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1. Általános rendelkezések 
 

1.1. A Mechwart András Ifjúsági Társaság a Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaság-

ként működő szervezeti egysége. 

1.2. A Mechwart András Ifjúsági Társaság a MEE Alapszabálya, valamint Szervezeti és 

Működési Szabályzata alapján szerveződik és működik, szervezetét maga alakítja ki. 

1.3. A Mechwart András Ifjúsági Társaság nyilvántartott, nem regisztrált tagságú szerve-

zeti egység. 

1.4. A Mechwart András Ifjúsági Társaság a tagság önszerveződése alapján létrehozott, a 

szakmai kultúra fejlesztését, a MEE fiatal szakemberei tevékenységének országos 

szintű szervezését és koordinálását végző szervezet, amely nemzetközi tevékenységet 

is folytat. 

1.5. A Mechwart András Ifjúsági Társaság tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, 

melyhez az Egyesületi Elnökség által jóváhagyott pénzügyi terv kapcsolódik. 

1.6. A Mechwart András Ifjúsági Társaság neve: 

1.6.1. Hazai kapcsolataiban: 

Mechwart András Ifjúsági Társaság, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tár-

sasága 

A társaság neve rövidítve: MEE MAIT. 

1.7. Székhelye: a MEE mindenkori székhelye. 

 

2. A Mechwart András Ifjúsági Társaság célja 
 

A társaság az elektrotechnika elméleti és gyakorlati tudományának ápolását és fejlesztését, 

a fiatal szakemberek körében történő terjesztését tartja fő céljának, ezen belül: 

- Országos szinten kezeli a Magyar Elektrotechnikai Egyesület fiatalítási 

törekvéseit. 

-  Az utánpótlás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában aktív 

kapcsolatot alakít ki a területi és üzemi szervezetekkel, társaságokkal, 

szakosztályokkal, valamint a regionális koordinációkkal. 

- Előadásokat, üzemlátogatásokat szervez. 

- Segít a fiatal szakemberek továbbképzésében, elősegíti a szakmai vér-

keringésbe való bekerülésüket. 

- Rendszeres jelleggel fórumot biztosít a fiatal szakemberek számára, 

hogy ismertethessék szakmai tevékenységüket egy konferencia kereté-

ben. 

3. A Mechwart András Ifjúsági Társaság tevékenysége 
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3.1. A társaság fő tevékenységi területei a céllal összhangban a következők: 

3.1.1. A szakmai kultúra terjesztése és fejlesztése érdekében a társaság 

- szakmai, tudományos ismeretterjesztést végez, 

- oktatási programokat, tematikát dolgoz ki, 

- rendezvényeket, bemutatókat szervez, 

- szakmai találkozókat, konferenciákat szervez, 

- szakmai továbbképzést és tanulmányutakat szervez, 

- tevékenységéről kiadványokat készít, jelentet meg. 

3.1.2. A társaság a saját szervezete révén, valamint az egyesület munkájában való 

részvétellel egyesíti a szakmában és a társszakmákban dolgozó fiatal műszaki és 

gazdasági szakembereket, elősegíti szakmai fejlődésüket és tájékozódásukat. 

3.2. A társaság nem fejt ki politikai és vallási tevékenységet. 

 

4. A Mechwart András Ifjúsági Társaság tagjai 
 

4.1. A társaság önkéntesség alapján a 2. pontban meghatározott célok, szakmai érdekek 

alapján közösen tevékenykedő természetes és jogi személyiségű tagokból áll, akik a 

MEE regisztrált egyéni tagjai, vagy a MEE pártoló tagjai. 

4.2. A társaság tagja lehet a minden – hazai vagy külföldi – természetes, vagy jogi sze-

mély, aki a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja és vállalja az aktív részvételt a 

társaság munkájában. 

4.3. A társaság természetes tagja lehet a társaság jogi tagjának munkavállalója illetve a 

MEE regisztrált tagja, aki kinyilvánította szándékát a társasági tagság iránt. 

4.4. A társaság pártoló tagja lehet az a jogi személy, aki a társaság illetékességébe tartozó 

területen fejti ki üzleti, tudományos, vagy civil tevékenységét és a tárgyévben érvé-

nyes támogatási díjat befizette. 

4.5. Tagsági formák: 

4.5.1. A társaság rendes tagja (a társaságnál nyilvántartott természetes személy), aki 

valamely regisztrált tagságú MEE szervezeti egységnél tagdíjat fizet. 

4.5.2. A társaság bejegyzett pártoló tagja aki a MEE pártoló tagja, kéri szakmai nyil-

vántartását a társaságban. 

 

 

5. Társasági tagság létesítése 
 

5.1. A társasági rendes tag felvételéről a társaság elnöksége 15 napon belül dönt. 
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5.1.1. A felvételi kérelemnek személyi azonosító és a szakmai adatokat kell tartal-

maznia. 

5.1.2. A társasághoz benyújtott tagfelvételi kérelmet elutasítani csak indoklással le-

het. 

5.2. A társasági pártoló tag felvételéről a társaság elnöksége 15 napon belül dönt. 

5.2.1. A pártoló tagság a partneri szerződés aláírásával válik érvényessé. A partneri 

szerződést aláíró személyt a társaság elnöksége hatalmazza fel. A partneri szer-

ződés csak a MEE képviseleti joggal rendelkező tisztségviselőjének aláírásával 

válik érvényessé. 

5.3. A tagság nyilvántartása: 

A társaság tagjairól nyilvántartást vezet, melyet rendszeresen a MEE központ tagnyil-

vántartásával (TaR) egyeztet. A pártoló tagokról egyedi nyilvántartást vezet. 

 

6. A tagok jogai és kötelességei 
 

6.1. A társaság minden tagja egyben a MEE tagja is, így a MEE Alapszabályában és Szer-

vezeti Működési Szabályzatában megfogalmazott jogok illetik meg és kötelességek 

terhelik. 

6.2. A társaság minden tagja: 

6.2.1. Részt vehet a társaság tevékenységében és nyilvános rendezvényein, 

6.2.2. Köteles eleget tenni a társasági SZMSZ-ben meghatározottaknak. 

6.3. A társaság természetes személyiségű tagja: 

6.3.1. A társaság bármely tisztségére jelölhető és megválasztható, ha a jelölést elfo-

gadta, 

6.3.2. A társaság tisztségeire jelölteket javasolhat, és érdekükben propagandát fejthet 

ki. 

6.4. A társaság minden tagja társasági választási joggal rendelkezik, amelyet közvetlenül, 

vagy választott társasági küldöttek közreműködésével gyakorolhat. 

6.5. A társaság minden tagja a regisztrálás helyétől függetlenül részt vehet bármely egye-

sületi szervezet munkájában. 

6.6. A társaság minden tagja részt vehet a társaság által meghirdetett tanfolyamokon, elő-

adásokon, bel- és külföldi tapasztalatcseréken, a társasági tagnak járó kedvezmények-

kel és juttatásokkal. 

6.7. A társaság minden tagja igényt tarthat a társaság tevékenységével kapcsolatos infor-

mációkra. 

 

7. A társasági tagság megszűnése 
 

7.1. A tagság megszűnésének módjai: 
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7.1.1. Bármely tagnak joga van a társaságból – indoklás nélkül írásbeli bejelentéssel 

bármikor kilépni, vagy más funkcionális szervezeti egységbe átjelentkezni. 

7.1.2. A MEE tagság megszűnésével. 

7.1.3. A tag halála. 

7.1.4. Előzetes Etikai Bizottsági állásfoglalás alapján a társaság érdekeit sértő maga-

tartás, vagy tevékenység esetén a társaság elnöksége kizáró határozatot hozhat. 

7.1.5. Kizáró vagy törlő határozat ellen fellebbezés a MEE alapszabálya szerint lehet-

séges. 

7.1.6. A jogi személyiségű tag esetében jogutód nélküli megszűnése vagy szerződés 

felbontása. 

 

8. A Mechwart András Ifjúsági Társaság szervezete 
 

8.1. Társasági tagértekezlet: (Ha a társaság létszáma indokolja, a tagértekezlet megtartható 

küldöttértekezlet formájában is. Ebben az esetben gondoskodni kell a küldöttek átlát-

ható, területi elven működő megválasztásáról.) 

8.1.1. A társasági tagértekezlet a társaság legfelső szerve. 

8.1.2. A társasági tagértekezlet a társaság természetes személyiségű tagjaiból és pár-

toló tagjainak képviselőiből álló testület, ülései nyilvánosak. 

8.1.3. A társasági tagértekezlet hatáskörébe tartozik: 

- a társaság szervezetének kialakítása, módosítása, 

- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának kialakítása és módo-

sítása, 

- a társaság éves munkatervének és pénzügyi tervének meghatározása, 

- a társaság éves beszámolójának elfogadása, 

- a társaság megszűnésének kimondása, 

- a társasági tisztségviselők választása és felmentése, a társasági díjak 

alapítása, tiszteletbeli címek adományozása. 

8.1.4. A társasági tagértekezleten szavazati joggal vesznek részt a társaság természe-

tes személyiségű tagjai. A jelentős tagsággal rendelkező társaságokban a tagok 

területi elven megválasztott társaság küldöttek útján közvetve érvényesíthetik 

szavazati jogukat. Egyszerre csak egyféle szavazás lehetséges. A társaság a tag-

értekezleti küldötteit levélben, listás szavazás útján kell megválasztani a társaság 

tagjainak megkeresésével. A küldöttlisták összeállításakor az alábbi szempont-

oknak kell teljesülniük: 

- a tagság legalább 10%-a legyen küldött, 

- a szavazólista taglétszám arányos területi elvet tükrözzön és biztosítsa a 

többes jelölést. 
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8.1.5. A társasági tagértekezlet lehet rendes és rendkívüli: 

- a rendes társasági tagértekezletet évenként kell összehívni, 

- a rendkívüli társasági tagértekezlet a társasági elnökség határozatára, 

továbbá a szavazati jogok legalább 1/3-át képviselő tagok, illetve kül-

döttek kezdeményezésére kell összehívni. 

8.1.6. A társasági tagértekezlet határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelke-

zőknek több, mint a fele képviselteti magát. 

8.1.7. A társasági tagértekezletet a társaság elnöke, vagy valamelyik megbízott veze-

tőségi tagja vezeti. 

8.1.8. A társasági tagértekezlet a jelenlévők egyszerű többségével 3 év időtartamra 

választja meg a vezetőséget, és az azon belüli tisztségeket.  

- elnök 

- 2 alelnök 

A választott vezetőség létszáma minimálisan három fő legyen, a tisztségek 

tekintetében a társaság tagértekezlete szabadon dönthet. 

8.1.9. A társasági tagértekezlet, a vezetőség javaslata alapján jóváhagyja a referensek 

kinevezését, bizottságok alapítását. A referensek, illetve bizottságok vezetői egy-

ben tagjai a társaság elnökségének is. 

8.1.10. Referensei pozíciók, a pozíciókhoz tartozó feladatok. 

Elektrotechnika népszerűsítése 

o Magyar Elektrotechnikai Múzeum csoportos látogatása 

o Népszerűsítő, ismeretterjesztő anyagok készítése (film, 

szórólap, honlap) 

o Együttműködés, kapcsolattartás hasonló törekvéseket képviselő 

szervezetekkel (közös programok, akciók)  

o Üzemlátogatás, tanulmányi utak szervezése általános iskolások, 

gimnazisták és középiskolások számára 

o Kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelése 

 

Rendezvények 

o Munkahelyválasztást és elhelyezkedést elősegítő rendezvények 

o Speciális területeket érintő szakmai rendezvények 

o Kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelése 

Oktatás 

o Pártoló tagvállalatoknál felmerült igényeknek megfelelő „friss 

belépők” továbbképzése, 

o Oktatási célú üzemlátogatás, tanulmányi utak szervezése 

pályakezdő fiatalok számára 

o Szakmai nyelvtanfolyamok szervezése 

o Személyiség fejlesztő előadások szervezése (tárgyalás technika, 

állás interjúra való felkészítés, protokoll..) 
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o Kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelése 

Szakértői munkák 

o Az egyesület kutatás-fejlesztési, innovációs munkáiba fiatalok 

bevonása az egyesület szakértői gárdájával együttműködve  

o Kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelése 

Marketing kommunikáció 

o Bemutatkozó, népszerűsítő előadások készítése és megtartása 

o A fiatalok szemszögéből vonzó honlap fejlesztés 

o Elektronikus hírlevél szerkesztés 

o Ismertető anyagok készítése 

o Publikációs lehetőségek, előadás tartások elősegítése fiatalok 

számára  

Nemzetközi kapcsolatok 

o Nemzetközi lehetőségek bemutatása és eszmecserék szervezése  

o Testvér egyesületekkel való kapcsolattartás 

o Csereprogramok szervezése 

Szakirányú felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

Szükséges a „BME – KANDÓ” kört kibővíteni országos szintűvé. Élő 

kapcsolat kell, hogy legyen minden szakirányú felsőoktatási 

intézménnyel legalább tanszékvezetői szinten, továbbá szükség van a 

helyi hallgatói önkormányzat bevonására is (egy-egy fő felelős 

megbízott, aki a hallgatók igényeit képviseli). 

 

Gazdasági ügyintézés 

A pénzügyi tervben jóváhagyott, a cél érdekében keletkezett költségek 

és bevételek kezelése 

 

8.1.11. A társasági tagértekezlet a vezetőség javaslata alapján jóváhagyja a társaság 

tiszteletbeli címeire jogosultakat. 

8.1.12. A társasági tagértekezlet a vezetőség javaslata alapján társasági díjat alapíthat. 

 

 

8.2. A társaság vezetősége 

8.2.1. Két társasági tagértekezlet között a társaság vezetősége a társaság végrehajtó 

szerve. 

8.2.2. Feladat és hatásköre: 

8.2.2.1. a társasági tagértekezlet határozatainak végrehajtása, 

8.2.2.2. a társaság működtetése, 

8.2.2.3. a társaság munkatervének és éves beszámolójának elkészítése, 

8.2.2.4. a társaság egyesületi elnökségi képviselőjének megválasztása, 
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8.2.2.5. a társaság vezetősége a feladatok megoldására munkabizottságokat 

szervezhet, 

8.2.2.6. a társaság vezetősége a társaság szervezeteinek vezetésére, a referensi 

feladatok végrehajtására megbízást ad, 

8.2.2.7. a vezetőség koordinálja a társaság testületeinek, bizottsági szervezetei-

nek, referenseinek munkáját, 

8.2.2.8. a vezetősége kidolgozza a szakmai képviselet és a szakmai érdekvéde-

lem társasági irányelveit és felügyeli azok megvalósítását, 

8.2.2.9. A társaság vezetősége javaslatot tesz tagjainak társasági, vagy egyesüle-

ti díjazására. 

8.2.2.10. A társaságot az elnök, vagy távollétében az elnök által megbízott alel-

nök képviseli. 

8.3. A Mechwart András Ifjúsági Társaság elnöke: 

8.3.1. Az egyesületi elnökség felhatalmazásával képviseli a társaságot a hazai állami, 

intézményi és társadalmi szerveknél és szervezeteknél. 

8.3.2. Képviseli vagy képviselteti a társaságot nemzetközi kapcsolatainak protokollja 

szerint. 

8.3.3. Felelősséggel gondoskodik arról, hogy a társaság a MEE alapszabály, SZMSZ, 

közgyűlési és elnökségi határozatok valamint a társasági SZMSZ szellemében és 

előírásainak megfelelően működjék. 

8.3.4. Összehívja és vezeti a társaság vezetőségi üléseit. 

8.3.5. Ellenőrzi és felügyeli a társaság szervezeteinek és tisztségviselőinek tevékeny-

ségét 

8.3.6. Megszervezi és felügyeli a társaság gazdasági tevékenységének ellenőrzését. 

 

9. Társasági tiszteletbeli címek 
 

9.1. A társaság az alábbi tiszteletbeli címeket alapítja: 

9.1.1. a társaság tiszteletbeli elnöke, 

9.1.2. a társaság elnökségének tiszteletbeli tagja, 

9.1.3. a társaság tiszteletbeli tagja. 

 

10. A társaság gazdálkodása 
 

10.1. A társaság a céljainak megvalósítására törekedve gazdálkodik és az erre vonat-

kozó mindenkori hatályos jogszabályi előírások és a MEE gazdálkodási rendje szerint 

jár el. 

10.2. A társaság elsődlegesen az alábbi bevételekből gazdálkodik: 
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10.2.1.  A pártoló tagok támogatásának 85%-a, 

10.2.2. A MEE központi támogatása, 

10.2.3.  A pártoló tagok célzott befizetésének 100%-a, 

10.2.4.  Saját rendezvényei és egyéb vállalkozásai bevételeiből a költségek és a MEE 

központnak fizetendő rész levonása után fennmaradó rész. 

10.3. A pártoló tagok által vállalt támogatás mértékét a támogatási szerződés tartal-

mazza, melynek egységes mértékét az Elnökség évente határozza meg. 

10.4. A társaság pénzügyi elszámolásaihoz a MEE főbankszámlához kötődő 

alszámlát nyit. Amennyiben a társaság ilyen alszámlát nem igényel, akkor minden 

bevétele és kiadása a MEE központi számláján mozog és a kiadások fedezetét egyen-

ként kell igényelni a MEE titkárságon. 

10.5. A társaság pénzügyi kötelezettséget a MEE nevében és jóváhagyásával vállal-

hat, az ide vonatkozó központi szabályozás szerint. 

11. Hatályba léptető és záró rendelkezések 
 

11.1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a társaság tagjai a 2010. szeptember 

2-i megtartott társasági tagértekezleten fogadták el. 

 

Budapest, 2010. szeptember. 02. 

 

Jóváhagyva a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöksége…. …….. számú 

határozatával. 


