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1. Általános rendelkezések 

1.1. Az Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK: 
1.1.1.  a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (a továbbiakban HTE) 

szakosztályként működő szervezeti egysége; 
1.1.2. a HTE Alapszabálya, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

szerveződik, és működik. Szervezetét maga alakítja ki; 

1.1.3. nyilvántartott, regisztrálást nem végző szervezeti egység; 
1.1.4. tevékenységét éves munkaterv alapján végzi; 

1.2. Az Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK 
1.2.1.  neve rövidítve: HTE – EIVOK; 

1.2.2.  hivatalos elektronikus levelezési címe: eivok@hte.hu; 
1.2.3.  szakmai kapcsolattartási elektronikus levelezési címe: eivok@lev-lista.hu 
1.2.4. székhelye a HTE mindenkori székhelye. 

2. Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK célja 

2.1. A Szakosztály célja olyan aktív információbiztonsági szakmai közösség működtetése, 
amely 

Ø lehetőséget teremt az információbiztonsági kihívások áttekintésére, megvitatására; 
Ø olyan hasznos információkat, ötleteket, javaslatokat, megoldásokat biztosít 

elsősorban tagjai számára, amellyel versenyelőnyre tehetnek szert a jövőbeli 
kihívások sikeres megoldásában; 

Ø tapasztalatcsere útján, tudásmegosztás által támogatja a napi információbiztonsági 
munkát szervezeti, nemzeti és nemzetközi szinten is; 

Ø közreműködik a HTE közhasznú tevékenységének végrehajtásában; 

Ø együttműködik a HTE többi szakosztályával. 
2.2. A szakosztály alapértékei:  

Szakmaiság – Egyszerűség – Közvetlenség – Kötetlenség – Tudás és tapasztalat 
megosztás – Függetlenség 

3. Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK tevékenysége 

3.1. A Szakosztály céljával összhangban lévő fő tevékenységi területei a következők: 
Ø Lehetőséget biztosít az Elektronikus Információbiztonsági Vezetők, szakemberek, 

érdeklődők közötti aktív szakmai és személyes kapcsolatteremtésre, valamint 
segítséget nyújt a közös szakmai munka megvalósításában. 

Ø Informatikai biztonság tárgyú jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetésének 
előmozdítása. 
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Ø Szakmai találkozókat, rendezvényeket, konferenciákat klubfoglalkozásokat 
szervez az információbiztonsági szakemberek és érdeklődők számára. A HTE 
konferenciáin szakmai szekciót vezet. 

Ø Elektronikus és nyomtatott szakmai anyagokat, elemzéseket, tanulmányokat gyűjt, 
rendszerez, koordinál és oszt meg. 

Ø Részt vesz a HTE oktatási-tudományos tevékenységében. 
Ø Igény esetén tájékoztatókat állít össze a szakmai és nem szakmai közösségek 

számára. 
Ø Az információbiztonsági témájú rendezvényeken és konferenciákon érdemi 

szakmai képviseletet biztosít. 
Ø Elősegíti a HTE és a Nemzeti közszolgálati Egyetem közötti együttműködés 

létrehozását és fenntartását. 
3.2. A Szakosztály szakértői és szolgáltató tevékenységet nem végez. 

4. Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK tagjai (tagság létesítése, 
megszűnése, jogok és kötelezettségek) 

4.1. A Szakosztály önkéntesség alapján a 2. pontban meghatározott célok, szakmai érdekek 
alapján közösen tevékenykedő természetes és jogi személyiségű tagokból áll, akik a 
HTE regisztrált rendes egyéni, illetve kollektív tagjai. 

4.2. A Szakosztály tagja lehet minden – hazai vagy külföldi – természetes vagy jogi 
személy, aki a HTE olyan regisztrált tagja, aki a Szakosztályba történő felvételhez 
rendelkezik a Szakosztály valamely tagjának ajánlásával és vállalja az aktív részvételt 
a Szakosztály munkájában. 

4.3. A Szakosztály tagjairól vezetett nyilvántartást rendszeresen egyezteti a HTE központi 
tagnyilvántartását vezető szervezeti egységgel.. 

4.4. A Szakosztály minden tagját megilletik a HTE Alapszabályában és SZMSZ-ben lévő 
jogok, valamint terhelik az ott szereplő kötelezettségek. 

4.5. Ezen túl a Szakosztály minden tagja részt vehet a szakosztály tevékenységében és 
rendezvényein. 

4.6. A Szakosztály természetes személy tagja 
4.6.1.  bármely tisztségre jelölhető és megválasztható, ha a jelölést elfogadta; 

4.6.2. a Szakosztály tisztségeire jelölteket javasolhat; 
4.6.3. a HTE szervezeteibe és bizottságaiba küldötteket javasolhat. 

4.7. A Szakosztály minden tagja szakosztályi választási joggal rendelkezik, amelyet 
közvetlenül vagy választott szakosztályi küldöttek közreműködésével gyakorolhat. 

4.8. A Szakosztály minden tagja igényt tarthat a szakosztály tevékenységével kapcsolatos 
információkra.  
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4.9. A Szakosztályi tagság – a HTE Alapszabályban foglaltakon túl – megszűnik, ha a tag 
indokolás nélküli írásbeli bejelentéssel kilép a szakosztályból. 

5. Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK szervezete 

5.1. A Szakosztályi Ülés 

5.1.1. A Szakosztályi Ülés a szakosztály legfelsőbb szerve 
5.1.2. A Szakosztályi Ülés a szakosztály természetes személyiségű tagjaiból vagy a 

tagok küldötteiből álló testület. Ülései nyilvánosak. Az ülés tervezett időpontját az 
összehívásával egy időben a HTE honlapon is közzé kell tenni 

5.1.3. A Szakosztályi Ülés hatásköre: 
Ø a szakosztály szervezetének kialakítása, módosítása; 
Ø a szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzatának kialakítása, 

módosítása; 
Ø a szakosztály éves munkatervének meghatározása; 

Ø a szakosztály éves beszámolójának elfogadása; 
Ø döntés a szakosztály más szervezethez csatlakozásáról; 

Ø szakosztályi tisztségviselők választása, felmentése; 
Ø szakosztályi díjak alapítása; tiszteletbeli címek adományozása. 

5.1.4. A szakosztályi ülésen szavazati joggal vesznek részt a szakosztály természetes 
személy tagjai. Jelentős (több, mint 50 fő) taglétszám esetén a tagok területi elven 
3 éves időtartamra megválasztott küldötteik útján érvényesíthetik szavazati 
jogukat. Egyszerre csak egyféle szavazás lehetséges. 

5.1.5. A szakosztályi ülés lehet rendes és rendkívüli. 
Ø A rendes szakosztályi ülést évenként kell összehívni. 
Ø A rendkívüli szakosztályi ülést a szakosztályi vezetőség határozatára, 

továbbá a szavazati jogok legalább 1/3-át képviselő tagok, illetve 
küldöttek kezdeményezésére kell összehívni. 

5.1.6. A Szakosztályi Ülés határozatképes, ha az ülés esedékessége előtt legalább 15 
nappal a szakosztály elnöke (akadályoztatása esetén az alelnök) a szakosztály 
természetes személy tagjainak vagy jelentős taglétszám esetén a választott 
küldötteknek kiküldött elektronikus levélben összehívta az ülést és azon a 
meghívottak több, mint fele képviselteti magát. 

5.1.7. A szakosztályi ülést a szakosztály elnöke vagy az általa megbízott vezetőségi tag 
vezeti. 

5.1.8. A Szakosztályi Ülés döntéseit egyszerű többséggel hozza. 
5.1.9. A Szakosztályi Ülés a jelenlévők egyszerű többségével 3 éves időtartamra 

választja meg a szakosztály vezetőségét és az azon belüli tisztségeket: 
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Ø Elnök 
Ø Alelnök(ök) 

A választott vezetőség létszáma minimálisan 3 fő kell legyen. 
5.2. A Szakosztályi Vezetőség 

5.2.1. Két szakosztályi ülés között a Szakosztályi Vezetőség a szakosztály végrehajtó 
szerve. 

6. 5.2.2. A Szakosztályi Vezetőség szükség 
szerint, de legalább 2 havonta ülésezik. Az 
ülésekről jegyzőkönyvet készít. Az ülés során 
az elektronikus jelenlét egyenértékű a 
személyes jelenléttel. Az ülésről készült 
emlékeztetőben rögzíteni kell a jelenlévőket, a 
jelenlét formáját (személyes vagy 
elektronikus). Az online jelenlétet, az ülésen 
személyesen résztvevő két tag aláírásával 
hitelesíti. Az ülésről készült emlékeztetőt a 
HTE szakosztályi honlapon az ülést követen 8 
munkanapon belül közzéteszi.  

6.1.1. A Szakosztályi Vezetőség feladat és hatásköre: 
Ø a szakosztály operatív működtetése; 
Ø a szakosztályi tagság elektronikus körlevelekben való rendszeres 

tájékoztatása a szakosztály működéséről, rendezvényeiről; 

Ø a Szakosztályi Ülés határozatainak végrehajtása; 
Ø a szakosztály munkatervének és éves beszámolójának elkészítése; 

Ø kapcsolattartás az egyesület szerveivel, illetve más szakosztályaival; 
Ø javaslattétel díjak adományozására; 
Ø szakosztályhoz érkező információbiztonsági szakmai megkeresések, 

feladatok ellátása, véleményezések összefogása, koordinálása. 
6.1.2. A Szakosztályt az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért alelnök irányítja 

és képviseli. 

6.1.3. A Szakosztály Elnöke: 
Ø az egyesületi elnökség felhatalmazásával képviseli a szakosztályt hazai 

és nemzetközi szerveknél, szervezeteknél; 
Ø felelősséggel gondoskodik arról, hogy a szakosztály a HTE 

Alapszabálya, SZMSZ-e, a közgyűlési és elnökségi határozatok, 
valamint a szakosztályi SZMSZ szellemében és előírásainak 
megfelelően működjék; 

Ø összehívja és vezeti a szakosztály vezetőségi üléseit, melyekre 
tanácskozási joggal a HTE bármely tagját meghívhatja. 
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7. Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK gazdálkodása 

7.1.1. A szakosztály önálló gazdálkodást nem folytat. 
7.1.2. A Szakosztály Vezetősége a HTE Főtitkárával együttműködve meghatározza a 

szakosztály egyes tervezett rendezvényeihez, munkáihoz szükséges támogatás 
mértékét és biztosításának módját. 

7.1.3. A szakosztály pénzügyi kötelezettséget a HTE nevében nem vállalhat. 
7.1.4. A szakosztálynak, illetve tagjainak a HTE gazdálkodásával kapcsolatban 

felelőssége – azon túl, hogy a 6.1.2 pont szerinti támogatással a HTE 
ügyvezetőjével egyeztetett módon elszámolni köteles – nem áll fenn. 

8. Záró rendelkezések 

8.1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a szakosztályi tagok a 2018. június 29-én 
megtartott Szakosztályi Ülésen fogadták el. Az SZMSZ az elfogadás napjától hatályos. 

8.2. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat a HTE Alapszabályában és 
SZMSZ-ében foglaltakkal összhangban kell alkalmazni. 
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