
TÁJÉKOZTATÓ PÁRTOLÓ TAGSÁGRÓL  

 

Kedves Érdeklődő Testvéreink! 

A Testvéri Szövetség Közhasznú Egyesület pártoló tagja lehet az, aki az Egyesület céljaival egyetért és 
azt anyagi  értelemben  is  támogatja. A pártoló tagnak nincsenek olyan kötelezettségei, mint az 
Egyesület rendes tagjainak. Az anyagi támogatás az évenkénti 2.000 Ft pártoló tagdíj megfizetését 
jelenti. A pártoló tagok felkerülnek egy levelezési listára, melyen az Egyesület rendszeresen 
tájékoztatókat küld ki rendezvényeiől, és tevékenységével kapcsolatos tudnivalókról. Aki szívesen 
csatlakozik mozgalmunkhoz és Egyesületünkhöz pártoló tagként, az vagy papír alapon töltse ki a 
„Belépési nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványt és juttassa el az azon feltüntetett címre, vagy a 
nyilatkozatot a www.tesz.net internetes oldalon töltse ki elektronikus formában.  

A tagdíj befizetése történhet: 

 a www.tesz.net/adomanyozas   oldalon 
 csekken, amit az Egyesület tagjain keresztül lehet kérni 
 személyes befizetéssel a TeSz valamelyik rendezvényén 

Minden pártoló tagnak köszönetünket fejezzük ki támogatásáért! 

Testvéri üdvözlettel: a Testvéri Szövetség Vezetősége 

 

A tagságra és pártoló tagságra vonatkozó rendelkezések a TeSz Egyesület Alapszabályában: 

3. Az Egyesület tagjai 

3.1.      Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, amennyiben az Egyesület céljaival és 
működési elveivel egyetért, elfogadja az Alapszabályt és a tagdíjat megfizeti. 

3.1.1.   A tag tagsági jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. 

3.1.2.   Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. 

3.1.3.   Az  egyesület  tagja  nem  veszélyeztetheti  az  egyesület  céljának  megvalósítását  és  az 
egyesület tevékenységét. 

3.1.4.   A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

3.1.5.   Az Egyesület tagja lehet rendes, illetve pártoló tag. 

3.2.      Tagsági jogviszony keletkezése 

3.2.1. A leendő tag belépési szándékát belépési kérelem benyújtásával az Elnökségnek jelentheti be. 
A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az egyesület alapszabályát  
magára  nézve  kötelezően  elfogadja.  A  tag  nyilvántartásba-vételéről  az Elnökség  egyszerű  
szótöbbséggel  dönt.  A  tagok  személyére  vonatkozó  adatok  nem nyilvánosak. 

3.2.2. Ha a felvételi  kérelmet  az  Elnökség  elutasítja, a  felvételét  kérő személy jogorvoslattal 
fordulhat  a  Közgyűléshez.  A  jogorvoslati  kérelem  bármely  tagnak  benyújtható,  aki 



haladéktalanul  továbbítja  azt  az  Elnöknek.  A  soron  következő  Közgyűlés  köteles  a jogorvoslati 
kérelmet napirendjére tűzni és arról dönteni. 

3.3.      A tagok joga és kötelességei 

3.3.1.   Az Egyesület tagja 

a)   jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, 

b)  javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik az Egyesület döntést igénylő ügyeiben, 

c)  választható tisztségekre és a tisztségviselők megválasztásában részt vesz,d)  részt vesz és 
véleményt alkothat az Egyesület rendezvényein,  

e)  jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni, 

f)   jogosult  a  közgyűlésen  részt  venni,  szavazati  jogát  gyakorolni,  a  közgyűlés  rendjének 
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, 

g)  javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökséghez. 

3.3.2.   Az Egyesület tagja köteles 

a)  a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat befizetni, 

b)  az egyesület érdekeit elősegíteni, 

c)  az Egyesület tevékenységében aktívan részt venni, 

d)  legalább két évente egyszer a Közgyűlésen részt venni. 

3.3.3. A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelességeivel, 
kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségbe nem választható, nem köteles 
Közgyűlésen  részt  venni  és,  hogy  az  egyesületi  szervek  döntéshozatalában  csak tanácskozási 
joggal vehet részt. Az egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással (tagdíjfizetéssel) köteles 
részt vennie. 

3.4.      Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnése. 

a)  Tag kilépése. 

A tag  tagsági  jogviszonyát  az  egyesület  képviselőjéhez  intézett  írásbeli  nyilatkozattal bármikor, 
indokolás nélkül megszüntetheti. 

b)  A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása.  

Ha a tag nem tesz eleget az alapszabályban rá vonatkozó kötelezettségeinek, akkor az Elnökség a 
tagsági jogviszonyt felmondhatja, melyet az érintettel közölni kell. A felmondást a következő 
Közgyűlés visszavonja, vagy jóváhagyja. 

Az Elnökség az egyesületi jogviszonyt felmondhatja, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet tagdíjat és 
tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc napon belül   sem   
egyenlíti   ki.  A   felszólításban   a   tagot   a   fizetési   kötelezettség   ismételt elmulasztásának  
jogkövetkezményére  –  nevezetesen  a  megadott  határidő  eredménytelen eltelte  esetén  tagsági  
viszonyának  felmondására  -  figyelmeztetni  kell.  A felmondást  az érintettel közölni kell.  

 



c)  Tag kizárása. 

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárás során  az  
eljárást  indító  tag  vagy  egyesületi  szerv  a  Közgyűlésen  előadja  a  kizárást indítványozó  indokait,  
melyekre  az  eljárás  alá  vont  tag  reagálhat.  Az  eljárás  során  az Egyesület  rendes  tagjai  
kérdéseket  tehetnek  fel  mind  a  két  félnek  és  hozzászólást terjeszthetnek elő.  A felek  
meghallgatása után  a Közgyűlés  egyszerű  többséggel, titkos szavazással dönt a kizárás felöl.  

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 kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen 
fellebbezésnek helye nincs. 

d)        Tag halála. 


