Hírközlési Érdekegyeztető Tanács

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) tagja részére
Budapest
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (székhelye: 1039 Budapest, Bivalyos utca 47.)
Elnöksége nevében tisztelettel meghívom az Egyesület rendkívüli, tisztújító Közgyűlésére,
melyre
2020. szeptember 9-én, szerdán 14 órakor,
a Magyar Telekom Nyrt. (1097. Budapest. M Könyves Kálmán krt. 36.)
székházában kerül sor.
Az Alapszabály IX. fejezet 16., 23. és 26. pontjai alapján a HÉT tisztségviselőinek megbízatása
három év elteltével idén lejár (a tisztségviselőválasztás a 2017. április 26-i közgyűlésen történt),
illetve a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt és a
2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm.
rendelettel, 2020. június 18-án megszüntetett veszélyhelyzet ideje alatt lejárt.
A veszélyhelyzet ideje alatt a Közgyűlés akadályozott volt a döntéshozatalban, ezért a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 108. § (2) és 109. § (1) bekezdéseinek
megfelelően a tisztségviselőválasztást a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon belül
meg kell tartani. Az Elnökség erre tekintettel hívja össze most a rendkívüli Közgyűlést.
Az Elnökség szintén az Alapszabály szerint felkérte a jelölő bizottság feladatainak ellátására Bánhidi
Zoltánt, Villám Istvánt és Turányi Gábort, akik a felkérést elfogadták. Az így megalakult Jelölő
Bizottság a tisztségek és az egyes tisztségekre jelölt személyek listáját (választási lista) öt nappal a
Közgyűlést megelőzően állítja össze. A lista a rendes és kedvezményezett tagok számára nyilvános.
A rendkívüli Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:
1.
2.
3.
4.

A HÉT tagjainak mandátum-ellenőrzése
A Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadása
A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
Tisztségviselőválasztás
a) Elnök megválasztása
b) Elnökségi tagok megválasztása (2 fő)
c) Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása (3 fő - az elnököt a tagok
maguk közül választják)
d) Tiszteletbeli elnök és alelnök megválasztása
5. Egyebek
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 2020. szeptember 14-én,
hétfőn 14:00 órára hívja össze. A megismételt Taggyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül
határozatképes.
het@hirkozlesitanacs.hu / www.hirkozlesitanacs.hu

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.”

Budapest, 2020. augusztus 26.
Üdvözlettel:
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