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MEE
VILÁGíTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG
2016.április 20
1. számú módosítás
2021.09.14.

ALAPSZABÁLY
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Annak érdekében, hogy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény harmadik
könyve, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről
és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
Világítástechnikai
Társasága
a működését folytathassa,
a Társaság Alapszabályát
a
Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.

A módosítások áthúzott dó7t és vastag dó7t betűvel kerülnek feltűntetésre.
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
A társaság neve és székhelye
1.1. A Társaság neve: A/agyar Elektrotechi''1ikai Egyesület Viléígítástechl'likai Tilrsasága MEE
Világítástechnikai Társaság
Rövid megnevezése: Világítástech"likai Tilrsaság MEE VTT
Rövidítése: VTT.
Angolul: Lighting Society of the Hungarian Electrotechnical Association
Rövid megnevezés: Lighting Society of Hungary
Németül: Lichttechnische Gesellschaft des Ungarischen Elektrotechnischen Vereins
Rövid megnevezés: Ungarische Lichttechnische Gesellschaft
Franciául: Commission de L'Eclairage de L' Association Electrotechnique Hongroise
Rövid megnevezése: Commission de L'Eclairage de la Hongrie
oroszul: Obscsesztvo Oszvesényii Vengerszkoj Elekrotehnyicseszkoj Asszociacii
Rövid megnevezés: Vengerszkoje Obscsesztvo Oszvescsenyii
1.2. A Világítástechnikai Társaság (a továbbiakban: Társaság, vagy VTT) a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, vagy MEE) országos szintű
szakmai szervezeti egysége, amely a MEE 2005. november 26.-án elfogadott Alapszabálya
szerint önálló jogi személyként működik.
1.3. A társaság székhelye: Világítás Háza, 1042. Budapest, Árpád út 67. II#. 6.
1.4. A Társaság bélyegzője: ovális alakú, felirata: MEE Világítástechnikai Társaság, 1042
Budapest, Árpád út 67. II#. 6. Adószám: 18121551-2-41, Bankszámla szám: 10700440
43699201 5110000510300002-10551584-49020015
1.5. A Társaság honlapja: www.vilagitas.org
1.6. A Társaság jelvénye: kör alakú, kék alapon arany sugarakkal, körben felirattal MEE
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG, középen VTT felirattal.
1.7. A Társaság zászlója: kék alapon arany lap fehér VTT betűkkel
1.8. A Társaság alapítási éve: 1995
1.9. A VTT a MEE Alapszabálya és a VTT jelen Alapszabálya alapján szerveződik és
működik.
A MEE nyilvántartásában a Bíróság 01020000390 01-02-0000390 nyilvántartási száma
szerint szerepel a VTT, mint jogi személyiségű
szervezeti egysége
1.10. A Társaság jogállása: A MEE jogi személyiségű szervezeti egysége

2. §.
A Világítástechnikai Társaság célja és feladatai
2.1.

2.2.

A világítástechnika elméleti és gyakorlati tudományának ápolása és fejlesztése általában,
különös tekintettel, a világítástechnikával foglalkozók közötti kapcsolatok építésére, (hazai
és nemzetközi viszonylatban egyaránt), a világítási kultúra terjesztésére, a hagyományok
ápolására, az oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenységre
és ennek elősegítésére.
A VTT, mint tudományos szakmai szervezet, közvetlen politikai és vallási tevékenységet
nem folytat és nem támogat, szervezete pártoktól független és azoktól anyagi támogatást
nem kap és nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi
önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. Nem állít jelöltet továbbá az
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2.3.

2.4.
2.5.

Európai Parlamentbe, megyei jogú város képviselő testületébe, nem jelöl polgármesteri
posztra.
A VTT a szakmai területet érintő kodifikációs munka szakmai-társadalmi bázisa. A VTT
feladata különösen:
2.3.1. a világítástechnika
körét érintő állami, gazdasági és szakmai döntések
kezdeményezése, véleményezése, közreműködés ezek végrehajtásában,
2.3.2. javaslatok kidolgozása a világítástechnikára vonatkozó jogi rendezés fejlesztésére,
2.3.3. a világítástechnikával
összefüggő jogalkalmazás
figyelemmel
kísérése és
értékelése, javaslatok kidolgozása a jogalkalmazás fejlesztésére,
2.3.4. szakmai érdekképviselet biztosítása,
2.3.5. közhasznú fórum biztosítása tevékenységi körét érintő kérdések megvitatására.
Ennek érdekében a VTT többek között előadásokat, vitaüléseket, konferenciákat,
kiállításokat rendez, szakmai tanulmányutakat szervez, publikációs tevékenységet
fejt ki, ezzel összefüggésben kiadói jogot gyakorol, szakkönyvtárat létesít és tart
fenn, részt vesz a szakemberek tudományos képzésében és továbbképzésében,
2.3.6. a világítástechnikát, az ezzel kapcsolatos műszaki fejlesztést, innovációt, a műszaki
alkotó tevékenységet
érintő gyakorlatot figyelemmel kíséri. Ennek során
vizsgálatokat szervez, fórumot biztosít a kívánatos és az ettől eltérő gyakorlat
megvitatására és elemzésére. Szorgalmazza a kívánatos gyakorlat elterjesztését,
2.3.7. szakmai segítséget nyújt tagjai részére, bel- és külföldi kapcsolatok kiépítésében.
Fórumot biztosít a világítástechnika és az energetika szempontjából sajátos
tevékenységi körű.j&gi pártoló és társult tagok (kutatóintézetek, fejlesztő vagy
menedzser vállalatok és vállalkozások, stb.) problémáinak feltárására és a
megoldások kidolgozására,
2.3.8. tevékenységi körében szakértői tevékenységet végez. A VTT tagjai, illetőleg más
szervezetek és személyek megbízása, továbbá hatóságok, bíróságok és egyéb
szervek megkeresé se alapján a tevékenységévei
összefüggő kérdésekben
szakvéleményt ad, feladatkörében szakértői tevékenységet fejt ki,
2.3.9. részt vesz a VTT tevékenységét
érintő nemzetközi
szervezetek hazai
konferenciáinak előkészítésében és szervezésében,
2.3.10. a világítástechnikai és a VTT egyesületi munka elismerésére és ösztönzésére
pályázatokat ír ki. Kitüntetéseket alapít és adományoz. Javaslatokat tesz a MEE és
külső szervezeteknek kitüntetések adományozására.
2.3.11. A világítástechnika szakmaterületén működő külföldi tudományos egyesületekkel
kapcsolat kiépítése és fenntartása.
A VTT feladatainak teljesítése során és érdekében együttműködik a VTT tevékenységi
körét érintő állami és társadalmi szervekkel, valamint más egyesületekkel.
A Társaság feladatkörében a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:
A világítástechnikával
kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás, az
eredmények
hasznosításának
gyakorlati
tanulmányozása,
művelése,
a
világítástechnikai alkotások és az alkotók jogvédelme.
A világítástechnikai kultúra ápolása és terjesztése.
Az alkotói tevékenység és az alkotások
eszközökkel való elősegítése.

hasznosításának

szakmai-társadalmi

Közreműködés a világítástechnikai vonatkozású, a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. LXIV. törvény által meghatározott célok megvalósulása érdekében.
Közreműködés a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott feladatok
megvalósításában.
MEE Világítástechnikai Társaság, Alapszabály
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2.6.

A Társaság közhasznú tevékenységét a következő jogszabályokban előírt közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi:
2.6.1
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés
keretében: A
középfokú alap és felnőttképzés szakirányú tevékenységének támogatása a
szakképzésről szóló 2011. é'~i CLXXXVIl. 2019. évi LXXX. törvény J:. 9. § fl-)bekezdés, (2) bekezdés hJ és ej 2 aj és b} pontjai, valamint a felnőttképzésról
szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés ej, ralamint és a (2)
bekezdésben aj és hJ j3ol'ltjafoglaltak szerint.
2.6.2
Kulturális örökség megóvása keretében: a hazai és a környező országokban
fellelhető magyar vonatkozású technikai létesítmények
feltérképezése,
monográfiák készítése, az Elektrotechnikai Múzeum szakmai támogatása - a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény 46. § (1) és (2)
bekezdés a) pont, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 48. § szerint.
2.6.3 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi
CXXXI. törvény 2. §-a alapján világítástechnikai, környezetvédelmi tárgyú
jogszabálytervezetek
társadalmi egyeztetésének előmozdítása, illetőleg az
egyeztetésben való részvétel.
2.6.4 Kulturális
örökség
megóvásában
való
közreműködés
a kulturális
örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 1.§ (1) bekezdésében és az
5.§ (1) bekezdésében jelzett közfeladat közvetlen teljesítését szolgáló
közhasznú tevékenységként.
2.6.5 A közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX.
törvény 121.§ a) pontjában jelzett közfeladat közvetlen teljesítését szolgáló
közhasznú tevékenységként.
2.6.6
Szakmai rendezvényein és szakértői tevékenységén keresztül közreműködik az
energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek, a világítás környezeti
hatásainak érvényesítésében, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény I. fejezet 1. § b) e) pontjai alapján.
2.7. A Társaság hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez,
amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai
alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein
kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.
2.8. A Társaság nem zárja ki, hogy tagságán kívül álló természetes és jogi személyek is
részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból.
2.9. Az Társaság közhasznú szolgáltatásait, azok igénybevételének módját, illetve a közhasznú
rnüködésről, a határozatokba való betekintés módjáról szóló tájékoztatást a Megyar
Elektrotechnikai Eg)'etdilet hivatalos lapjábal'/ (ez Elektrotechl'/ika GÍmii 5 hetente, dc
i·ninimu/91 neg)'edével'lte megjelel'/ő /elyóira:ba}'lj és a VTT saját honlapján hozza
nyilvánosságra, a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének napját megelőző legfeljebb 1
hónapon belül. A VTT a szolgáltatás igénybevételére nyitva álló véghatáridőt is a fenti
módokon teszi közzé.
2.10. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet.
2.11. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az
Alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
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II. NYILVÁNOSSÁG
3. §

A Társaság tevékenysége nyilvános. A Társaság döntéshozó szerveinek határozatai, és a
Társaság rnüködéséhez érkezett támogatásokat tartalmazó nyilvántartások nyilvánosak. A
Társaság iratai ba, a nyilvántartásokba, a közhasznúsági mellékletbe - a Titkárságon tett előzetes
bejelentés alapján, a Társaság elnökének engedélye alapján - bárki betekinthet. Az előzőek
nyilvánosságra hozatalát a VTT a A/EE rendszeresen kiadott Elektrotechnika GÍmít hivatalos
lapjában, tm;ábbá a VTT a saját honlapján -30 napra történő megjelentetése- biztosítja, ahol
ugyancsak meg kell jelentetni a Társaság müködési módjának, a szolgáltatásai igénybevétele
módjának rendjét és beszámolóit.
A Társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját- kötelező
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssei együtt- az adott üzleti év mérlegfordulóját
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat
esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a
beszámolót felülvizsgálta. A Társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe
helyezni és közzétenni.
A letétbe helyezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni,
valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál (http://civil.info.hul)
számára
lehetővé kell tenni.
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból
saját költségére másolatot készíthet.
A Titkárságvezető
neve
és elérhetősége
(http://www.vilagitas.org) található meg.

nyilvános,

az

a

Társaság

honlapján

A Társaság a működésére és szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó információkat a
Feny Hírlevél GÍmít hivatalos lapban, hivatalos okiratait, valamint a beszámolóit pedig a
honlapján teszi közzé.

Ill. TAGSÁGI VISZONY
4. §.
A Világítástechnikai

Társaság

tagjai

A VTT önkéntesség alapján, a 2. pontban meghatározott célok érdekében közösen tevékenykedő
természetes és jogi személyiségű tagokból áll.
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4.1.

4.2.

A tagsági viszony keletkezése
A VTT tagja lehet minden nagykorú természetes személy, illetőleg gazdálkodó és egyéb
szervezet (jogi személy), aki, illetve amely a MEE és a VTT Alapszabályát és
célkitűzéseit elfogadja, és belépési kérelmét a VTT Elnöksége és a MEE Elnöksége is
elfogadta. A MEE Elnöksége a VTT -hez beadott tagsági kérelmet a VTT tagsági
kérelmet támogató elnökségi ülését követő ülésén hagyja jóvá és döntéseiről évente
tájékoztatja a MEE Küldöttgyűlését.
A VTT pedig tájékoztatja a tagfelvételekről
Közgyűlését.
4.1.1. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
A Társaság tagjának jogállása:
- A MEE és a VTT tagja is jogosult a Társaság tevékenységében részt venni.
-

A Társaság tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik,
kivéve, ha a jelen Alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg ld. lJ . §.

-

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.

-

A tag tagsági jogait
Alapszabály lehetővé
örökölhetők.

akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az
teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek
és nem

-

A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.
4.3. Tagsági formák:
4.3.1. rendes tag (természetes személy),
4.3.2. pártoló tag (természetes vagy jogi személy).
4.3.2.1. A jogi személyiségü
pártoló tag jogait képviselőn keresztül gyakorolja.
4.3.2.2. A.pártoló tag felvételéről szerződés készül, amely tartalmazza a VTT pártoló
tag részvételét és jogait a VTT tevékenységében, valamit az általa nyújtott
anyagi hozzájárulás mértékét és feltételeit.
4.3.3. Társult tag (szakmai, társadalmi szervezetek, kormányszervek,
intézmények,
oktatási intézmények, nem nyereségorientált szervezetek)
4.3.3.1. A társult tagság a VTT elnökségének
döntése alapján kétoldalú
együttműködési
megállapodással jön létre. A társult tag köteles az
együttműködési
megállapodásban
foglaltaknak
eleget
tenni,
nem
veszélyeztetheti az Egyesület és a Társaság céljainak megvalósítását és
tevékenységét. A társult tag képviselője a VTT Közgyűlésén szavazati jog
nélkül, tanácskozási joggal vehet részt.
4.4. A rendes tagot és a pártoló tagot a VTT saját tagjaként regisztrálja. A társult tagok nevét a
VTT a honlapján közzé teszi.
Az új tag felvételéről a VTT a MEE központi nyilvántartást tájékoztatja.
Az új tag felvételekor az arról szóló igazolványt megkapja .
. A tagság érvényességét a VTT Elnöksége évente egyszer hitelesíti.
4.5. A tagsági viszony megszűnése:
4.5.1. A társasági tagság megszünik:
4.5.1.1:a tag kilépéséveI:
A tag tagsági jogviszonyát a Társaság képviselőj éhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
4.5.1.2. a tag kizárásával:
A tag kizárását első fokon írásbeli határozattal lehet kezdeményezni, az
alábbiak szerint:
A tagnak jogszabályt, a VTT Alapszabályát vagy a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület Alapszabályát vagy a VTT közgyülési, vagy a MEE küldöttgyűlési
MEE Világítástechnikai
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határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén ilyen kiilöl"löselq
az eg)' é-ves időtartamo! meghaladó és felszólítás! l0',;ető 30 }qapo:q beliil se:"9q
rendezett tagdijfizetési elmaraoos a taggal szemben kizárási eljárás folytatható
le.
Az eljárás alá vont tagot írásban (e-mailben ennek hiányában tértivevényes
levél) értesíteni kell az ellene megindított eljárásról és annak okairól. A tag,
és/vagy jogi képviselője már az eljárást elrendelő iratból jogosult megismerni a
terhére rótt tényállást. Az eljárás alá vont tagot - ha van jogi képviselője,
akkor annak jelenlétében - meg kell hallgatni és lehetőséget kell adni számára
az érdemi védekezés előterjesztésére.
Az eljárás alá vont tag betekinthet az ügyével kapcsolatosan
iratokba, azokkal kapcsolatosan észrevételeket tehet.

keletkezett

A meghallgatásról és az eljárás alá vont tag észrevételeiről illetőleg annak
értékeléséről és a meghallgatáson elhangzott egyéb érdemi nyilatkozatokról
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Társaság nevében annak képviselője,
valamint az eljárás alá vont tag Írnak alá.
Amennyiben a tag és/vagy jogi képviselője nem jelenik meg az eljáró testület
előtt, távollétében is hozható kizárási határozat.
A tag kizárását kimondó határozatot írásb a 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 írásban közölni kell.
A kizárást kimondó határozat ellen 15 napon belül halasztó hatályú írásban tett
fellebbezéssei lehet élni. A fellebbezést a MEE Elnökségéhez, mint
másodfokon illetékes döntéshozó testülethez kell benyújtani. A fellebbezést a
MEE elnöksége következő ülésén köteles elbírálni és arról határozni.
A tag kizárását tehát másodfokon a MEE Elnöksége hagyja jóvá és a kizárási
döntésekről évente tájékoztatja a MEE Küldöttgyűlését.
Amennyiben a tag kizárása - fellebbezés hiányában - már első fokon jogerőssé
válik, úgy a VTT a határozat egy példányának megküldéséveI értesíti a MEE
elnökséget, hogya kizárásokról szóló, a Küldöttgyűlésnek tett jelentésébe azt
befoglalhassa.
Valamint a VTT is tájékoztatja a Közgyűlését éves
beszámolójában ajogerős kizárásokról.
4.5.1.3. A tagsági jogviszony felfüggesztése
A Társaság, illetve az Egyesület a tag tagságijogviszonyátfelfüggesztheti,
ha
a tag tagdíjfizetési kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követő 3
hónapon belül sem tesz eleget. Amennyiben a felfüggesztett tagságú tag a
tagdíjhátralékát a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az Egyesület a
rendes tagsági jogviszonyát visszaállítja.
4.5.1.4. Természetes személyeknél a tagság megszűnik a tag halálával; jogi
személyiségű tag esetén a tag jogutód nélküli megszűnéséveI.
4.5.1.5. Pártoló tag és társult tag esetén a tagság megszünik, ha a szertddést, illetve
az együtt működési szerzddést, annak lejártakor nem újítják-, ill. nem kötik
meg ismételten.
4.5.1.6. A tagság megszűnésének időpont ja a 4.5.1.1. pont esetén a kilépés
bejelentésének napja, a 4.5.1.2. pont esetén a tag kizárásáról hozott elnökségi
határozat jogerőre emelkedésének napja, a 4.5.1.3. pont esetén pedig a
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természetes személy halálának, illetőleg a gazdálkodó és egyéb szervezet
megszűnésének napja. 4.5.1.5. pont esetén a szerzddés lejártának napja.

5. §
A tagok jogai és kötelezettségei
5.1.

A VTT tagjainak kötelezettsége:
köteles eleget tenni a jelen Alapszabályban,
Alapszabályában meghatározottaknak,
A VTT tagja nem veszélyeztetheti
megvalósítását és tevékenységét.

5.2.

5.3.
SA.

5.5.

A Világítástechnikai

6.2.
6.3.
6A.

a

MEE

az Egyesület és a Társaság céljainak

a MEE küldöttgyűlése által megállapított éves tagdíjat megfizetni. A tagok a tagdíj megfizetésén túl - az Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek. A 30 napot meghaladó tagdljhátralékot felhalmozá rendes tag, a
tartozása rendezéséig nem élhet tagsági jogaival.
A VTT minden rendes (természetes személy) tagja
5.2.l. részt vehet a VTT és a MEE tevékenységében és nyilvános rendezvényein,
5.2.2. választhat és választható a VTT, illetve a MEE szervei be,
5.2.3. igényt tarthat a VTT tevékenységévei kapcsolatos információkra,
5.2A. a VTT céljaival összhangban használhatja a Világítás Házát.
A VTT törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástói számított 30 napon
belül - bíróság előtt megtámadhatj a,
A VTT rendes (természetes személy) tagja
5A.l. a VTT bármely tisztségére jelölhető és megválasztható, ha a jelölést elfogadta,
5A.2. a VTT tisztségeire jelölteket javasolhat, és érdekükben propagandát fejthet ki,
5A.3. a MEE Küldöttgyűlésébe küldöttet választhat és küldötté választható.
A VTT pártoló és társult tagjainak (akik, vagy amelyek a 4.3.2. pont alapján természetes
vagy jogi személyiségűek lehetnek) az 5.2. pontban megfogalmazottakon túlmenően- az
5.2.2. pont, valamint az SA. pont kivételével (azaz nem választható meg tisztségre, jelöltet
nem javasolhat, továbbá nem lehet küldött) - kétoldalú szerződésben meghatározott jogai
és kötelezettségei lehetnek. A pártoló és társult tagok a kétoldalú szerződés és jelen
Alapszabályban, valamint a Társaság SzMSz-ében foglaltak alapján vehetnek részt a VTT
életében.
.

6.

6.1.

valamint

§.
Társaság szervei

Közgyűlés
VTT Elnökség (ügyintéző és képviselő szerv)
Felügyelő Bizottság
A Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság döntéseit a VTT hirdetőtábláján 30
napra ki kell függeszteni, illetve a Társaság honlapján közzé kell tenni. A döntésekről az
érintetteket a VTT-nél ismert e-mail címükre (ennek hiányában postai címükre) küldött
értesítéssei is tájékoztatni kell.
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7. §.
A Közgyűlés
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

A VTT legfelső szerve. A Közgyűlés a VTT természetes személyiségű tagjaiból és pártoló
tagjainak képviselőiből álló testület. (Egy pártoló tag egy képviselőt küldhet a
Közgyűlésbe, akinek tanácskozási joga van.)
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
7.2.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása,
7.2.2. az Elnökség és a Felügyelő Bizottság évenkénti beszámolójának elfogadása,
7.2.3. a VTT elnökének, az Elnökség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztása - 3 év időtartamra-, illetve visszahívása,
7.2.4. a VTT más szervezethez való csatlakozása, a VTT feloszlásának kimondása,
7.2.5. a VTT éves gazdálkodási tervének meghatározása, beszámoló elfogadása,
7.2.6. a MEE küldöttgyűlésére a küldöttek megválasztása. A küldöttek megválasztásában
csak a VTT rendes tagj ai vehetnek részt.
7.2.7. A közgyűlés által választott tisztségviselő, küldött csak olyan személy lehet, aki
legalább 5 éve a Társaság tagja.
7.2.8. a VTT jelen alapszabály 13.§-a szerinti tiszteletbeli címeinek adományozása.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli közgyűlés lehet. A rendes Közgyűlést az Elnök évenként
köteles összehívni, a rendkívüli Közgyűlést az Elnökség határozatára, továbbá a
természetes személyiségű tagok legalább 113-nak írásban előterjesztett, az okot és célt
megjelölő kezdeményezésére kell összehívni.
Minden harmadik évi közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is, amelyet a MEE tisztújító
közgyűlése előtt legkésőbb 30 nappal kell megtartani.
Ha a körülmények
a személyes jelenléttel való magtartást nem teszik lehetővé,
elektronikusan is megtartható a 7.12. pontban kifejtettek szerint.
A Közgyűlést Jf) JS napos határidővel a Társaság honlapján, illetve él FéH)' Hírlevélben
kell meghirdetni a napirend közlésével. A Társaság rendes tagjait és pártoló tagjait a
Közgyűlés
időpontjáról
visszaigazolható
elektronikus
levélben
kell
értesiteni.
Elektronikus elérhetőség hiányában postai úton kell a meghívót megküldeni.
A Polgári Törvénykönyv előírásai szerint a kozzétételt és a meghívó személyre szolá
postai kézbesitését úgy kell megszervezni, hogyaközzététel,
illetve a küldöttgyűlési
meghívó postázása és a küldöttgyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. A
rendkivűli küldöttgyűlést az éves rendes küldöttgyűlésseI megegyező módon és hatáskör
szerint kell összehívni, valamint nyilvánosságra hozni.
A Közgyűlés nyilvános. A meghívó szerint napirendre tűzött kérdéseken kívül egyéb
javaslatok akkor tárgyalhatók, ha azokat a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elfogadja.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + lfő jelen van.
Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját és napirendjét az eredeti
. meghívó ban ismertetni kell, azzal, hogy a változatlan napirenddel megismételt Közgyűlés
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A Közgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés
elnökének szavazata dönt. A szavazás általában nyílt, ha azonban a jelenlévő tagok
legalább 10%-a erre irányuló javaslatot terjeszt elő, titkos szavazást kell elrendelni.
Személyi kérdésekben a szavazás, amennyiben az a 7.2.3 és 7.2.6. pont hatálya alá tartozik,
minden esetben titkos.
7.7.l. A Közgyűlés csak minősített többségű szavazással dönthet a 7.2.1, 7.2.4. pontban
rögzített, továbbá a minősített többségű szavazás alá tartozó tényállások bővítése
kérdésben.
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7.8.

7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

7.7.2. Minősített többségű szavazáshoz a jelenlévők legalább 213-ának egybehangzó
szavazata szükséges.
A határozathozatalban
nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti
juttatás.
A Közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt a társaság természetes személyiségű tagjai,
tanácskozási joggal ajogi személyiségű pártoló tagjainak képviselői.
A Közgyűlésről
jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelyet a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá.
A hitelesített jegyzőkönyvből a Titkárságnak rövid összefoglalást kell készíten ie, amit a
Társaság honlapján 15 napon belül kell közzétenni.
Elektronikus szavazásra vonatkozó szabályok

A közgyűlés a határozatait ülés tartása nélkül is meghozhatja. A szavazás történhet
elektronikus úton, az Egyesület tagnyilvántartó rendszerének segítségével - a rendszer
elektronikus felületének igénybevétele útján -, vagy e-mailben, a rendes tagok Egyesület által
reglsztrált email címének basználatával.
Ülés tartása nélküli közgyűlés (elektronikus
dönt.

szavazás) elrendeléséről az Elnökség előzetesen

Az elektronikusan
kiküldött határozati javaslatot az Elnökség készíti el, a határozati
javaslathoz esetlegesen kapcsolódó mellékletekkel együtt. A jóváhagyott napirendet és a
határozati javaslatot - valamint az esetleges mellékleteket - a Titkárság kűldi meg e-mailben,
vagy gondoskodik annak az elektronikus felületre történő feltöltéséről.
A szavazatok megküldésére a határozati javaslat rendes tagok részére történt megküldésétől
számítva legalább 15 napot kell biztositani.
Az ülés tartása nélküli, elektronikus szavazás érvényességére a személyesen megjelent
tagokkal megtartott kűzgyűlésre vonatkozó szabályok érvényesek. A határozati javaslat
átvételéről elektronikus
visszaigazolást
kell küldeni a Társaság titkársága részére.
Amennyiben az elektronikus visszaigazolást küldő rendes tag nem szavaz, úgy kell tekinteni,
hogy tartózkodott, amennyiben pedig nem küld visszaigazolást, úgy kell tekinteni, hogy nem
volt jelen a határozathozatalon.
A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek,
amennyi szavazat a személyes jelenléttel tartott kozgyülésen a határozatképességhez szükséges
lenne.
A szavazatokat a Társaság titkársága összesíti és kűldi meg az Elnökség részére. A szavazásra
jogosultak azonosítását a titkárság végzi.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi
tag vagy alapító szavatata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezés ének
napjától számított három napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és
azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő
utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napja.
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8. §.
Az Elnökség: a VTT ügyintéző és képviselő szerve
8.1. Az Elnökség 7 választott tagból áll. Ezek: elnök és 6 alelnök.
8.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 3 év időtartamra választja.
8.3. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
8.3.1. a Közgyűlés határozatainak végrehajtása,
8.3.2. a YTT operatív működtetése,
8.3.3. a YTT munkatervének és költségvetésének megállapítása, a mérlegbeszámoló
jóváhagyása,
8.3.4. képviselő küldése más szervezetekbe,
8.3.5. MEE elismerő díjakra történő jelölés elfogadása, felterjesztése és a YTT díjak
odaítélésére vonatkozó javaslatok elbírálása. A VTT által alapított díjakat a VTT
Szervezeti és Működési Szabályzata részletezi.
8.4. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést. Az Elnökség ülését az
elnök, 8 napos határidővel, a napirend közlésével a tagokhoz intézett elektronikus levélben
hívja össze. A meghívót másolatban az Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak is meg
kell küldeni.
8.5. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökségi tagok fele + 1 fő jelen van.
8.6. Az Elnökség
határozatait
nyílt
szavazással,
egyszerű
szótöbbséggel
hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
8.7. Az Elnökség határozatait írásban rögzíteni kell.
8.8. Az elnökségi ülések jegyzőkönyveit és az elnökség határozatait a VTT székhelyén kell 5
évig papíron és elektronikusan is megőrizni. Ezért a Társaság Titkárságának (10.1. pont) a
vezetője felel. .

9. §.

A Felügyelő Bizottság (felügyelő szerv)
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) ellenőrzi a YTT alapszabályszerű működését,
vagyonának és pénzügyeinek szabályszerű kezelését és a vonatkozó előírások betartását.
Ellátja a VTT működésével kapcsolatosan szükséges ellenőrzési feladatokat. Közvetlen
intézkedési joggal rendelkezik.
A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés választja meg. Az FB a
működéséért a Közgyűlésnek felel.
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai jogosultak az Elnökség tanácskozásain tanácskozási
joggal részt venni. Az éves költségvetés elfogadása és a végrehajtásáról szóló beszámoló
. tárgyában a Közgyűlés, illetve az Elnökség csak az FB véleményének és javaslatainak
ismeretében dönthet.
A Felügyelő Bizottság év közben szükség szerint tart ülést. Az évi rendes Közgyűlés előtt
azonban feltétlenül ülést kell tartania, amelyen a VTT éves költségvetéséről,
zárszámadásáról szóló jelentést megvitatják és elfogadják. Az ülés időpontját úgy kell
meghatározni, hogy az FB jelentése, véleménye és esetleges javaslatai a Közgyűlés előtti
időpontig az Elnökséghez eljussanak.
A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze. Az írásos meghívót a hely,
időpont, napirend feltüntetésével, legkésőbb az ülést megelőző 10 nappal ki kell küldeni
névre szóló értesítésben. Mellékelni kell a napirend fontosabb pontjaira vonatkozó írásos
anyagokat is.

MEE Világítástechnikai Társaság, Alapszabály

12
9.6.

A Felügyelő Bizottság üléseinek határozatképességéhez mind az elnök, mind a két tag
jelenléte szükséges. Az FB határozatait nyílt - személyi kérdésekben titkos - egyszerű
szótöbbséggel hozott határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.
9.7. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni,
és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a VTT érdekeit súlyosan
sértő
cselekmény
(mulasztás)
történt,
amelynek
megszüntetése
vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé,
b.) a vezető tisztségviselők felelősségének megállapítására alkalmas tény merült fel.
9.8. A 7. § 7.8. pontjában írt, továbbá az 201l. évi CLXXV. törvény 38.§ (1); (2) és (3)
bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabály irányadó a Felügyelő Bizottság tagjaira is,
az alábbiak szerint:
A Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az,
-

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;

-

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minösül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület
Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
9.9. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység. kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
-

a fenti felsorolásban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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10. §.
A MEE Világítástechnikai Társaság testületei és bizottságai
10.1. Titkárság:
A Társaság operatív működtetésének a támogatását a Társaság Titkársága végzi. A
Titkárság a Társaság székhelyén működik. A Titkárság vezetésére az Elnök
titkárságvezetőt
kér fel. A Titkárság működésének részleteit a Társaság Szervezeti és
Működési szabályzata rögzíti.
10.2. Díjbizottság:
A VTT tagjainak társasági tevékenységét figyelemmel kísérik, értékelik, az érdemeknek
megfelelő előterjesztéseket készítenek a MEE Egyesületi Díjbizottságok számára, valamint
a társasági díjak odaítélésére.
Szervezete: elnök, és 2 tag.
A Díjbizottság elnökét és két tagját az Elnökség választja meg.
10.3. Munkabizottságok:
A munkabizottságokat az Elnökség hozza létre. A munkabizottság lehet állandó, ideiglenes
vagy ad hoc. Állandó munkabizottság - különösen, ha az valamely nemzetközi szervezet
magyar nemzeti szervezeteként dolgozik - a Közgyűlés jóváhagyásával hozható létre.
A munkabizottságok vezetőjét a VTT elnöke kéri fel. A felkérés szólhat határozott időre
vagy a feladat elvégzéséig terjedő időre. Állandó munkabizottság vezetésére szóló
határozott idejű felkérés a Társaság vezető tisztségviselőinek ciklusidejéhez illeszkedik.
Állandó munkabizottság vezetésére szóló határozatlan idejű megbízás a megbízás
visszavonásáig érvényes.
10.3.1. A VTT állandó munkabizottsága a elE (Comission Internationale de l'EclairageNemzetközi
Világítástechnikai
Bizottság) Magyar Nemzeti Bizottsága (a
továbbiakban: ClE MNB).
A CIE MNB feladata a magyar világítástechnika képviselete a CIE-ben. ACIE
MNB feladata továbbá leképezni aCIE divíziókat, közvetíteni a ClE központi
irodája és a ClE MNB, illetve aCIE divíziók és a CIE MNB divíziók között.
A CIE szabályai értelmében a ClE MNB a CIE számára a CIE Általános
Közgyűlése (ClE General Assembly) határozata szerinti éves tagdíj fizetésére
kötelezett. E tagdíj fedezetét a VTT éves költségvetése tartalmazza, a tagdíj
fizetését a VTT teljesíti.
A VTT tagjai bejelentkezés esetén a ClE MNB állandó munkabizottság tagjai
lehetnek. A CIE MNB tagja csak a VTT tagja lehet.
A CIE MNB székhelye a VTT székhelye, honlapjának CÍme: www.cie.hu.
A CIE MNB vezetőjét a Társaság elnöke kéri fel, megbízását a Társaság Elnöksége
az erre vonatkozó határozatával hagyja jóvá. A megbízatás visszavonásig érvényes.
A ClE MNB vezetője a VTT elnökségi üléseinek tanácskozási jogú állandó
meghívott ja. A ClE MNB vezetője a VTT Közgyűlésén évente egy alkalommal
beszámol a CIE MNB működéséről.
10.3.2. Ad hoc bizottságok: Ad hoc jellegű felkérésre adandó szakértői válasz kidolgozására létre hozott
bizottság.
10.3.3. Ideiglenes munkabizottságok
Feladatuk egy-egy érdeklődésre számot tartó kérdés kifejtése, a VTT szakmai
véleményének megalapozása, tanulmány készítése.
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IV. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
11. §.

A Világítástechnikai Társaság vezető tisztségviselői.
11.1. A VTT vezető tisztségviselői: az elnök, az Elnökség tagjai, tisztségviselői: a Felügyelő
Bizottság elnöke, tagjai.
11.2. A képviselet és az aláírási jog gyakorlásának rendje a következő:
Önálló, aláírásra jogosult - a hiteles aláírási címpéldány szerint - a Társaság elnöke, vagy
együttesen két elnökségi tag. A bankszámla feletti rendelkezéshez azonban minden esetben
két személy aláírása szükséges. Az elnök vagy az Elnökség által delegált személy képviseli
a VTT -t a MEE Elnökségében.
11.3. A tisztségviselői funkció a Közgyűlés által történő megválasztással és a tisztség
elfogadásával keletkezik.
11.4. A tisztség megszűnik: a tagság rnegszűnésével, lemondással, felmentéssel, visszahívással,
vagy törvényben meghatározott egyéb okokból.
11.5. A tisztség megszűnésének időpont ja felmentés és visszahívás esetén a megválasztásra
jogosult szerv által hozott jogerős határozat jogerőre emelkedésének napja, lemondás
esetén, pedig a lemondás benyújtásának napja.

V. A VTT GAZDÁLKODÁSA
12. §.

A Világítástechnikai Társaság gazdálkodása
12.1. A VTT a hatályos jogszabályoknak megfelelően a jóváhagyott költségvetése keretei között
önállóan gazdálkodik.
12.2. A VTT bevételei tagdíjakból, adományokból, támogatásból, a Társaság által szervezett
rendezvények, a Társaság által végzett szakértői tevékenységek, a Társaság által kiadott
kiadványok bevételeiből, a vállalkozási tevékenység bevételeiből, illetőleg a Társaság
szabad pénzeszközeinek kamataiból keletkeznek.
12.3. A Társaság éves költségvetésére vonatkozó javaslatot az Elnöksége határozza meg.
A YTT éves gazdálkodási tervét és beszámolóját be kell mutatni a MEE Elnökségének.
A beszámolót a VTT közgyűlésre csak aMEE Gazdasági Bizottsága VTT Felügyelő
Bizottsága által véleményezetten és a },1EE Elnöksége által jóváhagyottan
lehet
benyújtani.
12.4. A YTT gazdálkodását mind a VTT Felügyelő Bizottsága, mind a MEE Felügyelő
Bizottsága ellenőrzi, illetve ellenőrizheti.
12.5. A YTT tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - tag díj megfizetésén túl - a YTT
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
12.6. A Társaság gazdálkodása rendjének részletes szabályait VTT Szervezeti és Működési
Szabályzata rögzíti.

MEE Világítástechnikai Társaság, Alapszabály

15

VI. VTT TISZTELETBELI

CÍMEK

13. §
A Világítástechnikai

Társaság tiszteletbeli címei

13.1. A tiszteletbeli címet a VTT Közgyűlése adományozza az Elnökség javaslata alapján. Ilyen
címek az alábbiak:
13.1.1. a MEE Világítástechnikai Társaság tiszteletbeli elnöke,
13.1.2. a MEE Világítástechnikai Társaság Elnökségének tiszteletbeli tagja,
13.1.3. a MEE Világítástechnikai Társaság tiszteletbeli tagja.
A VTT tiszteletbeli címeinek adományozásával kapcsolatos részleteket a VTT Szervezeti
és Működési Szabályzata tartalmazza.

VII. HA TÁL YBALÉPTETŐ

ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §.

14.1. A Társaság működésének jelen Alapszabályban nem érintett részleteit a Társaság
Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. A Társaság mindenkori Szervezeti és
Működési Szabályzatát az Elnökség hagyja jóvá.
14.2. A VTT tevékenységére az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 201l. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadók.
14.3. A közhasznú
szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból
származó (költségvetési)
támogatás felhasználásának
ellenőrzését
törvény eltérő
rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti
törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
14.4. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszünésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
14.5. Jelen, 1. számú módosítást a törvényi változásokra és a változott törvényi előírásokra
tekintettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2016. április hónap 20. napján
elfogadott Alapszabály módosítását a Társaság 2021. évi szeptember 14-i Közgyülése
fogadta el és ettől a naptól hatályos.

Alulírott, a jogok gyakorlására jogosult személy igazolja, hogy az alapszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
A jelen Alapszabály 2021. szeptember 14. napján elhatározott módosítások vastag és dó7t
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betüszedéssel, a törölt részek dőlt betüszedéssel és áthúzással kerültek megjelölésre.
Budapest,
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