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A PRIMUS MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE 

ALAPSZABÁLYA 
 

- egységes szerkezetben 
a 2022. május 17. napján 

az egyesület közgyűlése által elfogadott módosításokkal - 
 

I. 
Az egyesület adatai 

 
1. Az egyesület neve: PRIMUS Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesülete 
 
2. Az egyesület székhelye: 1134 Budapest, Váci út 37. 1. em. 
 

 
II. 

Az egyesület célja, tevékenysége 
 
1. Az egyesület célja: A Magyarország területén működő magán egészségügyi szolgáltatók szakmai 

gazdasági érdek-képviselete. A magán egészségügyi szolgáltató szektor ismertségének, 
elfogadottságának és elismertségének növelése. A minőségi magán egészségügyi tevékenységgel 
kapcsolatos minimum elvárások megfogalmazása és azok érvényesítése. Megkülönböztetés mentes 
egészségügyi vállalkozási környezet meghatározása és érvényesítése. A magán egészségügyi 
szolgáltatók által végzett tevékenységek tényleges értéken történő közösségi finanszírozásának elérése. 
A betegbiztonság, a tisztességes üzleti környezet és a tisztességes üzleti verseny érvényesülésének 
elérése az egészségügyi szektorban.  

 
2.    Az egyesület tevékenysége: Az egyesület céljai elérése érdekében tematikus szakmai találkozókat, 

konferenciákat, kiállításokat szervez, vitairatokat, javaslatokat, előterjesztéseket, kiadványokat készít és 
publikál, aktív párbeszédet kezdeményez, folytat és együttműködik a magyarországi egészségügyi ágazat 
különböző szereplőivel, korszerű működési standardokat dolgoz ki, ami alapján védjegyet alapít  
és mindezek támogatására és céljai elérésére vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalkozást, 
alapítványt hozhat létre és működtethet. 

 
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. 

Vagyoni Hozzájárulás 
 

 
1. Az egyesületbe újonnan belépni kívánó tagok egyszeri belépési díjat fizetnek. A belépési díj összegét az 

egyesület közgyűlése határozatában állapítja meg. 
 

A tag a tagsági jogviszonya keletkezését követő 8 napon belül köteles a belépési díjat egy összegben az 
az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 



 
 

2. Az egyszeri belépési díjon felül az egyesület tagjai éves rendszerességgel vagyoni hozzájárulásként 
tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét az egyesület közgyűlése határozatában állapítja meg. 
 
A tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági 
jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 20. napjáig 
köteles az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 
3. A közgyűlés az egyesület egyes egyedi jelleggel felmerülő tevékenységeinek finanszírozása céljából 

kiegészítő tagdíjfizetés elrendeléséről dönthet. 
 
A közgyűlés évente legfeljebb egy alkalommal rendelhet el kiegészítő tagdíjfizetést. Az egy évben 
teljesítendő kiegészítő tagdíjfizetések összege tagonként nem haladhatja meg a mindenkori éves rendes 
tagdíj összegét. 
 
A kiegészítő tagdíjfizetési kötelezettséget és a kiegészítő tagdíj összegét, továbbá az egyes tagok által 
teljesítendő összegeket a közgyűlés kiegészítő tagdíjfizetést elrendelő határozatában kell meghatározni. 
 
A kiegészítő tagdíjat a közgyűlési határozat meghozatalától számított 15 naptári napon belül kell egyesület 
bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 
V. 

A tagság 
 
1.  Az egyesület tagsága rendes-, és pártoló tagokból áll. Ahol a jelen alapszabály „tag”-ot említ, ott 
kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában az egyesület rendes tagját kell érteni.  
 
2. Az egyesület tagja lehet az a jogi személy aki  

- Magyarország területén a szükséges hatósági engedélyek birtokában magán egészségügyi 
szolgáltatást nyújt és  

- az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá  
- az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja,  
- a Minősített Magánegészségügyi Szolgáltató tanúsító védjegy („Védjegy”) jogszerű használója, vagy 

vállalja, hogy a belépéstől számított egy éven belül a védjegyhasználati jogot megszerzi, továbbá 
- az éves konszolidált, egészségügyi szolgáltatásokból származó árbevétele a vele egy konszolidációs 

körbe tartozó vállalkozásokkal számítottan a nettó 100.000.000,- Ft –ot eléri, és ebből a bevételből 
legalább nettó 50.000.000,- Ft humán magán-egészségügyi szolgáltatásokból származik, valamint  

- a belépési díjat és a tagdíjat az egyesület részére határidőben megfizeti és az alapszabály 
feltételeinek megfelel 

 
3.  Pártoló tag az a személy vagy szervezet lehet, aki az egyesület munkáját évente legalább a pártoló tag 
tárgyévet megelőző évi nettó árbevétele 2%-ának megfelelő, de legfeljebb egymillió forint vagyoni 
hozzájárulással vagy szolgáltatás-felajánlásával támogatja, és két rendes tag írásban ajánlja, valamint elfogadja 
az egyesület alapszabályát és a felvételét a közgyűlés a VI. pontba foglaltak szerint támogatja. 
 
Jogelőd nélkül alapított szervezeteként, ha a tárgyévet megelőző üzleti év adatai hiányoznak, akkor az első 
évben a pártoló tagi vagyoni hozzájárulás vagy szolgáltatás-felajánlás értéke 1.000.000 Ft. 
 
4. Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő pártoló tag jogviszonya keletkezésének évében 
a vagyoni hozzájárulás vagy szolgáltatás-felajánlás időarányosan számított részét a jogviszony létesítésétől 
számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 20. napjáig köteles teljesíteni. 
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5.  A pártoló tagság az alapszabály VII. pontjába foglalt kilépéssel, továbbá kizárással szűnik meg. Pártoló 
tagok kizárására a rendes tagok kizárására vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
6. A pártoló tag az egyesület munkájában részt vehet, a közgyűlésen tanácskozási joggal jelen lehet, de 
szavazati jog nem illeti meg. 
 
7. Pártoló tag tisztséget nem viselhet, továbbá nem terheli belépési díj és tagdíj fizetési kötelezettség. 

 
VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 
1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület 

megalakulását követően a tagság a közgyűlés tagfelvételt elbíráló határozatának meghozatalával 
keletkezik. A tagfelvételre jelentkezőnek a belépési nyilatkozatot az elnökhöz kell benyújtania, melyhez 
mellékelni kell az egyesület legalább 3 tagjának írásbeli ajánlását. A belépési nyilatkozatot tevő leendő 
tag alapszabálynak való megfelelését az elnök megvizsgálja. Amennyiben az elnök azt állapítja meg, hogy 
a felvételt kérő tag az egyesület alapszabályában meghatározottaknak megfelel, úgy a 45 napon belül 
rendkívüli közgyűlést hív össze vagy írásbeli szavazást kezdeményez, melynek napirendje tartalmazza a 
csatlakozni kívánó új tag felvételéről szóló napirendi pontot. Az új tag felvételéről a közgyűlés dönt, az 
adott ülésen jelenlévők szavazatának 2/3-os többségével. Az új tag felvétele esetén az erről szóló 
határozatot közölni kell a felvételt nyert taggal és az egyesület tagságával egyaránt. A tagfelvételi kérelem 
elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 
VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 a./ A tag kilépésével. 

b./ A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 
 c./ A tag jogutód nélküli megszűnésével. 
 d./ A jogutódlás cégjegyzékbe történő bejegyzésével, amennyiben a jogutód már tagja az egyesületnek; 

e./ A tag kizárásával. 
 
Természetes személy pártoló tag esetén a pártoló tagsági jogviszony megszűnik a pártoló tag halálával 
is. 

 
2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás 

nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökhöz történő megérkezése napján 
szűnik meg. 

 
3. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondására akkor kerülhet sor, ha:  
 

- a tag a tagdíj fizetési kötelezettségének a befizetési határidőt követő 30 napig sem tesz eleget   
- a belépési díjat a felvételt jóváhagyó határozat meghozatalát követően az alapszabályba foglalt  
határidőt követő 8 napon belül sem fizeti be az egyesület számára 
- a tag 3 év átlagában nem felel meg az alapszabályba foglalt bevételi feltételeknek 
- az új tag a Védjegy használati jogosultságát nem szerzi meg egy éven belül, vagy a tag az elvesztett 
jogosultság helyreállítása iránt 3 hónapon belül nem intézkedik a tanúsítási eljárás megindításának 
kezdeményezésével; 
- a magán egészségügyi tevékenységét megszünteti  



 
 
Amennyiben a tag a tagsági díjat határidőn belül nem fizeti meg, az ügyvezetés ajánlott tértivevényes 
levél útján írásban, a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) napos póthatáridő tűzése mellett felszólítja a 
késedelmes tagot a tagsági díj megfizetésére, egyúttal tájékozatja, hogy a póthatáridőre történő teljesítés 
elmaradása esetén az egyesület tagsági jogviszonyát felmondás útján megszüntetheti. Amennyiben a tag 
tagdíj fizetési kötelezettségének póthatáridőn belül nem tesz eleget, úgy az egyesület tagságát felmondás 
útján megszüntetheti. 

 
Az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban mondhatja fel. A felmondási jogot 
az elnök – a Védjegy használati jog hiánya okán történő felmondás esetén a közgyűlés -  gyakorolja. 

 
4. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, 

aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 
magatartást tanúsít. 

   
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnök folytatja le. A kizárási 
eljárásban a tagot az elnök meghallgatásra hívja azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű 
meghívása ellenére történő távolmaradása a meghallgatás megtartását nem akadályozza tovább azzal a 
felhívással, hogy védekezése alapjául szolgáló nyilatkozatokat valamint okirati bizonyítékokat az elnök 
részére a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül terjessze elő. A benyújtott nyilatkozatok 
valamint okiratok birtokában és a meghallgatás eredményéhez képest az elnök dönt arról, hogy a 
közgyűlés elé terjeszti-e a tag kizárására vonatkozó javaslatát. Az elnök utóbbi döntéséről a tagot írásban 
értesíti és tájékoztatja, hogy védekezése alapjául szolgáló nyilatkozatokat valamint okirati bizonyítékokat 
a közgyűlésen is előadhatja. A tag kizárásáról a tag meghallgatása után a közgyűlés határoz. A közgyűlés 
határozatáról a tagot írásban tájékoztatja azzal, hogy a tudomásszerzéstől számított 30 nap áll a 
rendelkezésére, hogy a döntés elleni jogorvoslatként bírósághoz forduljon. 

 
VIII. 

A tagok jogai 
 
1. Az egyesület tagja jogosult: 
 a./ az egyesület tevékenységében részt venni 
 b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 
 c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

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

meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
 
  
 

IX. 
A tagok kötelezettségei 

 
1. Az egyesület tagja: 
  
 a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
 b./Köteles a tagdíjat és az egyszeri belépési díjat annak esedékességéig megfizetni. 
 c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani. 
 d./ Köteles a székhelyét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnöknek  
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bejelenteni. 
 e./ Köteles elektronikus elérhetőségének címét (e-mail címét) az elnök részére bejelenteni, valamint ezen 

e-mail cím változását haladéktalanul bejelenteni. 
  

X. 
Az egyesület szervei 

 
1.       Az egyesület szervei: 
a./ Közgyűlés; 
b./ Elnök; 
c./ Felügyelőbizottság; 
d./ Tanúsítási Bizottság. 
 

 
A Közgyűlés 

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

a) az alapszabály módosítása; 
b) a védjegyszabályzat és a kapcsolódó módszertani kézikönyv módosítása; 
c) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
d) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 
e) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj és belépési díj megállapítása; 
f) döntés kiegészítő tagdíj fizetésének elrendeléséről 
g) az éves beszámoló - ezen belül az elnöknek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - 

elfogadása; 
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával vagy vezető 

tisztségviselőjével köt; 
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 
j) döntés az egyesület jövőbeni védjegyének elfogadásáról és a védjegy felhasználásának valamint 

hasznosításának kritériumairól és szabályairól; 
k) döntés a tagok felvételéről és kizárásáról; 
l) a nettó 1.000.000,- értékhatárt meghaladó, egyesületi vagyon kezelésére, a vagyon felhasználására 

és befektetésére vonatkozó döntések meghozatala, 
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
 

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
5. A közgyűlést az elnök legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,  

elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható  
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak 
a IX. fejezet 1. pont e./ alpont alapján bejelentett vagy bejelentés hiányában a cégjegyzékben 
nyilvántartott e-mail címére történő kézbesítés. 

 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 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 közgyűlés az eredeti napirendi pontok 
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot 
legalább 30 perc és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. 
 

         A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén nyilvánosságra kell hozni. 
 

 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az  
egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 
kiegészítésének tárgyában az elnök 2 napon belül dönt. Az elnök 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 elnök 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.  

 
Az egyesület azon tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább 25 százalékával rendelkeznek, az ok 
és a cél megjelölésével bármikor kérhetik az egyesület közgyűlésének összehívását. Ha az elnök a 
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a közgyűlés ülésének a lehető 
legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, úgy a közgyűlést indítványozók jogosultak az ülés 
összehívására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. Az egyesület közgyűlése 
a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy az 
egyesület viseli-e.  

 
6. Az elnök 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. 
 

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 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. 

 
9. 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 a jegyzőkönyv hitelesítő személyét,  
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 
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10. 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 székhelyét. 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; 
 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 egy erre 
 megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 
 
11. 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)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
e)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

12. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  
 
A védjegyszabályzat és a kapcsolódó módszertani kézikönyv módosításához, a kiegészítő tagdíjfizetési 
kötelezettség előírásához, valamint az alapszabály VI. pont 1. pontjában foglaltakkal összhangban az új 
tag felvételéhez a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  
 
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. 

 
13. A tagok a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. 

A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak az elnök írásban köteles 
a IX. fejezet 1. pont e./ alpontja alapján bejelentett vagy bejelentés hiányában a cégjegyzékben 
nyilvántartott e-mail címre megküldeni úgy, hogy a döntésre a tagoknak legalább 8 (nyolc) naptári nap 
álljon rendelkezésre. A tagok e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. 
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül, vagy ha valamennyi tag 
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított 3 (három) napon belül az elnök 
megállapítja a szavazás eredményét és azt írásban közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási 
határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének a napja.  



 
 
14. A közgyűlésen a tagok személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is 

részt vehetnek és gyakorolhatják jogaikat. Ez történhet számítógépes vagy telefonos hálózati  
kapcsolaton keresztül egyaránt (pl. VoIP szolgáltatással vagy telefonkonferencia-beszélgetéssel), ha a 
tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított (valós 
idejű párbeszéd, vagyis mindegyik tag mindegyik jelenlévővel tudjon kommunikálni oly módon, hogy a 
többiek azt figyelemmel kísérhessék).  

 
Elnök 

 
15. Az egyesület ügyvezetését az elnök látja el.  
 
16.  Az elnök feladatkörébe tartozik: 
 

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 (legfeljebb a források erejéig terjedő) felhasználására 
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 elnök 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; 
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
 
Ha a költségvetést a közgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, az elnök jogosult a megelőző évre 
vonatkozó költségvetés megfelelő alkalmazásával a kiadásokat teljesíteni és a bevételeket beszedni. 

 
17. Az elnököt a közgyűlés választja két év határozott időtartamra. 
 

Megszűnik az elnöki megbízatás: 
a./ visszahívással; 
b./ lemondással; 
c./ jogutód nélküli megszűnésével; 
d./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
Az elnök a megbízatásáról az egyesülethez címzett, és valamennyi egyesületi taggal közölt nyilatkozattal 
bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnök 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá. 
 

18. A jogi személy elnök köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat 
nevében ellátja. Elnök által kijelölt, a vezető tisztségviselői feladatokat személyében ellátó természetes 
személy az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 
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körben nem korlátozták. 
 
Az elnökre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Az elnök által kijelölt, a vezető 
tisztségviselői feladatokat személyében ellátó természetes személy az elnöki feladatait személyesen 
köteles ellátni. Nem lehet elnök által kijelölt, a vezető tisztségviselői feladatokat személyében ellátó 
természetes személy az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet az 
elnök által kijelölt, a vezető tisztségviselői feladatokat személyében ellátó természetes személy az, aki 
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény. 61.§ (2) bek. 
i) pont).  
Nem lehet elnök által kijelölt, a vezető tisztségviselői feladatokat személyében  
ellátó természetes személy 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 elnök által kijelölt, a vezető tisztségviselői feladatokat személyében ellátó természetes személy az, 
akit eltiltottak az vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
19. Az egyesület elnöke 2024. május 17. napjáig: 
 
 Név: Doktor24 Medicina Zrt. 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37. 1. em.   
Cégjegyzékszám: 01-10-140606 
 
Elnöki feladatok személyes ellátására kijelölt természetes személy: 
Név: Lancz Róbert György 
Anyja születési neve: Szilasi Márta 
Lakcíme: 2133 Sződliget, Nyárfa köz 13. 
 
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

. 
 

Felügyelőbizottság 
 

20.   A tagok három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a feladattal, hogy az 
ügyvezetést az egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

 
21.   A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés az egyesület tagjai közül választja. A jogi személy 

felügyelőbizottsági tag köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a felügyelőbizottsági tagi 
feladatokat nevében ellátja. Felügyelőbizottsági tag által kijelölt, a felügyelőbizottsági tagi feladatokat 
személyében ellátó természetes személy az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottsági tag által 
kijelölt, a felügyelőbizottsági tagi feladatokat személyében ellátó természetes személy, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi 
személy vezető tisztségviselője. 

 
22.  A felügyelőbizottsági tag által kijelölt, a felügyelőbizottsági tagi feladatokat személyében ellátó 

természetes személy a felügyelőbizottság munkájában személyesen köteles részt venni. A 
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak. 



 
 

A közgyűlés által megválasztott felügyelőbizottsági tagok tagsági jogviszonya az elfogadással jön létre.  
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az 
elnökhöz intézi. 

 
23. A felügyelőbizottság működése 
 

A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni. 
 
A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető 
tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, 
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja. 
 
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.  

 
24.  A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 
 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 
teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben. 

 
25.  A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság elnökét maga választja tagjai közül. A 

felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az alapszabály és az 
egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

 
26.  A felügyelőbizottság megválasztott tagjai 2023. június 5. napjáig: 

 
1. 
Név: RMC Medical Kft. 
Székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 74-78. A. ép. 3. em. 
Cégjegyzékszám: 01-10-048721 
 
A felügyelőbizottsági tagsági feladatok személyes ellátására kijelölt természetes személy: 
Név: Kadala Zsuzsanna 
Anyja születési neve: Fülöp Ágota 
Lakcíme: 1097 Budapest, Ecseri út 15. 3. 
 
2. 
Név: Da Vinci Kft. 
Székhely: 7635 Pécs, Málics Ottó utca 1. 
Cégjegyzékszám: 02-09-069192 
 
A felügyelőbizottsági tagsági feladatok személyes ellátására kijelölt természetes személy: 
Név: Kovács Antal 
Anyja születési neve: Tibáld Judit 
Lakcíme: 7400 Kaposvár, Vöröstelek utca 32. 
 
3. 
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Név:  Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Kft. 
Székhely: 1125 Budapest, Zalatnai utca 2. 
Cégjegyzékszám: 01-09-283801 
 
A felügyelőbizottsági tagsági feladatok személyes ellátására kijelölt természetes személy: 
Név: dr. Soós Miklós 
Anyja születési neve: Molnár Lenke Viktória 
Lakcíme: 2000 Szentendre, Tilinkó utca 8. 
 

27. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása két év határozott időtartamra szól. 
 

28.      A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga határozza meg. 
 

Tanúsítási Bizottság 
 

29.  A Tanúsítási Bizottság az egyesület által létrehozott és lajstromoztatott védjegy használatának 
engedélyezéséről határozó elsőfokú döntéshozó szerv. 

 
A Tanúsítási Bizottság döntése ellen a döntés címzettje a közgyűléshez jogosult fellebbezni. 

 
A Tanúsítási Bizottság feladatkörébe tartozik: 

 
a) a védjegy használatának jogára pályázó magán egészségügyi szolgáltató pályázatának formai- és 

tartalmi elemeinek megfelelőségének előzetes ellenőrzése; 
 

b) a védjegy használatára vonatkozó kérelmet elutasító, vagy a védjegy használatának engedélyezését 
tartalmazó elsőfokú döntés meghozatala a tanúsítási eljárás lezárásaként; 

 
c) egyéb, melyet az alapszabály vagy a védjegyszabályzat a Tanúsítási Bizottság feladatkörébe utal. 

 
A Tanúsítási Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 
 

30.  A Tanúsítási Bizottság három tagból álló bizottság. 
 

A Tanúsítási Bizottság tagjait a közgyűlés az egyesület tagjai közül egyszerű többséggel választja meg 
két év időtartamra. 
 
A Tanúsítási Bizottságba a közgyűlés az egyesület tagjai közül egyszerű többséggel két póttagot választ. 
Amennyiben a tagok és póttagok együttes száma három alá csökken, a közgyűlés köteles új tag, illetve 
póttag választásával a tagok, illetve póttagok előírt létszámát biztosítani.  
 

31.   A jogi személy Tanúsítási Bizottsági tag köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a tagi feladatokat 
a nevében ellátja. Tanúsítási Bizottsági tag által kijelölt, a tagi feladatokat személyében ellátó természetes 
személy az a nagykorú személy lehet, aki a kijelölő Tag munkavállalója vagy vezető tisztségviselője, és 
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

 
Nem lehet a Tanúsítási Bizottság tagja által kijelölt, a tagi feladatokat személyében ellátó természetes 
személy, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn. 
 

32.  A Tanúsítási Bizottság tagja köteles visszahívni azt a természetes személyt, aki a tagi feladatokat 
nevében ellátja, amennyiben az már nem felel meg a jelen alapszabályban előírt követelményeknek. 



 
 
33.  A közgyűlés által megválasztott Tanúsítási Bizottsági tagok tagsági jogviszonya az elfogadással jön létre.  

A Tanúsítási Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Tanúsítási Bizottság tagja lemondó nyilatkozatát az 
elnökhöz intézi. 

 
34.  A Tanúsítási Bizottság tagjai és Tanúsítási Bizottság tagja által kijelölt, a tagi feladatokat személyében 

ellátó természetes személy kötelesek a tagi feladatok ellátásával összefüggésben átadott vagy ismertté 
vált, valamennyi információt (ideértve a szóbeli közlés útján megismert információkat is), az 
adathordozótól és a megjelenési formától függetlenül üzleti titokként kezelni és megőrizni. 

 
 

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. 

 
 
Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások 
alapján hatályos tartalmának. 
 
Budapest, 2022. _________________. 
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