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A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) tagja részére 

Budapest 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (székhely: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12.) 

Elnöksége nevében tisztelettel meghívom az Egyesület éves rendes Közgyűlésére, melyre  

2017. április 26-án, 14 órakor, 

a Magyar Telekom Nyrt. (1013. Budapest. Krisztina Krt. 55.) székházában, az 6.A.26-os 

teremben 

kerül sor. 

 

A Közgyűlés tervezett napirendje: 

 

1. A HÉT tagjainak mandátum-ellenőrzése 

Előadó: Márton György 

2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

Előadó: Márton György 

3. Beszámoló a HÉT 2016. évi tevékenységéről és a 2016. évi mérleg és beszámoló 

elfogadása 

Előadó: Kövesi Gabriella 

4. Szavazás a 2017-es tagdíjakról  

Előadó: Kövesi Gabriella 

5. A HÉT 2017. évi költségvetésének tárgyalása 

Előadó: Kövesi Gabriella  

6. A HÉT elnökségi tagjainak és tiszteletbeli tisztségviselőinek megválasztása (szavazás) 

Előadó: Bánhidi Zoltán, a jelölő bizottság elnöke 

7. Alapszabály módosítás (szükség szerint) 

Előadó: Kövesi Gabriella 

8. Egyebek 

 



2 

 

Határozatképtelenség esetén az Elnökség a Közgyűlést, az Egyesület hatályos 

Alapszabálya és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a jelen meghívóban szereplő 

helyszínre, az eredeti napirenddel az eredeti meghívóban meghatározott időpontot 

követően 2017. április 26-án, 14:30 órára hívja össze. A megismételt Taggyűlés a 

megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes. 

 

Megjegyzés, tájékoztatás: 

A hatályos HÉT Alapszabály IX. 5. pontja szerint a „közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől 

számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség 

a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 

kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül 

igazolható módon közli a tagokkal.  

Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, 

azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 

hozzájárulnak.” 

A hatályos HÉT Alapszabály IX. 6. pontja szerint „Az Elnökség – amennyiben a Közgyűlésen választási 

eljárást is végre kell hajtani – a Közgyűlés időpontját legalább 30 nappal megelőzően felkérés útján a rendes tagok 

soraiból ad hoc bizottságként 3 fős Jelölő Bizottságot alakít. A Jelölő Bizottság tagjai kötelesek a Közgyűlés 

előkészítése keretében a felkérésüket követően haladéktalanul az Egyesület valamennyi tagjától külön-külön a 

megválasztandó Elnökre és lehetséges Alelnökökre, továbbá Tiszteletbeli Elnökre és Alelnökre – azaz 

valamennyi személyre – vonatkozóan javaslatot kérni, A javasolt személyek előzetes egyetértése esetében nevüket 5 

nappal a közgyűlés előtt a választási listára felvenni. A rendes és kedvezményezett tagok számára a lista 

nyilvános. A tisztségviselőkről szóló napirendi ponthoz kapcsolódó javaslatot a Jelölő Bizottság készíti el és 

terjeszti elő a Közgyűlés számára, valamint a Jelölő Bizottság látja el a szavazatok számlálásával és az 

eredmények megállapításával kapcsolatos feladatot is.” 

Az Elnökség felkérése alapján a Jelölő Bizottság 2017. március 7-én megalakult. A Jelölő 

Bizottság tagjai:  

 Bánhidi Zoltán (elnök)  

 Villám István  

 Eisler Domokos 

 

Budapest, 2017. április 07. 

Üdvözlettel: 

 

Kövesi Gabriella 

elnök 

s.k. 


