Alapszabály módosítás

3. napirendi pont
HTE Taggyűlés, 2014.09.25.

Kronológia:
1. 2013. május 23-án átfogóan módosítottuk a HTE Alapszabályát az akkori egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) módosulásaihoz illesztve. A célunk az volt,
hogy a 2014-es Tisztújításra már nyugvóponton levő Alapszabállyal vágjunk neki. Ennél a
módosításnál az Egyesület céljait kellett finomítani, többek között cseréltük a Választmányt
Elnökségre, Közgyűlést Taggyűlésre, Elnökséget Szenátusra, módosítottuk az Elnökség
létszámát és némiképp a választási eljárást, bevezettük a címzetes szenátort, beemeltük
az ISZB-t az Alapszabályba.
2. Benyújtottuk a jegyzőkönyveket a Fővárosi Törvényszéknek, majd 2013. szeptember 16-án
átvett (augusztus 5-én kelt) levelében jelezte, hogy még egy ponton (tiszteletbeli tag
felvétele) módosítani kell az Alapszabályt, a 45 napos határidőn belül.
3. 2013. október 10-re rendkívüli Közgyűlést hívtunk össze és a Fővárosi Törvényszék által
kért módosítást elvégeztük, majd a jegyzőkönyvet is benyújtottuk.
4. 2013. december 13-án kelt levélben tájékoztatott a Fővárosi Törvényszék, hogy 2013.
október 10-i határidővel módosult az Alapszabályunk, a nyilvántartásban átvezették, az
új szervezeti egység nevek a Tisztújítással jönnek majd létre. Ezzel pont került az
Alapszabály módosítás folyamatára, hátradőlhettünk.
5. 2014. április 17-i Elnökségi ülésen jeleztük, hogy a 2014. március 15-én hatályosult Polgári
Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) fog majd hozni további Alapszabály módosítást, de
csak 2016. március 15-ig kell harmonizálni. Inkább kivárásra appelláltunk, derüljön ki a
bírói gyakorlat és hátha módosítanak még 2016-ig a jogszabályon, ne kapkodjunk. Az
elképzeléseink szerint a Pozitív ágon 2015. májusában módosítunk, negatív ágon 2014.
őszén kell módosítani.
6. 2014. április végén kérelmeztük a közhasznú jogállásunk nyilvántartásba vételét a
2011-es Civil törvény rendelkezései alapján. A 2011-2012-2013-as években teljesítettük a
feltételrendszert, így nincs kockázata a kérelemnek.
7. 2014. május 22-i keltezésű levélben tájékoztat a Fővárosi Törvényszék, hogy értelmezésük
szerint a közhasznú jogállásba vétellel együtt meg kell tennünk az Alapszabály Ptk-hoz
való harmonizálását. A jogászi vélemény szerint, nem kellene Alapszabály harmonizálást
csinálnunk, elég lenne a 2015-ös Taggyűlésünkön, de a Végzés ellen nincs fellebbezés,
másrészről nem tudnánk jól kijönni egy Fővárosi Törvényszékkel való keménykedésből.
Negatív ágra kerültünk. Kaptunk rá 45 napot.
8. 2014. júniusban kértünk határidő hosszabbítást a nyári hónapokra tekintettel, egyúttal
benyújtottuk a májusi Taggyűlés jegyzőkönyvét és jeleztük, hogy új elnökünk van.
9. 2014. július 9-én kelt levéllel kaptuk meg a szeptember 30-ig szóló határidő
hosszabbítást az Alapszabály módosítás tekintetében, ebben a levélben tájékoztattak
hogy Magyar Gábort bejegyezték elnöknek.
10. Szeptember 3-án meghirdettük a szeptember 25-i Taggyűlést, kikerült a honlapra, a
küldöttek e-mail-ben kaptak meghívót.
Tartalmi előkészítés:
1. Az Alapszabály ad-hoc bizottság júniusban áttekintette a jogász által készített pontokat,
melyeket várhatóan módosítanunk kell a Ptk harmonizáció kapcsán.
2. A 2014. június végi elnökségi elvonuláson már tárgyaltuk a lehetséges módosítandó
pontokat, elindult az iteráció a jogásszal.
3. Augusztusban megtörtént a szövegtervezet közel véglegesítése.
4. Az elnökség szeptember 3-i ülése elfogadta a szövegszerű javaslatot és kikerült a
Taggyűlés honlapjára.
Előterjesztő: Nagy Péter

1/2
HOME:Taggyules2014-2:TGY_3_1_140925_Alapszab_ismerteto.doc

Alapszabály módosítás

3. napirendi pont
HTE Taggyűlés, 2014.09.25.

Hangsúlyosabb módosítandó területek és indoklás:
1. 1.4 Egyúttal székhelyt is módosítunk, a tranziensek elmúltak.
2. 1.6 Be kell írni név szerint a képviseletre jogosultak neveit, hasonlóan a cégek világához.
3. 1.6 Az ügyvezető igazgató nevet le kell cserélni, mert a jogszabály szerinti ügyvezetést a
HTE elnöksége látja el testületként, így az ügyvezető igazgató operatív igazgatóvá
neveződik át.
4. 2.3.1 Visszahozzuk a sok éven át használt Közgyűlés kifejezést. Ebben megengedővé vált
a jogszabály, ki is használjuk.
5. 3.2.1.2 Tag kizárás intézménye új fogalom, be kellett vezetni (még sosem éltünk ilyennel).
6. 4.4.2.1 Tagdíjak egzakt meghatározása kötelező elemmé vált.
7. 6.2 Az egyesület tagjával kötött szerződések jóváhagyása. Ez nem nálunk lenne
releváns, de be kell tenni.
8. 6.10 Változnak az egyes ügyekhez tartozó szükséges szavazati arányok. Az éves
beszámoló elfogadásához nem kell a 2/3-os többség, az feles lett. Az Alapszabály
módosításához a jelenlévők 3/4-e kell és az Egyesület céljainak módosításához az összes
szavazati jogú tag 3/4-e kell (a törvényből jön).
9. 8.8 Bekerülnek az Elnökség feladatai közé a jogszabályban rögzített ügyvezetéssel
kapcsolatos feladatok, hatáskörök.

Határozati javaslat:
A HTE taggyűlése tudomásul veszi a tájékoztatést és egyetért az Alapszabály módosítással.
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