
Belépési nyilatkozat

Alulírott �kijelentem,�ho��a�Ma�ar�Heraldikai�és�Genealógiai�Társaság�rendes�tagja�
kívánok�lenni. A Társaság Alapszabályát megismertem és elfogadom. A felvételi eljárás (jelen
nyilatkozat hátoldalán található) leírását elolvastam. Felvételemet követően az éves tagdíjat 
mindenkor pontosan megfizzetem. Adataim esetleges megváltozását a Társaságnak bejelentem.

Adataim
(Kérjük, hogy kézi kitöltés esetén nagybetűkkel, olvashatóan írjon! Minden mezőt kötelező kitölteni!)

Név:                                                                                                                           

Születés helye, éve1: : : :                                                                                                  

Lakcím:                                                                                                                      

Postacím2: : : :                                                                                                                  

Telefonszám(ok):                                                                                                       

E-mail cím (kötelező!) :                                                                                              

Legmagasabb iskolai végzettsség (szakirány):                                                           

Foglalkozás (munkahely):                                                                                         

Érdeklődési kör(ök):                                                                                                  

                                                                                                                                   

Felkérésre vállalná-e előadás tartását, és ha igen, milyen témá(k)ban?                  

                                                                                                                                   

Kelt (hely, dátum):                                                                                                     

                                                        
tagjelölt aláírása

A pénztárnok tölti ki:

Felvételi határozat kelte (hely, dátum):                                                         

Tag sz. :                       P. H.

Pénztárnok aláírása:                                                                                       
1 Csak az évszám! Hónap, nap nem kell!
2 Csak ha a lakcímtől eltér!



Tudnivalók a tagfelvételi eljárásról
1. A tagjelölt jelen belépési nyilatkozattsal kérheti felvételét a Társaságba.
2. A nyilatkozatot saját kezűleg, hiánytalanul(!) kitöltve, keltezve és aláírva, postai úton a Társaság székhelyére, vagy 

elektronikus formában (beszkennelve) a Társaság pénztárnokához kell eljuttsatni.
(A Társaság székhelye: 1088. Budapest, Múzeum körút 6-8., I. emelet 156. ;
a pénztárnok e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com)

3. A pénztárnok a beérkezetts belépési nyilatkozatot az Elnökség legközelebbi ülése elé terjeszti (a beérkezésétől számítotts 
60 naptári napon belül).

4. Az Elnökség kedvezőtlen (elutasító) döntése esetén, a tagjelölt, a döntés kézhezvételétől számítotts 15 naptári napon 
belül, írásbeli fellebbezéssel élhet, melyet a Társaság székhelyére vagy a pénztárnok e-mail címére kell küldenie. A 
fellebbezés ügyében, annak beérkezéséhez képest 30 naptári napon belül, az Elnökség által összehívandó rendkívüli 
Közgyűlés határoz.

5. Az Elnökség kedvező döntése esetén a pénztárnok a tagot nyilvántartásba veszi, valamint e-mailben értesíti a felvétel 
tényéről, tagsági sorszámáról, és a tagdíj-fizzetés módjáról.

6. A tagjelölt a felvételéről szóló kedvező döntés tudomásulvételét követően, az adotts évre szóló tagdíjat (annak teljes 
összegét!), 30 naptári napon belül köteles befizzetni a Társaság bankszámlájára.

7. A tagjelölt csak az első tagdíj-befizzetés megtörténtekor válik a Társaság teljes jogú, szavazóképes tagjává. (Ezután 
tagsági igazolványát a pénztárnoktól – személyesen – átveheti.) Ellenkező esetben a tagsági jogviszony nem jön létre!

8. Azon tag tagsági jogviszonyát, aki két egymást követő évben nem fizzet tagdíjat, és ezt a soron következő tagrevízió 
alkalmával, felszólításra sem pótolja, a pénztárnok előterjesztésére, az Elnökség egyoldalúan felmondja.

9. A Társaság hivatalos (pl. tagsági jogviszonyt érintő) ügyintézése kizárólag írásos formában történik! A szóbeli kérelmek,
közlések jogilag érvénytelenek!

Kivonat az Alapszabályból
3. §. A Társaság tagjai
(2) A Társaság rendes tagja lehet az a 18. életévét betöltötts, cselekvőképes természetes személy, aki a Társaság céljait és jelen 
Alapszabály rendelkezéseit elfogadja és belépési nyilatkozatával felvételét kéri a Társaság tagjai sorába.
(3) A rendes tag felvételéről a kérelem beérkezésétől számítotts 60 napon belül az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt, 
döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti.
(4) Az Elnökség felvételt megtagadó határozata ellen a kérelmező a kézhezvételtől számítotts 15 napon belül fellebbezhet, a 
fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, és az Elnökséghez kell benyújtani. Az Elnökség a fellebbezés beérkeztétől számítotts 30 
napon belülre rendkívüli Közgyűlést köteles összehívni, az általános szabályok szerint (meghirdetés, meghívások, napirendi pont 
meghatározás, jelenlét, határozatképesség, szavazás stb. tekintetében). A rendkívüli Közgyűlés a fellebbezést tárgyalni köteles.
(5) A rendes tagsági jogviszony akkor jön létre, ha a tagfelvételről szóló értesítés kézhezvételét követő 1 hónapon belül az új 
rendes tag az éves tagdíjat befizzeti. A tagsági jogviszony keletkezésének időpontja az alapító tagok estében az alakuló ülés, 
egyébként a tagsági díj befizzetésének napja.
(6) A rendes, a tiszteletbeli és a pártoló tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően őrzi és kezeli.

4. §. A tagok jogai és kötelezettsségei
(1) A rendes tag jogai:

1. a Társaság tevékenységében és rendezvényein részt vehet, előadást tarthat, felszólalhat, a Társaság vezetőinek javaslatot
tehet, véleményt nyilváníthat, a közgyűlési döntéshozatalban részt vehet,

2. a Társaság tisztségeinek betöltésekor választó és választható,
3. a Társaság birtokában lévő adatokba és segédanyagokba szabadon betekinthet,
4. felvilágosítást kérhet a Társaság tevékenységéről, vagyonának felhasználásáról, amelyre az Elnökség harminc napon 

belül köteles választ adni,
5. a Társaságot érintő kérdések megtárgyalására ajánlásokat, a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira indítványt 

tehet,
6. betekinthet a Társaság nyilvántartásaiba és irataiba,
7. a tagság egyötödével – melybe a tag is beleszámít – írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés vagy 

rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
(2) A rendes tag kötelezettsségei:

1. az Alapszabályban foglaltakat megtartani, a kitűzötts célok megvalósítását elősegíteni,
2. a Társaság tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladatait teljesíteni, és tőle elvárható módon a Társaság 

célkitűzéseinek megvalósítását elősegíteni,
3. a Közgyűlés és az Elnökség határozatait végrehajtani,
4. az éves tagdíjat (…) a tárgyév február 28-áig megfizzetni köteles.

5. §. A tagsági viszony megszűnése
(3) Azon rendes és pártoló tag tagsági jogviszonyát, aki két egymást követő évi tagdíj vagy vagyoni hozzájárulás tartozását 
írásbeli felszólítás ellenére, amely a jogkövetkezményekre történő felszólítást is tartalmazza, 15 napon belül nem egyenlíti ki, az 
Elnökség írásban, felmondja a tagdíjbefizzetés esedékességét követő naptári hónap utolsó napjával.

10. §. Ve"es rendelkezések
(2) A Társaság előnyben részesíti a tagokkal való kapcsolattsartás és az egyes testületi szervek működése során az (…) 
elektronikus úton történő információcserét. Ennek megfelelően a tagokkal folytatotts és a tisztségviselők egymás közöttsi 
kommunikációja elsősorban elektronikus úton (…) történik.
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