Hírközlési Érdekegyeztető Tanács

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
ALAPSZABÁLYA
Elhatározva a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Alapszabályának módosítását, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják
el a szervezet Alapszabályát:
I.
Az Egyesület adatai
1.
2.
3.
4.
5.

Az Egyesület neve: Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
Az Egyesület rövidített elnevezése: HÉT
Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: Communications Reconciliation Council
Rövidített idegen nyelvű elnevezés: CRC
Az Egyesület székhelye: 1039 Budapest, Bivalyos utca 47.
Az Egyesület honlapja: http://www.hirkozlesitanacs.hu
Az Egyesület elektronikus elérhetősége: het@hirkozlesitanacs.hu
II.
Az Egyesület célja, tevékenysége

1.

2.

Az Egyesület célja: a tagoknak, mint az elektronikus hírközlési 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 az elektronikus
hírközlés fejlődésének szolgálata, olyan támogató környezet megteremtésének ösztönzése
révén, amely lehetővé teszi a legmodernebb technológiák alkalmazását és a legmagasabb
színvonalú szolgáltatások nyújtását a felhasználók megelégedésére. Ennek érdekében az
Egyesület elősegíti és koordinálja a tagok közös álláspontjának kialakítását, annak
elkészítését és kommunikációját.
Az Egyesület tevékenysége: Az Egyesület olyan országos civil szervezet, melybe az 1.
pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében beléphet minden olyan jogi
személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezet, civil szervezet és
természetes személy, aki/amely hírközlési szakmai tevékenységet végez, lát el, továbbá,
aki/amely a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelel, illetve azokat magára nézve
kötelezőnek elfogadja.
A belépni szándékozónak vállalni kell, hogy az Egyesület céljainak megvalósítása
érdekében az Egyesület tagjaival aktívan együttműködik, továbbá az Egyesület szakmai
tevékenységének és fejlődésének biztosítása céljából a Közgyűlés által évente
meghatározott tagdíjat határidőre megfizeti.
Az Egyesület vállalkozási és politikai tevékenységet nem folytat, független, szakmai
érdekképviseletet és egyeztetést végző civil szervezet. Az Egyesület pártoktól független,
azoktól anyagi 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.
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Tekintettel arra, hogy az Egyesület tagjai között lehetnek tényleges vagy potenciális
versenytársak, az Egyesület külön figyelmet fordít arra, hogy tevékenységét a magyar,
valamint az Európai Unió hatályos versenyjogi szabályainak megtartásával végezze.
III.
Tagdíj
1.

Az Egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A fizetendő tagdíj
összege sávosan kerül meghatározásra tekintettel a tag tárgyév január 1-jét megelőző
utolsó lezárt pénzügyi év, magyar számviteli törvény szerinti, nem konszolidált nettó
árbevételére. Civil szervezet tag esetén a fizetendő tagdíj az általa képviselt szervezetek
tárgyév január 1-jét megelőző utolsó lezárt pénzügyi év, magyar számviteli törvény
szerinti, nem konszolidált nettó árbevétele alapján kerül megállapításra. Civil szervezet
fentiek szerinti besorolása során, nem kell figyelembe venni azon tagdíjat fizető tagjainak
árbevételét, amely tagok közvetlenül az Egyesületnek is tagdíjat fizető tagjai. A tagdíj
megállapításához szükséges adatszolgáltatást, nyilatkozat formájában a tag köteles
teljesíteni. A tagdíj meghatározása során alkalmazandó sávok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.000.000.000,-Ft éves árbevétel alatt;
1.000.000.000,-Ft és 4.999.999.999,-Ft közötti éves árbevétel;
5.000.000.000,-Ft és 19.999.999.999,-Ft közötti éves árbevétel;
20.000.000.000,-Ft és 99.999.999.999,-Ft közötti éves árbevétel;
100.000.000.000,-Ft és 199.999.999.999,-Ft közötti éves árbevétel és
200.000.000.000,-Ft-ot meghaladó éves árbevétel.

Az adott sávon belüli éves tagdíj meghatározására az Egyesület éves költségvetésének
elfogadásakor kerül sor, tárgyév január 1-ig történő visszamenőleges hatállyal. A tagdíjat
az arról szóló értesítés vagy számla kiállításától számított 30. napig kell egy összegben,
az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét köteles megfizetni.
Amennyiben a tag a tagdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatást elmulasztja,
tagdíjának sávját az előző évivel megegyezően kell megállapítani. Amennyiben a későbbi
adatszolgáltatás alapján a tagdíj (sáv) korrekciója válik szükségessé, azt meg kell tenni,
de egy éven túl a korrekcióra nincs lehetőség.
IV.
A tagság
1.

2.
3.

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, civil szervezet, aki/amely az Egyesület célkitűzésével egyetért,
továbbá az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és megfelel a IV. 3. és IV.
4. pontban foglaltaknak.
Az Egyesület tagsága rendes tagokból, pártoló tagokból és tiszteletbeli tagokból (pártoló
és tiszteletbeli tagok együtt: kedvezményezett tagok) áll.
Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi
személyiség nélküli szervezet, civil szervezet, amely
a) az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlési
szolgáltatónak minősül és a piacfelügyeleti hatóság nyilvántartásában szerepel vagy
b) a Hírközlési Érdekegyeztető Tanáccsal tagsági viszonyban nem álló, az a) pont
szerinti szervezetek érdekeit képviselő civil szervezet, és
c) amelyet legalább négy rendes tag írásban felvételre ajánl.
A belépni szándékozónak vállalni kell, hogy az Egyesület céljainak megvalósítása
érdekében az Egyesületben már működő tagokkal aktívan együttműködik, továbbá az
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4.

Egyesület szakmai tevékenységének és fejlődésének biztosítása céljából a Közgyűlés
által évente meghatározott tagdíjat határidőre megfizeti.
A rendes tag képviselője útján jogosult bármely kérdésben szavazni, bármely tisztségre
választható, jogosult bármely tisztségre jelöltet állítani, a Közgyűlés napirendjén szereplő,
illetve egyébként az Egyesületet érintő bármely kérdésről felvilágosítást kérni,
javaslatokat tenni, valamint jogosult az Egyesület által hozott törvénysértő határozatot
bíróság előtt megtámadni. Köteles eleget tenni a jogszabályokban, az Alapszabályban,
közgyűlési határozatban meghatározott kötelezettségének, így különösen tagdíjat fizetni.
Kedvezményezett tag:
Pártoló tag lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség
nélküli szervezet, civil szervezet, továbbá természetes személy, aki/amely az elektronikus
hírközlés területén vagy ahhoz szorosan kapcsolódó területen szakmai tevékenységet
végez, és akit/amelyet legalább három rendes tag írásban ajánl, az Egyesület
Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület
működését.
Tiszteletbeli tag lehet az a kiemelkedő – az elektronikus hírközlési iparággal vagy ahhoz
szorosan kötődő iparággal kapcsolatos szakmai, tudományos, kutatói, oktatói vagy egyéb
– munkát végző, a szakterülete által elismert, kimagasló érdemeket szerzett természetes
személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és az Elnökség javaslatára a
Közgyűlés többségi döntéssel a tiszteletbeli tagságra felkérte és a felkérést elfogadja.
A kedvezményezett tag tagdíjat nem fizet, részt vehet az Egyesület szakmai munkájában.
Jogosult a Közgyűlésen vagy meghívása esetén más szervezeti ülésen tanácskozási joggal
részt venni és teljeskörűen részt vállalni az Egyesület érdekképviseleti munkájában. A
kedvezményezett tagot szavazati, választási és választhatósági jog nem illeti meg.
V.
A tagsági jogviszony keletkezése

1.

2.

Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az
Egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával
keletkezik. A rendes tagságról a belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani
legalább négy rendes tag ajánlásával együtt, az Elnökség pedig a kérelem és mellékletei
beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz
a tagfelvételről (a nyilatkozat elfogadásáról). Az elnökségi határozatot annak
meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, postai vagy elektronikus úton, igazolt
módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételre vonatkozó
elnökségi ülést, illetve a tagfelvételre vonatkozó szavazást megismételni nem kell, illetve
elutasítás esetén a tagjelölt ismételten benyújtott belépési nyilatkozatát, egy naptári éven
belül nem kell elbírálni. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak van
helye, amelyet az Elnökségnek címezve kell megküldeni 30 napon belül és a Közgyűlés
egyszerű többséggel bírálja el 30 napon belül.
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 január 31-ig beérkezően, az Elnökséghez (vagy az Egyesület Titkárához
közvetlenül) köteles cégszerűen aláírt képviseleti, azaz a küldöttnek szóló írásbeli
meghatalmazást (mandátumot) küldeni. Amennyiben a tag meghatalmazást nem csatol,
az Egyesület a közhiteles cégnyilvántartás szerinti képviselővel tartja a hivatalos
kapcsolatot.
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VI.
A tagsági jogviszony megszűnése
1.

2.

3.

A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
c) a tag kizárásával;
d) a tagsági viszony Egyesület általi felmondásával.
A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai
közül azt a tagot, aki/amely jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat
hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő
tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel –
felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is
eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell
hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen
biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget.
Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a kizárási eljárás megindulásától
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett
taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés
a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és
8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az Egyesület Közgyűlése dönt.
VII.
A tagok jogai

1.

Típusától függően az Egyesület tagja jogosult:
a) az Egyesület tevékenységében részt venni (IV. 3. és IV. 4.);
b) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni (IV. 3.);
c) a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
(IV. 3.);
d) az Egyesület irataiba betekinteni (IV. 3.);
e) arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn (IV. 3.).
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A rendes tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is
gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a
Közgyűlés kezdetén átadni, kivéve, ha a V. 2. pontban rögzített meghatalmazás alkalmas
a Közgyűlésen való képviseletre is.
A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő (egy) szavazattal
rendelkezik.
VIII.
A tagok kötelezettségei
1.

Típusától függően az Egyesület tagja:
a) nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét (IV. 3. és IV. 4.);
b) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni (IV. 3.);
c) köteles az Egyesület Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá
vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani (IV. 3. és IV. 4.);
d) köteles az Egyesület által nyilvántartott adatai megváltozását követő 8 napon belül
az Elnökséghez azokat bejelenteni (IV. 3. és IV. 4.).
IX.
Az Egyesület szervei

1.

Az Egyesület szervei:
a) Közgyűlés;
b) Elnökség;
c) Egyesület Titkára;
d) Munkacsoportok;
e) Felügyelőbizottság.
Közgyűlés

2.
3.

4.

5.

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály módosítása;
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe
utal.
A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlés nem nyilvános;
azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a meghívottak és az Alapszabály vagy a
Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható
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6.

7.

8.

módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes postai küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés
határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra
történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, amennyiben azt az eredeti
időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
A közgyűlési meghívót az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.
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.
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, a Felügyelőbizottság tagjaira, 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 köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület
megszüntetéséről dönteni.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell. A Közgyűlésen megjelentekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyet a
Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít.
A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra
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9.

10.

11.

12.

13.

jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a
Szavazatszámláló Bizottságot.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a
Közgyűlés levezető elnöke ír alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesít. A
jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, továbbá erre vonatkozó
egyszerű többségi döntés esetén a szavazók személyét.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
d) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
e) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
f) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
g) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
h) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
i) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A Közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának
módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Közgyűlés az Elnökség tagjait titkos szavazással, a jelenlevő szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával választja meg. A
titkos szavazás névtelenül, borítékba elhelyezett szavazat leadásával történik.
Amennyiben az első és második választási fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a
szükséges számú szavazatot, a harmadik fordulóba a második fordulóban legtöbb
szavazatot kapott két jelölt jut. A harmadik fordulóban a mandátumot az szerzi meg, akit
a jelen lévő szavazati joggal rendelkező tagok legalább egyszerű többsége igen
szavazatával támogat. Az Alelnököket a Közgyűlés az Elnök megválasztását követően
választja meg.
A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
taggal vagy tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható
módon is közli a határozatnak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
Írásbeli határozathozatal: Az Elnökség szükség szerint ülés tartása nélküli közgyűlési
határozathozatalt kezdeményezhet. Ilyen határozathozatalt az Elnökség a határozat
tervezetének a tagok részére történő postai vagy elektronikus írásbeli megküldésével
kezdeményezi. A szavazásra – a levél elküldésétől számított – 10 nap áll rendelkezésre.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül – ha valamennyi
tag szavazata a szavazásra megszabott határidő előtt megérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül – az Elnökség megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal, illetve a
szavazásban érintett féllel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha
valamennyi szavazat ezt megelőzően beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének
napja.
A szavazás eredményét a Közgyűlés szavazási rendjének megfelelően kell értékelni és
arról az Elnökség a szavazásra jogosult tagokat postai vagy elektronikus úton írásban
tájékoztatja. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
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14.

Amennyiben bármelyik tag szükségesnek tartja, hogy az írásos szavazás alá vont kérdést
a tagok személyesen vitassák meg, a téma írásos szavazás útján nem dönthető el, azt
Közgyűlésen kell megtárgyalni. Az írásbeli döntéshozatal során az Alapszabálynak a
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi
szavazatot megküldenek az Elnökség, illetve az általa meghatározott személy részére
vagy (postai vagy elektronikus levél-) címre, amennyi szavazati jogot képviselő tag
jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Az Egyesület tagjai, a Közgyűlés szavazási eljárásának megfelelően, különösen az alábbi
kérdéskörökben írásban történő szavazással is határozhatnak:
a) az elfogadott költségvetés módosítása, amennyiben a módosítás mértéke nem teszi
ki az éves költségvetés összegének 20 %-át;
b) eseti vagyoni hozzájárulás meghatározása, amennyiben az az Egyesület
tevékenysége körében megszervezendő esemény megszervezéséhez, tanulmány
elkészítéséhez, eseti az Egyesület által szervezett projekt lebonyolításához
szükséges;
c) tagsági jogviszonyt érintő kérdésekben.
Elektronikus Közgyűlés: A Közgyűlés személyes részvétellel elektronikus úton is
lefolytatható, ha a jelenlevő tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton
megfelelően igazolható és dokumentálható. Elektronikus úton tartott Közgyűlés esetén a
mandátum ellenőrzése, továbbá a tag, illetőleg a jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező tagot képviselő személy személyazonosságának megállapítása céljából a
Közgyűlés előtt a tag köteles bejelenteni a résztvevő tagok névjegyzékét összeállító
Elnökség, (Titkár) részére az Egyesületnél nyilvántartott legalább egy azonosító adatát.
Elnökség

15.

16.

17.

Az Elnökség az Egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe. Az Elnökség az Elnökből és két Alelnökből áll.
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra. Amennyiben
valamely elnökségi tag megbízatása a három év határozott idő letelte előtt szűnik meg,
abban az esetben a megválasztott új elnökségi tag megbízatása első alkalommal a régi
elnökségi tag eredeti megbízatásának időpontjáig tart.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával vagy tagszervezete jogutód nélküli megszűnésével;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
Vezető tisztségviselő kizárólag az a nagykorú természetes személy lehet, aki az Egyesület
tagja által képviseletre kijelölt személy, vagy az Egyesülettel munkaviszonyban vagy
megbízási jogviszonyban áll, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
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A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll
(Btk. 61. § (2) bek. i) pont).
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Vezető tisztségviselővé továbbá az a személy választható, akit az Egyesület egy tagja
delegált és nem tölt be más – hírközlési ágazatba tartozó – szakmai, illetve civil
szervezetnél választott vezető tisztséget, sem az Egyesület vezető tisztségviselővé történő
jelölése, sem magválasztása időpontjában, sem pedig megválasztását követően az egész
elnökségi terminus alatt. Amennyiben ez az összeférhetetlenségi ok a megválasztást
követően fellépne, úgy a vezető tisztségviselő köteles az összeférhetetlenséget 30 napon
belül megszüntetni.
18. Az Egyesület vezető tisztségviselői:
Az Egyesület Elnöke: dr. Kövesi Gabriella Csilla, (anyja születési neve: Meződi Gizella,
lakóhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 22. 3. em. 1/a.)
Az Elnökség tagjai:
Doleschall Andrásné dr. Csömör Magdolna (anyja születési
neve.: Zsigmond Magdolna, lakcím: 1097 Budapest, Tóth
Kálmán u. 33/B. 6/11.)
dr. Bánkuti Erzsébet (anyja születési neve: Virág Mária,
lakóhelye: 1025 Budapest, Eszter u. 23.)
Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
Az Egyesület bankszámlája felett – az Egyesület számlavezető bankjánál bejelentett
módon – az Egyesület Elnöke önállóan, az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökség
tagjai és – az egyesületi titkári tisztség betöltése esetén – az Egyesület titkára közül két
személy együttesen jogosult rendelkezni.
19. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe
utal;
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20.
21.

22.

23.

n) a Titkár feletti munkáltatói jogok gyakorlása, illetve a Titkár megbízása.
Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tarja. Az
Elnökség az ülésén történtekről beszámol a tagságnak.
Az Elnökség határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén
a szavazati jogában nem korlátozott mindhárom elnökségi tag jelen van.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett taggal, illetve
tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli a határozatoknak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
Tiszteletbeli Elnök és Tiszteletbeli Alelnök: A Tiszteletbeli Elnök és a Tiszteletbeli
Alelnök az Egyesület Elnökségét segítő, a Közgyűlés által tiszteletbeli tagként
meghívottak közül három évre egyszerű szótöbbséggel választott, kizárólag tanácskozási
jogú személy lehet. A Tiszteletbeli Elnök és a Tiszteletbeli Alelnök a megbízatást díjazás
nélkül látja el. Ellátják mindazon feladatokat, mellyel az Elnök, az Elnökség vagy a
Közgyűlés megbízza.
Az Egyesület Titkára

24.

Az Egyesület Titkára az Egyesülettel a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve
szerint szabályozott munkaviszonyban, illetőleg a Ptk. szerinti megbízási jogviszonyban
álló személy, aki az Egyesület működése érdekében szükséges operatív feladatokat látja
el.
Az Egyesület Titkárának feladatai:
a) előkészíti az Egyesület testületeinek üléseit, a tagok szabályszerű értesítése mellett,
az összehívásra jogosultak döntése alapján;
b) koordinálja a tagság munkáját, az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében
belső egyeztetést végez, összeállítja a szabályozó szervezet részére készülő – az
Egyesület 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 honlapján az Egyesület programjairól, munkájáról, a
Közgyűlés meghatározott döntéseiről, általában az Egyesület tevékenységéről a
nyilvánosság számára hasznos tájékoztatókat, gondoskodik arról, hogy a honlap
folyamatosan aktuális állapotban legyen;
f) kezdeményezi a tagok részére a könyvelés által kibocsátandó tagdíjszámlák
megküldését;
g) minden olyan feladatot elvégez, melyet a Közgyűlés részére címzetten meghatároz,
vagy amellyel az Elnökség megbízza, tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség
ülésein.
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Munkacsoportok
25.

Az Egyesület legalább öt tagja az Egyesület szakmai szervezeteként szakmai
Munkacsoportot hozhat létre. A szakmai Munkacsoport tanácsadó, döntés előkészítő
szervezet, amely a Közgyűlés, illetve az Elnökség tevékenységét szakmai alapon
támogatja.
A Munkacsoportok önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek, működési rendjüket
maguk határozzák meg, amely nem lehet ellentétes a jelen Alapszabályban foglaltakkal.
Az Elnök a Munkacsoportokat felkérheti az Egyesülethez érkezett megkeresések
véleményezésére, szakmai előterjesztések, az Egyesület szakmai tevékenységébe tartozó
tanulmányok elkészítésére.
Felügyelőbizottság

26.

Tekintettel a Ptk. 3:82. § (1) bekezdésére az Egyesület 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz
létre.
A Felügyelőbizottság tagjai:
Bánhidi Zoltán Miklós (anyja születési neve: Török Mária,
lakóhelye: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 15. V. em. 1.)
Germadics Vilmos (anyja születési neve: Tóth Irén, lakóhelye:
1155 Budapest, Csajág u. 10.)
Turányi Gábor (anyja születési neve: Szalai Mária, lakóhelye:
1136 Budapest, Tátra u. 23/a.)
A Felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az
Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
A Felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
A Felügyelőbizottság tagjaira, megválasztásukra a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályok alkalmazandók.
X.
Záró rendelkezések

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadók.

Budapest, 2020. szeptember 9.

Dr. Kövesi Gabriella
elnök
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