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A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) tagja részére 
 
Budapest 
 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 22. 4. em. 
4.) Elnöksége nevében tisztelettel meghívom a HÉT az Alapszabály IX. fejezet 14. pontja, 
illetve a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) alapján megtartandó elektronikus Közgyűlésre. 
 

A Közgyűlés időpontja: 2021. május 31., 15:30. 
A Közgyűlés a Microsoft Teams alkalmazás használatával, elektronikus úton kerül 

megtartásra. 
 
Az eseményhez való csatlakozáshoz szükséges Teams meghívót külön emailben fogjuk megküldeni 
Önöknek. 
  
A Közgyűlés rendhagyó formáját és eljárását a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet által kihirdetett 
veszélyhelyzet indokolja. Tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve a tagok képviselőinek biztonsága, 
egészségének megóvása és a tagok által bevezetett különleges munkarendek megtartása érdekében, 
a Korm. rendelet szerint személyes közreműködés mellett Közgyűlés nem tartható. A Közgyűlés a 
HÉT Alapszabálya és veszélyhelyzet idején alkalmazandó jogszabályok alapján kerül megtartásra. 
 
A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai: 
 

1. A HÉT tagjainak mandátum-ellenőrzése 
Előadó: Márton György titkár 

2. A Közgyűlés napirendjének elfogadása 
Előadó: dr. Kövesi Gabriella elnök 

3. Szakmai beszámoló a HÉT 2020. évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Kövesi Gabriella elnök 

4. A Felügyelőbizottság 2020. évi beszámolója 
Előadó: Germadics Vilmos FB elnök 

5. A HÉT 2020. évi pénzügyi mérlegének és beszámolójának elfogadása 
Előadó: dr. Kövesi Gabriella elnök 

6. A HÉT 2021. évi költségvetésének tárgyalása, valamint döntés a szerzői jogi tanácsadás 
szakértői díja tekintetében (tagdíjon felüli fizetési kötelezettség) 
Előadó: dr. Kövesi Gabriella  

7. Szavazás a 2021. évi tagdíjakról 
Előadó: dr. Kövesi Gabriella 

8. Alapszabály módosítás 
Előadó: dr. Kövesi Gabriella 

9. Egyebek 
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Jelen levelem mellékleteként megküldöm az alábbi dokumentumokat: 
 

1. A HÉT 2020. évi pénzügyi mérlege (valamint főkönyvi kivonata) és beszámolója 
2. A HÉT 2021. évi költségvetésének tervezete, egyben javaslat a 2021. évi tagdíjak mértékére 
3. Az Alapszabály módosításának tervezetét 

 
Amennyiben a fenti időpontra kitűzött Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt 
Közgyűlés időpontja: 2021.06.04. 10:30 (szintén Microsoft Teams alkalmazás használatával, 
amelyre a Teams meghívó szükség szerint kerül kiküldésre). A megismételt Közgyűlés tervezett 
napirendi pontjai azonosak a fentiekkel és a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. 
 
Bármilyen kérdésben az Elnökség tagjai, Márton György titkár és dr. Horváth Csaba áll a tagság 
szíves rendelkezésére. Előre is köszönöm együttműködését és részvételét a Közgyűlésen. 
 
 
Budapest, 2021. 05. 13. 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 

 
 
 
Doleschall Andrásné dr Csömör Magdolna 
a Hét alelnöke az Elnökség képviseletében 
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Mellékletek 


