A MAGYAR HOLISZTIKUS EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően létrehozzuk a
Magyar Holisztikus Egyesületet.
Az Egyesület 2014. 12. 01-én az alábbi Alapszabályt fogadta el.
I.
AZ EGYESÜLET ADATAI
1. Az Egyesület neve: Magyar Holisztikus Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: M.H.E.
Az Egyesület székhelye: 2230 Gyömrő, József Attila u. 27/a
Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság
2. Az Egyesület jogállása
Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.
3. Az Egyesület célja:













az ezotéria hitelének visszaszerzése és megszilárdítása;
útmutatás nyújtása az Univerzum törvényszerűségeinek megértésében;
átfogó kép alkotása a holisztikus világszemlélet több oldalú megismertetésével;
a lelki-szellemi egyensúlyra való törekvés népszerűsítése az EGÉSZ-ség érdekében;
többszintű oktatási rendszer létrehozása és fenntartása az előzőek tükrében;
szakirányú kutatások, tesztelések folytatása;
a testi-lelki-szellemi egységet elősegítő tradicionális és alternatív módszerek megismertetése;
előadások, rendezvények, konferenciák szervezése;
tagjai részére a rendszeres szakmai fejlődés lehetőségének biztosítása;
harmónián alapuló közösségi élet kibontakoztatása, építése;
közös érdekképviselet;
kapcsolattartás hasonló szervezetekkel;

Az Egyesület - céljainak megvalósítása érdekében történő - alapvető feladatai:
-

a tagok szakmai színvonalának folyamatos növelése;
oktatóink, előadóink hitelességének, szakmai múltjának a szem előtt tartása;
a tagok közös érdekeinek képviselete és védelme;
a tagok tevékenységének szükség szerinti összehangolása;
a tagok egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös,
szervezetben történő ellátása;
a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása;
az emberek természet iránti, környezettudatos felelősségérzetének kialakítása és fenntartása;
együttműködés olyan ezoterikus és oktatási (vagy egyéb) szervezetekkel, amelyek szintén
célja a tudatosság előmozdítása;
információszerzés és -közlés a tagok részére;
kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató nemzetközi
szervezetekkel;

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei,
valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

II.
A TAGSÁGI VISZONY
1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel
nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Az Egyesületi tagság
formái:
a) rendes tagság,
b) tiszteletbeli tagság,
c) pártoló tagság.
2. Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű nagykorú személy, jogi személy,
jogi személyiség nélküli társaság, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát
elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.
Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat
benyújtásával kérelmezheti. Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület
alelnökének kell benyújtani. A kérelmet az alelnök terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület rendes
tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.
Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján
gyakorolják.
Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;
f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
Minden tagot megillető jogosultság a felülvizsgálat lehetősége, eszerint az Egyesület tagja,
és vezető tisztségviselője kérheti a bíróságtól a tagok és/vagy az Egyesület szervei által
hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az
Alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól
számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a
határozatról tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A határozat
meghozatalától számított egy éves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem
jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha
tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
A rendes tagokat egyenlő kötelezettségek terhelik, a tag nem veszélyeztetheti az Egyesület
céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály, az Ügyrend és egyéb egyesületi szabályzatok
rendelkezéseit;
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat,
és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
c) kötelesek az Egyesület részére egyszeri vagyoni hozzájárulást teljesíteni, melynek
összege 1.000,– (azaz egyezer) forint tagsági díj. A vagyoni hozzájárulás összege
jelképes – és a tagsági díj első befizetésével teljesített. Az Egyesület részére teljesített
vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét a későbbiekben nem lehet visszakövetelni.

3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő oktatási,
tudományos vagy szakmai eredményeket elért személy, aki az Egyesület érdekében végzett
kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja.
A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen
javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik.
A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre nem
választható, szavazati joga nincs. A tiszteletbeli tag részt vehet a Közgyűlésen.
Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli
tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).
4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet
(Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és
folyamatos támogatására.
A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi személy tag
jogait képviselője útján gyakorolja.
A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség
viselésére nem választható.
5. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
b) a tag kizárásával: Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az
Egyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület
céljainak megvalósítását. A kizárás oka lehet, ha a tag az Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti,
nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. A kizárásról szóló döntést a taggal 8
napon belül írásban kell közölni. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül
fellebbezéssel lehet élni, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. Az Elnökség kizárásról
szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja;
c) a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével;
d) a tagsági viszony megszűnhet a tagsági viszony Egyesület általi felmondásával akkor is, ha
az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az Egyesület a tagsági viszonyt harminc napos határidővel írásban
felmondhatja.

III.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
1. Az Egyesület szervei
Az Egyesület testületi szervei:
a) Közgyűlés;
b) Elnökség;
Az Egyesület tisztségviselői:
a) elnök;
b) 1. alelnök
c) 2. alelnök
d) jegyzőkönyvvezető
2. A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a természetes
személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben
megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Budapest Környéki
Törvényszék elrendeli.
A Közgyűlést az elnök írásban (ide értve az elektronikus levelet is) hívja össze. Szabályszerűnek az
összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját
megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései
nyilvánosak.
A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy közzétételével
hívja össze.
A meghívónak tartalmaznia kell:
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A döntéshozó szerv az ülését az Egyesület székhelyén tartja.
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.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A napirend kiegészítését, annak megfelelő indoklásával a meghívástól számított 48 órán
belül lehet kérni az összehívó szervtől vagy tisztségviselőtől.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az
egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb
száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal
új Közgyűlést kell kitűzni.
A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképességhez a megismételt közgyűlésen is
jelen kell lennie a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosultnak.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A határozatképtelen Közgyűlés – az eddig megjelölt feltételek esetén is – csak akkor válik
határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják.
A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök
által felkért tagok hitelesítenek.
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az
éves beszámolót, amelyet egyhangúlag fogadnak el. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg
kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek
kell tekinteni.
Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának
kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy



bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést 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.
A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges: személye).
Az jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve
és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület
alelnöke látja el.
A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható
módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza .
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az
Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját
költségre másolatot készíthet.
A Közgyűlés az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza az Egyesület
szolgáltatásainak igénybevételi módját és feltételeit, a működésről készült szakmai beszámolókat,
valamint az oktatások feltételeit, tanmenetét. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki
által megismerhetők.
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az éves költségvetés elfogadása;
b) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása;
c) olyan szerződés megkötésének a jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjaival,
elnökségi tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt;
d) az egyesületi tagok kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
e) esetleges felügyelő bizottsági tagok megválasztása
f) végelszámoló kijelölése
A közgyűlés további kizárólagos hatáskörei
a) megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, valamint tisztségviselőit: az
elnököt, az alelnököket.
b) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az
Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
c) jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
d) meghatározza a következő naptári évre esedékes, előrelátható tanrendet, programokat;
e) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
f) az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása
ügyében;
g) az Egyesület megszűnésének, vagy más szervezetekkel való egyesülésének és
szétválásának az elhatározása
3. Az Elnökség
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 tagú Elnökség látja el.
Az Elnökséget a Közgyűlés választja 1 évre.
Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatóak meg.

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről
a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 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.

4. Az Egyesület tisztségviselői
A tisztségviselőket a Közgyűlés választja.
Az elnök, az alelnökök és a jegyzőkönyvvezető megbízatása a megválasztás napjától 1 évre szól.
A mandátum lejárta után mindhárom tisztségviselő a tisztségre újra megválasztható.
Az Elnökség feladata, hatáskörei:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés 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;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az alelnökök feladatai:
a) az elnök konzultánsaiként működnek, szakterületi megoszlásban;
b) az elnök akadályoztatása esetén vezetik a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését;
c) az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése;
d) tájékoztatják a tagokat az Egyesület munkájáról;
e) az alelnökök előkészítik a vezető szerv üléseit, biztosítják működését és gondoskodnak a
határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezelik.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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 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.

IV.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE
Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése
alapján – az ügyészség gyakorolja.
Az Egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet a Ptk. 3:34 § (1) bekezdése alapján az
Egyesületet nyilvántartó Budapest Környéki Törvényszék látja el.
A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági
vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat
az Egyesület döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.
Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek
eredményre, a nyilvántartó bíróság megszünteti az Egyesületet.

V.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti.
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak Egyesülettel egyesülhet és csak
Egyesületekre válhat szét.
Rendes tagok belépésekor és más egyesülettel való esetleges egyesüléskor a vagyoni
hozzájárulás összege személyenként 1.000,– (azaz egyezer) forint tagsági díj. A vagyoni
hozzájárulás összege jelképes – és a belépéskor a fent meghatározott összegű tagsági díj
befizetésével teljesített. Az Egyesület részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak
értékét a későbbiekben nem lehet visszakövetelni.

Kelt:
Gyömrő, 2014. december 01.

Ezt az alapszabályt – a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – az Egyesület alapító tagjai
egybehangzó akaratnyilatkozattal 2014. 12. 01-én fogadták el. Egyetértésüket mind a tisztségviselők,
mind az alapító tagok aláírásukkal és személyi adataikkal igazolják.

