
 

A MAGYAR INTEGRATÍV HOMEOPÁTIÁS EGYESÜLET  
ALAPSZABÁLYA  

  
Kelt: 2022. december 16: A 2022. december 16-i közgyűlési határozatok alapján kelt kiegészítések vastag 

dőlt betűvel kerültek jelölésre az Alapszabályban.  
  

  
Elhatározva a MAGYAR INTEGRATÍV HOMEOPÁTIÁS EGYESÜLET létrehozását, a Polgári  
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek 
megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:  
  

I.  
Az egyesület adatai  

  
1. Az egyesület neve: MAGYAR INTEGRATÍV HOMEOPÁTIÁS EGYESÜLET  
  
2. Az egyesület rövidített elnevezése: MIHE  
  
3. Az egyesület székhelye: 1037. Budapest Testvérhegyi út 12/A  
  
4. Alapításának éve: 2018.  
5. Logoja:  

  
színe: lila, rózsaszín, piros, narancs, zöld, kék  
  
6. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. számú 

mellékletét képezi.  
  

II.  
Az egyesület célja, tevékenysége  

  
1. Az egyesület célja:   

1. Praxisjog megszerzése a nem- orvos homeopaták számára, különös tekintettel a CHE 
Homeopátiás Magániskolában végzettek, vagy Homeopátiás tanácsadó felnőttképzésben 
akkreditált végzettséggel rendelkezők vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők 
számára.  

2. A homeopátia, az egészséges életmód és prevenció népszerűsítése  
3. Homeopátia integrálása az egészségügyi rendszerbe, a prevenciós programokba. A homeopátiás 

szakma összefogása, megosztottságának felszámolása az integráció által.  
4. Szakmai képzések és továbbképzések szervezése homeopaták és homeopátia iránt érdeklődők 

számára  
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5. Szakmai minőségbiztosítás  
  

  
2. Az egyesület tevékenysége:   

Lobbi (szakmai- és döntéshozó állami és nem állami szervezetekkel valamint civilszervezetekkel és 
független homeopátiás közösségekkel való egyeztetések, tárgyalások, érdekérvényesítési és 
érdekegyeztetési) tevékenység folytatása a praxisjog megszerzéséért.  
Oktatás és események szervezése, valamint lebonyolítása; kutatások és pályázati munkák támogatása; 
kommunikációs és írásos ismeretterjesztés.   
Kapcsolattartás hazai és nemzetközi közhasznú szakmai szervezetekkel; hazai homeopátiás szakmai 
összefogás.  
Homeopátiás képzések és továbbképzések támogatása, valamint szervezése és lebonyolítása; minőség 
szabályzati kredit pontos oktatások ellenőrzése és nyilvántartása; homeopátiás érdekképviselet; 
szakmai vizsgáztatás; professzionális szakmai titulusok kiadása és elfogadása.  

3. Az egyesület a homeopátia népszerűsítésével elősegíti az egészség fejlesztését, valamint a betegségek 
megelőzését, a lakosság egészségi állapotának javítását, jobb életminőségének elősegítését. Ezzel a 
tevékenységével az egyesület az állam 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 35.§ (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott közfeladatához, nevezetesen a népegészségügyi tevékenység 
folytatásához kapcsolódóan végzi. Ezen felül az egyesület tevékenysége kapcsolódik az állam 1997. 
évi CLIV. törvény az egészségügyről 144.§ (1)-(2) bekezdésében szereplő közfeladatához, mely a 
lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító 
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül 
más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.  

  
  

III.  
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok  

  
1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt.  
  

IV.  
Tagdíj  

  
1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként a tagsági jogviszony létrejöttétől kezdődően tagdíjat 

fizetnek. A tagdíj összege rendes tagok esetében 15.000.- Ft, pártoló tagok esetében 10.000 Ft, 
amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 
8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január hó 10. napjáig kell egy összegben, az egyesület 
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.  

2. Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében 
a tagdíj összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb 
minden év január hó 10. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára 
történő átutalás útján teljesíteni.  

    
  Az éves tagsági díjat az Elnökség állapítja meg, azt évente felülvizsgálja, és dönt a módosításáról.  
  

V.  
A tagság  
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1. Az egyesület Rendes és Pártoló és Tiszteletbeli tagokból áll.  
a. Rendes tag lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki igazolható módon tevékenyen részt vesz azok megvalósításában, akit legalább 2 
elnökségi tag javasol, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt 
rendelkezéseket elfogadja, fizeti a megállapított tagdíjat és közreműködik az Egyesület munkájában.  

b. Pártoló tag lehet minden olyan az Egyesület működéséhez, tevékenységéhez vagyoni hozzájárulást 
nyújtó természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az 
egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és 
befizeti a megállapított tagdíjat vagy együttműködési megállapodásban vállalt vagyoni 
hozzájárulással támogatja az Egyesületet. Vagy akit az Egyesület támogató tevékenységéért az 
Egyesület Elnöksége annak nyilvánít. Pártoló tagoknak a közgyűlésen szavazati joga nincs.  

c. Az Egyesület Tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki az Egyesület célkitűzésivel 
összhangban kiemelkedő eredményeket ért el vagy az Egyesület céljait kiemelt módon támogatja.  

 
VI.  

A tagsági jogviszony keletkezése  
 

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület 
megalakulását követően a tagságot írásbeli kérelemmel kell kérni, melyben nyilatkozni kell arról, hogy 
a kérelmező elfogadja az Egyesült Alapszabályát és vállalja az éves tagsági díj megfizetését. A 
kérelmező először pártoló tagja lehet az egyesületnek. Amennyiben munkájával legalább fél évig az 
egyesület munkájában aktívan közreműködik, kérvényezheti, hogy az egyesület rendes tagja legyen. 
A tiszteletbeli tagok az Elnökség döntése alapján kerülnek felkérésre, amelynek elfogadásával 
válnak tiszteletbeli taggá. A tag/ok felvételéről az elnökség dönt. Tagsági jogviszony a belépési 
kérelem elfogadásával keletkezik, amely határozatlan időre szól. 
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.  

2. Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.  
  

VII.  
A tagsági jogviszony megszűnése  

  
1. Rendes tag tagsági jogviszonya megszűnik:  
  a./ A tag kilépésével.  
   b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.  
          c./ A tagsági jogviszony Egyesület által történő felmondásával vagy a tag kizárásával. 

d./ A Rendes tagsági jogviszony Pártoló tagsági jogviszonnyá alakulhat az elnökség döntése 
alapján, amennyiben a Rendes tag egy teljes éven keresztül nem végez rendszeresen igazolható 
önkéntes tevékenységet.  

 
 

2. Pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnik  
a./ A tag kilépésével.  
b./A pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével vagy a természetes személy halálával.  
c./ A támogatást tartalmazó megállapodás felmondásával. A felmondást írásban, 90 napos felmondási 
idő mellett a naptári év végére az Egyesület Elnökéhez címezve kell bejelenteni.  

  
 
3. Tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik  

a./ A tag kilépésével.  
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b./A természetes személy halálával.  
c./A tiszteletbeli tagságot indokló körülmények megszűnésével, a Közgyűlés vagy Elnökség ez 
irányú döntését követően. 
.  

 
2. A tagsági jogviszonyát a rendes tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez 
történő megérkezése napján szűnik meg.  

  
3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, 

akinek magatartása sérti a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát, valamint az 
Egyesület érdekeit, jóhírnevét.  

   
 A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére 
- a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le, ha az alapszabály a kizárást lefolytató szervet és a 
tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.  
     
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A 
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását 
és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. 
Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell 
foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a 
kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza 
és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett  taggal.  
  
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon 
belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az 
elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli 
közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát 
annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett 
taggal.  

4. Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az 
Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az 
Egyesület elnöksége közgyűlése dönt.  
A tagdíj fizetése tagsági feltétel. Ennek alapján felmondási ok, amennyiben a tag az Elnökség írásbeli 
felszólítása vagy az Egyesület által küldött hivatalos fizetési értesítő / felszólítás kézhezvételét 
követően az esedékességtől számított 1 (egy) hónapon belül sem fizeti be az esedékes tagdíjat. Ezen 
esetben a tag neve törlésre kerül az Egyesület tagi listájáról. Amennyiben a fizetési késedelemben lévő 
tag a felszólítás kézhezvételétől számított 1 hónapon belül befizeti tartozását, úgy a tagsági viszonya – 
ha már előtte felmondásra került - helyreállításra kerül. A tagsági jogviszonyt felmondó határozat ellen 
fellebbezésnek helye nincs.  
A tagsági jogviszonyt felmondó határozatnak tartalmaznia kell a felmondás okait.  
A tagsági jogviszonyt felmondó határozatot igazolható módon közölni kell az érintett taggal.  

  
VIII.  

A tagok jogai  
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1.  Az egyesület rendes tagja jogosult:  

a) az egyesület tevékenységében önkéntesen vagy díjazás ellenében részt venni; díjazás ellenében 
végezhetők a következő tevékenységek: előadás tartása, cikk írása, oktatás, fordítás, szervezés, 
promóció tervezés és kivitelezés, honlap szerkesztés és kezelés, adminisztráció, szabályzat írás, 
kutatás és egyéb az egyesület megbízásából végzett tevékenység, 

b) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni -amennyiben a tárgyévi tagsági díját megfizette -,  
c) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni  
d) az egyesület irataiba betekinteni  
e) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn.  
  
  A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő 

részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a 
közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.  

          
 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.  
  
  

2. Az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagja jogosult:  
a) az egyesület tevékenységében részt venni  
b) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni  
c) a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, de nem szavazhat és nem választható 

tisztségviselőnek.    
 

1. 2023. január 1-től azon tagjai, akik az egyesületnek már 2022-ben is tagjai voltak választhatnak 
rendes vagy pártolói tagság között. Választásukat a tagdíj mértékének megválasztásával és annak 
megfizetésével közlik. Pártoló tagok 10 000 Ft-ot, rendes tagok 15 000 Ft-ot fizetnek. A rendes 
tagságot választók vállalják az egyesület munkájában való aktív közreműködést. A feladatok 
elvégzése önkéntes, de az adott körülményektől függően lehetőség adódhat díjazás ellenében is 
elvégezni azt.  Minden esetben az elnökséggel szorosan együttműködve, az elnökség iránymutatását 
követve kell a feladatokat végrehajtani. Rendes tagságot választók 2023. januárjában nyilatkoznak 
arról, hogy milyen tevékenységgel kívánják támogatni az egyesület munkáját. 
 

IX.  
A tagok kötelezettségei  

  
1. Az egyesület rendes és pártoló tagja:  
    

a) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.  
b) Támogatja az Egyesület céljainak elérését erkölcsi, anyagi vagy bármi más módon. 
c) Felel az egyesületi vagyon megóvásáért. 
d) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. A tagdíjbefizetés elmaradása a rendes tag 

esetében a Közgyűlésen történő szavazati jog megvonásával jár. 15 12 hónapi elmaradás esetén 
kezdeményezhető a tagsági jogviszony felmondása vagy pártoló taggá átminősítése. 

e) Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 
rendelkezéseit betartani.  

f) Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.  
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g) Köteles emailcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 
 

2.  Az egyesület tiszteletbeli tagja:  
    

a) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.  
b) Felel az egyesületi vagyon megóvásáért. 
c) Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 

előírásait, rendelkezéseit betartani.  
 
  

X.  
Az egyesület szervei  

  
1. Az egyesület szervei:  

a./ Közgyűlés  
b./ Elnökség  

  
A Közgyűlés  

  
2. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.  
  
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:  
  

a) az alapszabály módosítása;  
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;  
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;  
d) az éves költségvetés elfogadása;  
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása;  
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll;  
g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés;  
h) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.  

 
4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.  
  
5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, hívja össze 

írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 
(e-mail).  Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához.  

  
  A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét, módját 

(személyes, online, kombinált) és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a 
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt 
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közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes lesz.  

  
  A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 

egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend 
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon 
belül igazolható módon közli a tagokkal.  

  Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a 
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben 
csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.   

  
6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha  
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy  
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.  
 

6.a.    A közgyűlés helye: székhely vagy más helyszín 
6.b. A közgyűlésen online felületen/ elektronikus hírközlési eszközön (pl. zoom) keresztül is részt lehet venni 
és szavazni. 

 
6.b.   A közgyűlés megtartásának módjai: 

 
a) kizárólag személyes jelenléttel, 
b) személyes - és online jelenléttel, azaz kombinált jelenléttel, valamint  
c) kizárólag online jelenléttel. 

 
A közgyűlés megtartásának módját a közgyűlési meghívó tartalmazza. 

 
6.c.  

Online, azaz elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlés esetén a közgyűlési meghívó 
tartalmazza azt a linket vagy egyéb azonosítót, amely segítségével a közgyűléshez a tagok csatlakozni 
tudnak. A közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé az 
elektronikus hírközlő eszköz útján a résztvevők személyének megállapítását, továbbá nem 
alkalmazhatóak olyan feltételek, amelyek valamely tag vagy tagok meghatározott csoportja 
tekintetében hátrányos különbségtételt eredményezhetnek. 
Kombinált jelenlét esetén azon tagok, akik személyesen kívánnak részt venni, kötelesek e szándékukat 
az egyesületnek a közgyűlés napja előtt legalább öt nappal bejelenteni. Ezen tagok a közgyűlésen a 
meghívóban megjelölt helyen vesznek részt. Mindazon tagokat, akik személyes részvételi 
szándékukról az egyesületet határidőben nem tájékoztatták, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen 
elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak résztvenni. 
Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlés megnyitásával egyidejűleg gondoskodni kell 
a résztvevők személyazonosságának ellenőrzéséről. A résztvevők kötelesek bekapcsolt kamerával, 
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arcukat jól felismerhetően mutatni a többi résztvevő számára. A résztvevők két tanú jelenlétével 
igazolják személyazonosságukat. 
Az elektronikusa hírközlő eszközön megtartott közgyűlésen a szavazás oly módon történik, hogy a 
szavazásra feltett kérdés tekintetében a levezető elnök vagy egyenként megkérdezi a résztvevőket, 
vagy egyértelmű kézfeltétellel adják le szavazatukat. A szavazás lezárásakor az elnök összeszámlálja 
a kérdésre leadott szavazatokat és ennek alapján kihirdeti a szavazás eredményét.  
Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartásra kerülő közgyűlés teljes hangi és képi anyagát 
elektronikus úton rögzíteni lehet. Ha a közgyűlésről felvétel készül, arról a tagokat az Egyesület külön 
tájékoztatja és a közgyűlésen résztvevő tagok hozzájárulását kéri a felvétel készítéséhez.  
A jegyzőkönyvvezető nem szószerinti jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyvet a 
jegyzőkönyvvezető írja alá és a közgyűlés elnöke hitelesíti. 
Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésre a jelen pontban nem szabályozott 
kérdésekben a közgyűlésre vonatkozó általános szabályok az irányadók. 
 
  

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  
 

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a 
napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a 
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.  

  
9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint 

– ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét 
vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok 
számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.  
 
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza  
 

a) az Egyesület nevét és székhelyét;  
b) a közgyűlés helyét és idejét és módját; 
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;  
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;  
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól  

tartózkodók számát.  
  

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, 
jelen lévő tag hitelesíti.  

 
10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 

hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  
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 az egyesületnek nem tagja;  
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy  
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  
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11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület 
egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges.  

  
12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül e-mailben is közli.  
 
12.a. 

A közgyűlés döntését a személyi kérdések, továbbá az éves költségvetés, illetve az éves             
számviteli beszámoló elfogadásának kivételével távszavazás útján is meghozhatja. Távszavazásra 
kész, döntésre teljes egészében alkalmas határozattervezet bocsátható.    

  
          A távszavazást az elnök rendeli el és kezdeményezi, akként, hogy a határozattervezet szövegét a tagok 

részére, az általuk megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre a kézhezvétel igazolására alkalmas 
módon megküldi, azzal a felhívással, hogy a rendes tagok a tervezet kézhezvételétől számított legalább 
nyolc napos, a felhívásban megjelölt határidőn belül adhatják le „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” 
szavazatukat. A felhívásban meg kell jelölni a szavazat leadásának módját is.   

 

Ha bármely rendes tag a szavazat leadására rendelkezésére álló határidőn belül ülés összehívását 
indítványozza, az elnök köteles összehívni a közgyűlés ülését, melynek a kérdés kötelező 
napirendi pontja. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három munkanapon belül 
– ha valamennyi rendes tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napjától számított három munkanapon belül – az elnök megállapítja a szavazás 
eredményét, és azt további három munkanapon belül közli a tagokkal.    

   

A szavazás akkor érvényes, ha a szabályszerűen lebonyolított szavazás során legalább annyi 
szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 
határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A határozathozatal napja a szavazási 
határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napja.  

A távszavazást az elnök rendeli el és kezdeményezi, akként, hogy a határozattervezet szövegét a 
tagok részére, az általuk megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre a kézhezvétel igazolására 
alkalmas módon megküldi, azzal a felhívással, hogy a rendes tagok a tervezet kézhezvételétől 
számított legalább nyolc napos, a felhívásban megjelölt határidőn belül adhatják le „igen”, „nem” 
vagy „tartózkodom” szavazatukat. A felhívásban meg kell jelölni a szavazat leadásának módját is.  

  

Ha bármely rendes tag a szavazat leadására rendelkezésére álló határidőn belül ülés összehívását 
indítványozza, az elnök köteles összehívni a közgyűlés ülését, melynek a kérdés kötelező 
napirendi pontja. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három munkanapon belül 
– ha valamennyi rendes tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napjától számított három munkanapon belül – az elnök megállapítja a szavazás 
eredményét, és azt további három munkanapon belül közli a tagokkal.   
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A szavazás akkor érvényes, ha a szabályszerűen lebonyolított szavazás során legalább annyi 
szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 
határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A határozathozatal napja a szavazási 
határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napja.  

 
Elnökség  

 
 
13. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 

amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  

 

14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.  

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:  

a)  a megbízás időtartamának lejártával;  

b)  visszahívással;  

c)  lemondással;  

d)  a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;  

e)  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával;  

f)  a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével  

g)  az egyesületi tagság megszűnésével.  

  

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége 
ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.  

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy 
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.  

15. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető 
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki 
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

 

16. Az egyesület vezető tisztségviselői:  

 
   Az egyesület elnöke: RADVÁNYI NOÉMI KATALIN   

Anyja neve: Dániel Margit  
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Lakóhelye: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 12/A.  
  

Az elnökség tagjai:   
  

KUTAS VIKTÓRIA, 3300. Eger, Balassi utca 42. 
HEGEDŰS ANTÓNIA 1131. Budapest, Tomori u. 12. fsz.2 . 

     
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan látja el.  Az elnök képviseleti jog gyakorlásának 
terjedelme: általános, módja: önálló.  
Az elnökségi tagok képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, módja: az elnök 
felhatalmazása alapján önálló.   
Az elnökségi tagokat és az egyesület ügyintézőit teljes körű titoktartási kötelezettség terheli az 
egyesület gazdálkodási és stratégiai tevékenységével kapcsolatban.  Az elnökségi tag a munkája során 
tudomására jutott gazdálkodási vagy stratégiai titkot megőrizni köteles. Ezen túlmenően sem közölhet 
illetéktelen személlyel olyan adatot, amely tagságának betöltésével összefüggésben jutott a 
tudomására, és amelynek közlése az egyesület céljaira hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás 
nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. Az egyesület 
dokumentumait harmadik félnek nem adhatja át az elnökség előzetes hozzájárulása nélkül. Ez alól 
kivételt képeznek az egyesülettel szerződéses viszonyban álló partnerek, akiknek a munkájuk 
elvégzéséhez szükséges információk, iratok előzetes engedély nélkül átadhatók és a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó adatok átadása a pályázatot kiíró vagy lebonyolító cég részére. 

  
17. Az elnökség hatáskörébe tartozik:  

a./  az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;  

b./  a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;  

c./  az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;  

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;  

g./ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt minden projekt kapcsán projektciklusonként 
(ideértve az éven túli időszakot magába foglaló hirdetési szerződések megkötését is) legfeljebb 300 
000  500 000 forint értékben. 

e./  a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;  

f./  az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;  

g./  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;  

h./  a tagság nyilvántartása;  

i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;  

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

l./ a tag felvételéről való döntés; 

m/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal  

n/ lobbi tevékenység folytatása. Szakmai- és döntéshozó állami és nem állami szervezetekkel valamint 
civilszervezetekkel és független homeopátiás közösségekkel való egyeztetések, tárgyalások, 
érdekérvényesítési és érdekegyeztetési tevékenységet folytatása. 
. 
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18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az 
elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, hívja össze írásban, igazolható 
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés vagy az 
elnökség közösen előre egyezteti az elnökségi ülés időpontjait, amelyre a napirendi pontokat egy 
nappal az ülés előtt az elnök írásban igazolható módon megküldi. 
 
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, 
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.  
Az elnökségi ülés oly módon is megtartható, hogy az elnökségi tagok személyes jelenlét helyett 
elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt. 
Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülés esetén az elnökségi ülés meghívója 
tartalmazza azt a linket vagy egyéb azonosítót, amely segítségével az elnökségi üléshez a tagok 
csatlakozni tudnak. Az elnökségi ülés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik 
lehetővé az elektronikus hírközlő eszköz útján a résztvevők személyének megállapítását, továbbá nem 
alkalmazhatóak olyan feltételek, amelyek valamely tag vagy tagok meghatározott csoportja 
tekintetében hátrányos különbségtételt eredményezhetnek. 
Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülés megnyitásával egyidejűleg gondoskodni 
kell a résztvevők személyazonosságának ellenőrzéséről. 
Az elektronikusa hírközlő eszközön megtartott elnökségi ülés a szavazás oly módon történik, hogy a 
szavazásra feltett kérdés tekintetében az egyesület elnök vagy egyenként megkérdezi a résztvevőket, 
vagy egyértelmű kézfeltétellel adják le szavazatukat. A szavazás lezárásakor az egyesület elnöke 
összeszámlálja a kérdésre leadott szavazatokat és ennek alapján kihirdeti a szavazás eredményét.  
Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott elnökségi ülés a jelen pontban nem szabályozott 
kérdésekben a közgyűlésre vonatkozó általános szabályok az irányadók. 
 

19. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.   

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

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 az egyesületnek nem tagja;  
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy  
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

 
20. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és – amennyiben van érintett tag- az 

érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 
határozatoknak az egyesület emailben történő közzétételével.  

 

21. Az elnökség projektek vezetésére projektvezetőt bízhat meg. 

A projektvezető feladata a napi operatív feladatok irányítása, amelybe elsősorban a projektek 
szervezése, előadók felkutatása, szerződéskötés, a projektcsapatok koordinálása, stratégia 
megvalósítása, új irányok, lehetőségek felkutatása, kommunikációs csatornák működtetése, marketing 
feladatok ellátása és koordinálása, projektek összehangolása tartozik. 
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A projektvezető az elnökségnek havi rendszerességgel beszámol. Két beszámoló között a napi ügyek 
folyamatossága érdekében önállóan döntéseket hozhat az alábbiak figyelembevételével:  

a) / a döntés az Egyesület céljaival összhangban legyen 
b) / a döntés a Közgyűlésen elfogadott éves tervvel összhangban legyen és annak megvalósítása 

érdekében történjen. 
c) a döntés nem igényli stratégiai vagy gazdálkodási szempontból az elnökséggel való egyeztetést, nem 

kapcsolódik hozzá szerződés vagy pénzügyi teljesítés 
 

 
    XI. 
Vagyongazdálkodás 

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

Bevételeit elsősorban: 

i. a tagok tagdíjai, illetve hozzájárulásai, 
ii. bel- és külföldi magán- és jogi személyek, más, nem jogi szervezetek felajánlásai, 

iii. a tagok, továbbá bel- és külföldi, magán- és jogi személyek, más, nem jogi szervezetek által az 
Egyesületnek átengedett vagyoni értékű jogok (pl.: ingyenesen átengedett szoftver, alkotás stb. 
felhasználási joga stb.), 

iv. közhasznú tevékenységéhez az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás, 
v. az Egyesület saját bevételei, így különösen kamatbevételek, szerződések alapján teljesített 

szolgáltatások ellenértéke, pályázati úton elnyert támogatások, a közhasznú tevékenység 
folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

vi. egyéb forrásokból származó pénzeszközök képezik. 

Az Egyesület csak céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében folytathat gazdasági - 
vállalkozási tevékenységet, amely tevékenység nem lehet az Egyesület céljaival ellentétes, és azok 
megvalósítását nem veszélyeztetheti. 

Az Egyesület kezességet nem vállalhat, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, s vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 
törlesztésére nem használhatja fel, befektetési tevékenységet nem folytathat. 

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt csak a jelen Alapszabályban 
meghatározott közhasznú tevékenységeire fordíthatja. 

Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatás bárki által megismerhető, s annak odaítélését a Közgyűlés által 
jóváhagyott szabályzat alapján az Egyesület pályázathoz kötheti. A pályázat azonban nem tartalmazhat olyan 
feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak 
előre meghatározott nyertese van. Ilyen színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

Az egyesület gazdálkodásáról az elnökség köteles az évi rendes közgyűlésen beszámolni. Az egyesület 
vagyonának állapotát és értékét az elnökség beszámolójában rögzíteni kell. 

 

 
XI.  

Záró rendelkezések  
  

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.  
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Alulírott Radványi Noémi, mint az egyesület elnöke ezennel tanúsítom, hogy a 2022. május 27-én 
hozott, Alapszabály módosítást érintő közgyűlési határozatok szerint az Alapszabály IV., V., VI., VII., 
VIII., IX., X., pontja került módosításra. A 2022. december 16-i Alapszabály módosítás során:  
  

• az Alapszabály a IV. fejezetének 1. pontjában módosult a tagdíj összege tekintetében; 
• az Alapszabály V. fejezetének 1. a) pontjában a rendestaggá válás feltételeiben; 
• az Alapszabály V. fejezetének 1. b) pontjában a pártolótaggá válás feltételeiben; 
• az Alapszabály V. fejezetének 1. c) pontjában kiegészült a tiszteletbeli tagsággal; 
• az Alapszabály VI. fejezetének 1. pontja kiegészült a tagfelvétel folyamatának tekintetében; 
• az Alapszabály VII. fejezetének 1.d) pontja a rendestag pártolótaggá válása tekintetében; 
• az Alapszabály VII. fejezetének 2.a) pontjában a pártolótag  kilépésével kiegészült; 
• az Alapszabály VII. fejezete3. a), b), c) pontjai a tiszteletbeli tagsági jogviszonyának 

megszűnésével kiegészült;  
• az Alapszabály VIII. fejezetének 1. a) kiegészült a szabályzatírás nevesítésével;  ;   
• az Alapszabály VIII. fejezetének 2. pontja kiegészült a tiszteletbeli tagsággal, c) pont 

szavazati jog nélküliség definiálásával; 
• az Alapszabály VIII. fejezetének 3. pontja kiegészült a tagi jogviszonyok 2023. január 01-től 

rendezésésnek módjával. 
• az Alapszabály IX. fejezete módosult az 1. b) pont a tag támogatásával; 
• az Alapszabály IX. fejezete módosult az 1. d) pontban 15-ről 12 hónapra módosult a nem 

fizetési határidő; 
• az Alapszabály IX. fejezete 2 pontja kiegészült a tiszteletbeli tagok kötelességei tekintetében;  
• az Alapszabály X. fejezete 5. pontja kiegészült a közgyűlés módjainak megnevezésével; 
• az Alapszabály X. fejezete módosult a 9. pontban kiegészült a közgyűlés módjainak 

tekintetében; 
• az Alapszabály X. fejezete 17. g) pontja módosult az összeghatár tekintetében és kiegészült a 

hirdetési szerződéssel; 
 

A kiegészítések dőlt, félkövér betűvel kerültek jelölésre az Alapszabályban.  
 
  
Kelt: Budapest, 2022. év december hó 16. napján  
  
  
   

                                                                                                          Aláírás  
                  Radványi Noémi, Elnök  
  
Tanú I.         Tanú II. 

Aláírás        Aláírás 

Név:         Név: 

Lakcím:        Lakcím: 
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Személyigazolványszám:       Személyigazolványszám:

               


