
AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZÜNÉSE 

 

3.1. Az egyesület tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi nagykorú természetes és jogi személy, 

valamint egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az alapszabály rendelkezéseit magára 

nézve kötelezőnek elfogadja, a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizeti és kötelezettséget 

vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.  

 

3.2. A tagfelvételi kérelem tárgyában az egyesület elnöksége dönt. A felvételt elutasító döntés ellen a 

felvételt kérő panaszt nyújthat be az egyesület küldött-közgyűléséhez. Az alapszabályban meghatározott 

feltételek teljesítése esetén a felvételi kérelem nem utasítható el. 

 

3.3. A tagokról a titkár naprakész nyilvántartás vezet. 

 

3.4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, a nem természetes személy tag jogutód nélküli 

megszűnésével, kilépésével vagy kizárásával. 

 

3.5. A kilépési szándékot ajánlott levélben kell közölni az egyesület elnökségével.  

 

3.6. Kizárás folytán veszti el tagságát az a tag, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal kizár az 

egyesület tagjai sorából. 

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a fegyelmi bizottság folytatja 

le. A kizárási eljárásban a tagot a fegyelmi bizottság ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, 

hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a 

határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az 

ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell 

foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A fegyelmi 

bizottság a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül 

meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon 

belül az egyesület vezetőségéhez fellebbezéssel élhet. A vezetőség a fellebbezés tárgyában a soron 

következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A vezetőség határozatát annak 

meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 
 

3.7. Az egyesületi tagság törléssel megszűnik tagdíj nem fizetése esetén is. A törlésre olyan módon kerül 

sor, hogy az éves tagdíjfizetési határidő lejártát követő 30 nap elteltével az egyesület főtitkára írásban, 

ajánlott levélben felszólítja a tagot tagdíjfizetési kötelezettségére, felhívva figyelmét arra, hogy amennyiben 

a felhívás postára adásától számított 30 napon belül a tag nem tesz eleget maradéktalanul tagdíjfizetési 

kötelezettségének, úgy a tagsági jogviszony automatikusan megszűnik, a tagdíjfizetési kötelezettségét nem 

teljesítő tagot az egyesület főtitkára az egyesület tagjainak sorából törli. 

 

3.8. Az elhunyt, jogutód nélkül megszűnt tagot a nyilvántartásból törölni kell. 

 

3.9. Kilépés, elhalálozás, jogutód nélküli megszűnés vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége 

megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetőek. 
 


