
III. A társadalmi szervezet tagsága, a tagok jogai és kötelezettségei: 

 

1. Az Egyesület tagsága:  

 

Az Egyesület tagja lehet minden olyan magánszemély, jogi személy, valamint 

ezek jogi személyiséggel nem bíró szervezetei, akik 

- az Egyesület céljaival egyetértenek,  

- elfogadják annak Alapszabályát,  

- vállalják közreműködésükkel az Egyesület céljainak megvalósítását, 

- két egyesületi tag írásos ajánlásával rendelkeznek, belépési nyilatkozat 

aláírásával felvételét kéri az Egyesületbe 

 

2.  A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 

2.1. Az Egyesületbe való belépés, ill. a kilépés önkéntes. 

 

2.2. Az Egyesületi tagság felvétellel keletkezik és 

a./ kilépéssel 

b./ a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 

c./ kizárással 

d./ tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. 

 

2.3. A tagfelvétel kérdésében, átruházott hatáskörében eljárva az 

egyesület elnöksége határoz. Az Egyesület elnöksége az alapszabály III.1. 

pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tagfelvételi kérelmet 

benyújtó személyt az Egyesület tagjainak sorába felveszi. 

 

2.4. A felvételt megtagadó határozat ellen kézhezvételétől számított 30 

napon belül az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést 

a következő Közgyűlésen tárgyalják meg. 

 

2.5. Az Egyesület tagjairól, jogi személy tagjairól az Egyesület elnöke 

nyilvántartást vezet. 

 

2.6. Az Egyesületből való kilépést az Elnökség részére írásban ajánlott 

levélben, vagy e-mailben kell bejelenteni. A tagsági jogviszony az írásbeli 

bejelentés postára adását követő hónap 15. napján szűnik meg. 

 

2.7. Tagdíj elmaradása esetén az elnökség ajánlott levélben vagy e-

mailben felszólítja a 6 hónapja már késedelemben lévő tagot, hogy fizetési 

kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül 

teljesítse. Ha a tag a fizetési kötelezettségét a megadott határidőn belül 

nem teljesíti, akkor az elnökség a tagsági jogviszonyt felmondja. 

 

2.8. Az egyesület határozatait sértő, vagy céljaival összeegyezhetetlen 

magatartást tanúsító tagot az elnök ajánlott levélben vagy e-mailben 

felszólítja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül az 



egyesület határozatát hajtsa végre, illetve az egyesület céljaival 

összeegyezhetetlen magatartás tanúsítását szüntesse be. A felszólítás 

eredménytelensége esetén az egyesület határozatait sértő, vagy az 

egyesület céljaival összeegyezhetetlen magatartást tanúsító tagot az 

egyesület elnöksége kizárja a tagok sorából.  

 

2.9. Az a tag, akinek tagsági jogviszonyát az elnökség felmondta, vagy 

akit a tagok sorából kizárt ezen határozat ellen kézhezvételétől számított 

30 napon belül fellebbezést terjeszthet elő az egyesület közgyűléséhez. A 

fellebbezést a közgyűlés a soron következő rendes ülésén bírálja el.  

 

2.10. A közgyűlése döntés felülvizsgálatát a tag a közgyűlés döntése ellen 

a döntésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, annak 

hatályon kívül helyezése iránt peres eljárást kezdeményezhet.  

 

 

3. Az Egyesület tagjainak jogai: 

a/  a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag 

törvényes képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati 

joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot 

tenni és szavazni. A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, 

a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján 

választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit, azzal, hogy törvényes 

képviselőik választhatóak. 

b/ egyéb feltételek (nagykorúság, büntetlen előélet stb.) megléte esetén 
tisztségekre választható; 

c/ vezető tisztségviselő csupán Egyesületi tag illetve annak törvényes 

képviselője lehet; 

 

 

4. Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: 

 

a/ az Alapszabály betartása, az Egyesület érdekeinek megfelelő magatartás 

tanúsítása; 

b/ a tagsági díj fizetése.  

 

 

5. Az Egyesület tagjainak képviselete a közgyűlésen 

 

a) Az Egyesület tagja a közgyűlésen maximum további 5 tagot képviselhet 

írásbeli meghatalmazás alapján.  

b) A meghatalmazás maximum 2 évre szólhat és a közgyűlésen a tagot 

megillető jogok (tanácskozási jog, szavazati jog) gyakorlására 

vonatkozhat.  


