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1. Általános rendelkezések 

1.1. Az Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály, (továbbiakban EBSZ) a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület szakosztályként működő szervezeti egysége, amely  

- a MEE Alapszabálya, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az 
azonos szakmai érdeklődésű tagok önszerveződése alapján működik az Elnökség 
jóváhagyásával, 

- tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, melyhez pénzügyi terv kapcsolódik 
és amelyet az egyesület elnöksége hagy jóvá, 

1.2. A Szakosztály neve: 

- Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály, a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület szakosztálya 

- A szakosztály neve rövidítve: EBSZ 

- Angolul: Department of Electrical Installations and Safety of Buildings 

- Székhelye: a MEE mindenkori székhelye. 

2. Az EBSZ célja 

A szakosztályhoz tartozó témakörökben gondoskodik a mindenkori szakmai, tudományos 
eredmények, ismeretek gyűjtéséről, azok átadásáról a MEE tagjai és az érdeklődők számá-
ra, segítve azok szakmai munkáját és fejlődését.   

- a szakosztály témakörei iránt érdeklődő, illetve a témakörökben tevékenykedő 
tagok munkájának összefogása és segítése: önálló szakmai eredményeik megvita-
tása és bemutatása 

- a szakosztályhoz tartozó témakörökben a társadalmat és a gazdaságot érintő ál-
lásfoglalások kialakítása 

- a fiatalok szakmai beilleszkedésének elősegítése, a mérnöki pályamodell bemuta-
tása 

- a Magyar Elektrotechnika múltbeli és jelenlegi értékeinek megőrzése és ápolása 

- a magyar műszaki nyelv fogalmainak megőrzése és ápolása 
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3. Az EBSZ tevékenysége 

3.1. A szakosztály fő tevékenységi területei a céllal összhangban a következők: 

- A műszaki kultúra terjesztése és a szakmai színvonal fejlesztése érdekében a 
szakosztály 

• szakmai, tudományos ismeretterjesztést végez, 

• közreműködik rendezvények, kiállítások és bemutatók szervezésében,  

• szakmai találkozókat, konferenciákat szervez, 

• szakmai továbbképzést és tanulmányutakat szervez,  

• oktatási programokat, tematikát dolgoz ki, véleményez, 

• kiadványokat készít, jelentet meg,  

• részt vesz más szakmai-tudományos egyesületek munkájában. 

- A szakosztály a saját szervezete révén, valamint az egyesület munkájában való 
részvétellel egyesíti a szakmában és a társszakmákban dolgozó műszaki és gaz-
dasági szakembereket, elősegíti szakmai fejlődésüket és tájékozódásukat. 

- A szakosztály hazai és külföldi intézményekkel, műszaki tudományos szerveze-
tekkel, szakmai kamarákkal kialakított kapcsolatokkal segíti: 

• a szakma érdekeit szolgáló együttműködést,  

• a szakemberek közötti kapcsolatépítést, 

• a széles körű szakmai tájékozódást. 

- A szakosztály részt vesz a szakmát érintő szabványosítási tevékenységben, illet-
ve közreműködik szakmai ajánlások, irányelvek, szabályzatok kidolgozásában, 
véleményezésében. 

3.2. A szakosztály programját, rendezvényeinek és összejöveteleinek időpontját és doku-
mentumait a MEE honlapján és az Elektrotechnikában közzéteszi. 

3.3. Az EBSZ szakterületei: 

- építmények villamos energiaellátása 

- építmények villamos rendszereinek tervezése 

- építmények villamos rendszereinek kivitelezése 

- kisfeszültségű villamos berendezések, készülékek és szerelvények alkalmazás-
technikája 

- villám- és túlfeszültség védelem 

- áramütés elleni védelem  

- elektromágneses összeférhetőség (EMC) 

- ipari elektrosztatika 

- felvonók és mozgólépcsők létesítése és biztonságtechnikája 
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- megújuló energiák villamos hasznosítása a mezőgazdaságban 

- megújuló energiákon alapuló kiserőművek 

- építmények tűzvédelmének villamos vonatkozásai  

- robbanásveszélyes környezetben alkalmazott villamos berendezések és készülé-
kek 

- szakmai oktatások szervezése és ellenőrzése 

4. Az EBSZ tagjai 

4.1. A szakosztály önkéntesség alapján azokból a MEE-tagokból áll, akik közösen tevé-
kenykednek a szakosztály céljainak elérésén és akik a MEE regisztrált egyéni vagy 
pártoló tagjai. 

4.2. A szakosztály rendes tagja lehet az a ─ hazai vagy külföldi ─ természetes személy, 

- aki a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja;  

- aki érdeklődési köréül az EBSZ valamelyik szakterületét jelölte meg; 

4.3.  Szakosztály pártoló tagja lehet az a jogi személy, aki a szakosztály illetékességébe 
tartozó szakterületen fejti ki tudományos, üzleti, vagy civil tevékenységét és a tárgy-
évben esedékes támogatási díjat befizette. 

4.4. Tagsági formák: 

- A szakosztály rendes tagja (a szakosztálynál nyilvántartott természetes személy), 
valamint a pártoló tag esetenként kijelölt munkavállalója. 

- A szakosztály pártoló tagja (a MEE pártoló tagja), aki kéri szakmai nyilvántartá-
sát a szakosztályban. 

5. Szakosztályi tagsági viszony létesítése 

- A szakosztály iránt érdeklődő MEE tagok kérhetik felvételüket a szakosztály 
szervezetébe.  

- az egyesület tagnyilvántartó rendszerében (TaR) a tagsági viszony regisztrálásra 
kerül a megfelelő személyi azonosító és a szakmai adatokkal együtt 

 

5.2. A szakosztályi pártoló tag felvételéről a szakosztály vezetősége dönt. 

A partneri szerződést a MEE képviseleti joggal rendelkező tisztségviselője és a szak-
osztály elnöke írja alá. 

5.3. A tagság nyilvántartása: 

A szakosztály a rendes és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet, melyet rendszeresen a 
MEE központ tagnyilvántartójával egyeztet.  
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6. A tagok jogai és kötelességei 

6.1. A szakosztály tagja egyben a MEE tagja is, így a MEE Alapszabályában és Szerve-
zeti Működési Szabályzatában megfogalmazott jogok illetik meg és kötelességek ter-
helik. 

6.2. A szakosztály tagja: 

- részt vehet a szakosztály tevékenységében és nyilvános rendezvényein, 

- köteles eleget tenni a szakosztályi SZMSZ-ben meghatározottaknak. 

6.3. A szakosztály természetes személyiségű tagja: 

- szakosztály bármely tisztségére jelölhető és megválasztható, ha a jelölést elfo-
gadta, 

- a szakosztály tisztségeire jelölteket javasolhat, és érdekükben propagandát fejt-
het ki, 

- a MEE szervezeteibe és bizottságaiba küldötteket javasolhat. 

6.4. A szakosztály tagja szakosztályi választási joggal rendelkezik, amelyet közvetlenül, 
vagy választott szakosztályi küldöttek közreműködésével gyakorolhat. 

6.5. A szakosztály tagja a regisztrálás helyétől függetlenül részt vehet bármely egyesületi 
szervezet munkájában. 

6.6. A szakosztály tagja részt vehet a szakosztály által meghirdetett tanfolyamokon, elő-
adásokon, bel- és külföldi tapasztalatcseréken, a szakosztályi tagnak járó kedvezmé-
nyekkel és juttatásokkal. 

6.7.  A szakosztály tagja igényt tarthat a szakosztály tevékenységével kapcsolatos infor-
mációkra. 

7. A szakosztályi tagság megszűnése 

A tagság megszűnésének módjai: 

- Bármely tagnak joga van a szakosztályból – indoklás nélkül írásbeli bejelentéssel – 
bármikor kilépni, vagy más funkcionális szervezeti egységbe átjelentkezni. 

- A MEE tagság megszűnése.  

- A tag halála. 

- Előzetes Etikai Bizottság-i állásfoglalás alapján a szakosztály érdekeit sértő magatar-
tás vagy tevékenység esetén a szakosztály vezetősége kizáró határozatot hozhat. Kizá-
ró vagy törlő határozat ellen fellebbezés a MEE Alapszabálya szerint lehetséges. 

- A jogi személyiségű tag jogutód nélküli megszűnése, vagy a szerződés felbontása. 
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8. Az EBSZ szervezete 

8.1. Szakosztályi taggyűlés 

8.1.1. A szakosztályi taggyűlés a szakosztály legfelső szerve, amely a szakosztály el-
nökéből, titkárából, a munkabizottságok vezetőiből, valamint a természetes 
személyiségű tagjainak és pártoló tagjainak képviselőiből áll. Ülései nyilváno-
sak. 

8.1.2. A szakosztályi taggyűlés hatáskörébe tartozik 

- a szakosztály éves munkatervének és pénzügyi tervének elfogadása,  

- a szakosztály vezetősége éves beszámolójának elfogadása, 

- döntés a szakosztály más szervezethez való csatlakozásáról, 

- a szakosztály megszűnésének kimondása, 

- a szakosztályi tisztségviselők választása és felmentése, a szakosztályi díjak 
alapításának, tiszteletbeli címek adományozásának kezdeményezése. 

8.1.3. A szakosztályi taggyűlés lehet rendes és rendkívüli: 

- a rendes szakosztályi taggyűlés évente legalább egy alkalommal kell össze-
hívni, 

- a rendkívüli szakosztályi taggyűlést a szakosztály vezetőségének határozatá-
ra, kell összehívni. 

8.1.4. A szakosztályi taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelke-
zőknek több, mint a fele jelen van, vagy képviselteti magát. Szavazati joggal a 
szakosztály természetes személyiségű tagjai rendelkeznek.   

Ha a meghívóban meghirdetett időpontban a megjelentek száma kevesebb mint 
a szavazattal rendelkezők 50%-a, akkor a taggyűlést meg kell ismételni. A 
megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 

 A megismételt taggyűlés időpontját a taggyűlési meghívóban közölni kell. A 
megismételt taggyűlés csak az eredeti meghívóban szereplő napirendeket tár-
gyalhatja. 

8.1.5. A szakosztályi taggyűlést a szakosztály elnöke, vagy valamelyik megbízott ve-
zetőségi tagja vezeti. 

8.1.6. A szakosztályi taggyűlés a jelenlévők egyszerű többségével 3 év időtartamra 
választja meg a vezetőség tagjai közül  

az elnököt 

a titkárt 

az elnökségi képviselőt 

 

 

8.2    A szakosztály vezetősége 
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A szakosztály vezetőségének tagjai: elnök, titkár, elnökségi képviselő, a munkabizott-
ságok vezetői. 

 A vezetőség feladata:  

- a szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzatának kialakítása és  
elfogadása 

- a munkabizottságok feladatainak koordinálása és ellenőrzése 

- a munkabizottságok munkatervének és éves beszámolójának elfogadása  

- javaslatot tesz tagjainak szakosztályi vagy egyesületi díjazására 

- az éves költségvetés jóváhagyása 

 

8.3. A szakosztály elnöksége  

A szakosztály elnökségének tagjai: elnök, titkár, elnökségi képviselő. 

 Két szakosztályi taggyűlés között az elnökség a szakosztály végrehajtó szerve  

Feladata és hatásköre:  

- a taggyűlés határozatainak végrehajtása  

- a szakosztály működtetése  

- a szakosztályon belüli feladatok megoldására állandó és időszaki bizottságokat, 
munkabizottságokat, testületeket, klubokat vagy más munkacsoportokat szer-
vezhet  

- a szakosztály elnöksége szakosztály munkabizottságainak vezetésére megbízást 
ad  

- az elnökség koordinálja szakosztály testületeinek, bizottságainak és szervezete-
inek munkáját  

- a szakosztályt az elnök, távollétében a titkár képviseli. 

  

8.4. A szakosztály elnökének feladatai:  

- Képviseli a szakosztályt a hazai állami, intézményi és társadalmi szerveknél és 
szervezeteknél a MEE központi vezetésével (elnök, főtitkár) egyeztetett mó-
don. 

- Felelősséggel gondoskodik arról, hogy szakosztály a MEE alapszabály, 
SZMSZ, közgyűlési és elnökségi határozatok valamint a szakosztályi SZMSZ 
szellemében és előírásainak megfelelően működjék.  

- Összehívja és vezeti a szakosztály elnökségi és vezetőségi üléseit.  

- Ellenőrzi és felügyeli szakosztály tisztségviselőinek tevékenységét.  

- Megszervezi és felügyeli a szakosztály gazdasági tevékenységének ellenőrzé-
sét.  

-  Beszámol a MEE elnökségének a szakosztály időarányos tevékenységéről  
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8.5.  A szakosztály titkárának feladatai 

- Ellátja a szakosztály működésének operatív irányítását. 

- Gondoskodik a rendezvények meghívóinak tagsághoz juttatásáról. 

- Előkészíti a szakosztály éves munkatervét és azt az elnökség elé terjeszti. 

- Szervezi a tagfelvételi és tagnyilvántartási munkát. 

- Elkészíti az éves költségvetés tervezetét. 

- Szervezi és ellenőrzi a gazdálkodási munkát. 

 

8.6. Az EBSZ munkabizottságai: 

A szakmai munka a szakosztályon belül a munkabizottságokban zajlik. A munka-
bizottságok neve és működési területe az SZMSZ 1. sz. mellékletében található. 

  -  A munkabizottságok vezetőit a szakosztály elnöksége bízza meg. 

- A munkabizottság vezetője a munkabizottság tagjait részben meghívással, 
részben önként jelentkezők közül jelöli ki.  

- A munkabizottsági tag vállalja, hogy rendszeresen részt vesz a munkabizottság 
ülésein és szakmai munkájában. 

- A munkabizottság évente legalább négy alkalommal ülést tart, az ülésekről a 
munkabizottság vezetője a 2. sz. mellékletben meghatározott jelenléti ívet ve-
zet. 

- A munkabizottság vezetője felelős a munkabizottság ügyrendjének elkészítésé-
ért, amelynek tartalmi kérdéseire a 3. sz. melléklet ad javaslatot. 

 A munkabizottság tagjai egyesületi tagok. 

- Egyesületi tagsággal nem rendelkező külső szakértők részt vehetnek a munka-
bizottságok munkájában, szavazati jog nélkül. 

-  A munkabizottságokban tiszteletbeli elnöki cím adományozható 

- A munkabizottság vezetője Egyesületen belüli (belső kommunikáció) szakmai 
vélemény kiadására jogosult. 

- A munkabizottság vezetője Egyesületen kívüli (külső kommunikáció) a mun-
kabizottság szakterületén belül szakmai vélemény kiadására jogosult a szakosz-
tály elnökének ellenjegyzésével. 

 

9. Szakosztályi tiszteletbeli címek 

A szakosztály szakmai díj alapítását kezdeményezheti, valamint tiszteletbeli címet ala-
píthat és adományozhat. 
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10. A szakosztály gazdálkodása 

10.1.  A szakosztály a céljainak megvalósítására törekedve gazdálkodik és az erre vonat-
kozó mindenkori hatályos jogszabályi előírások és a MEE gazdálkodási rendje sze-
rint jár el. 

10.2. A szakosztály elsődlegesen az alábbi bevételekből gazdálkodik: 

- pártoló tagok támogatása, 

- a MEE központi támogatása, 

- a pártoló tagok célzott befizetésének 100%-a, 

- rendezvények és egyéb cél szerinti tevékenységek bevételeiből a költségek és a 
MEE központnak fizetendő rész levonása után fennmaradó rész. 

10.3.  A pártoló tagok által vállalt támogatást szerződés tartalmazza, amelynek mértékét a 
MEE mindenkori partneri kapcsolatainak fejlesztése és működtetése határozza meg. 

10.4.  A szakosztály pénzügyi kötelezettséget a jóváhagyott pénzügyi tervnek megfelelően 
illetve a MEE képviseleti és aláírási rendjének megfelelően vállalhat. 

 

11. Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

11.1.Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a szakosztály tagjai a 2011.05.04-én 
megtartott szakosztályi értekezleten fogadták el. 

Budapest, 2011.05.25. 

 

……………………… 

az Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály elnöke 

 
 

Jóváhagyta az Egyesületi Elnökség a ……. számú határozatával. 

 


