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A MAGYAR HOMEOPATA ORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYÁNAK  
2017. MÁJUS 27-I MÓDOSÍTÁSA 

 
 

A 2017. május 27-én kelt kiegészítések dőlt, félkövér, aláhúzással jelölt betűvel, illetve a 
kihúzott szövegek áthúzással jelölt betűvel kerültek jelölésre az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabályban. 
 
• az Alapszabály 1. pontja módosult a székhely és az elektronikus elérhetőségi cím 

tekintetében;  
1. AZ EGYESÜLET 
 Székhelye: 1113-Budapest, Bocskai út 77-79. 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. I/8. 

Elektronikus elérhetőségi cím: iroda@homeopata.hu 
homeopata@t-online.hu  

 
• az Alapszabály 3. pontja módosult a pártoló tag jogállására vonatkozóan a 2011. évi 

CLXXV. Tv 4. § (5) szerint, illetve a jogállás meghatározása kiegészült; 
• az Alapszabály 3. pontja kiegészült a kiemelt pártoló tag és a társszervezeti tag jogállásának 

meghatározásával; 
3. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
Az Egyesület kiemelt pártoló és pártoló tagjai lehetnek azok az orvosi, fogorvosi, állatorvosi 
és gyógyszerészi diplomák egyikével sem rendelkező természetes személyek vagy jogi 
személyek, akik vagyoni szellemi tevékenység vagy anyagi hozzájárulás formájában segítik az 
Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását. 
A kiemelt pártoló tag legalább a mindenkori rendes tagdíj összegének megfelelő vagyoni 
hozzájárulás teljesítését vállalja. 
A pártoló tag legalább a számára meghatározott minimális tagdíj összegének megfelelő 
vagyoni hozzájárulás teljesítését vállalja. 

 
Az Egyesület társszervezeti tagjai lehetnek azon egészségfejlesztés, -megőrzés, gyógyítás 
területén működő szervezetek tagjai, különösen a homeopátiás társszervezetek tagjai, illetve 
homeopátiás képzést nyújtó szervezetek tanulói, továbbá azon egészségügyi szakdolgozói 
szervezetek tagjai, amely egészségfejlesztés, -megőrzés, gyógyítás területén működő 
szervezetekkel, homeopátiás társszervezetekkel, homeopátiás képzést nyújtó szervezetekkel, 
egészségügyi szakdolgozói szervezetekkel az Egyesület külön megállapodást kötött ezen 
szervezetek társszervezeti státuszáról. 
 
• az Alapszabály 3. pontja kiegészült a kiemelt pártoló tag és a társszervezeti tag felvételére 

vonatkozó eljárások leírásával; 
3. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
Tagfelvétel 
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A rendes, kiemelt pártoló, és pártoló és társszervezeti tagok felvételüket a belépési nyilatkozat 
kitöltésével kérik. 
A rendes, kiemelt pártoló, és pártoló és társszervezeti tagok felvételéről az Elnökség dönt, a 
tagsági viszony a felvételi kérelem elnökségi jóváhagyásával kezdődik. 
 
• az Alapszabály 3. pontja kiegészült a kiemelt pártoló tagsági és a társszervezeti tagsági 

jogviszony megszűnését eredményező tényállások leírásával; 
• az Alapszabály 3. pontja módosult a rendes és pártoló tagok kizárásának eseteire 

vonatkozóan;  
3. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
A tagsági viszony megszűnése 

A tagsági viszony megszűnik 
- a tagok sorából való törléssel (az Elnökség jogosult a tagot törölni a taglistáról, ha 

kétszeri írásbeli - először e-mailben, majd ajánlott postai levélben -  az ismételt 
mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó figyelmeztetése ellenére nem 
tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének a tárgyév december 31-ig. Az Elnökség 
a tagot a törlésről írásban értesíti.) Ugyanez irányadó a kiemelt pártoló és pártoló 
tagra is, ha az általa vállalt vagyoni hozzájárulást nem teljesítette. Az írásbeli 
felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás alaptalan, 
vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és 
bizonyítékokat. A felszólításnak továbbá tájékoztatást kell adni az esetleges fizetési 
kedvezményekről is.  

- társszervezeti tagok esetében az adott egészségfejlesztés, -megőrzés, gyógyítás 
területén működő szervezetek, különösen a homeopátiás társszervezetek, illetve 
homeopátiás képzést nyújtó szervezetek, egészségügyi szakdolgozói szervezetek és 
az Egyesület közötti, társszervezeti státuszáról szóló külön megállapodás 
megszűnésével. (2017.05.27-i módosítás) 

- kizárással, 
o rendes tag esetén, ha az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségének 

önhibájából nem tesz eleget, 
o pártoló és tiszteletbeli tagok esetén, ha az Egyesülettel szemben fennálló 

önként vállalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, 
 
• az Alapszabály 4. pontjában módosult a pártoló és tiszteletbeli tag közgyűlésen való 

részvételének megfogalmazása a 2011. évi CLXXV. Tv. 4. § (5) szerint; 
• az Alapszabály 4. pontjában módosultak a pártoló és tiszteletbeli tagok jogai; 
• az Alapszabály 4. pontja kiegészült a kiemelt pártoló tag és a társszervezeti tag jogainak 

felsorolásával; 
4. A TAGOK JOGAI 

- A kiemelt pártoló és tiszteletbeli tag joga, hogy 
o az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen, 
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o folyamatos tájékoztatást kapjon az Egyesületben folyó munkáról, különös 
tekintettel arra a tevékenységre, amelyhez a támogatást nyújtja, 

o részt vegyen az Egyesület szervezeti, szakmai és tudományos életében, az 
állásfoglalások kialakításában  

o részt vegyen az Egyesület rendezvényein, 
o használja az Egyesület eszközeit, igénybe vegye az Egyesület szolgáltatásait 

az Egyesület céljait szolgáló előadások, tanfolyamok, oktatás, 
ismeretterjesztés céljából  

 
- A pártoló és tiszteletbeli tag joga, hogy 

o az Egyesület közgyűlésén tanácskozási javaslattételi joggal részt vegyen, 
o folyamatos tájékoztatást kapjon az Egyesületben folyó munkáról, különös 

tekintettel arra a tevékenységre, amelyhez a támogatást nyújtja 
o részt vegyen az Egyesület rendezvényein, 
o használja az Egyesület eszközeit, igénybe vegye az Egyesület szolgáltatásait az 

Egyesület céljait szolgáló előadások, tanfolyamok, oktatás, ismeretterjesztés 
céljából 

o 2 évente nem több mint egy 1-3 napos egyesületi tanfolyamon (nem 
alaptanfolyam) vegyen részt  

 
- A kiemelt pártoló és pártoló tag joga, hogy 

o a minimálisan meghatározotton túl, saját maga határozza meg vagyoni 
hozzájárulásának  mértékét 

 
- Társszervezeti tag joga, hogy 

o részt vegyen az Egyesület tanfolyamain (nem alaptanfolyam) 
 
• az Alapszabály 5. pontja kiegészült a kiemelt pártoló tag kötelezettségeinek felsorolásával; 
5. A TAGOK KÖTELESSÉGEI 

- A kiemelt pártoló tag kötelezettsége, hogy 
o az Egyesület érdekében vállalt felajánlásait maradéktalanul teljesítse,  
o az egyesületi tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb 

tudása szerint végrehajtsa. 
 
• az Alapszabály 6. pontja kiegészült a kiemelt pártoló, a pártoló és a társszervezeti tag 

tagdíjának megállapítására vonatkozó szöveggel; 
6. TAGDÍJAK 
A rendes tagok tagdíjának, valamint a kiemelt pártoló és pártoló tagok hozzájárulási 
minimumának mértékét évenként a közgyűlés határozza meg. 
A tiszteletbeli tagok és a társszervezeti tagok nem fizetnek tagdíjat. 
Fizetési határidő: tárgyév április 15. 
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Egyes indokolt esetekben az Elnökség csökkentheti a tagdíj mértékét vagy rendkívüli 
helyzetben átmenetileg mentesíthet a tagdíjfizetés kötelezettsége alól. 
A homeopátiával való ismerkedés megkönnyítése céljából azon hallgatók, akik az Egyesület 
egyetlen képzésén sem vettek még részt, legelső 1-3 napos tanfolyamuk (nem alaptanfolyam) 
alkalmával kedvezményes tagdíjfizetési konstrukcióban részesülnek. Ez azt jelenti, hogy az 
adott évben a tagdíjfizetés alól mentesülnek. Minden további tanfolyamon az esedékes éves 
tagdíj befizetése után vehetnek részt. 
 
• az Alapszabály 7. pontja módosult a közgyűlés összehívására vonatkozóan a Ptk. 3:72. § 

(1) szerint; 
7. AZ EGYESÜLET SZERVEI 

- Közgyűlés 
A rendes és a rendkívüli közgyűlést az Elnökség hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás 
akkor minősül, ha a közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt 
nap telik el (2017.05.27-i módosítás) a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az ülés 
időpontját megelőzően írásban, igazolható módon – a megküldött meghívó útján – értesülnek. 
 
• az Alapszabály 7. pontja kiegészült a kiemelt pártoló tagok közgyűlésre való meghívásának 

kötelezettségével; 
A közgyűlésekre a rendes tagokon kívül a kiemelt pártoló, pártoló és a tiszteletbeli tagokat is 
meg kell hívni. 
 
• az Alapszabály 7. pontja kiegészült a közgyűlés tagdíjmegállapítási hatáskörére 

vonatkozóan; 
7. AZ EGYESÜLET SZERVEI 

A közgyűlés hatásköre 
- a rendes tagok tagdíjának, valamint a kiemelt pártoló és pártoló tagok 

hozzájárulási minimumának megállapítása, 
 
• az Alapszabály 7. pontja kiegészült az elnökség társszervezeti státuszról szóló külön 

megállapodások megkötésére vonatkozó hatáskörével; 
7. AZ EGYESÜLET SZERVEI 
Az Elnökség hatásköre 
 Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- külön megállapodások megkötése az egészségfejlesztés, -megőrzés, 
gyógyítás területén működő szervezetek, különösen a homeopátiás 
társszervezetek, homeopátiás képzést nyújtó szervezetek, egészségügyi 
szakdolgozói szervezetek, és az Egyesület között a kölcsönösen elismert 
társszervezeti státuszról, 

 
• az Alapszabály 7. pontja módosult a laikus-támogató szekció megnevezése tekintetében 
7. AZ EGYESÜLET SZERVEI 
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- Szekciók 
Az Egyesület szakmai szekciói: állatorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, laikus-
támogatói-szekciók 

 
• az Alapszabály 8. pontja módosult az egyesület bevételeire vonatkozóan; 
8. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

- rendes, kiemelt pártoló és pártoló tagok támogatásai, 
- a tagok által végzett önkéntes társadalmi munkák bevételei, 

 
• az Alapszabály 10. pontja kiegészült az Alapszabály jelen módosításának dátumával.  
10.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
Az Alapszabályba foglalt módosításokat az 1999. március 27. napján és 2000. január 29. 
napján  és 2011. november 24. napján megtartott közgyűlés jóváhagyta. 
Az alapszabály jelenlegi módosítását a 2013. május 11. napján megtartott közgyűlés, a 2014. 
április 28. napján megtartott rendkívüli közgyűlés, a 2014. május 10. napján, a 2014. augusztus 
10. napján, a 2015. április 24. napján megtartott közgyűlések, a 2015. szeptember 01. napján 
megtartott rendkívüli közgyűlés és a 2017. május 27. napján megtartott közgyűlés hagyta jóvá. 
 
 
 
 
     _______________________ 

Dr. Radnai Andrea 
az Egyesület elnöke 

 
Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az egyesület elnöke a jelen Alapszabálymódosításokat 
előttünk saját kezűleg írta alá a mai napon.  
 
 
Tanú1: 
Név: 
……………………………………… 

 
Lakcím:…………………………………
… 

 
 

aláírás 

Tanú 2: 
Név: ………………………………………… 

 
Lakcím:………………………………………
… 

 
 

aláírás 
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Határozati javaslat 
 
5. számú Határozat: A Közgyűlés x igen, x ellenszavazat és x tartózkodás mellett nyílt 
szavazással x  elfogadja a 2013. május 11. napján megtartott közgyűlésen, a 2014. április 28. 
napján megtartott rendkívüli közgyűlésen, a 2014. május 10. napján, a 2014. augusztus 10. 
napján, a 2015. április 24. napján megtartott közgyűléseken, a 2015. szeptember 01. napján 
megtartott rendkívüli közgyűlésen és a 2017. május 27. napján megtartott közgyűlésen hozott 
határozataival megalkotott Alapszabályt. 
 
6. számú Határozat: A Közgyűlés x igen, x ellenszavazat és x tartózkodás mellett nyílt 
szavazással x  elfogadja, hogy a jelen közgyűlés idején pártoló tagként nyilvántartott tagokat – 
figyelemmel az Alapszabály mai napon elfogadott módosításával újonnan meghatározott tagi 
jogállásokra – 2017. december 31-ig kiemelt pártoló tagként, pártoló tagként vagy 
társszervezeti tagként tartja nyilván. 
 


