
 

 

TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
A Magyarországi Német Fiatalok Közössége Alapszabálya szerint: 

1) Az MNFK tagjai természetes személyek lehetnek. A természetes személy tagok választás szerint baráti körökbe 

tömörülhetnek. A természetes személy tagok kötelesek tagdíjaikat minden naptári év december 29. napjáig 

egyénileg befizetni. A tagdíj fizetése adott határidőig a tárgyévre szól. Határidő után a következő évi 

tagdíj befizetése is esedékessé válik. Az MNFK tevékenységébe bárki - életkortól és állampolgárságától 

függetlenül - bekapcsolódhat, aki kész az Egyesület céljainak megvalósításában aktívan közreműködni. 

2) A tagság egyrészt a belépési kérelem elnökség általi elfogadásával, másrészt az éves tagdíj Közgyűlés 

részére történő befizetésével keletkezik. Tagdíjfizetési kötelezettség a tag 18. életévétől lép életbe. 

3) Az MNFK tagjai részt vehetnek a közösség rendezvényein és tevékenységében. 

4) Az MNFK tagjai szavazati joggal rendelkeznek a Közgyűlésen. 

5) Tagság megszűnésének esetei:  

- kizárással, ha a tag tagdíját az esedékességtől számított két éven belül nem teljesíti, 

- kizárással, ha a tag súlyosan vagy ismételten szabályt sért, 

- a tag halálával.  

6) Amennyiben a tag jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy 

ismételten megsérti, a Közgyűlés kizárási eljárást folytathat le. 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 kizárási eljárásról bővebben az Alapszabály „Tagság” pontjában) 

 

Tagok jogai és kötelezettségei 

- Minden tagnak joga van az Elnökség által meghatározott feltételek mellett az MNFK programjain részt venni és 

felszereléseit használni.  

- A tagoknak jogában áll az MNFK tevékenységében is részt venni, a Közgyűlésen szavazni. 

- A tagok választhatnak és az MNFK bármely tisztségére választhatók. 

- A tagok kérhetik a bíróságtól a tagok vagy az Egyesület szervei, vezető tisztségviselői által hozott határozat 

hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon 

kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy 

ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A 

határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 

- A tagok kötelesek az MNFK érdekeit lehetőség szerint előmozdítani, és mindazt kikerülni, ami által a 

szervezet hitelén és céljain csorba eshetne. Köteles az MNFK szerveinek szabályait és határozatait 

betartani, a tagdíjat az érvényes szabályok szerint megfizetni. 

- Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület 

tevékenységét. 

- A 18. életévét be nem töltött személy tagdíj megfizetésére nem kötelezett. A tagdíj befizetési 

kötelezettség a 18. életév betöltésével kezdődik. 

- Regisztrált MNFK tagként, az éves tagdíj befizetését követően a tagok kedvezményesen (az esemény 

meghívójában feltüntetett mértékben) vehetnek részt az Egyesület által szervezett programok egy részén.  

 


