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Jelölt neve: Horváth Pál 
 
Születési adatok: Hegyfalu, 1949. 10. 24. 
Szakképzettség, végzettség: okl. villamosmérnök, digitális 
rendszertervező szakmérnök 
Szakmai tevékenység: távközlési vállalatok vezetése, vállalatok 
alapítása, döntően hálózat-, üzemeltetés- és tervezésfejlesztés, a 
mobil műholdas távközlés regionális koordinációja, távközlési 
tanácsadás, hálózatfejlesztési projekt menedzsment, részvétel a 
távközlési jog és szabályozás fejlesztésében. 
Eddigi közéleti tevékenység: HTE főtitkár (6 év), HTE Ellenőrző Bizottság elnöke (3 év) 
Mit szeretnék tenni a HTE érdekében?  
A befejeződő 3 éves ciklusban a HTE Ellenőrző Bizottsága (EB) elnökeként dolgozom. Az 
elmúlt 3 év több jelentős változást hozott a HTE környezetében és magában az 
Egyesületben is. Az Egyesület a hatékony adaptáció készségét mutatta. Az EB vizsgálta a 
változó belső működést, és szerepének megfelelően javaslatokat tett mind korrektív, mind 
adaptív működési változtatásokra. Az EB folyamatosan csapatmunkában dolgozott, az 
Egyesület vezetésével egyetértésre törekedve, de fontosnak ítélt megállapításaiban a saját 
álláspontját képviselve.   
Ha a tagság egy újabb 3 éves ciklusra megtisztel a bizalmával, a fentiekben bemutatott 
munkamódszer alapelemeinek a megtartását tervezem: 

Ø A környezeti feltételek és az Egyesület vezetése által szükségesnek ítélt működési 
változtatások folyamatos követése;  

Ø Aktív részvétel a vezetés által javasolt működési változtatások megvitatásában, a 
szabályozás kialakításában és a működés bevezetésében;  

Ø Az EB saját, elsősorban korrektív javaslatainak előterjesztése; 
Ø Az EB szerep ellátása mind az Egyesületben, mind az Egyesület vállalkozásában, 

felügyelve és elősegítve a kettő jogszerű együttműködését. 
Az EB átfogó elemzést végzett a nagy összegű gazdasági szerződések tárgyában és több 
javaslattal élt az Egyesület vezetése számára. Az EB javaslatok megvalósítási szakasza a 
tisztújítás utáni vezetésre maradt. Az EB következő ciklusra szóló egyik fontos feladata a 
korábbi javaslatai új vezetés általi implementációjának vizsgálata. 
A következő 3 éves ciklus fő kihívása az Egyesület egésze számára a színvonalas, az 
egyéni és a kollektív tagok számára vonzó, a társadalom számára pedig hasznos 
egyesületi tevékenység fenntartható gazdasági feltételeinek a megteremtése. A vonzó és 
társadalmilag hasznos működés növekvő költségeinek fenntartható egyesületi működéssel 
történő előteremtése előre láthatólag számos olyan működésfejlesztési intézkedést tesz 
szükségessé, amelyek az EB aktív részvételét, elsősorban a változási tervek előzetes, az 
EB kompetencia-tartományába eső elemzését, illetve a megtörtént változtatások utólagos 
hatásvizsgálatát igénylik. Kész vagyok az EB tagjaival együttműködve az Egyesület és 
vállalkozása jövője szempontjából kritikus változások támogatására az EB kompetencia-
körében, azaz a hatékony, jogszerű és eredményes gazdálkodás, valamint az Egyesület 
és vállalkozása jogszabály- és alapszabályszerű működési feltételeinek a 
megteremtésében és folyamatos fenntartásában.  


