
SZERZŐDÉS 

 

 

 

amely létrejött egyrészt ............................................................ ……. (jogi 

személyiségű  

 

Pártoló Tag neve) ..................................................................... …………………. (címe) 

továbbiakban Pártoló Tag,  

 

másrészt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társasága között 

(Fővárosi Bíróság bejegyzési száma: 13.Pk.60.421/89/13. adóigazgatási szám: 

18125067-41, cím: 1051 Budapest, Szent I. tér 11/B. 1. emelet.), továbbiakban MEE 

VET között Pártoló Tagság létesítésére. 

 

1. Szerződés tárgya: a MEE VET Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata 

szerinti Pártoló Tagság a jelen szerződésben rögzített szolgáltatások igénybevételével. 

 

2. A MEE VET szerződésben vállalt szolgáltatásai pártoló tagjai részére: 

 

 A szerződés érvényességi időtartama alatt a Pártoló Tag a „MEE VET pártoló 

tagja“ cím viselésére jogosult, melyet a MEE VET tanúsít. 

 Évente 1 alkalommal önköltséges terembérlet a MEE VET központban, előre 

egyeztetett időpontban. 

 A Pártoló Tag képviselője teljes jogú résztvevője a MEE VET nyilvános 

rendezvényeinek, így az előzetesen meghirdetett szakosztályi és munkabizottsági 

rendezvényeknek, valamint az illetékes regisztrált tagságú szervezeti egységek 

által szervezett találkozóknak, fórumoknak. 

 A MEE VET lehetővé teszi a Pártoló Tag véleményének, javaslatainak, 

észrevételeinek és kérésének az illetékes egyesületi fórum elé vitelét, amelynek 

eredményeiről értesíti őt. 

 A Pártoló Tag kérésére, szakértőinek közreműködésével a MEE VET szakmai 

állásfoglalásokat alakít ki. 

 A MEE VET tagjai közül ajánl szakembereket állások betöltésére, illetve szakértői 

feladatok elvégzésére. 

 

3. A Pártoló Tag önkéntesen vállalt összegű tagdíj fizetésével segíti a MEE VET 

működését. 

 

 A pártoló tagdíj összege:50.000.Ft/év azaz ötvenezer Ft/év, 

 

mely összeget a társaság számlája alapján a Pártoló Tag a 11703006-

20075347 MEE VET bankszámlára átutalja.  

 

4. A Pártoló Tag részéről képviseletre és kapcsolattartásra felhatalmazott 

személy:  

   
 Név:.............................................................................

 Tel.:..............................., Fax:........................... 

 E-mail cím: ………………………………………… 

 Postázási Cím: …………. 

5. A MEE VET részéről kapcsolattartó:  

 

 Név:Kovács László.. Tel: 20/935-0637 

 E-mail cím: elnok@meevet.hu 

 Postázási Cím: 1051 Budapest, Szent I. tér 11/B. 



 

 

6. A szerződés érvényessége és felmondása: 

 

 6.1. A szerződés határozatlan időre szól. A szerződésben vállalt szolgáltatások 

teljesítését, valamint a Pártoló Tag és a MEE VET kapcsolatát a képviselők évente 

értékelik. 

 

 6.2. A Pártoló Tag a szerződés felbontását indoklás nélkül, a tárgyév június 30-ig 

írásban kezdeményezheti, amelynek alapján a szerződés a tárgyév végével 

szűnik meg. 

   A fenti határidő jogvesztő, azaz amennyiben a Pártoló Tag írásbeli felmondása 

nem érkezik meg ennek a napnak a végéig MEE VET irodájába, akkor a szerződés 

automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodik.  

 

7. Egyéb rendelkezések: 

 

 7.1. A szerződés tárgya a MEE VET alapszabály szerinti tevékenységének támogatása, 

amely a szolgáltatások jegyzéke szerint SZJ-91.12.1 besorolású, adómentes 

szolgáltatás. 

 

7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

 

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

 

Budapest, 2015. február 27. 

 

 

Pártoló Tag részéről:  MEE VET részéről:   

 

 

 

………………………………………………. .............................................. 

Cégvezető 

neve: 

 Kovács László 

Beosztása  elnök 

Levelezési cím:  1051 Budapest, Szent I. tér 11/b. 

Telefon:  Tel.: 445-0617 

E-mail:  E-mail: elnok@meevet.hu 

Weblap:  www.meevet.hu 

 


