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ÚTMUTATÓ TAGFELVÉTELHEZ

A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A belépés önkéntes. A tagokat az 
Elnökség saját hatáskörben veszi nyilvántartásba és a rendelkezésre álló adatokat az adat-
védelmi szabályoknak megfelelően őrzi.
A felvételi eljárás a tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez való eljuttatásával 
kezdődik. A belépési nyilatkozat az Elnökséghez e-mail útján is lehetséges, a
bauertamas1@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.  Az Elnökség a soron követke-
ző ülésén, de legkésőbb 30 napon belül dönt a tagfelvételi kérelmekről.

A tagfelvétel korlátozásmentes.

A tagfelvétel során figyelembe kell venni az Egyesület működésével kapcsolatos vonatkozó 
jogszabályokat, illetve az Alapszabály és az Elnökség szabályzatainak rendelkezéseit.  

Az Alapszabály VI.1. pontja szerint a tagsági jogviszony keletkezése:

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület 
megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatko-
zatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát 
követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számá-
ra. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.  

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki egyetért az Egyesület céljaival, célkitűzéseivel, elfogadja  és 
betartja az Alapszabályt, és az Alapszabály által feljogosított szervek döntéseit. 



Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 10.000 Ft/év, 
amelyet az újonnan belépő tag a tagsági jogviszony keletkezésének évében a tagdíj időará-
nyosan számított összegében a tagsági jogviszony létesítésétől – az Elnökség tagfelvételi 
kérelmet elfogadó döntése belépővel történő közlésétől – számított 8 (nyolc) napon belül, ezt 
követő években legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába 
vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján „tagdíj” megjelöléssel teljesíteni. A 
döntés kézbesítése a belépő által megadott e-mail címre is joghatályos.
  
A tagdíj befizetéséről a belépő a befizetést követően kap elektronikus számlát, az általa meg-
jelölt e-mail címre történő elküldéssel. 

A belépési nyilatkozatot, az abban foglalt személyes adatokat az Egyesület a tagfelvételi 
kérelem elfogadása esetén a tagsági jogviszony megszűnését követő legkésőbb egy naptári 
évig őrzi meg, azt követően köteles megsemmisíteni. A tagsági viszony megszűnését követő-
en egy éven belül akkor szűnik meg a tag személyes adatainak megsemmisítése, ha a tag a 
kilépésével egyidejűleg azt kifjezetten kéri.

A tagok személyes adatainak kezelése, őrzése és nyilvántartása az adatvédelmi szabályzat-
ban, a vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekben foglaltak betartásával történik. 

Abban az esetben, ha az Elnökség a belépni szándékozó tagfelvételi kérelmét elutasítja, az 
elutasítással egyidejűleg megsemmisíti belépni szándékozó összes személyi adatát.


