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2016.04.02-án elfogadott Alapszabályából
II. A Magyar Optikus Ipartestület tagjainak jogai és kötelezettségei
1./

Tagság formái:
a./
rendes tag: az optikai szakmában tevékenykedő egyéni és társas vállalkozások
minden jogi formája; (Az a természetes személy, aki nem vállalkozó, a MOI-nak nem
lehet rendes tagja, csak pártoló vagy tiszteletbeli tagja.)
c./
pártoló tag: mindazok a természetes személyek - tanuló, alkalmazott, segítő családtag
- akik az ipartestület célkitűzéseivel, tevékenységével egyetértenek, és vállalják a
pártoló tagdíj megfizetését;
d./
tiszteletbeli tag: az a természetes, illetve jogi személy, aki a MOI célkitűzéseivel,
tevékenységeivel egyetért, és munkássága alapján az MOI közgyűlése tiszteletbeli
taggá fogadja.

2./

A MOI rendes tagjai jogaikat személyesen, illetve vállalkozás esetén képviselőjük útján
gyakorolják.

3./

A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.

4./

A tag jogai:
a./
Minden tag tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen. Közvetlenül részt vehet a
MOI feladatainak meghatározásában, a megvalósításukra szolgáló határozatok
előkészítésében, azok végrehajtásának ellenőrzésében, a végzett munka értékelésében.
b./
A MOI életére és a szakmai tevékenységére vonatkozó javaslattal, bejelentéssel,
észrevétellel és kéréssel írásban fordulhat a MOI-hoz, tisztségviselőihez, ügyintéző
szerveihez.
A bejelentésekre, észrevételekre, kérésekre legkésőbb 30 napon belül választ kell adni.
Amennyiben a válaszadáshoz hosszabb idő szükséges, a tagot erről 30 napon belül
tájékoztatni kell, az ügy rendezésének várható időpontjáról.
c./
Jogosulttá válhat szociális juttatásokra.
d./
Kedvezményesen vehet részt a MOI által szervezett kiállításokon, bemutatókon,
rendezvényeken, továbbképzéseken.
e./
Részt vehet az ipartestület által megalapított szakmai szekció munkájában.

5./

A rendes tag jogai:
a./
Megválasztható a MOI bármelyik tisztségére.
b./
Szavazati joggal rendelkezik.
c./
Jogosult hirdetésein a MOI tagságot feltüntetni.
d./
Évente pályázhat a MOI által megalkotott és „levédett” védjegyre.
e./
A rendes MOI tag(ok) kiemelkedő gazdasági, szervezeti és közéleti tevékenységükért
kitüntetésben, elismerésben részesülhet évente egy alkalommal, melyről a döntést az
elnökség hozza meg.
f./
Tagsági jogon megkapja a MOI által kiadott Optikai Magazint és/vagy lapokat,
elektronikus hírlevelet.

6./

A tiszteletbeli, valamint pártoló tag jogai
A tiszteletbeli, valamint pártoló tag részt vehet a MOI rendezvényein tanácskozási joggal, de
szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségek betöltésére nem választható. Rendkívüli esetben
kitüntetésben részesülhet elnökségi döntéssel.

7./

A rendes tag kötelességei:
a./
Az alapszabály, a Szakmai Etikai Kódex betartása.
b./
A tevékenységét meghatározó jogszabályok előírásainak, valamint a szakmában
szokásos etikai és szakmai szabályok betartása.

c./
d./
e./
8./

A MOI tevékenységének aktív segítése, az elvállalt feladatok teljesítése.
A közgyűlés által megállapított tagdíj rendszeres fizetése.
A közgyűlés határozatainak végrehajtása.

Az ipartestület tagja által fizetendő tagdíj megfizetésének módja és határideje: Tagdíját a tag
utalással rendezi, a tag nevére kiállított számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidővel,
évente két részletben.

III. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése
1./

A tagok felvétele az elnökség hatásköre.

2./

A tagsági viszony a belépési nyilatkozat dátumára visszamenőleges hatállyal jön létre,
amennyiben az elnökség a tagfelvételi kérelmét jóváhagyta.

3./

Felvételt elutasító határozat ellen a MOI közgyűléséhez lehet fellebbezni. A közgyűlés
elutasító határozata ellen, fellebbezésnek helye nincs.

4./

Tagsági viszony megszűnése:
a./
A tag halálával.
b./
Kilépéssel.
c./
A MOI jogutód nélküli megszűnésével.
d./
A MOI jogutóddal történő megszűnése esetén, amennyiben a tag a jogutód szervezet
tevékenységében nem kívánt részt venni.
e./
Tagsági jogviszony felmondásával.
f./
Kizárással.
4/B.

4/C
4/D

4/E

4/F

Kilépéssel: a kilépésről szóló írásbeli nyilatkozatot a tag az elnökség részére küldi
meg, amely azt köteles mérlegelés nélkül elfogadni, a megszűnés időpontja a
nyilatkozat kézhezvételének napja.
A MOI jogutód nélküli megszűnésével, a tag tagsági jogviszonya a szervezet
nyilvántartásból való törlésének napjával szűnik meg.
A MOI jogutóddal történő megszűnése esetén az arról határozó közgyűlésen
nyilatkozhatnak a tagok, akik nem kívánnak a jogutód szervezet tevékenységében részt
venni, hogy tagsági jogukat meg kívánják szüntetni (a tagsági jogviszony
megszűnésének napja az átalakulást elhatározó határozat meghozatalának napja).
Az elnökség felmondhatja az érintett tag tagsági jogviszonyát, ha a tagnak 6 havi
tagdíjtartozást meghaladó tartozása van. A felmondásra csak abban az esetben kerülhet
sor, ha előtte a tagot az elnökség írásban, igazolható módon póthatáridő tűzésével
felhívta a tagdíj megfizetésére és a póthatáridő is eredménytelenül telt el. A
felmondásról az elnökség dönt. Az elnökség felmondási határozata ellen az érintett tag
a határozat igazolható közlésétől számított 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezést
terjeszthet elő. A fellebbezést az elnökségen keresztül kell előterjeszteni.
Kizárással, amennyiben a tag az érvényben lévő Szakmai Etikai Kódex szerint etikaiszakmai vétséget követ el és ezt az Elnökség határozatában mondja ki. Az érintett tagot
az elnökség a megindult eljárásról annak megindítását követő 5 napon belül írásban
értesíti, egyúttal tájékoztatja, hogy az eljárást elrendelő határozatban foglaltakkal
kapcsolatosan érdemi védekezését írásban, de legkésőbb a fegyelmi tárgyaláson
szóban adhatja elő. A fegyelmi tárgyalást az eljárás elrendelését követően legkorábban
30, legkésőbb 60 napon belül meg kell tartani. Az elnökség a lefolytatott eljárás
alapján határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A kizárást kimondó
határozatnak tartalmazni kell – a döntésen túl – a kizárás okait, azok bizonyítékait,
valamint a jogorvoslatról való tájékoztatást. A tag kizárását megállapító határozat ellen
a közgyűléshez lehet fellebbezni, az igazolható közléstől számított 15 napon belül. A
közgyűlés kizáró határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

