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KÉPVISELETI ÉS ALÁÍRÁSI REND 
 
1) Az Egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár vagy megbízás alapján az 

irodavezető képviseli.  
2) Az Egyesület elnökét önálló, teljes körű és elsődleges, azaz alapszabályi rendelkezésen 

alapuló képviseleti jog illeti meg. Képviseleti jogát a hiteles aláírási címpéldány szerint – 
önállóan gyakorolja. Minden az Egyesületet érintő témában teljes körű képviselettel 
rendelkezik, így különösen: 
a) a Fővárosi Törvényszéknél, mint képviselő, 
b) peres ügyeknél személyesen vagy írásos meghatalmazása alapján az általa megbízott személy 

(- ek), 
c) bankszámlákat vezető pénzintézeteknél, vagy írásos meghatalmazása alapján az általa 

megbízott személyek, 
d) nemzetközi szerződéseknél, 
e) MTESZ-nél a Szövetségi Tanácsban, vagy megbízása alapján a főtitkár, vagy az 

irodavezető, 
f) az Egyesület egészét érintő sajtó, rádió, TV médiaképviseletnél. Az Elnökség 

jóváhagyásával médiaképviselettel több személyt is megbízhat névre szólóan a 
képviseleti terület pontos meghatározásával, 

g) állami intézményeknél. 
3) Az Egyesület Főtitkára  az Egyesület elnökének akadályoztatása esetén, annak 

helyetteseként eljárva teljes körű képviselettel bír az Egyesületi élet folyamatosságának 
biztosítása érdekében. Képviseleti joga ebből következően szintén önálló, teljes körű és 
elsődleges. . Saját hatáskörben - tehát nem az Elnök helyettesítőjeként – az alábbi 
ügycsoportokban rendelkezik önálló és elsődleges képviseleti joggal: 

4) :  
a) az Egyesületet érintő operatív intézkedések során, 
b) az elnökséghez tartozó szervezetek és testületek irányítása során, 
c) a számlavezető bankfiókoknál összeghatár nélkül aláír, illetve további személyek aláírási 

jogát engedélyezi úgy, hogy az aláírás bejelentő kartonon, az első helyen ír alá. 

5) Az Egyesület szakosztályainak elnökei, titkárai a szervezeti egységükkel kapcsolatos 
szakterületnek megfelelő szakmai, szervezési kérdésekben képviselik az Egyesületet a külső 
és belső kapcsolatokban. 

6) Az Elnökség tagjai a szakterületüknek megfelelően képviselik az Egyesületet külső és belső 
kapcsolatokban. Az Elnökség tagjait általános, az alapszabályi rendelkezésén alapuló 
képviseleti jog illeti meg. Képviseleti jogukat – a hiteles aláírási címpéldány szerint – csak 
együttesen gyakorolhatják, azaz bármelyik elnökségi tag bármely másik- de mindig csak egy 
–  elnökségi taggal együtt. 

7) Területi és üzemi szervezetek elnökei, titkárai a szervezeti egységük működési területén 
nem országos kihatású szakmai - szervezeti kérdésekben képviselik az Egyesületet: 
a) a működési területén a tagság érdekeinek megfelelően alakítja ki együttműködését társ-

szervekkel, intézményekkel, 
b) regionális bel- és külföldi kapcsolatokban képviseli szervezeti egységét, 
c) a számlavezető bankfióknál szervezete alszámlája vonatkozásában aláírási joggal bír, 

illetve a szervezeti egység vezetése nevében és egyetértésével további aláíró személyt 
hatalmaz fel. 

8) Az önálló jogi személyiséggel rendelkező MEE VTT és MEE VET elnökei, illetve a 
vezető testületeik által felhatalmazott tagjai az Alapszabályukban rögzített szakterületnek 
megfelelő szakmai, szervezési kérdésekben önállóan képviselik a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesületet külső és belső kapcsolataikban. A jogi személyiségű szervezeti egység vezető 
tisztségviselői szervezetük vonatkozásában önálló képviseletre jogosultak. 
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9)  

10) Az irodavezetőt az Alapszabály felhatalmazása alapján képviseleti jog illeti meg. 
Képviseleti jogát együttesen, bármely vezető tisztségviselővel gyakorolja. Az elnök, illetve a 
főtitkár megbízása, vagy az Egyesületi Elnökség határozata szerint képviseli az Egyesületet 
különösen: 

a) bel- és külföldi kapcsolatokban, 
b) a működéssel, szervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos napi feladatokban, 
c) szakmai kérdésekben az illetékes szervezeti egység - szakosztály egyetértésével, 
d)  az Egyesület bankjának központi- és alszámláinál aláírási joggal bír az éves költségvetés 

összegének határáig. 
e) 10 millió forint feletti kötelezettségvállalás esetén aláírási jogát az elnökkel, vagy 

főtitkárral közösen gyakorolja.  

Jóváhagyta az Egyesületi Elnökség  9/2016 számú határozatával. 

 


