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Tárgy: Jegyzőkönyvmelléklet 

 

A melléklet a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének 2020.09.23-án megtartott Közgyűlési 

jegyzőkönyvéhez készült, tartalmazza a Közgyűlés 4. napirendi pontjában előadott és 

elfogadott Alapszabálymódosítás szövegét. 

 

 

6.3.3. Az Egyesület jogásza az Egyesület törvényes működését ellenőrzi. Minden esetben 

kötelező ügyvédi jogi képviseletet igénybe venni, ha a közgyűlés napirendjén az Alapszabály 

módosítása, választott testületi szervek személyi összetételének változása, tagsági viszonnyal 

kapcsolatos jogvita vagy az egyesület státuszának kérdése (egyesülés, szétválás, megszűnés) 

szerepel. 

 

 

8.2. A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete kifejezetten és hangsúlyosan törekszik a 

tisztességtelen piaci magatartás elkerülésére, mindenben igyekszik megfelelni a hatályos 

versenytörvénynek (1996. évi LVII. Tv.), így általános érvénnyel tiltja és elítéli a 

tisztességtelen piaci magatartást Tagjai között, az üzleti tisztességtelenség körébe tartozó, 

jogsértőnek tekintett magatartásokat. Ilyen például a hírnévrontás, az üzleti titok megsértése, 

a bojkott-felhívás, az utánzás/jellegbitorlás, a tisztességtelen összehasonlító reklám, valamint 

a versenytárgyalás és a pályáztatás tisztaságának megsértése. Továbbá tiltja és elítéli az 

üzleti döntések tisztességtelen befolyásolását, a jogsértő összehasonlító reklámot, a 

kartellezést, az egyéb versenyt korlátozó megállapodásokat, és a gazdasági erőfölénnyel való 

visszaélést. 

A gazdasági verseny szabadságát, tisztaságát és a piaci szereplők tisztességes üzleti 

magatartását több jogszabály egyöntetű alkalmazása és érvényesítése biztosítja. A versenyt 

torzító gazdasági cselekmények elkerülésére az Egyesület minden, a versenyt szabályozni 

hivatott jogszabálynak, Európai uniós szabályozásnak és rendeletnek kifejezetten és 

hangsúlyosan igyekszik megfelelni. (1996. évi LVII. törvény; 2008. évi XLVII. törvény; 2005. 

évi CLXIV. törvény) 

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSz) 101. és 102. cikkében foglalt 

versenyszabályok a közös piacra nézve tilalmazzák a versenyt korlátozó megállapodások 

megkötését, valamint az erőfölényes helyzettel való visszaélést, és tartalmilag megfelelnek a 

versenytörvény – versenykorlátozó megállapodások és erőfölénnyel való visszaélés tilalmára 

– vonatkozó rendelkezéseinek. 

Az egyesületnek nem célja a tagok egymás közöti gazdasági és munkaerő-piaci versenyének 

kizárása vagy korlátozása, nem célja továbbá az egyesület tagjai más gazdasági szereplőkkel 

vagy a fogyasztókkal szembeni fellépésének versenykorlátozó jellegű összehangolása. 

 

 

Gyöngyös, 2020.09.23. 
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