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MAGYAR HOMEOPATA ORVOSI EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES 
SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 

 
Kelt, 2019.február 2. 

 
 

A 2019.február 2-án kelt kiegészítések dőlt, félkövér, aláhúzással jelölt betűvel kerültek 
jelölésre az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban. 
 
A MAGYAR HOMEOPATA ORVOSI EGYESÜLET Közgyűlése a 2013. május. 11. napján 
hozott határozataival, a 2014. április 28. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen, a 2014. 
május 10. napjára, a 2014. augusztus 10. napjára, a 2015. április 24. napjára, 2017. május 27. 
napjára összehívott közgyűléseken, a 2015. szeptember 01. napjára összehívott rendkívüli 
közgyűlésen és a  2019. február 2. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen hozott 
határozataival az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 
rendelkezéseinek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő Alapszabályt alkotja meg: 
 
 
1. AZ EGYESÜLET 

neve:  Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 
 Hungarian Homeopathic Medical Association 

Verein der Ungarischen Homöopathischen Ärzte 
 

 Rövidített neve: MHOE 
 Működési területe: A Magyar Köztársaság 
 Székhelye: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. I/8. 

Alapító határozat kelte: 1991. október 12. – eredeti alapszabály szerint 
Módosított alapszabály kelte: 1999. március 27., 2000. január 29. közgyűlés, és a 
2011. november 24.-i közgyűlés, és a 2015. április 24-i közgyűlés szerint, 2015. 
szeptember 01-i és a 2017. május 27-i közgyűlés szerint 
Jelenlegi módosítás kelte:  2019. február 2-i közgyűlési 

jegyzőkönyv szerint 
Nyilvántartó bíróság:     Fővárosi Törvényszék 
Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés száma: Fővárosi Bíróság 6.Pk.68474/01 
Nyilvántartási száma:     4413 
Jogállása:      közhasznú jogi személy 
Honlap cím:      www.homeopata.hu 
Elektronikus elérhetőségi cím: iroda@homeopata.hu  
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Az Egyesület Magyarországon az egyesülési jog alapján a jelen Alapszabályában 
meghatározott célra önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott 
tagsággal rendelkező, nyilvánosan működő közhasznú civil szervezet. Céljai elérésére 
szervezi tagjai tevékenységét. Feladatait választott szervei, tisztségviselői útján 
gyakorolja 
 
Pecsétje:  
 
Emblémája:  
 
 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGEI 
 

A./ Az Egyesület célkitűzései 
 

o A homeopátia és a homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának megismertetése, 
a homeopátiás gyógymód magas színvonalú művelése és oktatása 
Magyarországon. 

o A tagok szakmai továbbképzése előadások, tanfolyamok, vitaestek formájában, 
kongresszusok illetve azok szervezésében való részvétel. 

o A homeopátia népszerűsítése a lakosság körében. 
o Publikációk, önálló szakfolyóirat, tájékoztató jellegű információs anyagok 

megjelentetése. 
o Kapcsolattartás és tapasztalatcsere külföldi homológ szervezetekkel. A 

homeopátia és az Egyesület tagságának szakmai és etikai érdekvédelme. 
o Javaslattevő és véleményező tevékenység a szakterületét érintő döntések, 

tervek, fejlesztések, jogszabályok kidolgozásában illetve módosításában. 
o Az Egyesület feladatainak teljesítése során és érdekében aktív kapcsolatot tart 

és együttműködik a céljait érintő feladatokat ellátó állami és társadalmi 
szervekkel/szervezetekkel, valamint hasonló célú más szervezetekkel. 

 
B./  Az Egyesület céljai elérése érdekében végzett tevékenységei: 

 
a) Az Egyesület céljait érintő tárgykörökben végzett tudományos tevékenység 
- hazai és nemzetközi konferenciák, szimpóziumok szervezése; 
- a magyar orvosok homeopátiás alap- és továbbképzése 
- kutatások összehangolása; tudományos tevékenység, kutatás (A kutatás –

fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv 5.§(3)) 
b) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: 

egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység (Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 35.§ (1.)-(2.); Az 
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Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 144.§ (1.)-(2.);Az Egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV tv. 141.§ (2.)a.) b.)(3) f.) 

- felnőtt és egyéb oktatás 
- oktatási, nevelési, módszertani faladatok végzése 
- oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Az Egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV tv. 35.§ (1.)-(2.); Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 144.§ 
(1.)-(2.); Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 141.§ (3.)e.); rendezvények 
szervezése, illetve kapcsolódás más által szervezett rendezvényekhez a minél 
szélesebb körű ismeretterjesztéshez, 

-  továbbképzést segítő újság megjelentetése a homeopata orvosok  
- tudástranszfer működtetése, ismeretterjesztő kiadványok és honlapok útján. 

(Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 35.§ (1.)-(2.); 
 Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 144.§ (1.)-(2.);  
Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 141.§ (3.)e.)) 

c) Érdekképviseleti tevékenység 
- szakmai szervezetek érdekképviseleti tevékenysége 
- együttműködés a mindenkori törvényhozással és kormányzattal az  egészség 

megőrzése , gondozása tárgykörben speciális igényeknek megfelelő jogszabályi 
környezet megteremtésében (A jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 14.§)  

- oktatásunk  nemzetközi akkreditálása 
d)  Könyv- és zeneműkiadás 
- Lapkiadás, tájékoztató jellegű információs anyagok megjelentetése. 
e)  Betegellátás 
- Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása 
- Járó betegek orvosi ellátása 
- komplementer gyógymódok integrálása az európai rendszerbe  
- egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, (Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 35.§ (1.)-(2.); Az 
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 144.§ (1.)-(2.); Az Egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV tv. 141.§ (2.) (3) e.) f.));   

- Egyéb humán egészségügyi tevékenység 
 

Az egyesület közhasznú tevékenysége során a fent megjelölt pontokban  az állami szervek 
kötelező feladataként felsoroltak ellátását végzi és támogatja, ezért közvetlen és 
zökkenőmentes együttműködésre törekszik ezen szervekkel 
 
C./  Az Egyesület közhasznú jellege 

 
Az Egyesület 
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a) a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez az Ectv.-ben 
meghatározottaknak megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, és megfelelő társadalmi 
támogatottsága kimutatható, továbbá hozzájárul a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez; 

b) elsődlegesen nem folytatat gazdasági-vállalkozási tevékenységet, ilyen tevékenységet 
csak a közhasznú vagy jelen Alapszabályban meghatározott céljai megvalósításának 
előmozdítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kiegészítő jelleggel végezhet 

c) közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük támogatást nem fogad el, európai 
uniós, valamint országgyűlési képviselői, továbbá önkormányzati választáson jelöltet 
nem állít, nem támogat; 

d) a közfeladatok ellátásával kapcsolatos adatai közérdekűek, tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait az Ectv. 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a jelen Alapszabályban rögzített honlapján nyilvánosságra hozza; 

e) a 2. pontjának a) – c) pontjaiban meghatározott tevékenységeit a tagjain kívül mások 
részére is a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott 
állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében, továbbá a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott felsőoktatási, illetve ezen törvény 2.§ 
(2-3) és  3. § (4) bekezdésében hivatkozott, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. 
törvényben meghatározott felnőttképzési intézményekkel együttműködve oktatási, a 
tudományos kutatási alaptevékenység elősegítését, tudományos támogatását 
közhasznú tevékenységeként végzi. 

 
 
3. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 
Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, illetve Magyarországon 
letelepedett nem magyar állampolgár, feltéve, hogy 
- Orvosi, fogorvosi, állatorvosi vagy gyógyszerészi diplomával rendelkezik, 
- Homeopátiás végzettséggel rendelkezik, illetve ezek egyikének megszerzése 

folyamatban van, 
- Nincs eltiltva a szakma gyakorlásától. 
A tag megnevezés alatt a továbbiakban a rendes tag értendő. (2015.09.01-i módosítás) 
 
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 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. (2017.05.27-i módosítás) 
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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. (2017.05.27-i módosítás) 
 
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 
homeopátia terén különösen értékes tevékenységet fejt ki. 
 
Az Egyesület azonos típusú tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok 
személyes aktivitás útján gyakorolják.  
 
Tagfelvétel 
 
A rendes, kiemelt pártoló, pártoló és társszervezeti tagok felvételüket a belépési 
nyilatkozat kitöltésével kérik. 
A rendes, kiemelt pártoló, pártoló és társszervezeti tagok felvételéről az Elnökség 
dönt, a tagsági viszony a felvételi kérelem elnökségi jóváhagyásával kezdődik. 
(2017.05.27-i módosítás) 
Tiszteletbeli tagok felvételéről az elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt. 
 
A tagsági viszony megszűnése 
 
A tagsági viszony megszűnik  
- a tag halálával, 
- a tag jogutód nélküli megszűnésével, 
- kilépéssel (a kilépési szándékot az elnökségnek írásban kell bejelenteni. Az írás 

kézhezvételekor a tagsági viszony megszűnik., 
- az Egyesület megszűnésével, 
- 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.  
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- 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, 
a tagot a tagság jellegétől függetlenül az elnökség az alábbi okok miatt zárhatja 
ki: 
o az Egyesület érdekei ellen irányuló, illetve egyéb etikátlan magatartás,  
o kizárható az a tag, aki tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával 

az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti (ide nem értve tagdíj 
fizetési mulasztást), vagy az alapszabályt sértő magatartást követ el. 

o kizárható az a tag, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés 
büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. 

E magatartások esetén kizárás helyett figyelmeztetés is alkalmazható, az 
elkövetett magatartás súlyosságához, egyszeri vagy ismételt jellegéhez 
igazodóan, ezekkel arányosan. A taggal szembeni eljárás szabályai ez esetben 
is megegyeznek a kizárásra alkalmazandó szabályokkal. (2015.09.01.-i 
módosítás) 

 
A kizárási eljárást első fokon – az Elnökség tagjainak ügye kivételével – az elnökség 
folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti, a tudomására 
jutott tények és körülmények részletezésével, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok 
megjelölésével, csatolásával. Az eljárás megindításáéról az elnök dönt. Az eljárás alá 
vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait 
közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és 
bizonyítékait előadja. A tag az eljárás során jogi képviselőt is igénybe vehet. A tagot az 
Elnökség kizárást tárgyaló ülésére meg kell hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, 
hogy védekezését megfelelően előadhassa 
 
Az Elnökség a taggal a kizáró határozatát írásban közölni kell. A határozatnak 
tartalmaznia kell a kizárás indoklása körében az annak alapjául szolgáló okokat, 
tényeket, illetve azok bizonyítékait. A határozatnak tovább tartalmaznia kell az igénybe 
vehető – egyesületen belüli és kívüli – jogorvoslatról szóló pontos és kifejezett 
tájékoztatást. 
 
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A 
fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a kizáró határozat megváltoztatását milyen okból 
kívánja [jogszerűtlenség, ideértve az alapszabály sérelmét is, illetve 
megalapozatlanság], és köteles az erre vonatkozó bizonyítékait megjelölni. A közgyűlés 
összehívására jogosult személy a fellebbezés érdemi tárgyalásra alkalmasságáról a 
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fellebbezés kézhezvételét követő 30 napon belül döntést hoz. Alkalmas fellebbezés 
esetén az összehívó köteles az egyesület közgyűlését a fellebbezés megtárgyalására 
legkésőbb 30 napon belül összehívni. A tag védekezésének és részvételének lehetőségét 
a közgyűlésen is biztosítani kell, azzal, hogy a határozat meghozatala során az érintett 
tag a kérdésben nem szavazhat. 
 
A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg: 
a) az Elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő 
leteltét követő napon, 
b) fellebbezés esetén, illetve az Elnökség tagjai vonatkozásában a közgyűlés kizárást 
helybenhagyó (elnökségi tagok esetében kizáró) határozatának meghozatalával 
 
- A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsági idején keletkezett és 

tagsága időtartamára vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése alól. 
- A tagsági viszony bármely okból történő megszűnése esetén a befizetett tagsági díj 

és egyéb hozzájárulás nem követelhető vissza. 
 
 
4. A TAGOK JOGAI 

 
- A rendes tag joga, hogy 

o az Egyesület közgyűlésén szavazati joggal részt vegyen, 
o tisztségviselőt válasszon, és tisztségre választható legyen, feltéve, hogy nincs 

eltiltva a közügyek gyakorlásától, 
o részt vegyen az Egyesület szervezeti, szakmai és tudományos életében, az 

állásfoglalások kialakításában és végrehajtásában, 
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 folyamatos tájékoztatást kapjon az Egyesület bármely területén folyó munkáról 
és eseményről, 

o az Egyesület testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, és téves 
állásfoglalásai ellen szavát felemelje, esetleges törvénysértő határozatot a 
tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadjon. 

 
- A kiemelt pártoló és tiszteletbeli tag joga, hogy 

o az Egyesület közgyűlésén tanácskozási 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 szervezeti, szakmai és tudományos életében, az 

állásfoglalások kialakításában  
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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 (2017.05.27-i módosítás) 

 
- A pártoló tag joga, hogy 

o az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen, 
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 (2017.05.27-i módosítás) 

 
- Társszervezeti tag joga, hogy 

o részt vegyen az Egyesület tanfolyamain (nem alaptanfolyam) (2017.05.27-i 
módosítás) 
 
 

5. A TAGOK KÖTELESSÉGEI 
 
- A rendes tag kötelezettsége, hogy 

o az Egyesület alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban 
meghatározott kötelességeinek eleget tegyen, 

o az Egyesület testületeinek döntéseit végrehajtsa, 
o az egyesületi tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb 

tudása szerint végrehajtsa, 
o az Egyesület vezető testületének felkérésére egyesületi tevékenységéről 

beszámoljon, 
o a tudomány mindenkori állása szerint és a reális lehetőségek 

figyelembevételével véleményt alkosson, 
o az Egyesület anyagi alapjának megteremtésében és annak gyarapításában az 

Egyesület közgyűlése által meghatározott módon és mértékben 
közreműködjön, 

o a részére megállapított tagsági díjat a meghatározott határidőre befizesse. 
 

- 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. (2017.05.27-i módosítás) 
 

- A pártoló tag kötelezettsége, hogy 



2019. február 2.  9/23 

o az Egyesület érdekében vállalt felajánlásait maradéktalanul teljesítse.  
 

- A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy 
o az egyesületi tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb 

tudása szerint végrehajtsa. 
 

Az Egyesület minden tagjának kötelessége, hogy tartózkodjon minden olyan 
cselekedettől, amely árthat az Egyesület tekintélyének. 

 
 
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. (2017.05.27-i 
módosítás) 
Fizetési határidő: tárgyév április 15. 
Egyes indokolt esetekben az Elnökség csökkentheti a tagdíj mértékét vagy rendkívüli 
helyzetben átmenetileg mentesíthet a tagdíjfizetés kötelezettsége alól. 
 
 

7. AZ EGYESÜLET SZERVEI 
 
- Közgyűlés 

 
A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve: dönthet az Egyesületet érintő 
valamennyi kérdésben. 
A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. 
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a rendes tagok egyharmada az indok és a 
cél megjelölésével ezt kívánja, vagy ha azt a bíróság elrendeli. 
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 Közgyűlés 
ülésének meghívóját az előzetes értesítési időközben az egyesület honlapján és az 
egyesület székhelyén a faliujságon is közzé kell tenni. A meghívó a tagok által 
legutóljára megadott e-mail címre kerül kiküldésre. Amelyik tagnak nincs e-mail 
címe leadva, a meghívó postai úton tértivevényes levél formájában kerül 
kiküldésre. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, a 
közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetén 
követendő eljárásra való figyelmeztetést. A napirendet a meghívóban olyan 
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 
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témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell továbbá 
az írásbeli előterjesztéseket is. 
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához. / Ptk. 3:17. § (5) bek./ 
A rendkívüli közgyűlést az indítvány beérkezését követően legkésőbb 8 nappal – 
60 napon belüli időpontra kell összehívni. Amennyiben az Elnökség a közgyűlést 
8 napon belül nem hívja össze, úgy az indítvány előterjesztői jogosultak az 
indítvány benyújtását követő 60 napon belüli időpontra az összehívni. A rendkívüli 
közgyűlésrőla gyűlés időpontja előtt  tagoknak 8 nappal előbb értesülniük kell.. 
A közgyűlésekre a rendes tagokon kívül a kiemelt pártoló, pártoló és a tiszteletbeli 
tagokat is meg kell hívni. 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok legalább fele (50%) és még 
egy fő jelen van. (2000.01.29.) 
Ha a közgyűlés a megkezdés időpontjában nem határozatképes, a fél órával 
később, azonos napirenddel megtartott közgyűlés a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes. Erre a körülményre és arra, hogy meghatalmazottakkal 
is képviseltethetik magukat a meghívóban a tagokat kifejezetten figyelmeztetni 
kell. (2000.01.29.) 
 
A rendes tag Közgyűlésen történő képviseletére teljes bizonyító erejű okiratban 
bármely más tagot (nem természetes személy tag esetén annak képviselőjét) illetve 
nagykorú személyt meghatalmazhat. 

 
Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (Ptk.3:76.§. (1) bek.).  
 
Az egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (Ptk.3:76.§. (2) bek.). 
 
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a 
jelenlévő tagok, vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes vagy 
kétharmados szótöbbséggel hozott határozata, abban az esetben a közgyűlés 
határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozzák 
meg. Nyílt szavazással dönt a közgyűlés az elnökségi tagok, és a számvizsgálók 
megválasztásáról és visszahívásáról. 
 
Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a 
szavazásra jogosult tagok egyharmadának kezdeményezésére. A közgyűlés 
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napirendjén szereplő tárgysorozat megtárgyalását követően bármely tag jogosult 
más téma napirenden kívüli azonnali tárgyalására - indokolt - javaslatot tenni. A 
javaslat elfogadásáról vagy elvetéséről (halasztásáról) a közgyűlés nyomban 
határoz. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell 
hagyni. 
 
A közgyűlésen az Elnök elnököl, akadályoztatása esetén a helyettese, a helyettes 
akadályoztatása esetén pedig a jelen lévő legidősebb elnökségi tag. 
A közgyűlés ülései nyilvánosak.  
A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a 
jegyzőkönyvvezető, az Elnökség egy tagja és egy jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell az elhangzott fontosabb érdemi hozzászólásokat, 
indítványokat, eseményeket, a meghozott határozatokat évenként újra induló 
sorszámozással és a határozathozatal napjával ellátva, továbbá a szavazatok 
megoszlását (a megjelentek névsora, az egyesület rendes tagjainak létszáma, a 
szavazati arányok igen/nem/tartózkodó stb). 
A jegyzőkönyvet a Közgyűlést követő 15 napon belül – a közzététel napjának 
feltüntetésével – közzé kell tenni az Egyesület jelen Alapszabályban rögzített 
honlapján, mellyel a közgyűlési határozatok – a jogszabályban előírt bejelentési és 
nyilatkozattételi kötelezettség kivételével közzététel napján kézbesítettnek 
minősülnek. Az aláírt Közgyűlési jegyzőkönyvek egy eredeti példányát az 
Egyesület székhelyén kell tartani. 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított öt napon belül a tagok és az 
egyesület szervei a közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését 
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Erről az összehívó személy az indítvány 
beérkeztét követően haladéktalanul dönt, és az indítványokat követően kialakult 
végleges napirendről a tagokat haladéktalanul írásban, igazolhatóan értesíti. / Ptk. 
3:75. § (1) bek./ 
 
Ha az összehívó a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt vagy azt 
elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. / Ptk. 3:75. § (2) 
bek./ Ehhez azonban az szükséges, hogy valamennyi szavazásra  jogosult jelen 
legyen, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 
hozzájáruljon. / Ptk. 3:17. § (6) bek/ 
 
A rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó határozat kivételével csak a 
napirendhez kötődően hozhatók érvényes határozatok. 
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
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a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem 

tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. (Ptk. 3:19. § (2) bek.) 

(2015.09.01-i módosítás) 
 

Nem minősül előnynek az Egyesület célszerinti juttatásai keretében bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. (1999.03.20-i módosítás) 

 
A közgyűlés lebonyolítása:  
 

A közgyűlés megnyitását követően ki kell jelölni a közgyűlés tisztségviselőit, akik: a levezető 
elnök, a jegyzőkönyv-vezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők (ők egyúttal szükség szerint 
szavazatszámlálók is).  
 
A jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel. Jegyzőkönyv vezető nem tag is lehet.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök két jelen lévő egyesületi tagot kér fel, akik 
vállalják, hogy a közgyűlés teljes egészén végig jelen lesznek, és aláírásukkal hitelesítik a 
felveendő jegyzőkönyv tartalmát. 
 
Ezt követően meg kell állapítani a közgyűlés határozatképességét. A határozatképességet 
minden határozathozatalnál vizsgálni kell. / Ptk. 3:18. § (1) bek. / Ha egy tag valamely 
ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. / Ptk. 3:18. § (2) bek./ 
 
Határozatképesség esetén a közgyűlés szavaz a napirend esetleges kiegészítéséről, ezt 
követően a napirend elfogadásáról. 
 
A szavazást követően a levezető elnök szóban kihirdeti a döntést. A meghozott határozatról az 
érintetteket a meghozatalt követő két héten belül igazolható módon értesíteni kell, valamint 
azt az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hoznia. / Ectv. 37. § (3) bek. b) pont./ 

 
A közgyűlés hatásköre 
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A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- az Elnökség és egyéb tisztségviselők megválasztása, 
- döntés a tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján, 
- az alapszabály megállapítása és módosítása, 
- az éves költségvetés elfogadása, 
- az Elnökség beszámolójának elfogadása, 
- döntés az Egyesületnek más szervezettel való egyesülésről, 
- döntés az Egyesület megszűnéséről, 
- a vagyonról való rendelkezés az Egyesület megszűnése esetén, 
- a rendes tagok tagdíjának, valamint a kiemelt pártoló és pártoló tagok 

hozzájárulási minimumának megállapítása, (2017.05.27-i módosítás) 
- döntés egyéb kérdésekben, amelyeket a hatáskörébe von, 
- az éves közhasznúsági melléklet elfogadása, 
- az éves számvizsgálói beszámoló elfogadása. 

Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásához a szavazatok kétharmada 
szükséges. (1999.03.20-i módosítás) 
A közgyűlés döntéseiről az Egyesület Elnöke köteles olyan nyilvántartást (jegyzőkönyvet) 
vezettetni, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők aránya illetve személye. 
Köteles az érintettekkel írásban közölni a döntéseket és nyilvánosságra hozni. (2000.01.29.) 
 

- Elnökség 
 
Az Egyesület közgyűlése egyszerű szótöbbséggel titkos szavazással 3 éves 
időszakra 5 tagú Elnökséget választ. (2019. február 2-i módosítás) 
Az Elnökség tagjait újra lehet választani. 
Az Egyesület közgyűlése határozatlan időszakra tiszteletbeli elnököt választhat. 
 

A Közgyűlés az Egyesület elnökségi tagjának azt a természetes személyt választhatja meg,: 
- aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 

képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 
- a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
- aki 

(i) magyar állampolgár, vagy 
(ii) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

(iii) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett 
jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 
Az elnökség tagjainak összeférhetetlenségére az alábbi szabályokat kell alkalmazni. 
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Nem lehet az Egyesület Elnökségének tagja: 

a) a számvizsgáló vagy a számvizsgálók elnöke, 
b) ha az Egyesület célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást, 

c) illetve az a-b pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
Nem lehet az Elnökség tagja, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
volt, amely – a megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (1999.03.20-i 
módosítás) 
Az Elnökség a közgyűlés által választott elnökségi tagot nem hívhatja vissza. 
(2000.01.29.) 
 
Az Egyesület Elnökségének tagjai e tisztségüket társadalmi megbízatásként, 
ellenszolgáltatás nélkül látják el, azonban ezen tisztségük ellátásával felmerült igazolt 
költségeik és készpénzkiadásaik megtérítését az Egyesülettől igényelhetik. 

 
Funkció  Elnök 

    Ügyvezető alelnök 
    Alelnök 
    Elnökségi tagok 
 
Az Elnökség hatásköre 

 
 Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- a közgyűlés előkészítése és összehívása, 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. rendelkezései szerinti éves pénzügyi 

beszámoló és a következő évre vonatkozó költségvetés előkészítése a 
Közgyűlésre, 

- a tagsági viszonnyal kapcsolatos döntések illetve javaslattételek, 
- 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, (2017.05.27-i módosítás) 

- az Egyesületnek más társadalmi (érdekképviseleti) szervezetbe, vagy 
társulásba történő belépéséről, vagy kilépéséről szóló döntés, (2019. 
február 2-i módosítás) 

- az Egyesület elnökének és egyéb tisztségviselőinek a megválasztása a 
közgyűlés által megválasztott elnökségi tagok közül, 

- a közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásának biztosítása, 
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- döntés minden olyan ügyről, amely nem a közgyűlés hatáskörébe tartozik, 
- döntés az Egyesület alkalmazottairól (felvétel, felmondás, elbocsátás) 
- szükség szerint etikai bizottságot állít fel és működtet. 

 
Az Elnökséget az Elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök hívhatja 
össze. Legalább három elnökségi tag kívánsága esetén az Elnökséget mindenkor 
össze kell hívni e-mailben megküldött, az ülés helyét és időpontját valamint 
napirendi pontjait is tartalmazó meghívóval. Szabályszerűnek az összehívás akkor 
minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban 
igazolható módon értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak./ Ectv. 37. 
§ (2) bek. a) pont/ Az Elnökség ülésének meghívóját az előzetes értesítési 
időközben az egyesület honlapján is közzé kell tenni.  
Az Elnökség ülései nyilvánosak és az Egyesület székhelyétől eltérő, arra alkalmas 
helyen is megtarthatók. 
Az Elnökség határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van. Ez az arány 
vonatkozik a határozatképtelenség miatt megismételt ülés határozatképességére is. 
Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni azt a személyt, akinek az 
ülés napirendjének tárgyalásához indokolt a jelenléte. 
Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további 
személyek hívhatók meg. A Számvizsgálók elnöke és tagjai az Elnökség ülésén 
tanácskozási joggal részt vehetnek.  
 
Az Elnökségi határozatok meghozatalához elegendő az egyszerű szótöbbség. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  
 
A jelen lévő elnökségi tagok legalább egyharmadának kívánságára a szavazás 
történhet titkosan. 
 

Az elnökségi ülés nélküli határozathozatal 
 

Az elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ülés tartása nélküli 
határozathozatal feltételei: valamennyi elnökségi tagnak írásban nyilatkoznia 
kell arról, hogy mely e-mailcímre kéri a határozat-tervezeteket, továbbá, hogy a 
megadott e-mailcímre érkező leveleket személy szerint ő, vagy az általa megbízott 
személy olvassa, a levelek megnyitásának vagy elmaradásának  késedelme a 
saját felelőssége. 
 
Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök a titkárságon keresztül 
kezdeményezi az elnökségi tagok felé, a határozattervezet és az annak alapjául 
szolgáló esemény, ill. az előzmények dokumentumainak e-mail-en történő 
megküldésével. A megküldés napját követően 15 napos határidőt biztosít arra,  
hogy az elnökség tagjai a  szavazatukat megküldjék. Sürgős esetben a sürgősség 
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jelölésével a 15 naptól el lehet térni. Az elnökségi tagok kölcsönös és 
korlátozásmentes kommunikációjához a tagok e-mailcímei az elnökség körében 
nyilvánosak. 
 
A határidő után beérkezett szavazat nem vehető figyelembe. Az elektronikus 
úton, ülés tartása nélkül hozott határozat akkor érvényes, ha legalább annyi 
szavazat érkezik, amennyi az elnökség határozatképességéhez szükséges. A 
határidő leteltét követő napon az elnökség tagjai e -mailben kapnak tájékoztatást 
a szavazás eredményéről. 
 
A titkárság a határozati  javaslatot és szavazatokat, valamint a határozat közlését 
tartalmazó e-mailt az elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvek között őrzi, az 
elnökségi határozatot a határozatok nyilvántartása szerinti sorszámmal ellátja. 
(2019. február 2-i módosítás) 
 
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az, akivel szemben, vagy 
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont], élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a határozat kötelezettséget 
ír elő, kötelezettség alól mentesít, illetve elmarasztal, vagy egyéb hátrányt állapít 
meg, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen 
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell felvenni és egy eredeti 
példányát megőrizni. Az Elnökség üléséről felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell 
az elnökségi ülés helyét, idejét, a jelenlévők számát és személyét, a 
határozatképesség megállapítását, a napirendet, az elhangzott hozzászólások rövid 
összefoglalását. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá – sorszámozva – a 
meghozott döntések teljes tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számarányát (ha lehetséges, akkor a személyét is). A lefűzött és 
sorszámozott emlékeztetők a Határozatok Nyilvántartásaként is szolgálnak. / Ectv. 
37. § (3) bek. a) pont, 4/2006. Közigazgatási Jogegységi Határozat./ 
Az Elnökség döntéseiről az érintetteket a meghozatalt követő két héten belül 
igazolható módon értesíteni kell, valamint azt az egyesület honlapján 
nyilvánosságra kell hozni. 

A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezetőírja alá. 
 

- Az Egyesület Elnöke 
 
Az Egyesület Elnökét az Elnökség választja saját tagjai közül 3 éves időszakra. 

Az Elnök feladatai és hatásköre 



2019. február 2.  17/23 

- Egy személyben képviseli az Egyesületet, 
- Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, 
- Irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, a gazdálkodást, 

utalványozási jogot gyakorol, szerződéseket köt, 
- Munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület függetlenített apparátusának 

munkatársai felett, 
- Előkészíti és előterjeszti az éves költségvetést, 
- Kötelezettséget vállalhat az Egyesület nevében 1 millió forint értékhatárig 

a közgyűlés által elfogadott költségvetés keretei között. 
Ezen értékhatár felett az elnökség előzetes jóváhagyásával vállalhat 
kötelezettséget. 

 
Az Elnök köteles olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből a közgyűlés 
és Elnökség döntésének tartalma, időpontja, és hatálya illetve a döntést támogatók és 
ellenzők aránya, illetve személye megállapítható. 
Köteles a közgyűlés illetve az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásba közölni, és a 
döntéseket nyilvánosságra hozni. (1999.03.20-i módosítás) 
Az Egyesület Elnöke az Elnökség összes tagjának többségi határozatával 
visszahívható. 
 
- Az Egyesület ügyvezető elnöke 
 
Új egyesületi elnök választása esetén az előző egyesületi elnök a bírósági 
változásbejegyzési eljárás jogerőre emelkedéséig ügyvezető elnökként folytatja 
munkáját.  
Az ügyvezető elnök feladatai és hatásköre: 

- Végrehajtja az új elnök által rábízott feladatokat, 
- Önállóan nem vállalhat kötelezettséget. (2019. február 2-i módosítás) 
 

- ügyvezető alelnök 
 

Az elnök akadályoztatása esetén (különösen szabadság, betegség, tartós távollét) az 
elnöki funkciókat és hatásköröket az ügyvezető alelnök veszi át és gyakorolja. 
 
- Számvizsgálók 

A három számvizsgálót, mint egyéb tisztségviselőt a közgyűlés választja meg. 
A számvizsgálók feladata a folyó ügymenet ellenőrzése és a pénzügyi beszámoló 
felülvizsgálata. 
A felülvizsgálat eredményéről beszámolnak a közgyűlés előtt. (2000.01.29.) 

A számvizsgálók ellenőrzik az egyesület teljes működését és gazdálkodását, mind jog-
, mind célszerűségi szempontból, az ügyvezetést pedig különösen az egyesület 
érdekeinek megóvása céljából. Ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és az 



2019. február 2.  18/23 

egyesületi határozatok végrehajtását, betartását. / Ectv. 41. § (1) bek., Ptk. 3:26. § (1) 
bek., 3:82. § (2) bek)/ A számvizsgálókat  ellenőrzési tevékenységük végzés során 
egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: Ennek során az 
Elnöktől és az Elnökség tagjaitól jelentést, az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba 
betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják. 
A számvizsgálók ellenőrzési tevékenységüket utóellenőrzés keretében folytatja, kivéve 
az éves költségvetés és a számviteli beszámoló esetét, melyeket azok közgyűlés általi 
elfogadása előtt véleményeznie kell. 
 
A számvizsgálók tagjaik közül elnököt választanak, és megállapítják az ügyrendjüket. 
A számvizsgálók az Elnökség ülésein és a közgyűlésen tanácskozási joggal részt 
vehetnek. 
A számvizsgálók kötelesek a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról 
szereznek tudomást, hogy 

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 
közgyűlés döntését teszi szükségessé, 

b) az Elnökség felelősségét megalapozó tény merült fel. 
Az intézkedésre jogosult Elnökségnek közgyűlést a számvizsgálók 
indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E 
határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a 
számvizsgálók jogosultak. 
Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges 
intézkedést nem teszi meg, a számvizsgálók kötelesek haladéktalanul értesíteni 
a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
A számvizsgálók üléseiket szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal 
tartják. 
Az ülések akkor határozatképesek, ha azon minden tag jelen van. 
Az üléseket az Elnök hívja össze. (1999.03.20-i módosítás) 
A számvizsgálók csak a közgyűlésnek kötelesek beszámolni. Az Elnökségnek 
való beszámolásra vonatkozó rendelkezés törlendő. 
A számvizsgálók összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezések:  
Nem lehet számvizsgáló vagy a számvizsgálók elnöke: 

a) aki az Elnökség tagja vagy elnöke, 
b) ha az Egyesület célszerinti juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott 
létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást, 

c) illetve az a- pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
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Nem lehet számvizsgáló bizottság tagja, aki olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt, amely – megszűnéstől számított két évben 
legalább egy évig – az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
köztartozást nem egyenlítette ki. (2000.01.29.) 

 
A vezető tisztségviselői tisztség megszerzésének egyéb akadályai: 
 
A vezető tisztségviselőkre, az elnökségre és számvevőkre az Alapszabályon túlmenően a  Ptk. 
3:22. §-ában rögzített összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak, ezen felül a 
számvevőkre a Ptk 3:26 § (2)- ben -ben írtak is irányadóak. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. Ectv. 39. § (1) bek. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. Ectv. 39. § (2) bek 

 
- Szekciók 

 
A közgyűlés döntése szerint az Egyesület szakmai szekciókat hozhat létre, 
amelyek nem önálló jogi személyek. 
Az Egyesület szakmai szekciói: állatorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, támogatói-
szekciók 
A szekciók élén szekcióvezetők állnak, akit amennyiben nem tagja az 
elnökségnek, az elnökségi ülésekre meg kell hívni, illetve az Elnökség 
határozatairól tájékoztatni kell. 
A szekcióvezetőket az elnökség választja meg. 
Az egyes szekciók az Egyesület pénzügyi eszközeiből az Elnökség ez irányú 
határozata szerint részesülnek. 

 
EGYES KÖZHASZNÚSÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
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1. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az 
Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját 
költségre másolatot készíthet. 
 
2. Az Egyesület internetes honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület 
működésének adatait, szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, 
illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi 
beszámolókat. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 
 
3. A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból 
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön 
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi 
ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 
 
 
8. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 
Az egyes tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
- Az Egyesület irataiba, amelyek közhasznú működésével kapcsolatosan keletkeztek 

az Egyesület székhelyén a hivatalos fogadó óra alatt, vagy az Elnökkel egyeztetett 
időpontban, bárki betekinthet.  

- Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül bárki igénybe veheti, aki 
megfelel az Egyesület célkitűzéseinek. 

- Az Egyesület tevékenysége nyilvános. A közgyűlés döntéseit az egyesület 
honlapján kell közzétenni. 

- A közgyűlés által elfogadott éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet az 
egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. (2015. április 24-i módosítás) 

 
Az Egyesület bevételei: 
 
- tagdíjak, 
- rendes, kiemelt pártoló és pártoló tagok támogatásai, (2017.05.27-i módosítás) 
- állami és társadalmi szervezetek, valamint magánszemélyek támogatásai, 
- rendezvények bevételei, 
- a tagok által végzett önkéntes munkák bevételei, 
- egyéb bevételek, 
- az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében folytatott, a 10. pont alatt 

felsorolt gazdasági tevékenységéből származó bevételei. 
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9. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 
Az Egyesület megszűnik: 
- a tagok kimondják megszűnését; vagy 
- az arra jogosult szerv megszünteti. 
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 
- feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására 

irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 
nyilvántartásból törli 

 
Az egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy 
több egyesületre szétválik. /Ptk. 3:39. §, 3:83. §./  

 
Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg, a 
vagyon a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyont természetes gyógymódokat 
támogató  szervezetnek kell átadni. 
Az Egyesület megszűnését elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a vagyon 
felhasználásának módját is. 
 
 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal, tagjaitól elkülönülő 
szervezettel rendelkező, párt semleges jogi személy, mely a jelen alapszabályban 
meghatározott célok érdekében tevékenykedik. 
Az Egyesület tevékenysége pártoktól és képviseletektől független. 
Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból, tagjain kívül más is részesülhet. 
c) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan folytathat 
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, de csak annyiban amennyiben az 
közhasznú tevékenységét, közhasznú céljait nem veszélyezteti. Az ilyen tevékenység 
végzéséből származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 %-át.  Az 
Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú 
tevékenységeire fordíthatja. 
d) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végezhet, erre az Elnökségnek 
felhatalmazása nincs. (2000.01.29.)/Amennyiben az Egyesület felhatalmazás alapján a 
későbbiekben befektetési tevékenységet végez, úgy a befektetési tevékenység 
megkezdése előtt köteles befektetési szabályzatot készíteni, amelyet a Közgyűlés a 
Számvizsgáló Bizottság véleményének kikérését követően fogad el./ 
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Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 
alapszabályában meghatározott célokra kell fordítani. (1999.03.20-i módosítás) 
 

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 közgyűlés, a 2015. szeptember 01. 
napján megtartott rendkívüli közgyűlés, a 2017. május 27. napján megtartott közgyűlés, és a 
2019. február 2. napján megtartott rendkívüli közgyűlés hagyta jóvá. 
 
 

ZÁRADÉK 
 
A tagjegyzék jelen alapszabály – nem nyilvános, elkülönítetten kezelt – mellékletét képezi. 
 
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXLXXV. törvény, illetve a kapcsolódó egyéb 
hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 
Alulírott Dr. Radnai Andrea, mint az egyesület elnöke ezennel tanúsítom, hogy a 2019. 
február 2. napján történt Alapszabály módosítása során az Alapszabály 7. pontja került 
módosításra, kiegészítésre. A kiegészítések dőlt, félkövér, aláhúzással jelölt betűvel kerültek 
jelölésre az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban.  
 
Dr. Radnai Andrea, mint az Egyesület elnöke tanúsítom továbbá, hogy a 2019. február 2.  
napján történt Alapszabály módosítás során  
• az Alapszabály 7. pontja módosult és az Elnökség hatáskörébe került a más társadalmi 

(érdekképviseleti) szervezetbe, vagy társulásba történő belépésről, vagy kilépésről szóló 
döntés meghozatala; 

• az Alapszabály 7. pontja módosult az elnökségi tagok száma tekintetében, 7 tagú helyett 5 
tagú elnökséget választ a közgyűlés;  

• az Alapszabály 7. pontja kiegészült az elnökségi ülés nélküli határozathozatalra vonatkozó 
szabályokkal; 

• az Alapszabály 7. pontja kiegészült az Egyesület ügyvezető elnöke tisztséggel, valamint 
az Egyesület ügyvezető Elnöke feladatainak és hatáskörének meghatározásával. 

 
Alulírott, Dr. Radnai Andrea, mint az Egyesület elnöke igazolom, hogy az Alapszabály 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján kialakult 
hatályos tartalmának. 
 




