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3. § 
AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 
1. Az Egyesületnek rendes tagjai lehetnek. A tagfelvétel az Elnökség hatáskörébe 

tartozik. A felvételi eljárás a tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez való 
eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület legalább két 
tagjának írásos ajánlását. A tagfelvétel korlátozásmentes. A tagfelvétel során 
figyelembe kell venni az Egyesület működésével kapcsolatos vonatkozó 
jogszabályokat. 

 
2. Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki egyetért az Egyesület céljaival, 
elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat. 

 
3. Az Egyesületnek természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság rendes tagjai lehetnek. A tagok felvételéről az Elnökség 
határoz. Elutasítás esetén 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a Közgyűléshez. 

 
4. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az 

adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 
 
5. A tag jogai: 

a) Az Egyesület természetes személy tagja ill. jogi személy képviselője az 
Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben nem esik a 
jogszabályban megfogalmazott korlátozások hatálya alá.  

b) Személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb 
ülésein, rendezvényein. Felszólalhat, szavazati jogával élhet. 

c) Javaslatokat, indítványokat tehet, kezdeményezhet. 
d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 

kedvezményekkel: 
- alanyi jogon látogathatja az Egyesület rendezvényeit, 
- kérvényezheti az Egyesület fenntartásában működő intézmény 

szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételét, 
- a közgyűlés döntése alapján az Egyesület céljait szolgáló 

továbbképzésen részt vehet. 
 

e) Jogosult betekinteni az Egyesület irataiba a következők betartásával: 
- az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történő 

egyeztetést követően betekinthet, 
- a betekintést kérő kötelezettséget vállal mások személyiségi jogainak 

tiszteletben tartására, 
- az iratok a titkársági irodában, munkaidőben tekinthetők meg a 

munkaszervezet vezető jelenlétében, 



- a személyiségi jogokat nem sértő iratokról az Elnök engedélyével 
másolat készíthető. 

 
6. A tag kötelezettségei: 
 a) Az Egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés. 
 b) Az Egyesület alapszabályának rendelkezéseinek betartása. 
 c) A tagdíj rendszeres befizetése. 

d) Az Egyesület erkölcsi támogatása, a kívülállók tájékoztatása annak feladatáról, 
jellegéről. 

 
 

4. § 
A TAGSÁGI VISZONY MEGSZ ŰNÉSE 

 
1. A tagság megszűnésének esetei: 
 a) kilépés 
 b) törlés 
 c) kizárás 
 d) természetes személy halála 
 e) jogi személy megszűnése. 
 
2. A tag az Egyesületből az Elnökséggel közölt írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 
 
3. A Közgyűlés határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület céljainak 

megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A 
kizárást a tagok 1/3-a, vagy az Elnökség kezdeményezheti. A kizáró határozat előtt a 
tag jogosult a védekezését előterjeszteni. A Közgyűlés a megjelentek 2/3-os 
többséggel dönt a kizárásról. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogorvoslattal 
a szervezet székhelyén működő Megyei Bírósághoz lehet fordulni 30 napon belül. 

 
4. Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt, aki a tagra vonatkozó 

alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás 
ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van. A törlő határozat előtt a tag jogosult 
a védekezését előterjeszteni.  A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az 
Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. Ez 
esetben rendkívüli közgyűlést hív össze az elnök 30 napon belül. 

 


