
A MEE Győri Szervezetének SZMSZ változásai - 2018

2018 évi változások az előző, 2001 évi szöveghez képest

SZMSZ 4.3. pontja

Erede  szöveg:

4.3 Tagsági formák:

- regisztrált tag

- szteletbeli tag

Módosíto  szöveg:

4.3 Tagsági formák:

- regisztrált tagság, amely lehet

• passzív tagság

• ak v tagság

- szteletbeli tag

SZMSZ 5.1. pontja

A Szervezet  minden tagját megillető jogok

Erede  szöveg:

- Igényt  tarthat  az  Egyesület  tevékenységével  kapcsolatos
információkra,  térítésmentesen  igényt  tarthat  az
Elektrotechnika című folyóiratra

Módosíto  szöveg:

A bekezdés törölve, áthelyezve az 5.2 pontba

SZMSZ 5.2. pontja

A Szervezet regisztrált tagját megillető jogok

Erede  szöveg:

-A Szervezet és a MEE tisztségeire jelölhető és megválasztható,
ha az SZMSZ-ben rögzített  feltételeknek megfelel,  és jelölt
azt elfogadta.



Módosíto  szöveg:

-A Szervezet és a MEE tisztségeire jelölhető és megválasztható,
ha  az  SZMSZ-ben  rögzített  feltételeknek  megfelel  és  a
jelölést elfogadta.

SZMSZ 5.3. pontja

A regisztrált tagok kötelezettségei

Kiegészült az alábbi két bekezdéssel:

- A 30 napnál régebbi tagdíj hátralék keletkezése esetén a tag nem élhet egyesüle  jogaival: 

• Hozzáférés ltása az Egyesület elektronikus és nyomtato  publikációihoz, 

• Nem választható küldö é, nem jelölhető egyesüle  sztségekre, küldö  jogosítványát 
nem használhatja, 

• Nem részesülhet egyesüle  díjazásban. 

- A 90 napnál hosszabban fennálló tagdíj hátralék esetében az Egyesület szünetelte  a tag 
tagsági viszonyát, amelyet a tagdíjnyilvántartó rendszerben is rögzít passzív státusz 
beállításával.

Az SZMSZ Kiegészült az 5.4 pon al.

5.4 A Szervezet aktuális anyagi helyzetét tekintve a nyugdíjas tagok tagdíját átvállalhatja. Erről a 
vezetőség dönt és visszavonásig érvényes. Ezen, a nyugdíjasokat megillető díjátvállalásra csak 
legalább 3 éves díjfizetéssel is rendeze  tagságot követően van lehetőség.

SZMSZ 6. pontja

A tagság megszűnése

Erede  szöveg:

- Az a tag, aki az éves tagdíjat felszólítás után szeptember 30-
ig sem fizeti  meg, törölhető a tagok sorából.  A törlésről az
elnök  dönt.  Fellebbezés  esetén  a  kérelmet  a  vezetőség
bírálja el.

Módosíto  szöveg:

- A tagdíj  nem fizetése esetén a MEE központi  Alapszabály
rendelkezései  a  mérvadóak  a  tagság  változását,
megszüntetését illetően.

SZMSZ 7.1.2. pontja



A taggyűlés feladata, hatásköre

Erede  szöveg:

- Megválasztja a Szervezet elnökét, titkárát és a vezetőség funkcionális tagjait.

Módosíto  szöveg:

- Megválasztja a Szervezet elnökét, titkárát és a vezetőség tagjait.

SZMSZ 7.1.3. pontja

A taggyűlés működése

Erede  szöveg:

- Amennyiben  az  összehívott  taggyűlés  határozatképtelen,  az  ugyanazon
napirenddel ismételten összehívott taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes.

- A beszámoló taggyűlést a Szervezet elnöke vagy titkára, a tisztújító taggyűlést a
vezetőség által felkért levezető elnök vezeti.

Módosíto  szöveg:

- Amennyiben  az  összehívott  taggyűlés  határozatképtelen,  az  ugyanazon
napirenddel legalább 30 perccel későbbi időpontban kezdődő ismételt taggyűlés
a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

- - A beszámoló taggyűlést a Szervezet elnöke, titkára vagy a vezetőség által
felkért  levezető elnök, a tisztújító taggyűlést a vezetőség által felkért  levezető
elnök vezeti.

SZMSZ 7.2.2. pontja

A vezetőség feladata, hatásköre

Erede  szöveg:

- Elkészíti  és  szükség  szerint  módosítja  a  Szervezet  Gazdálkodási  és  pénzügyi
szabályzatának 2. és 3. sz. függelékének formátumát.

- Elkészíti a Szervezet éves tevékenységi és működési céljait és pénzügyi tervét az
1. számú melléklet és annak táblázatformátumai (2. sz. függelék) szerint. A 3. sz.
függelék  táblázatformátumai  szerint  negyedévente  értékeli  a  pénzügyi  terv
teljesítését.

Módosíto  szöveg:

- Gondoskodik  a  MEE  központi  gazdálkodási  és  pénzkezelési  irányelveinek,
szabályainak betartásáról.



SZMSZ 7.2.3. pontja

A vezetőség működése:

Erede  szöveg:

- A vezetőség határozatképes, ha a vezetőség max. 2 fő kivételével jelen van. Az
elnök és titkár együtt nem hiányozhat.

Módosíto  szöveg:

- A vezetőség határozatképes, ha a vezetőség létszámának 50 %-a jelen van. Az
elnök és titkár együtt nem hiányozhat.

SZMSZ 8.1. pontja

Erede  szöveg:

A  Szervezet  sztségviselőit  a  vezetőségválasztó  taggyűlés  választja  3  éves
időtartamra.

Módosíto  szöveg:

A Szervezet sztségviselőit a vezetőségválasztó taggyűlés választja a MEE közpon
választási ciklusidejével azonos gyakorisággal.

SZMSZ 8.3.3. pontja

Erede  szöveg:

A vezetőség funkcionális tagjai szakreferensi területeken látják el feladataikat

Módosíto  szöveg:

A vezetőség tagjai közül szükség esetén szakreferenseket jelöl.

SZMSZ 8.3.3. pontja

Szerveze  szakreferens feladatainál:

Törlendő szöveg:



- Javaslatot  készít  a  jubileumi  nyakkendők  (10  és  20  éves)  odaítélésére,  erről
nyilvántartást vezet.

Az SZMSZ erede , 1 számú melléklete megszűnik. (L. SZMSZ 7.2.2. pont változása.)



Az SZMSZ régi 2. számú mellékletének (Képvisele  és ügyviteli szabályzat) változásai:

Adminisztráció, nyilvántartás, ira ár

Erede  szöveg:

A bejövő levelezés - évenként induló - sorszámozással, közpon  kézi iktatásra kerül, majd az elnök
vagy a tkár szignálásával az ügyintéző részére dokumentálva kerül átadásra.

A bejövő levelek a szignálással megneveze  ügyintézőnél kerülnek ira ározásra időrendi sorrendben
az év lezárásáig, majd az ügyintéző ira ározza azokat.

A  Szervezet  bármely  kimenő  levele  szintén  közpon  kézi  iktatásra,  1  példánya  pedig  közpon
ira ározásra kerül (mellékletek nélkül), függetlenül a ól, hogy a levél vagy dokumentum hol készült.

A  kimenő  levelekből,  dokumentumokból  (tervek,  szabályzatok,  együ működési  megállapodások,
szerződések stb.) az ügyintéző egy komple  példányt köteles magánál ira ározni.

Módosíto  szöveg:

A bejövő levelezés - évenként induló - sorszámozással, közpon  kézi iktatásra kerül, majd az elnök
vagy a tkár szignálásával az ügyintéző részére dokumentálva kerül átadásra másolatban. Az erede
példány közpon lag kerül ira ározásra.

A Szervezet  bármely  kimenő  levele  szintén közpon  kézi  iktatásra,  egy  másola  példánya  pedig
közpon  ira ározásra kerül, függetlenül a ól, hogy a levél vagy dokumentum hol készült.

Aláírási jog, pénzügyi forgalom

Erede  szöveg:

Minden,  a  gazdálkodást  érintő  levelezést,  köteleze ség  vállalást,  szerződést,  megrendelést  első
helyen a Szervezet elnöke vagy tkára, ill. második helyen a tkár vagy az illetékes szakreferens ír alá.

Módosíto  szöveg:

Minden,  a  gazdálkodást  érintő  levelezést,  köteleze ség  vállalást,  szerződést,  megrendelést  első
helyen  a  Szervezet  elnöke  vagy  tkára,  ill.  második  helyen  a  tkár  vagy  az  arra  felhatalmazo
illetékes ügyintéző, szakreferens ír alá.



Az SZMSZ régi 3. számú mellékletének (Díjszabályzat) változásai:

7. A díj adományozás folyamata:

Erede  szöveg:

Az ajánlás megtétele, benyújtása a.vezetőségnél a tárgyi év augusztus 30-ig.

Díjbizo ság értékeli a javaslatokat és dönt a díjak odaítéléséről a tárgyi év szeptember 10-ig.

A díj átadása a tárgyi év beszámoló taggyűlésén.

A folyamat koordinációjáért, betartásáért a szerveze  szakreferens felelős.

Módosíto  szöveg:

Az ajánlás megtétele, benyújtása a.vezetőségnél a tárgyi év december 30-ig.

Díjbizo ság értékeli a javaslatokat és dönt a díjak odaítéléséről a tárgyévet követő március 1-ig.

A díj átadása a tárgyi év beszámoló taggyűlésén.

A folyamat koordinációjáért, betartásáért a szerveze  szakreferens vagy a vezetőség által felkért 
vezetőségi tag felelős.

8. A díjbizottság működése

Erede  szöveg:

A díjbizo ság 5 tagú: 2 főt a vezetőség tagjaiból a vezetőség választ meg, 3 főt a sztséget nem viselő
tagokból, három év időtartamra a megelőző taggyűlés választ meg. A díjbizo ság legalább négy fő
jelenlétével határozatképes.

Módosíto  szöveg:

A díjbizo ság 5 tagú: 2 főt a vezetőség tagjaiból a vezetőség választ meg, 3 főt a sztséget nem viselő
tagokból a sztújítási ciklusidővel azonos időtartamra a sztújító taggyűlés választ meg. A díjbizo ság
legalább négy fő jelenlétével határozatképes.

9. Egyebek

Törölt szöveg:

Az első évben, 2000-ben a szabályzat a következő eltérésekkel alkalmazható:

- az ajánlás megtételi határidő szeptember 5.,



- a díjbizo ság tagjait a vezetőség választja meg, elbírálási határidő szeptember 20.


