
A B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG 

TAGDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZATA 

 
I. 

 
1./ Jelen tagdíjfizetési szabályzat a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
Alapszabályával összhangban került kialakításra. 
2./ Tagdíjat köteles fizetni minden szervezet, amely a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 
Szövetség (továbbiakban Szövetség) Alapszabálya alapján a Szövetséggel rendes tagként 
tagsági viszonyt létesít. 
3./ Vállalt hozzájárulást köteles pénzben fizetni, vagy természetbeni juttatással teljesíteni 
minden szervezet / természetes személy, amely, ill. aki a Szövetség Alapszabálya alapján a 
Szövetséggel pártoló tagként tagsági viszonyt létesít. 
 

II. 
A tagdíjfizetési /vállalt hozzájárulás 

kötelezettség keletkezése, megszőnése 
 
1./ Rendes tag esetében a tagdíjfizetési kötelezettség a rendes tagfelvételi kérelem 
benyújtásának idıpontjában keletkezik, és megszőnik, ha a tagsági viszony megszőnik az 
Alapszabály rendelkezései szerint. 
2./ Pártoló tag esetében a vállalt hozzájárulás teljesítési kötelezettsége a pártoló tagfelvételi 
kérelem benyújtásának idıpontjában keletkezik, és megszőnik, ha a tagsági viszony 
megszőnik az Alapszabály rendelkezései szerint. 
 

III. 
A tagdíj / vállalt hozzájárulás megállapítása, mértéke 

 
A./ Rendes tag tagdíjának megállapításának módja, mértéke 
1./ A teljes jogú taggá váláshoz szükséges tagdíj mértékérıl a Szövetség Közgyőlése dönt. 
2./ Rendes tag esetében teljes jogú tagság a mindenkori szövetségi tagdíj befizetésével 
egyidejőleg jön létre. 
3./ A teljes jogú taggá váláshoz szükséges tagdíj megállapítása az alábbi módon történik: 
 3.1. A Szövetséghez már csatlakozott meglévı tagok esetében a tárgyévi tagdíj alapja 
az adott tagszervezet tárgyévet megelızı év december 31-i taglétszáma. Az éves tagdíj 
mértéke ezen létszám 100 Ft/fı értékkel számított szorzata, de minimum 3.000 Ft/év. 
 3.2. A tagfelvételi kérelem napjától függetlenül éves tagdíjat fizetnek azon 
szervezetek, akik év közben kérik felvételüket a Szövetség rendes tagjai közé. A tagdíj alapja 
a tagfelvételi kérelem idıpontjában meghatározott létszám, mértéke a 3.1. pont szerinti. 
 
B./ Pártoló tag vállalt hozzájárulása 
1./ Pártoló tag esetében a tagság a vállalt hozzájárulás megfizetésével jön létre. A pártoló tag 
számára a saját maga által meghatározott összegő hozzájárulás megfizetése, vagy egyéb 
módon teljesített hozzájárulása az Alapszabály szerinti kötelezettsége.  
 
 
 
 



IV. 
Tagdíjfizetési kedvezmények 

 
1./ Az általános és középiskolák rendes tagként a belépés idıpontjától és létszámuktól 
függetlenül a III. szakasz 2.1. pontjában meghatározott éves minimum tagdíjat fizetnek. 
 
2./ Amennyiben a Szövetség rendes tagjának éves tagdíja eléri a 20.000 Ft-ot, kérelmére a 
tagdíjat két egyenlı részletben is megfizetheti. 

 
 

V. 
A tagdíj / vállalt hozzájárulás megállapításának és megfizetésének rendje, 

a kötelezettségteljesítés elmulasztásának jogkövetkezménye 
 

A./ Rendes tag tagdíjának megállapításának és megfizetésének rendje 
1./ A tagdíj megállapítása és megfizetése a rendes tag összlétszámára vonatkozó 
adatszolgáltatása alapján történik. 
2./ Az adatszolgáltatás benyújtásának és a tagdíj megfizetésének határideje: 
 a./ folyamatos tagság esetén legkésıbb tárgyév március 31. 
 b./ évközben történı tagfelvételi kérelem esetén a kérelem benyújtásával egyidejőleg. 
 c./ a IV. szakasz 2./ pontjában meghatározott részletfizetési kérelem esetén a két 
egyenlı részlet megfizetésének határideje tárgyév március 31. és június 30. 
3./ A tagdíjfizetést elmulasztókat a Szövetség elnöksége az adott év április 30-ig írásban 
szólítja fel a pótlásra. 
4./ Azon rendes tagokat, akik a tárgyévben december 31-ig tagdíjfizetési kötelezettségüket 
nem teljesítik, két hónapra fel kell függeszteni tagságukból és errıl utolsó figyelmeztetésként 
írásban értesíteni kell ıket. Amennyiben a felfüggesztés idıtartama alatt a tagdíjbefizetés nem 
rendezıdik, a rendes tagot törölni kell a nyilvántartásból. 
 
B./ Pártoló tag vállalt hozzájárulásának teljesítésének rendje 
1./ A pártoló tag a vállalt hozzájárulást a pártoló tagfelvételi kérelem benyújtásával 
egyidejőleg köteles teljesíteni. A vállalt hozzájárulási kötelezettség egy évig történı nem 
teljesítésével a tagság a Szövetség Alapszabálya szerint törléssel megszőnik. 
 
 

VI. 
 

1./ Jelen Tagdíjfizetési Szabályzatot a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége 
2010. november 2-án hagyta jóvá. 
2./ Az egységes szerkezető Tagdíjfizetési Szabályzat a Szövetség elnökségének határozata 
alapján 2010. november 2. napján hatályba lépett. 
 
 
 
Miskolc, 2010. november 2. 
 
 
 
         Zárdai István 
               elnök 


