 

Az Elismert tag elnevezésű védjegy kifejezi, hogy a tag/tagszervezet képviselője a 

kötelező továbbképzéseket elvégezte, az aktuális szabályozással kapcsolatos hírekről 

rendszeresen tájékozódott, tevékenységét érvényes egyesületi felelősségbiztosítás védi, 

vitás szakmai kérdésekben a szervezet segítségére számíthat, és bízhat a szervezet 

érdekérvényesítő képességében és a hatóságokkal való szakmai együttműködéseiben.  

 

Az Elismert tag védjegy odaítélésének feltételei: 

 

Az Elismert tag védjegyhasználati jogot megkapja az a tag és annak az egyesületi 

tagszervezetnek minden tagja, aki/amely 

 

1. két egymást követő évben az éves tagdíjat rendben (határidőben és teljes 

összegben) megfizette, és 

2. az előző 2 évben legalább 6 egyesületi rendezvényen részt vett, és 

3. szakmai bemutatkozó anyagát teljes körűen feltöltötte az egyesület honlapján. 

 

A bemutatkozó anyag akkor minősül teljes körűen feltöltöttnek, ha bemutatja 

azokat a szakterületeket, amelyeken számottevő tapasztalattal rendelkezik a tag 

vagy tagszervezet, és ismertetik nyelvtudásukat. 

 

 

Kiváló tag 

 

A Kiváló tag elnevezésű védjegy kifejezi, hogy a tag/tagszervezet képviselője teljesít 

minden feltételt, amely szükséges az elismert tag cím viseléséhez, és ezen felül aktívan 

részt vesz az egyesület szakmai munkájában. Szakmai munkája alapján kijelenthető a 

hivatási iránti maximálisan elkötelezett, törekszik tudása folyamatos naprakész 

megújítására, tevékenységével öregbíti az egyesület és az egész szakma hírnevét.  
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A Kiváló tag védjegy odaítélésének feltételei: 

 

A Kiváló tag védjegyhasználati jogot megkapja az a tag és annak az egyesületi 

tagszervezetnek minden tagja, aki vagy amelynek legalább egy tagja aktívan részt vesz 

az egyesület életében, és az alábbi feltételeket teljesíti 

 

1. teljesíti az elismert tagsághoz kapcsolódó összes feltételt, és  

2. az alábbi feltételek közül legalább hármat teljesít: 

o legalább 5 éve az egyesület tagja (saját személyében vagy társaságon 

keresztül), 

o az előző 2 naptári évben legalább 12 alkalommal hozzászólt az egyesület 

szakmai levelezői fórumához, 

o az előző 2 naptári évben legalább 2 alkalommal előadást tartott az 

egyesület képviseletében, publikált az egyesület tagjaként, 

o az előző 2 naptári évben nem volt és az odaítéléskor sincs egyesületi 

biztosítási káreseménye, 

o egyesületi tisztséget vállalt, és azt aktívan ellátja. 

 

Jubileumi oklevelek 

 

A jubileumi oklevél odaítélésének feltétele a meghatározott ideig folyamatosan fennálló 

tagsági viszony egyénileg vagy tagszervezeten keresztül. 

 

A jubileumi okleveleket az egyesület 2015. november 26-án a szervezet 25 éves 

jubileuma alkalmából adta át azoknak a tagjainak, akik 20, 21. 22, 23, 24 és 25 éves 

folyamatos tagviszonnyal rendelkeztek ekkor. 

 

A 25 éves tagsággal rendelkezők arany fokozatú, a 24-20 éves tagsággal rendelkezők 

ezüst fokozatú oklevelet / jubileumi védjegyet kaptak. 

 

A védjegyek (oklevelek) odaítélésének folyamata, érvényességük 

 

Az új védjegyek odaítélése évente, az odaítéltek megújítása 2 évente a tagdíjfizetési 

határidőt követő hónapban történik. 

 

Az Elismert tag fokozat odaítélése és megtartása automatikusan történik, nem szükséges 

jelölés, kérelem/pályázat benyújtása. Az egyesület titkársága megvizsgálja a feltételek 

teljesülését, és amennyiben a tag/tagszervezet megfelel a kritériumoknak, 

automatikusan elkészíti, és megküldi a következő időszakra szóló oklevelet. A 

védjegyhasználatra jogosult tag a védett oldalról a tagsági azonosítójával letöltheti a 

védjegy emblémát. 

 

A Kiváló tag fokozat odaítélése kétféleképpen történhet. Kérelmezheti maga a 

tag/tagszervezet, továbbá bármely tag és az egyesület titkársága, vezetése is tehet 

javaslatot másik tagra vonatkozóan. A kérelmet vagy javaslatot meg kell indokolni. Fel 

kell sorolni azon kritériumokat, amelyekre kérelmet, javaslatot alapozzák. Az objektív 

kritériumok teljesülését az egyesület titkársága ellenőrzi, és az elnökségnek 

jóváhagyására előterjeszti.  

 

A védjeggyel már rendelkező tagok esetén a titkárság 2 évente vizsgálja felül, hogy a 

szükséges feltételek még teljesülnek-e. Döntéséről értesítést küld az érintett tagoknak. 

 

A védjegyhasználatra jogosult tagok listáját a szervezet honlapján nyilvánosságra hozza, 

a tagkeresőben egyénenként is ellenőrizhető. 
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A védjegy jogosultja jogosult a védjegyet (az egyesület weblapjáról letölthető) saját 

céges anyagain –például ajánlatok, pályázatok, weboldalra, céges levélpapír, névjegy 

stb.– használni. 

 

Jogosulatlan használat esetén a titkárság felszólítja a tagot a védjegy-használat 

megszüntetésére, amennyiben a tag a felszólítás ellenére sem hagy fel a jogosulatlan 

használattal, ezt nyilvánosságra hozza, hogy a félrevezetett ügyfelek értesüljenek erről. 

A jogosulatlan használat esetén az érintett tagnak a védjegy-használatot határozatlan 

időre megtiltja az egyesület elnöksége, még akkor is, ha időközben a feltételek 

teljesítése miatt már jogosult lenne erre. 

 

Rendkívüli (súlyos etikai vétség vagy szakmai hiba) esetben az elnökség megfoszthatja a 

tagot a védjegy-használati jogától. 

 

 

Oklevél minták: 

 

                    Elismert tag            Kiváló tag 

 

          


