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•  2013.	  évi	  V.	  törvény	  	  -‐	  2014.	  márc.	  15.	  
•  Harmonizálni	  kell	  legkésőbb	  2016.	  márc.	  15-‐ig	  
•  Azonnal	  kell	  harmonizálni,	  ha	  

„Ptk.	  hatálybalépését	  követő	  első	  létesítő	  okirat	  módosítással	  
egyidejűleg	  köteles	  a	  létesítő	  okiratának	  mindazon	  
rendelkezését	  felülvizsgálni	  és	  szükség	  szerint	  módosítani,	  
amelyek	  nem	  felelnek	  meg	  a	  Ptk.	  szabályainak.	  “	  

•  Nincs	  még	  bírói	  gyakorlat	  
•  Még	  módosíthatják...	  

A	  Polgári	  Törvénykönyv	  	  
hatályba	  lépése	  után	  

HTE	  elnökségi	  ülés	   2	  2014.	  április	  17.	  



•  Döntéshozó	  –	  ügyvezető	  –	  felügyelő	  szerv	  
•  3	  fős	  Elnökség	  vs.	  9	  fős	  Elnökség	  
•  Taggyűlés	  vs.	  Közgyűlés	  
•  Vezető	  Zsztségviselők	  
•  Egyesület	  képviselete	  
•  ...	  

Várhatóan	  módosítandó	  

HTE	  elnökségi	  ülés	   3	  2014.	  április	  17.	  



•  ’14	  elnökség	  tájékoztatás	  
•  ’14	  május	  taggyűlésen	  csak	  a	  főZtkári	  beszámolóban	  említjük	  
•  ’14	  júli.	  benyújtjuk	  a	  Taggyűlés	  jegyzőkönyvét	  a	  Törvényszéknek	  
•  ’14	  okt.	  A	  Törvényszék	  bejegyzi	  az	  új	  vezető	  Zsztségviselőket	  
•  ’14	  ősz	  Szenátus	  ülés	  módosítással	  érinte^	  pontokról,	  

megvalósítási	  javaslatok	  
•  ’15	  tavaszi	  Szenátus	  szövegszerű	  javaslat	  
•  ’15	  májusi	  Taggyűlés	  módosítjuk	  az	  Alapszabályt,	  hatályba	  lépés	  

a	  2017-‐ben	  megválasztandó	  új	  vezetőkkel	  együ^	  

Ütemterv	  –	  ha	  nekünk	  kedvez	  

HTE	  elnökségi	  ülés	   4	  2014.	  április	  17.	  



•  ’14	  elnökség	  tájékoztatás	  
•  ’14	  május	  taggyűlésen	  csak	  a	  főZtkári	  beszámolóban	  említjük	  
•  ’14	  júli.	  benyújtjuk	  a	  Taggyűlés	  jegyzőkönyvét	  a	  Törvényszéknek	  
•  ’14	  okt.	  A	  Törvényszék	  visszadobja	  az	  új	  vezető	  Zsztségviselők	  

bejegyzését	  
•  ’14	  ősz	  Szenátus	  ülés	  szövegszerű	  javaslat	  
•  ’14	  ősz	  rendkívüli	  Taggyűlés	  módosítjuk	  az	  Alapszabályt,	  

hatályba	  lépés	  a	  2017-‐ben	  megválasztandó	  új	  vezetőkkel	  együ 	̂  

Ütemterv	  –	  ha	  nem	  nekünk	  kedvez	  

HTE	  elnökségi	  ülés	   5	  2014.	  április	  17.	  



•  Mindenképp	  kell	  Alapszabályt	  
módosítanunk...	  

•  ...fél	  év	  vagy	  egy	  év	  múlva	  
•  Hatályba	  léptetése	  2017.	  május	  

Összegzés	  

HTE	  elnökségi	  ülés	   6	  2014.	  április	  17.	  



Köszönöm	  a	  figyelmet!	  

Nagy	  Péter	  


