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I.

A SZERVEZET NEVE:

Magyar Színháztechnikai Szövetség

Idegen nyelvű elnevezése:
Angolul:

Hungarian Society for Theatre Technology

Németül:

Ungarische Theatertechnische Gesellschaft

II.

A SZERVEZET SZÉKHELYE:

1011 Budapest, I. Corvin tér 8.

III.

A SZERVEZET

IV.

CÉLJA:

1.)

A színházakban, előadó-művészeti létesítményekben vagy a színházért
dolgozó, műszaki vagy műszaki érdeklődésű személyek, szervezetek,
összefogása, az összefogás szervezeti és intézményi kereteinek biztosítása.

2.)

A színháztechnika, színházépítészet és szcenika szakterületén a technikai
haladás előmozdítása.

3.)

Az 1. pont szerinti szervezetek és személyek érdekeinek képviselete belföldön
és külföldön.

4.)

A fenti 1. pont szerinti szervezetek és személyek, érdekeinek egyeztetése.

A SZERVEZET FELADATAI:
1.)

Az országos kultúrpolitika területén a jogalkotási, gazdasági, fejlesztési
programokba és folyamatokba való bekapcsolódás, és azok kidolgozásában
való részvétel, továbbá a kormány és szakmai szervezeteknél, hatóságoknál,
intézményeknél, bizottságokban a Társaság által képviselt érdekek bemutatása
és képviselete.

2.)

A hazai színháztechnika fejlesztése, szabványok és biztonsági, munkavédelmi
előírások kidolgozása.

3.)

A szakmai képzés és továbbképzés elősegítése, tanfolyamok szervezése.

4.)

A Társaság internetes honlapjának működtetése és szakmai folyóirat kiadása a
rendszeres tájékoztatás és az információk átadása céljából. Színháztechnikai
tanácskozás és kiállítás szervezése.

V.

5.)

A fogyasztóvédelmi tevékenység támogatása.

6.)

Kapcsolattartás a színházi szakmai szervezetekkel, a Magyar Színházi
Társasággal, a Magyar Mérnöki Kamarával és a Magyar Építőművészek
Szövetségével, a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

7.)

Az OISTAT nemzetközi szervezet munkájában részvétel a Magyar OISTAT
Központon keresztül.

A SZERVEZET JOGÁLLÁSA
A Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesület, amely működésének
jogi kereteit az 1989. évi II. törvényben foglaltak szabályozzák.

VI.

TAGSÁG, BELÉPÉS, A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
1. A tagság önkéntes, tag lehet minden belföldi és külföldi bejegyzett önálló és nem
önálló jogi személy, és természetes személy.
A tagsági viszony formái:
•

Rendes tag: olyan természetes személy, aki aktívan részt vesz a
Szövetség tevékenységében, megilletik a tagsággal kapcsolatos jogok és
terhelik azon kötelezettségek, amelyeket törvény, alapszabály, vagy
közgyűlési határozat előír.

•

Pártoló tag: olyan magyar jogi személyiségű gazdálkodó vagy
költségvetési szervezet, amely a Szövetséget céljai elérésében
elsődlegesen anyagilag támogatja.
Olyan nem magyar illetőségű, a szakmában tevékenykedő természetes
és jogi személyek, akik a szövetség céljainak eléréséhez anyagi, illetve
egyéb segítséget nyújtanak.

• Tiszteletbeli tag: olyan természetes személy, aki a szövetség céljainak
eléréséhez erkölcsileg járul hozzá anélkül, hogy a rendes tagsággal járó
jogokkal rendelkezne, a kötelezettségeket vállalná.
1.1.

Rendes tag, olyan nagykorú természetes személy, aki
• Színházakban, előadó-művészeti létesítményekben dolgozó, műszaki
feladatokat bármilyen szinten ellátó technikus, színházi mérnök,
• Színházi szcenikus, látványtervező,
• Díszlet- és jelmeztervező,
• Színházi műhelyek dolgozója,
• Színházi érdeklődéssel bíró építész,
• Színháztechnikai tervező,
• Szakirányú oktatási intézmények hallgatója,
• Rendezvénytechnikai
és előadó-művészeti
(kölcsönző)
cégek
munkatársa,
• TV- rádió- és film-stúdiók műszaki munkatársa,
• Beszállító és gyártó cégek (Színpadgépészet, hangtechnika, fénytechnika,
pirotechnika, díszletgyártás, díszlet- és kellékanyagok gyártói, stb.)
munkatársa,
• Színházi gazdasági szakember,

• Egyéb színházi, technikai érdeklődésű személy.
1.2.

Pártoló tagok lehetnek:

-

a színházak,

-

a művészeti intézmények,

-

a művelődési intézmények

-

oktatási intézmények

-

A színháztechnikai gyártó, forgalmazó, beszállító, szaktervező szervezetek,
illetve rendezvény technikai szervezetek.

-

külföldi a szakmában tevékenykedő természetes és jogi személyek, akikkel
a szövetség megállapodást köt.

A pártoló taggal kötött megállapodás tartalmazza a pártoló tag részvételét és
jogait a Szövetség tevékenységében, valamit az általa nyújtott anyagi
hozzájárulás mértékét és feltételeit.
1.3

Tiszteletbeli tagok lehetnek

- Olyan szervezetek vezetői, képviselői, akik vezetői tevékenységük során a
színháztechnika fejlődését elősegítik, menedzselik, biztosítják a Szövetség
szakmai, szervezeti , működési feltételeit.
- Azon - a színháztechnikához közel álló – szakmai szervezetek vezetői,
képviselői, akik tevőlegesen is részt vállalnak a Szövetséggel történő
együttműködésben.
- Azon színháztechnikai szaktekintéllyel bíró természetes személynek, akik
munkásságuk során jelentős érdemeket szereztek a színháztechnika
magyarországi meghonosítása, oktatása, népszerűsítése terén.
- A „Tiszteletbeli tag” cím adományozásáról az elnökség javaslata alapján a
Közgyűlés dönt.
2.

Belépés
2.1

A belépési kérelmet a Szövetség elnökéhez kell eljuttatni, ezt követően
a belépés felől az Elnökség dönt.
A napirendi pont tárgyalásánál a kérelmező
megfigyelőként – az Elnökségi ülésen részt vehet.

képviselője

–

2.2

A tagnak jelentkező a belépési nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy
ismeri és elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Etikai Kódexét és a
Közgyűlés, az Elnökség és az Etikai Bizottság döntéseit magára nézve
is kötelezőnek tartja.

2.3

Rendes és tiszteletbeli tagok csak természetes személyek lehetnek.

2.4

A tagságot minden évben, az aktuális adatok egyeztetésével és az éves
tagdíj befizetésével kell érvényesíteni.

3. A tagság megszűnése:
3.1.

Törlés
Rendes tag esetén, ha az előírt tagsági díjjal egy éves hátralékban van,
és azt írásbeli felszólítást követő 30 napon belül sem rendezte; illetve
valamennyi tagsági formánál nem mérlegeléssel megállapítható
kötelezettségszegés esetén, előzetes, az abbahagyásra vonatkozó

eredménytelen írásbeli figyelmeztetés esetén az elnökség jogosult a tag
törlésére vonatkozó döntést meghozni, amelyet a taggal a döntést
követő 10 napon belül írásban közölni kell. A tag ezen döntés ellen
jogorvoslattal fordulhat a közgyűléshez, jogorvoslatát a következő
közgyűlés tárgyalja, amelyben a tag részt vehet és nyilatkozatot tehet.
3.2.

Kizárás
Különösen indokolt esetben, különösen, ha a tag a 4. pontban
meghatározott kötelezettségeit, a közgyűlési határozatokban foglaltakat
súlyosan megsérti; az abbahagyásra történt eredménytelen
írásos
felhívást követően az elnökség
határozatával a tagot kizárhatja; az
Etikai Bizottság előzetes állásfoglalásának figyelembevételével. A
tagot írásban értesíteni kell a kizárási eljárás megindításáról, a tag az
elnökségi ülés kizárással foglalkozó napirendi pontjánál jelen lehet,
álláspontját meg kell hallgatni, és írásban rögzíteni kell a döntés előtt.
A kizárást megállapító döntést szóban, és a döntést követő 10 napon
belül írásban is közölni kell a taggal, aki a közgyűléshez fordulhat
jogorvoslati kérelemmel. A következő közgyűlés a jogorvoslati
kérelemről dönt. A közgyűlésen a tag részt vehet, és ott
nyilatkozhat.

3.3.

Kilépés
Kilépés a tag önkéntes elhatározása, amelyet írásban kell a Szövetség
elnökének bejelenteni. A kilépés kinyilvánítása automatikusan
megszünteti a tagsági viszonyt.

3.4.

A jogutód nélküli megszűnés esetén a tagsági viszony megszűnik. A
tagsági viszony megszűnésekor - a 3.1., a 3.2. és a 3.3. pontokban
foglalt esetekben – a volt tag a Szövetséggel szemben semminemű
anyagi igényt nem támaszthat.

4. A tagok jogai és kötelezettségei:
4.1.

4.2.

4.3

A Szövetség rendes tagjai szavazati joggal vesznek részt a
Közgyűlésen. A Szövetség rendes tagjai jogosultak a Szövetség és
tagozatai, bizottságai munkájában részt venni, választhatnak és
választhatóak a Szövetség szervezeteibe. Kötelesek a vállalt tagsági
viszonyból fakadó anyagi és egyéb kötelezettségeinek eleget tenni, a
tagdíjat megfizetni.
Tagdíjfizetés módja és ideje: a belépést követő 30 napon belül az
időarányos részt, azt követően két egyenlő részletben minden év június
30-ig és december 31-ig kell megfizetni.
A pártoló és társult tagok tanácskozási joggal vesznek részt a
Közgyűlésen, az illetékes Bizottság meghívása alapján a Bizottság
munkájában jogosultak részt venni.
Kötelesek az alapszabály és a Közgyűlés döntésének megfelelő
kötelezettségnek eleget tenni.
A tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vesznek részt a Szövetség
munkájában, nem választók és nem választhatók.
A tiszteletbeli tag meghívást kap a Szövetség valamennyi
rendezvényére.
A tiszteletbeli tag jogosult „a Magyar Színháztechnikai Szövetség
Tiszteletbeli Tagja” címet használni

VII.

A SZÖVETSÉG

GAZDÁLKODÁSA

A Szövetség a tagok hozzájárulásából (tagsági díj), valamint a vállalkozási
tevékenysége eredményéből gazdálkodik. A tagdíj évenként kerül megállapításra,
melynek mértékéről a Közgyűlés dönt. A szövetségi célok megvalósítása érdekében a
Szövetség vállalkozási tevékenységet is folytathat, ezen belül vállalatot, vállalkozást
alapíthat, részvényt, üzletrészt vásárolhat, illetve értékesíthet vagy egyéb módon
működő vállalkozásokban érdekeltséget szerezhet.
A Szövetség felhalmozott vagyonával az elnökség gazdálkodik a Közgyűlés által
meghatározott keretek között.
Gazdálkodási, vállalkozási tevékenységet a Szövetség csak másodlagos jelleggel
folytat és kizárólag olyan formában, hogy a szakmában tevékenykedő gazdálkodó
szervezetek versenytársa nem lehet.
VIII. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
1.)

A Közgyűlés
A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés. A közgyűlést a tagok összessége
alkotja.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
A.) évenkénti rendszerességgel,
a.) a Szövetség éves programjának, illetve éves beszámolójának elfogadása,
b.) a Szövetség éves költségvetésének megállapítása,
c.) az éves tagdíjak mértékének jóváhagyása
B.) szükség szerint, eseti jelleggel,
a.) a Szövetséget érintő stratégiai kérdésekben döntés,
b.) az alacsony szinten nem rendezhető vitás kérdések eldöntése,
c.) az alapszabály megállapítása, módosítása,
d.) a tag kizárása, illetve törlése elleni jogorvoslat elbírálása,
e.) az elnök és az elnökségi tagok, valamint az ügyvezető megválasztása és
visszahívása, továbbá a Számvizsgáló és az Etikai Bizottság tagjainak és
elnökének megválasztása és visszahívása,
f.) a Szövetség feloszlásának más társadalmi szervezettel történő
egyesülésének elhatározása,
g.) a bizottságok, tagozatok, szakosztályok létrehozása, működési rendjük
megállapítása,
h.) a Szövetség szaklapjának és egyéb információs kiadványainak alapítása
i.) Szakmai elismerések, díjak alapítása,
j.) a Szövetség vállalkozás-politikájának meghatározása,
k.) az ügyintéző szerv, az elnökség ügyrendjének jóváhagyása,
l.) más egyesülethez történő csatlakozás elhatározása,
m.) az Etikai Szabályzat elfogadása, díj alapítása,
n.) döntéshozatal mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A közgyűlési határozatok
egyszerű szótöbbséggel születnek. Kivétel a VIII/1/B/a.d.e.f. pontokban
szabályozott ügyeket, ahol 2/3-os többség szükséges.
A VIII 1/B/c. pont esetén az alapszabály megállapítása egyhangú, a módosítás
2/3-os szótöbbségű határozatot igényel.
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.

C.) A Közgyűlés összehívásáról az elnök intézkedik.
A Közgyűlés évente legalább egyszer, illetve szükség szerinti számban ülésezik.
A tagok 10 %-ának, de legalább 5 tag írásbeli, az okot is megjelölő kérelme
alapján a Közgyűlést össze kell hívni.
A Közgyűlést össze kell hívni a bíróság által történő elrendelés esetén is.
Az ülések napirendjét az elnök készíti elő, és legalább a Közgyűlést megelőző 15
nappal előbb a meghívóval együtt a tagok részére kézbesíti.
A Közgyűlést az elnök, vagy a közgyűlés által megválasztott személy vezeti le.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %+1 tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén az eredeti közgyűlés időpontjától számított 15
napon belül azonos napirenddel ismét összehívott közgyűlés az eredeti napirendi
pontok tekintetében akkor tekinthető határozatképesnek a jelenlévők létszámára
tekintet nélkül, amennyiben a távolmaradás következményeire az eredeti
meghívóban felhívták a tagok figyelmét és közölték a megismételt közgyűlés
időpontját.
2.) Elnökség
A szövetség ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség. A Közgyűlés kilenc tagú
elnökséget választ két évre, az elnök tagja és vezetője az elnökségnek.
a.)

feladata:
Mint testület operatív ügyintéző és képviseleti szerve a Szövetségnek,
továbbá irányítja és koordinálja a belföldi és külföldi kapcsolatépítést.
Végrehajtja a Közgyűlés határozatai és működteti a Szövetséget.

b.)

hatásköre:
- az Elnökség tagjai közül megválasztja az alelnököt,
- a közgyűlés elé kerülő ügyeket előzetesen véleményezi,
- dönt új tagok felvételéről,
- dönt törlési és kizárási ügyekben,
- irányítja az Iroda (titkárság) munkáját,
- kiadja a Szövetség szaklapját és egyéb információs anyagait,
- kinevezi a Szövetség honlapjának felelős szerkesztőjét,
- jóváhagyja a kitüntetési javaslatokat,
- ellátja mindazon feladatokat, amellyel a közgyűlés közvetlenül megbízza,
- az elnök akadályoztatása, vagy (30 napot meghaladó) távolléte esetén a
helyettesítő személy kijelölése.

c.)

működési rendje:
Az Elnökség havonta legalább egyszer ülést tart; az ülést az elnök hívja
össze, írásos meghívóval, megjelölve a megtárgyalandó kérdéseket
(napirend), az elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább öt fő jelen
van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség határozatait írásban
rögzíteni kell, a határozatok a tagság részére hozzáférhetők.

3.) Állandó Bizottságok, tagozatok, szakosztályok
A Közgyűlés az adott alágazat munkáját átfogó bizottságot, az egyes területeken
működő tagozatot, szakosztályt hozhat létre eseti, vagy állandó jelleggel. A

határozatban meg kell jelölni a feladatkört, tevékenységi időtartamot és a
bizottsági tagozati szakosztályi tagságot.
4.) Számvizsgáló Bizottság
A Közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának ellenőrzésére, 3 tagú Számvizsgáló
Bizottságot választ, egyben megválasztja a Bizottság elnökét. A Bizottságot a
Közgyűlés 5 évre választja. A Számvizsgáló Bizottság a Szövetség éves
gazdálkodásáról jelentést készít a Közgyűlésnek.
A Közgyűlés a jelentés elfogadása nélkül a VIII/1/a/b/c ügyekben érvényesen nem
határozhat.
A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi a Szövetség alapszabályszerű működését,
vagyonának és pénzügyeinek szabályszerű kezelését és a vonatkozó előírások
betartását. Ellátja a Szövetség működésével kapcsolatosan szükséges ellenőrzési
feladatokat. Közvetlen intézkedési joggal rendelkezik.
A Számvizsgáló Bizottság elnöke és tagjai jogosultak az Elnökség tanácskozásain
tanácskozási joggal részt venni. Az éves költségvetés elfogadása és a
végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában a Közgyűlés, illetve az elnökség csak
az SzB véleményének és javaslatainak ismeretében dönthet.
A Számvizsgáló Bizottság évente legalább kétszer ülésezik. Ülését az elnök hívja
össze írásban, a napirend megjelölésével. A bizottság határozatképes amennyiben
valamennyi tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
5.) Etikai Bizottság
A Szövetség tagjainak jogszabályszerű, az ésszerű követelményeket követő
magatartásának követésére és biztosítására 3 tagú etikai bizottságot hoz létre.
A Bizottság a Közgyűlés által elfogadott Etikai Szabályzat alapján végzi munkáját.
A Bizottságot 5 évre választják.
Az elnökség kizárási ügyben az Etikai Bizottság álláspontjának ismerete nélkül
nem dönthet. Az Etikai Bizottság indokolt esetben ülésezik. Ülését az elnök hívja
össze írásban, a napirend megjelölésével. A bizottság határozatképes amennyiben
valamennyi tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
6.) Az elnök
Az első elnököt az alapítók két évre választják, ezt követően a tagok választják
meg a szövetség elnökét.
Az elnök megbízatása az éves rendes közgyűléstől a következő második évi rendes
közgyűlésig tart.
Az elnök képviseleti és ügyviteli feladatokat lát el.
Távollétében, vagy akadályoztatása esetén a választott alelnök helyettesíti.
Feladata:
• összehívja az éves rendes Közgyűlést, és az elnökség nevében beszámol az
addig végzett munkáról,
• előkészíti a közgyűlési napirendeket,
• gondoskodik az érdemi döntéshez szükséges információkról, és döntési
változatok kidolgozásáról,
• biztosítja az ügyek folyamatos vitelét,
• ellátja a külső érdekképviseletet,
• teljesíti a közgyűlési megbízásokat és gondoskodik a közgyűlési döntések
megvalósításáról,

•
•

•
•
•
•
•
•

javaslatot tesz a Szövetség éves költségvetésére,
javaslatot tesz a tagdíjakra,
a Szövetség tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek,
a Szövetség társasági részesedését illetően tulajdonosi jogokat gyakorol,
elnököl a közgyűlésen, irányítja az elnökség munkáját,
munkáltatói jogokat gyakorol a Szövetség alkalmazottai felett,
koordinálja a Bizottságok munkáját.
összehívja a rendkívüli Közgyűlést, ha az összehívás jogosságát és
szükségességét megállapította.

7.) Iroda (Titkárság)
A Szövetség működésével kapcsolatos adminisztratív, koordinatív, szolgáltatási
teendőket az iroda (titkárság) látja el. Az iroda a szövetség elnökségének közvetlen
alárendeltségében működik, az iroda tagjait az elnökség, illetve megbízásából az
elnök közvetlenül utasíthatja.
Az iroda tagjai az ügyvezető és a titkár. Az ügyvezetőt a közgyűlés választja
tisztségére 2 évi időtartamra, de a Szövetség tisztségviselőinek egyikük sem
minősül. Amennyiben az ügyvezető és a titkár munkaviszonyt létesít a
Szövetséggel a munkáltatói jogokat az elnökség megbízásából az elnök
gyakorolja.
IX.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
A Szövetség megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
feloszlatással, illetve megszűnésének megállapításával. Megszűnés esetén a Szövetség
vagyonát a tagok éves átlag tagdíjának arányában kell felosztani.

X.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Szövetség bankszámlája felett a Szövetség elnöke és egy elnökségi tag jogosult
együtt rendelkezni.

Az Alapszabályban nem érintett kérdésekben az 1989. évi II. törvényben foglaltak az
irányadók.

Budapest, 2008. március 25.

Jelen Alapszabályt a Szövetség alakuló Közgyűlése 2004. 06. 14.-én megállapította és azt a
Szövetség 2008. évi rendes közgyűlése kiegészítésekkel megerősítette.

Kiss István
a Szövetség választott elnöke

