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Előzmények: 
 

1. A civil törvény megjelenését követően a Választmány tervezi a teljes Alapszabály 
felülvizsgálatát és mindazon módosítások átvezetését amely az Egyesület működését 
jobbá teszi és alkalmazkodik a jelenlegi környezeti feltételekhez. 

 
2. Szabályozandó területek definiálása a szakmai közösségek működésével kapcsolatos 

területen 
 

Vezetőség választás 

- választás folyamata (jelölés, választás) 

- vezetőség összetétele (létszáma) 

Riportolás 

- választmány tájékoztatásának gyakorisága 

- éves munkaterv bemutatása összehangolása más szakosztályokkal (ütemezés) 

- vezetőségi ülési rendjének bejelentése a választmányhoz 

- választmányi vagy ellenőrző bizottsági tag részvétele a szakosztály vezetőségi 

ülésén 

 
3. Szövegszerűen:  

 
13. paragrafus Szakosztályok 

 
13.1. A szakosztályok az általuk művelt szakterületen műszaki,  gazdasági, piaci, szabályozási és 
tudományos ismereteket terjesztő, valamint szakmai érdekegyeztető és érdekfeltáró tevékenységet 
folytatnak, szakosztályi klubot működtethetnek.  
 
13.2. Szakosztály (ide értve a továbbiakban a szakosztályként működő klubot is) akkor alakítható, ha 
legalább 10 rendes tag (továbbiakban: tag) szavazati jogát az illető szakosztályhoz regisztrálja. A 
szakosztály neve kötődjön a megcélzott szakterülethez.  

 A szakosztály működési rendjét és tevékenységét az alapszabály keretei között maga határozza 
meg és azt a szakosztályi ülés fogadja el. Az elfogadott működési rendről a Szakosztály az 
elfogadást követően tájékoztatja a Választmányt. 

 A szakosztály munkáját a szakosztályi ülés által megválasztott 3 tagú vezetőség, élén az elnökkel, 
irányítja. A vezetőség választását a HTE tisztújító közgyűlés évében, legkésőbb március 31-ig kell 
megtartani. 

 A szakosztály döntéshozó szerve a szakosztályi ülés, amelyet a szakosztály elnöke készít elő és hív 
össze. Szakosztályülést a tagok 1/3-ának kérésére is össze kell hívni. 

 A szakosztály megalakulásáról (nevének, működési területének és rendjének, regisztrált tagjai 
listájának megküldésével), munkájáról, éves tevékenységéről, határozatairól, valamint 
megszűnéséről 15 napon belül tájékoztatja a választmányt. A határozatokat jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni és megőrizni. A szakosztály nevét - egyesületi szintű összehangoltság érdekében - a 
választmány hagyja jóvá. 

 Amennyiben a szakosztály regisztrált tagjainak száma 6 hónapon keresztül 10 alá csökken, a 
választmány, illetőleg a tagozat megindíthatja a szakosztályt megszüntető eljárást. 

 A szakosztály éves munkatervét, megelőző év tevékenységéről szóló beszámolót, illetve a hozott 
határozatokat január 31-ig tájékoztatás céljából megküldi a Választmánynak. A határozatokat 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni és megőrizni.  

 A szakosztály a vezetőségi üléseket 7 nappal megelőzően tájékoztatja a Választmányt  az ülés 
időpontjáról és a napirendjéről. 
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14. paragrafus Munkahelyi és területi csoportok 

 
14.1. A munkahelyi és területi csoportok (továbbiakban csoportok) az egyesületi munka műhelyei, az 
Egyesületi tagok önkéntes elhatározással, valamely azonos érdekeltségi körben létrehozott szervezetei. A 
csoport elnevezése kötődjék a munkahely, illetve a földrajzi terület nevéhez. 
 

14.2. A csoportok gazdálkodó szervezetnél, illetve intézményeknél, az ország különböző városaiban és a 
megyékben egyaránt megalakíthatók, ha legalább 10 rendes tag (továbbiakban tag) szavazati jogát a 
csoporthoz regisztrálja. 

 A csoportok működési rendjét és tevékenységét az alapszabály keretei között maga határozza meg 
és saját taggyűlése fogadja el. Az elfogadott működési rendről a csoport az elfogadást követően 
tájékoztatja a Választmányt. 

 A csoport munkáját a taggyűlése által megválasztott 3 tagú vezetőség, élén az elnökkel, irányítja. A 
vezetőség választását a HTE tisztújító közgyűlés évében, legkésőbb március 31-ig kell megtartani. 

 A csoport döntéshozó szerve a taggyűlés, amit a csoport elnöke készít elő és hív össze. Taggyűlést 
a tagok 1/3-ának kérésére is össze kell hívni. 

 A csoport megalakulásáról (nevének, működési területének és rendjének, regisztrált tagjai listájának 
megküldésével), munkájáról, éves tevékenységéről, határozatairól, valamint megszűnéséről 15 
napon belül tájékoztatja a választmányt. A határozatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni és megőrizni. 
A csoport nevét - egyesületi szintű összehangoltság érdekében - a választmány hagyja jóvá. 

 Amennyiben a csoport regisztrált tagjainak száma hat hónapon keresztül 10 alá csökken, a 
választmány, illetőleg a tagozat megindíthatja a csoportot megszüntető eljárást. 

 A csoport éves munkatervét, megelőző év tevékenységéről szóló beszámolót, illetve a hozott 
határozatokat január 31-ig tájékoztatás céljából megküldi a Választmánynak. A határozatokat 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni és megőrizni. 

 A csoport a vezetőségi üléseket 7 nappal megelőzően tájékoztatja a Választmányt  az ülés 
időpontjáról és a napirendjéről. 

 
 
 
 
Határozati javaslat: 
A HTE elnöksége a fenti módosításokat, mint ajánlást elfogadja, és javasolja a szakmai 
közösségeknek, hogy a következő Alapszabály módosításáig ezek szerint működjenek. 
 


