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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1. A VTT nevének és jelképeinek használata
1.1.  A VTT nevét, jelvényét és zászlóját felelősséggel és a jó hírnév megóvásával szabad 

használni.
1.2.  A VTT nevét, jelvényét és zászlóját nem szabad olyan célra felhasználni, amely azt a 

látszatot keltené, hogy bármely tevékenységét – a VTT hozzájárulása nélkül – más jogi 

személyhez kapcsolva fejti ki.
1.3. A VTTi jelképek együtt és külön-külön is használhatók.
1.4.  A VTT jelvénye az eredetivel megegyező tartalommal és kialakítással nyomtatásban 

fekete-fehér színben is használható.
1.5.  A VTT tagja a névjegyén és a szakmai publikációin jogosult „a MEE Világítástechnikai 

VTT tagja" szöveget, egyéb címet továbbá a VTT, ill. a MEE által adományozott díjat 

feltüntetni.
1.6. A VTT alelnökei, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai értelemszerűen feltüntethetik 

tisztségeik megnevezését.

2. VTTi tagság létesítése
2.1.  A tagsági formáknak megfelelően:

- rendes tag csak természetes személy lehet;

- bejegyzett tag csak olyan természetes személy lehet, aki a Magyar Elektrotechnikai 

Egyesületnek (továbbiakban MEE) rendes tagja, de regisztrálását a MEE más szervezeti

egységénél kérte.

- pártoló tag jogi személy lehet;

2.2.  A rendes tag felvételéről az elnökség dönt.
2.2.1.A felvételi kérelem elfogadásával a felvételt kérő a VTT és egyúttal a MEE 

tagjává is válik.
2.3. A bejegyzett tagságról kérelem alapján a VTT elnöksége dönt. A bejegyzés tényéről 

igazolást ad ki.
2.4. Pártoló tagság létesítése

2.4.1. A pártoló tag felvételéről a VTT elnöksége dönt.
2.4.2. A pártoló tag felvételéről szerződés készül, amely tartalmazza a pártoló tag 

részvételét és jogait a VTT tevékenységében, valamint az általa nyújtott anyagi 

hozzájárulás mértékét és feltételeit.
2.4.3. A pártoló tagság létesítését rögzítő szerződés az aláírásával válik érvényessé.



2.5. A tagság nyilvántartása a Titkárság útján a MEE-ben történik.

3. A tagok jogai és kötelességei
3.1. A VTT rendes tagja részt vehet a VTT munkájában, rendezvényein. A részvételi díjas 

rendezvények esetén, a részvételi díj befizetésével. Részt vehet a VTT által 

meghirdetett tanfolyamokon, előadásokon, bel-és külföldi tapasztalatcseréken, a VTT 

tagnak járó kedvezményekkel és juttatásokkal.
3.2. Jogosult – a VTT feladatok elvégzése céljából – a VTT helyiségeinek használatára. A 

VTT rendes tagja köteles a VTT Alapszabályát megismerni, elfogadni és az abban 

foglaltaknak eleget tenni.
3.3.  Az Alapszabály megsértése esetén a VTT elnöksége, ill. a Közgyűlés dönthet a 

szankciókról.
3.3.1.Súlyos esetben az Alapszabályban rögzített eljárással a tag törölhető vagy 

kizárható a VTT-ből. A kizárást, a jogorvoslat lehetőségének megjelölésével, 

írásban kell közölni.
3.4.  A VTT rendes tagja a MEE Közgyűlés által meghatározott tagdíjat tartozik a 

meghatározott határidőre megfizetni. A következő tagdíj kategóriák lehetségesek:
3.4.1. Munkaviszonyban állók tagdíja,
3.4.2.Tanuló vagy nyugdíjas tagdíja,
3.4.3. 70 év feletti nyugdíjasok, munkanélküliek, gyed-en illetve gyes-en levők tagdíja

3.5. A VTT rendes tagja, mint a MEE tagja is, ha tagdíj fizetési kötelezettségének nem 

tesz eleget, akkor 2 év nem fizetés után, ha az írásbeli – dokumentáltan átvett – 

felszólításnak sem tesz eleget, tagsága automatikusan megszűnik.
3.6. A VTT rendes tagját megillető jogok:

3.6.1.Térítés nélkül megkapja az Elektrotechnika című folyóiratot és a mellékletét 

képező tájékoztatót, valamint hozzáférést kap a MEE honlapjának csak a tagok 

által olvasható felületeihez.
3.6.2.A bejegyzett tag ezen jogokat a regisztráló szervezetétől kapja.
3.6.3.Megkapja a Fény Hírlevelet elektronikusan.

3.7. A VTT rendes tagja és bejegyzett tagja is köteles a VTT-ben folytatott tevékenysége 

során betartani a versenyjogi szabályozásokat általában, de különös tekintettel köteles

tartózkodni mindenfajta olyan tevékenységtől, ami árak, kereskedelmi feltételek, 

költségek, árrések, ajánlatok, termelési kapacitások, piaci részesedések, értékesítési 

területek, disztribúciós csatornák, közbeszerzések nem publikus információinak 

ismertetésére, megbeszélésére vagy egyeztetésére irányulnak.
3.8.  Ha ilyen tevékenységet tapasztal, akkor haladéktalanul köteles a résztvevőket e 

tevékenységük felhagyására felhívni!



3.9.  Ha a tevékenység a felhívás ellenére mégis tovább folyna, akkor köteles a távozási 

szándékát bejelenteni, azt indoklással együtt írásban jegyzőkönyvbe vetetni és 

távozni.

4. A pártoló tagok jogai és kötelességei:

4.1. A pártoló tag hivatalos email címére megkapja a Fény hírlevelet, amelyet jogosult 

személyzetével megismertetni.
4.2. A VTT pártoló tagja jogosult a VTT logojának használatára kiadványain, levelein, 

honlapján, stb. a „VTT tagja” felirat kíséretében.
4.3. A VTT pártoló tagja egy szavazati joggal megbízott képviselőt küldhet a VTT 

Közgyűlésébe.
4.4. A Pártoló tag joga a VTT-hez fordulni:

4.4.1.szakmai állásfoglalás ügyében;
4.4.2. jogszabály véleményezése esetén kifejtheti véleményét;
4.4.3. kezdeményezheti a VTT kapcsolat felvételét különféle hatóságokkal,
4.4.4.egy képviselőjét kedvezményes részvételi díj illeti meg a VTT rendezvényein;
4.4.5.kedvezményesen állíthat ki a VTT rendezvényein;
4.4.6.kedvezményesen hirdethet a VTT honlapján;
4.4.7. kedvezményesen hirdethet a VTT kiadványaiban;
4.4.8.részt vehet az évente legalább egyszer megszervezésre kerülő VTT jogi tagok 

fórumán. 
4.5. A Pártoló tag kötelessége: a szerződésben rögzített támogatást határidőre megfizetni, 

a VTT jó hírnevét öregbíteni.
4.6.  A VTT pártoló tagjának egyéb jogait és kötelességeit a tagság létesítésekor megkötött

szerződés szabályozza.

5. A VTT vezető tisztségviselői
5.1. Az Alapszabály 6.§ szerint az elnök, az alelnökök és az Ellenőrző Bizottság elnöke és

tagjai, akiket a Közgyűlés választ.
5.2. A közgyűlés által választott tisztségviselők mandátuma a következő választásig szól. 

Választott tisztségviselő halála, lemondása esetén új választást kell kiírni, kivéve, ha a

tisztség idejének kevesebb, mint 50 %-a van már csak hátra, akkor az elnökség a 

választáskor a következő legtöbb szavazatot kapott jelöltet kooptálhatja.

6. A VTT elnökének feladatai:
6.1. Az Alapszabály 11§-ban megfogalmazottak mellett képviseli a VTT-t a MEE 

Elnökségében, valamint a külső kapcsolatokban.



6.2. Minimum évente négy alkalommal összehívja az elnökségi ülést és vezeti azt.
6.3. Gondoskodik a VTT adminisztrációjának megfelelő végeztetéséről, kinevezi a 

titkárság munkatársát(sait) és gyakorolja a munkáltatói jogkört.

7. A Titkárság működése
7.1. A Titkárság a VTT ügyviteli és felkérés esetén a szervezési feladatait ellátó egysége.
7.2. A Titkárság munkatársa a VTT alkalmazottja, akit pályázat útján az Elnökség választ 

ki és az elnök nevez ki. Felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
7.3. A Titkárság gondoskodik a VTT döntések nyilvántartásáról.
7.4. A Titkárság végzi a VTT tulajdonát képező mérőeszközök (fénysűrűség mérő 

kamera) kölcsönzésével kapcsolatos adminisztrációt.
7.5. A „Háznagy” feladata

A Háznagy felel a VTT székhelyén a műszaki karbantartásért, a rendezvények 

lebonyolításának műszaki hátteréért.

8. A VTT bizottságai:
8.1. Szakmai, tudományos testület.

8.1.1.Eseti jelleggel működik az Alapszabályban meghatározott céllal és létszámmal. 

Tagjait az Elnökség kéri fel az adott célnak megfelelően.
8.2. Díjbizottság.

8.2.1.A Díjbizottság tagjaira az elnökség tesz javaslatot, amely alapján az elnök kéri fel

tagjait.
8.2.2.Szervezete: elnök és 2 tag.
8.2.3.Feladatuk a VTT díjainak odaítélését elősegíteni, a tagság véleményét kikérni
8.2.4.A MEE díjazottjaira javaslattétel, a melyet az elnök ill. a tagnyilvántartással 

megbízott alelnök vagy a titkárság továbbít a MEE-nek.

9. Tiszteletbeli címek
9.1. VTT tiszteletbeli címei: a VTT tiszteletbeli elnöke, a VTT tiszteletbeli elnökségi 

tagja, a VTT tiszteletbeli tagja.
9.2. A VTT tiszteletbeli elnöke az a VTT tag lehet, akinek munkája (nemzetközi és hazai 

elismertsége), a VTT érdekében valamint a magyar világítástechnikáért kifejtett 

tevékenységért VTT elnöksége odaítéli. A tiszteletbeli elnök jogosult a VTT 

Elnökségének munkájában tanácsadói jogkörrel rész venni.
9.3. A VTT tiszteletbeli elnökségi tagja lehet a VTT tagja, aki legalább egy cikluson át a 

VTT alelnöke vagy elnöke volt és akit e címmel a VTT elnöksége megtisztel. 



9.4. A VTT tiszteletbeli tagja lehet a MEE olyan tagja, vagy olyan elismert szaktekintély 

(hazai vagy külföldi) aki a VTT munkáját támogatja, de a VTT-nek nem tagja. A 

tiszteletbeli tag címet a VTT elnöksége adományozza.

10. VTT díjak
A Világítástechnikai VTT két kitüntetést alapított.

„Pollich János díj a Világítástechnikai Társaságért”

„Gergely Pál—Sziráki Zoltán”díj a magyar világítástechnikáért”

10.1. A Pollich János díjat olyan személy vagy csoport kaphatja meg, aki vagy akik a

VTT támogatásával, a társasági élet hatékony szervezésével, kimagasló irodalmi, 

oktatási tevékenységgel jelentős mértékben öregbítik a VTT hírnevét
10.2. A Gergely- Sziráki díjat a VTT keretén belül kifejtett kiemelkedő 

tevékenységért, a világítási kultúra terjesztésért, fejlesztéséért ítéli oda az Elnökség.
10.3. Az éppen regnáló elnökség tagjait a VTT és MEE díjakra nem lehet jelölni.
10.4. Az egyes díjakat a díjbizottság javaslata alapján az elnökség ítéli oda és 

átadásukra ünnepélyesen az évzáró rendkívüli közgyűlésen kerül sor.
10.5. A VTT Pro Lumine az „Év tervezője” díjra minden év januárjában a Fény 

hírlevélben tesz ki felhívást. A díj odaítélésre ad hoc bizottságot hoz létre a benyújtott

pályaművek tárgya szerint. (Belső téri vagy szabadtéri területen kiemelkedő munkát 

végző kollégákból) 

11. . A VTT gazdálkodása
A VTT bevételei tagdíjakból, adományokból, támogatásból, az VTT rendezvények, szakértői 

tevékenység, oktatások, kiadványok bevételeiből, a VTT tulajdonát képező eszközök 

bérbeadásából illetőleg átmenetileg szabad pénzeszközeinek kamataiból keletkeznek.

A VTT kiadásai: a MEE-nek fizetendő tagdíj részarány, a Világítás Háza üzemeltetése, a 

titkársági dolgozó(k) fizetése a különféle adókkal és terhekkel együtt.

A VTT pénzügyi lehetőségei szerint pályázat útján támogathatja tagjai részvételét 

konferenciákon, szakmai továbbképzéseken, a CIE-ben, más szervezetekben a tárgyalásokon, 

üléseken való részvételét a VTT képviselete esetén.

A VTT gazdálkodását az elnökség határozza meg, ellenőrzését az Ellenőrzési Bizottság végzi. 

Az éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el.

Budapest, 2013.11.11./2013.12.18./2014.01.14.elnöki javaslattal együtt


