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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. §. 

 

a Világítástechnikai Társaság neve és székhelye 
 

1.1. neve: MEE Világítástechnikai Társaság (rövidítve MEE VTT) 

Angolul: Lighting Society of Hungary, member of the Hungarian Electrotechnical 

Association 

Németül: Ungarische Lichttechnische Gesellschaft Mitglied Des Ungarischen 

Elektrotechnischen Vereins 

Franciául: 

1.2. A Világítástechnikai Társaság a Magyar Elektrotechnikai Egyesület országos szintű 

szakmai szervezeti egysége, amely a MEE 2005. november 26.-án elfogadott Alapszabálya 

szerint a jövőben önálló jogi személyként működik. 

1.3. székhelye: Világítás Háza, 1042. Budapest, Árpád út 67. I/6. 

1.4. bélyegzője: ovális alakú, felirata: MEE Világítástechnikai Társaság, 1042. Budapest, 

Árpád út 67. I/14. Adószám: 18121551-1-41, Bankszámla szám: 10700440-43699201-

51100005 

1.5. jelvénye: kör alakú, kék alapon arany sugarakkal, körben felirattal MEE 

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG, középen VTT betűjellel. 

1.6. alapítási éve: 1995 

1.7. A VTT a MEE Alapszabálya és a VTT Alapszabálya alapján szerveződik és működik. 

 

 

2. §. 

 

A Világítástechnikai Társaság célja és feladatai 
 

2.1. A világítástechnika elméleti és gyakorlati tudományának ápolása és fejlesztése általában, 

különös tekintettel, a világítástechnikával foglalkozók közötti kapcsolatok építése, hazai és 

nemzetközi viszonylatban egyaránt, a világítási kultúra terjesztése, a hagyományok 

ápolása, az oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenység és 

ennek elősegítése. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

A VTT a szakmai területet érintő kodifikációs munkában szakmai-társadalmi bázis, 

2.3.3. a világítástechnikával összefüggő jogalkalmazás figyelemmel kísérése és 

értékelése, javaslatok kidolgozása jogalkalmazás fejlesztésére, 
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2.3.4. 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, 

2.3.5. 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, 

2.3.6. szakmai segítséget nyújt tagjai részére, bel-és külföldi kapcsolatok 

megszervezésével, 

2.3.7. szakértői tevékenységet végez. A VTT – erre vonatkozó belső szabályzatának 

megfelelően – tagjai, illetőleg más szervezetek és személyek megbízása, továbbá 

hatóságok, bíróságok és egyéb szervek megkeresése alapján a tevékenységével 

összefüggő kérdésekben szakvéleményt ad, feladatkörében szakértői tevékenységet 

fejt ki, 

2.3.8. részt vesz a VTT tevékenységét érintő nemzetközi szervezetek hazai 

konferenciáinak előkészítésében és szervezésében, 

2.3.9. a világítástechnikai és a VTT egyesületi munka elismerésére és ösztönzésére 

pályázatokat ír ki. Kitüntetéseket alapít és adományoz. Javaslatokat tesz külső 

szervezeteknek kitüntetések adományozására. 

2.4. A VTT feladatainak teljesítése során és érdekében együttműködik a VTT tevékenységi 

körét érintő állami és társadalmi szervekkel, valamint más egyesületekkel. 

 

 

 

II. TAGSÁGI VISZONY 
 

3. §. 

 

a Világítástechnikai Társaság tagjai 

 

3.1. A VTT önkéntesség alapján a 2. pontban meghatározott célok érdekében közösen 

tevékenykedő természetes és jogi személyiségű tagokból áll. 

3.2. A VTT tagja lehet minden nagykorú természetes személy, illetőleg gazdálkodó és egyéb 

szervezet (jogi személy), aki ,illetve amely a VTT Alapszabályát és célkitűzéseit elfogadja, 

tagfelvételi kérelmét  a tagnyilvántartási joggal rendelkező VTT-hez  benyújtja és azt a 

VTT tagfelvételre feljogosított szerve elfogadja. 

3.3. Tagsági formák 

3.3.1. rendes tag 

3.3.2. pártoló tag 

3.3.3. társult tag 

3.4. 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. 

A pártoló tagság a létesítését rögzítő szerződés aláírásával válik érvényessé. Az aláíró 

személyt a VTT Elnöksége hatalmazza fel 

3.5. A VTT bejegyzett tagjának és bejegyzett pártoló tagjának lehetősége van szerződésében 

rögzíteni a VTT-ben való részvétel jogainak, valamint anyagi hozzájárulásának mértékét és 

feltételeit. 
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3.6. A VTT társult tagja olyan jogi személy, aki kétoldalú szerződésben meghatározott célok 

érdekében együttműködik a  VTT-vel. 

3.7. A tagság regisztrálása. 

A rendes tagot és a pártoló tagot a VTT saját tagjaként regisztrálja. 

Az új tag felvételéről a VTT a MEE központi nyilvántartást tájékoztatja. 

Az új tag felvételekor az arról szóló igazolványt megkapja. 

A tagság érvényességét az Elnökség évente egyszer hitelesíti. 

3.8. A bejegyzett tagsági viszony nyilvántartása 

A bejegyzésüket kérő, más szervezeti egységben regisztrált egyesületi rendes- vagy pártoló 

tagokról a VTT nyilvántartást vezet. 

A VTT bejegyzett tagja nyilvántartásba vételéről igazolást kap. 

 

 

4. § 

 

A tagok jogai és kötelezettségei 
 

4.1. A VTT minden tagja  

4.1.1. részt vehet a VTT tevékenységében és nyilvános rendezvényein, 

4.1.2. köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározottaknak, 

4.1.3. a VTT törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 

napon belül – bíróság előtt megtámadhatja, 

4.1.4. igényt tarthat a VTT tevékenységével kapcsolatos információkra. 

4.2. A VTT rendes tagja 

4.2.1. a VTT bármely tisztségére jelölhető, és megválasztható, ha a jelölést elfogadta, 

4.2.2. a VTT tisztségre jelölteket javasolhat, és érdekükben propagandát fejthet ki, 

4.2.3. küldöttet választhat és küldötté választható, 

4.2.4. a MEE közgyűlés által megállapított tagdíjat fizet. 

4.3. A VTT természetes vagy jogi személyiségű pártoló tagjának a 4.1.pontban 

megfogalmazottakon túlmenően kétoldalú szerződésben meghatározott jogai és 

kötelezettségei vannak, és ennek, továbbá a jelen alapszabályban foglaltak alapján részt 

vesz a VTT életében. 

 

5. §.  

 

A tagsági viszony megszűnése 
  

5.1. A tagság megszűnésének módjai 

5.1.1. kilépés; bármely tagnak joga van a VTT-ből – indoklás nélkül – írásbeli 

bejelentéssel bármikor kilépni, 

5.1.2. törlés; az a tag, aki több mint egy év tagsági díjjal hátralékban van, a felszólítást 

követő 30 napos határidő eredménytelen eltelte után megszüntető határozattal 

törölhető a tagok sorából, 

5.1.3. kizárással, 

5.1.4. természetes személyeknél a tag halálával, a jogi személyiségű tag esetén a tag 

megszűnésével.  

5.2. Kizáró, vagy törlő határozat ellen 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 

az Elnökséghez, a fellebbezést az Elnökség 60 napon belül köteles elbírálni.  
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5.3. A tagság megszűnésének időpontja a 5.1.1. pont esetében a kilépés bejelentésének napja, 

az 5.1.2. és 5.1.3. pont esetén a jogerős határozat keltének napja, az 5.1.4. pont esetén 

pedig a tag halálának, illetőleg a gazdálkodó egyéb szervezet megszűnésének napja. 

 

 

III. A VTT SZERVEZETE 
 

6. §. 

 

a Világítástechnikai Társaság szervei 
 

6.1. Közgyűlés 

6.2. VTT Elnökség (ügyintéző és képviselő szerv) 

6.3. Ellenőrző Bizottság 

6.4. A Közgyűlés, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság döntéseit a VTT hirdetőtábláján 30 

napra ki kell függeszteni A döntésekről az érintetteket a VTT-nél ismert címükre küldött 

postai küldeménnyel is tájékoztatni kell. 

 

 

7. §. 

 

A Közgyűlés 
 

7.1. A VTT legfelső szerve. A Közgyűlés a VTT természetes személyiségű tagjaiból és pártoló 

tagjainak képviselőiből álló testület. 

7.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 

7.2.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása, 

7.2.2. az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság évi beszámolójának elfogadása 

7.2.3. a VTT elnökének, az Elnökség tagjainak, az Ellenőrző 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 küldöttközgyűlésére a küldöttek megválasztása. A küldöttek 

megválasztásában csak a VTT rendes tagjai vehetnek részt, 

7.2.7. a VTT tiszteletbeli címek adományozása 

7.3. A Közgyűlés rendes és rendkívüli közgyűlés lehet. A rendes Közgyűlést az Elnökség 

évenként köteles összehívni, a rendkívüli Közgyűlést a Elnökség határozatára, továbbá a 

természetes személyiségű tagok legalább 1/3-nak írásban előterjesztett, az okot és célt 

megjelölő kezdeményezésére kell összehívni. 

Minden harmadik évi közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is. 

7.4. A Közgyűlést 30 napos határidővel az Egyesület hivatalos lapjában, illetve a FÉNY 

hírlevélben kell meghirdetni a napirend közlésével. 

7.5. A Közgyűlés nyilvános, a meghívó szerint napirendre tűzött kérdéseken kívül egyéb 

javaslatok akkor tárgyalhatók, ha azokat a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elhatározta. 

7.6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1fő jelen van. 

Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját és napirendjét az eredeti 

meghívóban ismertetni kell, azzal, hogy a változatlan napirenddel megismételt közgyűlés a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
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7.7. 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. alá tartozik , minden esetben 

titkos. 

7.7.1. A Közgyűlés csak minősített többségű szavazással dönthet a 7.2.4. pontban 

rögzített, továbbá a minősített többségű szavazás alá tartozó tényállások bővítése 

kérdésben, 

7.7.2. minősített többségű szavazáshoz a jelenlévők legalább 2/3-ának egybehangzó 

szavazata szükséges. 

7.8. 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. 

7.9. A Közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt a társaság természetes személyiségű tagjai, 

tanácskozási joggal a jogi személyiségű pártoló tagjai 

7.10. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és 

két hitelesítő ír alá. 

 

 

8. §. 

 

az Elnökség: a VTT ügyintéző és képviselő szerve 
 

8.1. Az Elnökség 7 választott tagból áll, elnök és 6 alelnök. 

8.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 3 év időtartamra választja. 

8.3. Az Elnökség hatáskörébe tarozik: 

8.3.1. a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, 

8.3.2. a VTT működtetése, 

8.3.3. az előző elnökségi ülés óta eltelt idő alatt végzett VTT munka megvitatása és 

jóváhagyása, továbbá a következő időszak legfontosabb feladatainak 

meghatározása,  

8.3.4. megállapítja a VTT munkatervét és költségvetését, jóváhagyja a mérlegbeszámolót, 

8.3.5. képviselő küldése más szervezetekbe, 

8.3.6. kitüntetési javaslatok elbírálása. 

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 levélben hívja össze. 

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. 
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9. §. 

 

az Ellenőrző Bizottság (felügyelő szerv) 
 

9.1. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a VTT alapszabályszerű működését, vagyonának és 

pénzügyeinek szabályszerű kezelését és a vonatkozó előírások betartását. Ellátja a VTT 

működésével kapcsolatosan szükséges ellenőrzési feladatokat. Közvetlen intézkedési 

joggal rendelkezik. 

9.2. Az Ellenőrzési Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés választja meg. Működéséért a 

Közgyűlésnek felelős. 

9.3. Az Ellenőrzési Bizottság elnöke és tagjai jogosultak az Elnökség tanácskozásain 

tanácskozási joggal részt venni. Az éves költségvetés elfogadása és a végrehajtásáról szóló 

beszámolótárgyában a Közgyűlés, illetve az elnökség csak az EB véleményének és 

javaslatainak ismeretében dönthet. 

9.4. Az Ellenőrzési Bizottság évközben 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 a jelentés, véleménye és javaslata a Közgyűlés előtti időpontig az 

Elnökséghez eljusson. 

9.5. Az Ellenőrzési 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 

anyagot is. 

9.6. Az Ellenőrzési Bizottság üléseinek határozatképességéhez három tag jelenléte szükséges. 

Az EB határozatait nyílt – személyi kérdésekben titkos – egyszerű szótöbbséggel hozott 

határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

9.7. Az Ellenőrzési 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 vezetőszerv 

döntését teszi szükségessé, 

b.) a vezető tisztségviselők felelősségének megállapítására alkalmas tény merült fel. 

 

 

 

 

10. §. 

 

a Világítástechnikai Társaság testületei és bizottságai 
 

10.1. Szakmai, tudományos testület. 

Országos, szakmai kérdésekben véleményező, társasági célokra és feladatokra elemzéseket 

és irányelveket kidolgozó tanácsadó testület, eseti jelleggel működik. 

Tagjai a szakma kiválóságai, létszám 9 fő. 

10.2. Díjbizottság. 

A VTT tagjainak egyesületi tevékenységét figyelemmel kísérik, értékelik, az érdemeknek 

megfelelő előterjesztéseket készítenek az egyesületi Díjbizottságok számára. 

Szervezete: elnök, és 2 tag. 



MEE Világítástechnikai Társaság, Alapszabály 

10.3. Munkabizottságok 

A munkabizottságokat az Elnökség hozza létre. A munkabizottság lehet állandó, ideiglenes 

vagy ad hoc. A munkabizottság létrehozására állandó munkabizottság esetén  - különösen, 

ha az valamely nemzetközi szervezet magyar nemzeti szervezeteként dolgozik a Közgyűlés 

jóváhagyásával hozható létre. A VTT állandó munkabizottsága a CIE Magyar Nemzeti 

Bizottság. A munkabizottságok vezetőjét a VTT elnöke kéri fel. A felkérés szólhat 

határozott időre vagy a feladat elvégzéséig terjedő időre. Célszerűen az állandó MUBI 

elnöki tisztsége a VTT ciklus idejéhez kapcsolódjék. 

10.3.1. Állandó munkabizottság a CIE MNB feladata a magyar világítástechnika 

képviselete a CIE-ben. Leképezni a CIE Divíziókat, közvetíteni a CIE Központ és a 

az MNB divíziók között. A VTT tagjai bejelentkezés esetén a CIE MNB MUBI 

tagjai lehetnek, a CIE MNB tagja csak a VTT tagja lehet. 

10.3.2. Ad hoc bizottságok 

Ad hoc jellegű felkérésre adandó szakértői válasz kidolgozására létre hozott 

bizottság, amelynek tagjait és elnökét a VTT Elnökség javaslata alapján a VTT 

elnöke kéri fel. 

10.3.3. Ideiglenes munkabizottságok 

Feladata egy-egy érdeklődésre számot tartó kérdés kifejtése, a VTT szakmai 

véleményének megalapozása, tanulmány készítése. Elnökét a VTT Elnökség 

javaslata alapján a VTT elnöke nevezi ki. A MUBI tagjait a MUBI vezetője kéri 

fel. 

Ideiglenes MUBI létrehozására bármely egyéni tag tehet javaslatot. 

 

 

IV. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK 
 

11. §. 

 

a Világítástechnikai Társaság vezető tisztségviselői. 
 

11.1. A VTT vezető tisztségviselői: az elnök, az Elnökség tagjai, az Ellenőrző 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 ide vonatkozó részletes szabályokat az Elnökség 

ügyrendje tartalmazza. 

11.3. Az elnök képviseli a VTT–t a MEE Elnökségében. 

11.4. A tisztségviselői funkció a Közgyűlés által történő megválasztással és a tisztség 

elfogadásával keletkezik. 

11.5. A tisztség megszűnik: a tagság megszűnésével, lemondással, felmentéssel, visszahívással, 

törvényben meghatározott egyéb okokból. 

11.6. A tisztség megszűnésének időpontja felmentés és visszahívás tárgyában a megválasztásra 

jogosult szerv által hozott jogerős határozat, lemondás esetén, pedig a benyújtás napja. 

 

 

 

 

 



MEE Világítástechnikai Társaság, Alapszabály 

V. A VTT GAZDÁLKODÁSA 
 

12. §. 

 

a Világítástechnikai Társaság gazdálkodása 

 

12.1. A VTT a hatályos jogszabályoknak megfelelően a jóváhagyott költségvetése keretei között 

önállóan gazdálkodik. A gazdálkodás szabályait az elnökség határozza meg 

12.2. A VTT bevételei tagdíjakból, adományokból, támogatásból, a Társasági rendezvények, 

szakértői tevékenységek, kiadványok bevételeiből, a vállalkozási tevékenység bevételeiből, 

illetőleg szabad pénzeszközeinek kamataiból keletkeznek.  

12.3. A VTT tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – tagdíj megfizetésén túl – a VTT 

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

VI. VTT TISZTELETBELI CÍMEK 
 

13. § 

 

a Világítástechnikai Társaság tiszteletbeli címei 
 

13.1. A tiszteletbeli címet a VTT adományozza 

13.1.1. a Világítástechnikai Társaság tiszteletbeli elnöke 

13.1.2. a Világítástechnikai Társaság Elnökségének tiszteletbeli tagja 

13.1.3. a Világítástechnikai Társaság tiszteletbeli tagja 

 

 

VII. HATÁLYBALÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 

14. §. 

 

14.1. A VTT tevékenységére az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény rendelkezései az irányadók. 

14.2. A jelen Alapszabályt a VTT Közgyűlése 2005. december 13.-án fogadta el. 

14.3. Az Alapszabály módosítását, a 10.3. ponttal történő kiegészítését a VTT Közgyűlése 2014. 

december 9-i ülésén fogadta el. 

 

 

 

 

 

 Nagy János sk. Nagy Beatrix sk. Ferenczi Éva sk. 

 elnök hitelesítő hitelesítő 

 

A módosított jegyzőkönyv aláírói: 

 

 

 

 Nagy János sk. Csuti Péter sk.  

 elnök közgyűlési jegyzőkönyvvezető 


