Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége
EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi
Vállalkozások Országos Szövetsége Egyesületet.
Az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége Egyesület 2013. május 13-i közgyűlése az alábbi
módosított alapszabályt fogadta el,:

I.
Az Egyesület adatai
1. Az Egyesület neve: Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége Egyesület
2. Az Egyesület székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.
3. Az Egyesület működési területe: Magyarország

II.
Az Egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület célja:
Vállalkozó- és magán egészségügyi szolgáltatók számára működésükhöz vállalkozásismereti és szolgáltatási háttér
biztosítása kiemelten az alábbi területeken:
- pénzügy
- marketing
- jog
- minőségügy
- pályázatírás
- szakhatóságokkal való együttműködés
- egészségnevelés, prevenció, egészséges életmód támogatása
2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó
szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, Magyarországon és külföldön, amelyek segítik az Egyesület
eredményes működését és céljainak megvalósítását.
3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai
szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot alapíthat, ilyenbe tagként beléphet.
4. Az Egyesület feladatai:
- oktatás
- tanácsadás
- konferencia szervezése
- vállalkozó orvosok és más egészségügyi szakemberek közti szakmai kapcsolat, közös munka megteremtése
- adatbázis készítése
- érdekérvényesítés
- lobbi

III.
Az Egyesület tagsága
1. Az Egyesület tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely jogi és
nem jogi személyiségű gazdasági társaság, szövetkezet, akik tevékenységi köre tartalmazza a TEÁOR 2009 86
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Humán-egészségügyi ellátásba tartozó tevékenységi körök közül legalább egyet, és éves árbevételének több mint
50%-a ezen tevékenységekből származik.
A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Egyesület Elnöksége határoz, két tag javaslata
alapján. Az elnökség a tagfelvételi kérelmet indokolás nélkül elutasíthatja. Elutasító döntés esetén a jelentkező
jogorvoslattal élhet a Közgyűlés előtt.
Az Egyesület tagjának jogai:
- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában,
észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
- a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
- felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
- választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
- indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
- betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
- a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés
összehívását kezdeményezheti.
2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és / vagy anyagilag támogatja az Egyesület
működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője
tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem
választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
3. Az Egyesület természetes személy pártoló tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet rendes tagok és pártoló tagok jogaikat képviselőik útján
gyakorolják. Az Egyesületbe gazdálkodó szervezetként, vagy ezek valamely elv szerinti szövetségeként, stb. belépő
tagok jogaikat saját alapszabályuk, alapító okiratuk, vagy társasági szerződésük szerint felhatalmazott képviselőjük
útján gyakorolják, akik személyükben tisztségre választhatók. Az Egyesület tagjai, illetve annak képviselői
képviseleti joguk gyakorlását meghatalmazás útján a képviselt cégen belül más személyre átruházhatják. A
Közgyűlésen/Küldöttgyűlésen egy személy egyidejűleg egy tag képviseletére jogosult, s egy tagnak egy képviselője
lehet.
4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület
munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását, továbbá éves tagdíjat fizetni, melynek összegét az Elnökség
javaslatára a közgyűlés határozza meg. Az éves tagdíj mértéke a rendes tag előző éves nettó árbevételének 0,1%-a
de minimum éves 10.000,- Ft. A Tagdíj mértéke Tisztségviselőket és Munkacsoportok illetve Tanácsadó Testületi
tagjait delegáló tagok esetében maximum éves 10.000,- Ft.

5. A tagsági viszony megszűnik:
- a tag halálával illetve jogutód nélküli megszűnésével,
- az Egyesület megszűnésével,
- a tag kilépésével,
- a tag kizárásával.
6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül
- azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak
abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját
hibájából nem fizette meg a tagdíjat. Ezen esetben először a tagdíj fizetés elmaradásának rendezésére a tagot írásban
fel kell szólítani. Amennyiben a felszólítást követően sem kerül rendezésre a tagdíjhátralék, az Elnökség dönthet a
kizárásáról. A tag felülvizsgálatért írásban a Közgyűléshez fordulhat.
- azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
Az Elnökség tagjainak kizárása ügyében a Közgyűlés dönt. Az Elnökség tagja a kizáró határozat ellen 30 napon
belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel
élhet.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó
kötelezettségek teljesítése alól.
A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez
megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a
lemondott tag személyéről, és a lemondás elfogadásra kerül.
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IV.
Az Egyesület szervezete
1. Az Egyesület szervei:
Közgyűlés,
Elnökség,
Titkár
Munkacsoportok, Tanácsadó testületek
2. A Közgyűlés
A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze
kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére
meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell, hogy
a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a ismételt Közgyűlés ugyanazon napirenddel mikor és hol kerül
megtartásra.
A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az
elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

3. A Közgyűlést össze kell hívni:
- ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
- ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.
4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.
5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagok több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ismételten össze kell hívni.
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők
számára tekintet nélkül határozatképes, amit a meghívónak tartalmazni kell.
6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.
7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
- az Alapszabály elfogadása és módosítása;
- tisztségviselők megválasztása;
- tagdíj mértékének megállapítása;
- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
8. A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség
esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselők megválasztását kivéve határozatait nyílt szavazással
hozza.
9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
- az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
- az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
- a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.
10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki
az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes
szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb
szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha
valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy személyiségi jog, üzleti titok védelme ezt szükségessé
teszi.
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12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és
magánszemélyek képviselőit.
13. Elnökség
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja a Közgyűlés
hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az
Elnökséget az Elnök hívja össze. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség határozatképes, ha azon az Elnök és legalább
két elnökségi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze
kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az
Elnök és legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként
további tagok hívhatók meg.
14. Az öt tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából öt éves időtartamra. Az Elnökség
tagjai az elnök és 4 elnökségi tag.
Az Elnökség tagja magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, valamint - társadalmi szervezet nemzetközi jellege esetén - más
nem magyar állampolgár is lehet, feltéve hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
15. Az Elnökség feladata és hatásköre:
- tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező
tevékenység;
- az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés
megvitatása és elfogadása;
- az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
- az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
- személyzeti munka irányítása;
- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
- az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség
hatáskörébe von.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az
Egyesületnek.
Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

16. Az Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület elnöke
Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés az elnökség tagjai közül választja, aki tevékenységével a
Közgyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:
- az Egyesület tevékenységének irányítása;
- a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
- döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
- irányítja az Elnökség munkáját;
- vezeti az Elnökség üléseit;
- képviseli az Egyesületet;
- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
- összehívja az Elnökség üléseit;
- vezeti az ügyintéző apparátust;
- irányítja az Egyesület gazdálkodását;
- utalványozási jogot gyakorol;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat;
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- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
Az elnökség további tagjai
Az elnökség további tagjait a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja.
Az elnökség további tagjainak feladatköre és hatásköre:
- Az elnökség tagjai a 15. pontban körülírt testületi hatáskör gyakorlásában vesznek részt, más egyéb önálló
feladatkört nem látnak el.
Titkár
Az Egyesület napi működését a Titkár látja el. A Titkárt az Elnök bízhatja meg az Elnökség tagjai közül,
amennyiben erre szükséget lát. Titkár kijelölése nélkül a Titkári feladatokat az Elnök látja el.
A Titkár feladatait az Elnök határozza meg. Az Elnök a napi adminisztratív teendők végzésén túl az alábbi,
Alapszabály szerint az Elnök hatáskörébe utalt feladatokat átadhatja a Titkárnak:
- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
- vezeti az ügyintéző apparátust;
- irányítja az Egyesület gazdálkodását;
- utalványozási jogot gyakorol;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat;
Az Elnöki feladatok és hatáskörök Titkárnak való átadása kizárólag írásos formában, mind a Titkár mind az Elnök
aláírásával történhet meg. Az Elnök a feladatokat és hatásköröket bármikor egyoldalú írásos nyilatkozatával
visszavonhatja.
17. Munkacsoportok, Tanácsadó Testületek
Az Egyesület hatékony működése érdekében az Elnökség Munkacsoportokat, Tanácsadó Testületeket állíthat fel,
működtethet, szüntethet meg.
A Munkacsportok és Tanácsadó Testületek száma korlátlan. Elnevezésükről, mandátumukról, személyi
összetételükről, vezetőjükről, működési idejükről, működési rendjükről, beszámolási kötelezettségükről és minden
más, működésükkel összefüggő dologról az Elnökség saját hatáskörben dönt.
Munkacsoportokat, Tanácsadó Testületeket az Elnökség bármikor indoklás nélkül feloszlathat, tevékenységüket
beszüntetheti.
A Munkacsoportok, Tanácsadó Testületek munkája az Elnökség határozata alapján az Elnök írásos megbízó
levelének átvételével indul, illetve feloszlató levelének átvételével - határozott idejű mandátum esetén a mandátum
lejáratkor automatikusan - szűnik meg.
A Munkacsoportok és Tanácsadó testületek munkájukat maguk szervezik, irányítják. Elnöktől kapott írásos
megbízásuk tartalma alapján működnek.
A Munkacsoportok, Tanácsadó Testületek tagjai kizárólag az Egyesület rendes és pártolói tagjai lehetnek. Tagjaikat
az Elnök nevezi ki az Elnökség határozata alapján. Megbízatásuk az írásos megbízó levelének átvételével indul,
illetve Megbízás visszavonó levelének átvételével - határozott idejű mandátum esetén a mandátum lejáratkor
automatikusan - szűnik meg. Megbízásukat az Elnökség bármikor indoklás nélkül megszüntetheti.

V.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról
az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.
2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
- tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
- magán és jogi személyek támogatásai;
- az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
- rendezvény bevétel;
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- egyéb bevételek.
3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az
Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.
4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek
gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

VI.
Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik:
- ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
- ha feloszlatják,
- ha más szervezettel egyesül,
- ha az Egyesület szétválik,
- ha megszűnését megállapítják.
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző
szerve az Elnökség jár el.

VII.
Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a
mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
Az Egyesület Módosított Alapszabályát a 2013. május 13-i Közgyűlés fogadta el.
Kelt: ...Budapest,...2013. május 13...........................

..........................................
az Egyesület elnöke

..........................................
az Egyesület elnökségi tagja
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