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A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény, illetőleg Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 

61. és következő §-ai alapján a mai napon a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Alapszabályát 
az alábbi tartalommal fogadta el: 

 
 

1. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 
1.1 Elnevezés  
 

Név: Hírközlési Érdekegyeztető Tanács  
 
Rövidített név: HÉT  
 
Angol elnevezés: Communications Reconciliation Council  
 
Rövidített elnevezés angolul: CRC  

 
1.2 Székhely:  

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.  
 
1.3 A működés időtartama: határozatlan  
 
1.4 Működése kiterjed Magyarország egész területére.  

 

 

2. fejezet 

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács célja és tevékenysége 

 
2.1 Az Egyesület (a továbbiakban Egyesület, vagy HÉT) célja: a tagoknak, mint 
hírközlési és informatikai piaci szereplőknek szakmai és civil szervezeti érdekeinek 
megjelenítése, illetőleg képviselete a kormányzati szervek és a szabályozó hatóságok 
irányába a különféle érdekek szakmai szempontú kezelésével, egyeztetésével és 
érvényre juttatásával, végső soron a hírközlés és informatika fejlődésének szolgálatában. 
Ennek érdekében a HÉT elősegíti és koordinálja a tagok közös álláspontjának 
kialakítását, annak elkészítését és kommunikációját. 
 
2.2. Az Egyesület olyan országos civil szervezet, amelybe az 2. 1. pontban 
meghatározott célok megvalósítása érdekében beléphet minden olyan jogi 
személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, civil szervezet, 
továbbá a hírközlés területén szakmai tevékenységet végző természetes személy 
aki/amely az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A belépni 
szándékozónak vállalnia kell, hogy a HÉT céljainak megvalósítása érdekében az 



Egyesületben már működő tagokkal aktívan együttműködik, továbbá az Egyesület 
szakmai tevékenységének és fejlődésének biztosítása céljából a Taggyűlés által évente 
meghatározott tagdíjat határidőre megfizeti.  
 
2.3. Az Egyesület vállalkozási és politikai tevékenységet nem folytat, független, 
szakmai érdekképviseletet és egyeztetést végző civil szervezet. A HÉT szervezete 
pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési, illetőleg európai 
parlamenti képviselői, valamint területi és helyi választásokon jelöltet nem állít. 
 
2.4. Tekintettel arra, hogy az Egyesület tagjai között lehetnek tényleges, vagy 
potenciális versenytársak, a HÉT külön figyelmet fordít arra, hogy tevékenységét a 
magyar, valamint az Európai Unió hatályos versenyjogi szabályainak megtartásával 
végezze. 

 
 

3. fejezet 

A HÉT tagsága 

 
3.1. A HÉT tagjai  
 
A HÉT tagsága rendes tagokból, pártoló tagokból és tiszteletbeli tagokból (pártoló tagok 
és tiszteletbeli tagok együtt: kedvezményezett tagok) állhat. 
3.2. A tagság formái  
 

3.2.1. Rendes tagság:  
 
A HÉT rendes tagja lehet valamennyi, a hírközlés területén szakmai tevékenységet 
végző természetes személy, továbbá minden olyan jogi személyiséggel rendelkező, 
vagy jogi személyiség nélküli szervezet, civil szervezet, amely/aki az Alapszabályban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá az Egyesület szakmai 
tevékenységének és fejlődésének biztosítása céljából a Taggyűlés által évente 
meghatározott tagdíjat határidőre megfizeti. 

 
3.2.2. Pártoló tagság  
 
Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit/amelyet legalább három tag írásban ajánl, és 
aki/amely a HÉT Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja a HÉT 
működését. A pártoló tag tagdíjat nem fizet, részt vehet az Egyesület szakmai munkájában. 

 
 

3.2.3. Tiszteletbeli tagság  
 
A HÉT tiszteletbeli tagja lehet az a kiemelkedő - hírközlési iparággal kapcsolatos 
szakmai, tudományos kutatást, oktatói vagy egyéb – munkát végző, a hírközlési 
szakterület által elismert, kimagasló érdemeket szerzett természetes személy, aki a 
HÉT Alapszabályát elfogadja, és az Elnökség javaslatára a Taggyűlés többségi 



döntéssel a tiszteletbeli tagságra felkérte és a felkérést elfogadja. A tiszteletbeli tag 
tagdíjat nem fizet, részt vehet az Egyesület szakmai munkájában.  

 
3.3. A rendes tagok felvétele  
 

3.3.1. A HÉT-be az alapító tagokon kívül felvételüket kérhetik mindazok a természetes 
személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyek megfelelnek 
a 3.2.1. pontban foglalt feltételeknek, a belépési nyilatkozatot aláírják, és a Taggyűlés 
a tagok sorába őket az Elnökség javaslatára, többségi határozattal felveszi. A tagjelölt 
a belépési nyilatkozatban, az Alapszabályban előírtak betartására és a tagdíj 
megfizetésére vállal kötelezettséget.  

 
3.3.2. A jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) tag az őt 
képviselő természetes személy küldöttről a belépéstől számított 15 napon belül, 
egyébként pedig évente – legkésőbb tárgyév január 31-ig az Ügyvezetőhöz 
beérkezően – köteles cégszerűen aláírt képviseleti, azaz küldöttnek szóló írásbeli 
meghatalmazást kiadni. 

 
3.4. A tagok jogai és kötelezettségei  
 

3.4.1. A HÉT minden rendes tagja - jogi személy, és jogi személyiséggel nem 
rendelkező tag esetén felhatalmazott képviselője útján - jogosult bármely kérdésben 
szavazni, bármely HÉT tisztségre választható, jogosult bármely HÉT tisztségre jelöltet 
állítani a rendes tag által a HÉT-ben képviselt tagszervezet belső szabályzata szerint 
hozott döntésnek megfelelően, melyet a rendes tag a Taggyűlés felé igazol.  
 
3.4.2. A HÉT minden tiszteletbeli és pártoló tagja jogosult a Taggyűlésen tanácskozási 
joggal részt venni, valamint teljes körűen részt venni az Egyesület érdekképviseleti 
munkájában. A tiszteletbeli és pártoló tagokat a HÉT-ben választási, illetőleg 
választhatósági jog nem illeti meg. 
 
3.4.3. Valamennyi rendes tag jogosult a Taggyűlés napirendjén szereplő, illetve 
egyébként a HÉT-et érintő bármely kérdésről felvilágosítást kérni, és javaslatokat 
tenni, valamint a HÉT bármely tagja jogosult a HÉT által hozott törvénysértő 
határozatot a bíróság előtt megtámadni.  
 
3.4.4. A rendes tagok kötelesek eleget tenni a jogszabályokban, Alapszabályban és a 
Taggyűlés határozataiban meghatározott kötelezettségeiknek. 
 
3.4.5. A rendes tagok kötelesek a Taggyűlés által évente meghatározott tagdíjat az 
Alapszabályban foglaltaknak megfelelően megfizetni.  

 
3.5. A tagsági viszony megszűnése  
 

3.5.1. A tag tagsági viszonya megszűnhet:  
 kilépéssel;  
 törléssel;  
 kizárással;  
 természetes személy tag halálával;  



 jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli tag megszűnésével.  
 

3.5.2. A tag kilépési szándékát az Elnökséggel köteles írásban, a kilépési határidő 
megjelölésével közölni. A tagsági viszony a tag által kilépésre megjelölt napon szűnik 
meg. A kilépő tag köteles a tagdíj időarányos részét a kilépés napjáig megfizetni.  

 
3.5.3. A Taggyűlés az Elnök indítványára törli a HÉT tagjai közül azt a rendes tagot, 
amelynek tagdíjhátraléka van és azt másodszori írásbeli felszólításra sem fizeti meg 
azzal, hogy az írásbeli felszólításban a tagot figyelmeztetni kell a nem-fizetéssel járó 
következményekre. Az Elnökség az Elnök indítványára többségi határozattal kizárja 
azt a tagot, amely az Alapszabályban rögzített célokkal ellentétes vagy azzal össze 
nem egyeztethető tevékenységet fejt ki. Az Elnökség a határozatának meghozatala 
előtt az érintettet számára nyilatkozattételi és észrevételezési lehetőséget köteles 
biztosítani, továbbá az Elnökség kizáró határozata ellen a tag - a határozat 
tudomására jutását követően 30 napon belül - fellebbezéssel élhet a Taggyűlés felé. 

 

 

4. fejezet 

A HÉT szervezete 

 
4. 1 A HÉT legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Taggyűlés, amely 
dönthet a HÉT-tel kapcsolatos bármely kérdésben, az alábbiak szerint:  
 

4.1.1. A Taggyűlésen a HÉT valamennyi rendes tagja – jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem bíró tag képviselője útján - szavazási joggal jogosult részt venni.  

 
4.1.2. A Taggyűlést szükség  szerint, de legalább évente kétszer, legkésőbb a tárgyév május 

30. napjáig, illetőleg december 15 napjáig össze kell hívni. Az összehívásra az Elnök, 
akadályoztatása esetén az általa megbízott tisztségviselő jogosult.  

 
4.1.3. A Taggyűlés összehívása a Taggyűlés napját megelőzően 15 nappal, a napirend 
közlésével együtt írásban, vagy elektronikus úton történik. Elektronikus úton az 
értesítés csak abban az esetben megfelelő, ha abból az érintettek 
tudomásszerzésének ténye és időpontja megállapítható. Ha ez nem lehetséges, az 
értesítést postai úton- a törvényes határidők megtartásának figyelembevétele mellett 
- meg kell ismételni. 
A napirendi pontok megjelölése mellett a meghívónak tartalmaznia kell, hogy a 
Taggyűlés személyes részvétellel vagy elektronikus úton is megtartható továbbá, 
hogy az esetleges határozatképtelenség miatt mely törvényes időpontban kerül sor a 
megismételt Taggyűlésre. 

 
4.1.4. Az Elnökség köteles az általános szabályok szerint megállapított határidőn kívül 
is Taggyűlést összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, a tagok egyharmada a Taggyűlés 
összehívásának célját, az okát a napirend megjelölésével írásban kezdeményezi. Az 
Elnökség – rendkívüli esetben – maga is kezdeményezheti Taggyűlés összehívását és 
megtartását.   

 



4.1.5. A Taggyűlés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a 
résztvevő tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően 
igazolható és dokumentálható. Elektronikus úton tartott Taggyűlés esetén a 
mandátum ellenőrzése, továbbá a tag, illetőleg a jogi személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező tagot képviselő személy személyazonosságának megállapítása 
céljából a Taggyűlés megkezdése előtt a tag köteles bejelenteni a résztvevő tagok 
névjegyzékét összeállító Ügyvezető részére az Egyesületnél nyilvántartott legalább 
egy azonosító adatát. 

 
4.1.6. A Taggyűlés napirendi pontjaira, illetőleg további napirendi pontok tárgyalásra 
történő felvételére a tagok a Taggyűlést megelőző 3. napig tehetnek írásban 
javaslatot, amely javaslatot az Ügyvezetőhöz kell igazolható módon eljuttatniuk. Az 
ilyen kiegészítő javaslatot az Ügyvezető haladéktalanul köteles az érintettek számára 
megküldeni. A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl a Taggyűlésen a 
napirend elfogadása előtt bármely rendes tag tehet további napirendi pont 
tárgyalására javaslatot, melynek felvételéről a határozatképesség megállapítása után 
az adott Taggyűlésen szavazásra jogosultak minősített többséggel határozhatnak. Az 
ilyen  módon elfogadott napirendi pont alapján azonban a Taggyűlés döntést nem 
hozhat.  

 
4.1.7. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a HÉT rendes tagjainak több mint fele 
jelen van, illetőleg szabályosan képviselteti magát.  
A Taggyűlési meghívóban közölni kell a megismételt Taggyűlés időpontját és 
feltételeit, így különösen annak helyét, napirendjét, továbbá a megismételt Taggyűlés 
határozatképességének feltételeit, ha az eredeti időpontban megtartott Taggyűlés 
nem lenne határozatképes. A megismételt Taggyűlés határozatképességének feltételei 
körén belül a meghívónak tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a megismételt 
Taggyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes. 

 
4.1.8. Az Elnökség – amennyiben a Taggyűlésen választási eljárást is végre kell 
hajtani- a Taggyűlés időpontját legalább 30 nappal megelőzően, felkérés alapján – a 
tagok soraiból ad hoc bizottságként 3 fős Jelölő Bizottságot alakít. A Jelölő Bizottság 
tagjai kötelesek a Taggyűlés előkészítése keretében a felkérésüket követően 
haladéktalanul az Egyesület valamennyi tagjától külön a megválasztandó Elnökre és a 
lehetséges Alelnökökre; továbbá szükség szerint Tiszteletbeli Elnökre és Tiszteletbeli 
Alelnökre vonatkozóan javaslatot kérni. A javasolt személyek előzetes egyetértése 
esetében nevüket – 5 nappal a Taggyűlés előtt - a választási listára kell felvenni.  A 
tagok számára a lista nyilvános. 

 
4.1.9. A tisztségviselők választásáról szóló naprendi ponthoz tartozó javaslatot a 
Jelölő Bizottság készíti- és terjeszti elő a Taggyűlés számára, valamint a Jelölő 
Bizottság látja el a szavazatok számlálásával és az eredmények megállapításával 
kapcsolatos feladatokat is. 

 
4.1.10. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
 az Alapszabály elfogadása és módosítása;  
 a HÉT éves költségvetésének és pénzügyi beszámolójának elfogadása;  
 az Elnök és Elnökség éves beszámolójának elfogadása;  
 más Egyesülettel való egyesülés, illetve a HÉT feloszlásának kimondása;  



 döntés a tagnak a HÉT-ből való kizárásáról, az Elnökség kizáró határozata elleni 
fellebbezésről illetve a tagok sorából való törlésről;  

 az éves tagdíj megállapítása, továbbá az egyéb vagyoni hozzájárulásról való 
döntés;  

 a HÉT Alapszabályával összhangban lévő szervezeti és működési szabályzatának 
elfogadása;  

 A vezető tisztségviselők, valamint a Tiszteletbeli Elnök, a Tiszteletbeli Alelnök 
megválasztása, a megválasztás feltételeinek megszűnése miatti visszahívása, 
díjazásuk megállapítása;  

 
4.1.11. A Taggyűlésen minden rendes tagot egy szavazat illet meg.  

 
4.1.12. A Taggyűlés a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők szavazatainak egyszerű 
többségével hozza meg, amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem 

rendelkezik. Szavazategyenlőség esetében az Elnök szavazata dönt. Amennyiben a 
jelenlévő tagok több mint fele azzal egyetért, a Taggyűlés akként is határozhat, hogy 
egyes döntéseit titkos szavazás alapján hozza meg. 
Minősített többségi szavazás esetén az indítvány elfogadásához a jelenlévő tagok 
legalább 2/3-ának támogató szavazata szükséges.  

 
4.1.13. A Taggyűlés a vezető tisztségviselőket, minősített többséggel, titkos 
szavazással választja meg.  

 
4.1.14. A Taggyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott rendes tag 
vezeti.  

 
4.1.15. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A Taggyűlés határozatait az Ügyvezető 
rögzíti és veszi nyilvántartásba, továbbá íratja alá a hitelesítőkkel. A Taggyűlési 
jegyzőkönyv alapján Határozatok Könyvét kell vezetni. Ebben a határozat 
meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb annak meghozatalától számított 
három munkanapon belül nyilvántartásba kell venni a határozatot száma, 
meghozatalának időpontja, tartalma, hatálya szerint, továbbá a határozatba foglalt 
döntést támogatók, ellenzők, a döntéstől tartózkodók számarányát. A Határozatok 
Könyve nyilvános, abba előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet. A 
Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy az biztosítsa a Taggyűlés döntései 
tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számarányának utólagos megismerhetőségét, igazolását. A Taggyűlés határozatait a 
meghozataluktól számított tizenöt napon belül elektronikus úton közölni kell 
valamennyi taggal. 

  
4.1.16. A HÉT tagjai, a Taggyűlés szavazási eljárásának megfelelően, az alábbi 
témákban, írásban történő szavazással is határozhatnak:  

a) az elfogadott költségvetés módosítása, amennyiben a módosítás mértéke nem 
teszi ki az éves költségvetés összegének 20%-át;  
b) új tag felvételét elutasító, illetőleg a tag kizárásáról szóló határozat elleni 
fellebbezésről való döntés;  

 
4.1.17. A javaslatot az Elnökség, írásban juttatja el a szavazásra jogosult tagokhoz. A 
szavazásra - a levél elküldésétől számított - 10 nap áll rendelkezésre. A szavazás 



eredményét a Taggyűlési szavazási rendnek megfelelően kell értékelni, és a 10 nap 
elteltével az Elnökség a szavazásra jogosult tagokat - ugyancsak levelezés útján - 
tájékoztatja.  

 
4.1.18. A levelezés elektronikusan vagy fax útján is történhet. Ez esetben a szavazás 
eredménye a határidő letelte után hét nappal lép érvénybe, amennyiben a szavazás 
eredményére vonatkozóan észrevétel nem érkezik.  

 
4.1.19. Amennyiben bármelyik tag szükségesnek tartja, hogy az írásos szavazási 
eljárás alá vont témát a tagok személyesen vitassák meg, a téma írásos szavazási 
eljárással nem dönthető el.  

 
4.2 Elnökség  
 

4.2.1. A HÉT Elnöksége három tagból – a Taggyűlés által a rendes tagok közül 
választott Elnökből, és két Alelnökből - álló ügyintéző, képviseleti szerv.  

 
4.2.2. A Elnökség hatáskörébe tartozik a Taggyűlés által rábízott, a HÉT működési 
körébe tartozó feladatok ellátása, kivéve azon kérdések, amelyekben jogszabály vagy 
jelen Alapszabály a döntés jogát más szerv, mindenekelőtt a Taggyűlés számára tartja 
fenn.  
Az Elnökség évente legalább négy alkalommal tart ülést. Megbízatása két éves 
határozott időtartamra szól. Amennyiben az Elnökség bármely tagjának megbízatása 
bármely oknál fogva megszűnik, az Elnökségben megüresedett hely betöltéséről a 
Taggyűlés soron következő ülése határoz. Az így megválasztott tag megbízatása az 
Elnökség megbízatásából még hátralévő időszakra szól.  

 
4.2.3. Az Elnökség üléseit az Elnök utasítása alapján az Ügyvezető hívja össze a 
napirend megküldésével, az ülést megelőző legalább 8 nappal.  
Az Elnökség mindhárom tag jelenlétében határozatképes. Szavazatait nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt.  

 
4.2.4. Az Elnököt a Taggyűlés választja két éves időtartamra. A két évre szóló megbízatás 
egy alkalommal megismételhető. 

 
4.2.5. Elnökké csak az a személy választható, aki a HÉT tagja, és sem ő, sem az általa 
képviselt taggal tagsági, munkajogi vagy polgári jogi jogviszonyban álló egyéb 
természetes személy nem tölt be más- hírközlési és informatikai ágazatba tartozó - 
szakmai illetve civil szervezetnél választott vezető tisztséget sem a HÉT Elnökévé 
történő jelölésének illetve megválasztásának időpontjában, sem pedig megválasztását 
követően a teljes Elnökségi terminus alatt. Amennyiben ez az összeférhetetlenségi ok 
a megválasztást követően fellépne, úgy az Elnök köteles azonnali hatállyal lemondani. 

 
4.2.6. Akadályoztatása esetén az Elnök feladat- és hatásköreit valamelyik általa 
helyettesítésre feljogosított Alelnök látja el. 



 
4.2.7. Az Elnök feladatai:  
 ellátja a HÉT képviseletét a hatóságok és más szervek, illetve személyek előtt, 

továbbá a nemzetközi kapcsolatokban;  
 összehívja a Taggyűlést, a tagoktól kapott javaslatok alapján meghatározza annak 

napirendjét;  
 összehívja az Elnökség üléseit;  
 előkészíti a Taggyűlés és Elnökség üléseit és gondoskodik a hozott határozatok 

végrehajtásáról;  
 a HÉT nevében – az Alapszabály és a Taggyűlés határozataiban írtak szerint – 

kötelezettségeket vállal;  
 tájékoztatja a sajtót és más szerveket a HÉT-et érintő ügyekről;  
 javaslatot dolgoz ki a Taggyűlés határozataira, állásfoglalásaira;  
 elkészíti és a Taggyűlés elé terjeszti a HÉT költségvetését és pénzügyi 

beszámolóját;  
 évente beszámol a Taggyűlésnek a HÉT tevékenységéről;  
 ellátja a munkáltatói jogokat a Ügyvezető felett, kivéve a Taggyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utalt esetekben;  
 két Taggyűlés közti időben dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a 

Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe;  
 

4.2.8. Az Alelnökök a HÉT Elnökségének tagjai, a Taggyűlés által két év időtartamra a 

rendes tagok közül megválasztott olyan tisztségviselők, akik a megbízatást díjazás nélkül 
látják el. A két évre szóló alelnöki megbízás egy alkalommal megismételhető. 

 
4.3 Tiszteletbeli Elnök és Tiszteletbeli Alelnök 
 

4.3.1. A Tiszteletbeli Elnök és a Tiszteletbeli Alelnök a HÉT Elnökségét segítő, a 
Taggyűlés által tiszteletbeli tagként meghívottak közül két évre egyszerű 
szótöbbséggel választott, kizárólag tanácskozási jogú személyek lehetnek. A 
Tiszteletbeli Elnök és Tiszteletbeli Alelnök a megbízatást díjazás nélkül látja el. 

 
4.3.2. Tiszteletbeli Elnök lehet az a személy, akinek a számára a HÉT Taggyűlése ezt a 
címet adományozza.  
A Tiszteletbeli Elnök ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnök, Elnökség 
vagy a Taggyűlés megbízza.  

 
4.3.3. Tiszteletbeli Alelnök lehet az a személy, akinek a számára a HÉT Taggyűlése ezt 
a címet adományozza. 

 
4.3.4. A Tiszteletbeli Alelnök ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnök, 
Elnökség vagy a Taggyűlés megbízza.  

 
4.4 Ügyvezető  
 

4.4.1. Az Ügyvezető az Egyesülettel harminc napos felmondási idővel, az Mt. szabályai 
szerint megszűntethető munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló 
szerződéses (megbízásos) kapcsolatban áll, abból a célból, hogy a HÉT működésének 
érdekében az operatív feladatokat ellássa.  



 
4.4.2. Az Ügyvezető feladatai:  

a) előkészíti az Egyesület testületeinek, munkabizottságainak üléseit (a tagok 
szabályszerű értesítése mellett) az összehívásra jogosultak döntése alapján; 

b) koordinálja a tagság munkáját, a HÉT céljainak megvalósítása érdekében belső 
egyeztetést végez és összeállítja a szabályozó, vagy más érdekelt szervezet 
részére készülő – a HÉT nevében adható - szakmai észrevételeket, javaslatokat, 
indítványokat; 

c) előkészíti az egyes testületi ülések jegyzőkönyveit, egyezteti, véglegesíti azokat, 
írásba foglalja és nyilvántartásba veszi a határozatokat;  

d)  naprakész nyilvántartást vezet az Egyesület tagjairól, illetőleg a tagokat 
képviselő meghatalmazottakról; 

e) közzéteszi az Egyesület programjairól, munkájáról a Taggyűlés meghatározott 
döntéseiről, általában a HÉT életéről a nyilvánosság számára hasznos 
tájékoztatókat, a HÉT elektronikus honlapján, gondoskodik arról, hogy a honlap 
folyamatosan aktuális állapotban legyen;  

f) kezdeményezi a tagok részére a könyvelés által kibocsátandó tagdíjszámlák 
megküldését; továbbá 

g) minden olyan feladatot elvégez, amelyet a Taggyűlés a részére címzetten 
meghatároz, vagy amellyel az Elnökség megbízza, tanácskozási joggal részt vesz 
az Elnökség ülésein.   

4.5 Az Elnök, a Tiszteletbeli Elnök, és a Tiszteletbeli Alelnök tisztségének megszűnése  
 megválasztásuk időtartama lejár;  
 tisztségükről lemondanak;  
 a Taggyűlés visszahívja őket;  
 elhalálozásuk esetén;  
 nem természetes személyt képviselő tisztségviselő esetén a tag megszűnésével. 

  
 

 

5. fejezet 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

5.1. Az Elnökség a HÉT céljai érdekében, Alapszabálya keretében készti el az Egyesület 
működésének, belső munkamegosztásának részletes szabályait rögzítő Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Taggyűlés hagyja jóvá 
és az nem lehet ellentétes jelen Alapszabállyal. 

 

5.2. A Szervezeti és Működési Szabályzatnak  
a. elő kell segítenie, hogy az Egyesület tagjait, mint a hírközlési és informatikai 

piac résztvevőit –szolgáltatókat és fogyasztókat egyaránt-megfelelően 
képviselhesse a kormányzati szervek, hatóságok és más hazai, illetőleg 
nemzetközi szakmai szervezetek előtt azokban a kérdésekben, amelyek 
összhangban állnak a HÉT céljaival, 

b. biztosítania kell, hogy a szakmai és szakpolitikai célok megjelenjenek az e 
körben egyhangúan, vagy közösen kialakított állásfoglalások hiteles és 



autentikus magyarázata alapján, amelyekre – állami és hatósági feladataik 
megoldása során – a kompetenciával rendelkezők támaszkodhatnak, továbbá 

c. teret kell adnia, hogy az Egyesület tagjai egymás között egyeztetést 
végezzenek, esetlegesen eltérő szakmai véleményüket ütköztethessék és 
ennek eredményeként a piaci szereplők és fogyasztók megelégedésére 
megállapodásra juthassanak.  

 

6. fejezet 

A HÉT vagyona és gazdálkodása 

 
6.1. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében 
vagyonával önállóan gazdálkodik, céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek 
biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez 
az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. 
 
6.2. A tagok által befizetett tagdíjak és egyéb közös célt szolgáló befizetések, vagyoni és 
nem vagyoni hozzájárulások, egyéb célú felajánlások és támogatások a HÉT vagyonát 
képezik.  

 
6.3. Tagdíj  
A rendes tagok a belépési nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy megfizetik a Taggyűlés 
által évente megszavazott tagdíjat.  
 
 
6.4. Gazdálkodás  

 
6.4.1. A HÉT a Taggyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján önállóan 
gazdálkodik.  

 
6.4.2. A HÉT a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl 
– a HÉT tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  

 
6.4.3. A HÉT bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök jogosult.  

 
 

7. fejezet 

A HÉT megszűnése 

 
A HÉT megszűnik, ha:  

- a feloszlását, illetve más Egyesülettel való egyesülését a Taggyűlés minősített 
többségi határozattal kimondja;  
- a bíróság feloszlatja, megszünteti vagy megállapítja megszűnését; 
és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.  

 
A HÉT megszűnése esetében fennmaradt vagyona a tagokat a megszűnés évében történt 
befizetéseik arányában illeti. 



 
 

8. fejezet 

Vegyes rendelkezések 

 
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 
jogszabályok; a Ptk. és egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.  
 
Az Alapszabály módosító rendelkezései a nyilvántartására jogosult törvényszék 
bejegyző végzésének jogerőre emelkedésének napján lépnek hatályba. 
 
 
Budapest, 2013. május 22. 
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