
Űrlap pártoló tagságot kérelmező természetes személy számára 

Nyilatkozat 
a Magyar-Török Baráti Társaság elnöksége részére 

A Magyar-Török Baráti Társaság alapszabályának megfelelően nyilatkozom arról, hogy Pártoló 
Tagként be kívánok lépni az egyesületbe (székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 54. Mf. 1/1., 
nyilvántartási szám: 01-02-0005183).  Az egyesület hatályos alapszabályát és a jelen űrlapon található 
tájékoztatót a pártoló tagságról megismertem, az MTBT célkitűzéseit elfogadom. Vállalom a pártoló 
tagsági viszonyból származó kötelezettségeim teljesítését.  Tudomásul veszem, hogy a pártoló tagsági 
jogviszony létrejöttének és fenntartásának feltétele a pártoló tagi díj határidőre történő megfizetése. 
Nyilatkozom arról, hogy nem állok jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés vagy közügyektől 
eltiltás hatálya alatt. Hozzájárulok ahhoz, hogy az MTBT a lenti adatokat legfeljebb a tagságom 
megszűnését követő egy évig kezelhesse és felhasználhassa a velem történő kapcsolattartás céljából. 

1. Név:.……….……………………………...…………………………………….……………………... 

2. Születési hely, időpont:…………………………………………………………………..……………. 

3. Állandó lakcím:……………………………………………………………………..……………. 

3. Levelezési cím (ha különbözik az állandó lakcímtől):……………………………..…………………. 

4. E-mail cím:……………………………………………………………………………………………  

5. Telefonszám:………………..…………………………………………………………………..……...  

6. Foglalkozás:………………………………………………………………………………………….... 

7. Munkahely neve és címe:…...……………...………………………………….……………….……... 

A továbbiakban a választott opciót szíveskedjék értelemszerűen kitölteni vagy aláhúzni! 

Az általam vállalt pártoló tagi díj a jelenleg érvényes minimális összeg (6.000,- Ft). 

Vállalom a minimális összeg helyett ..…… Ft azaz ….………………Ft  pártoló tagi éves díj fizetését. 

Ezúton nyilatkozom arról, hogy az egyesület nevemet pártoló tagként nyilvánosságra hozhatja / nem 
hozhatja nyilvánosságra. 

Nem tudtam megszerezni két egyesületi tag ajánlását, ezért csatolom szakmai életrajzomat vagy 
motivációs levelemet és kérem, hogy az egyesület elnöksége javasoljon számomra két ajánlót. 

Kiskorú személy lévén csatolom a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát. 

Budapest, 201..       ……………….. hó     ….. nap 

………………………………….. 
         a felvételét kérő aláírása 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

a felvételt támogató két rendes egyesületi tag olvasható neve és aláírása 

Az elnökség döntése és a döntés időpontja:  
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TÁJÉKOZTATÓ  
A PÁRTOLÓ TAGI JOGVISZONYRÓL A MAGYAR-TÖRÖK BARÁTI 

TÁRSASÁGBAN 

Ki lehet a Magyar-Török Baráti Társaság Pártoló Tagja? 

• Bárki, aki pártoló tagi díj rendszeres megfizetésével segíti a Magyar-Török Baráti 
Társaság céljainak megvalósítását. 

• A Pártoló Tagok olyan magyar vagy külföldi magán- vagy jogi személyek, akik az MTBT 
célkitűzéseivel egyetértenek és évente pártoló tagi díjat fizetnek. 

• A pártoló tagi díj nem tévesztendő össze az adománnyal, mert adományozással nem jön létre 
tagsági jogviszony. A pártoló tagi jogviszony az MTBT tagságának egyik válfaja a rendes 
tagság és a tiszteletbeli tagság mellett, s a Pártoló Tag rendszeresen, azaz évente egyszer, 
határidőre fizeti az általa vállalt anyagi támogatást („pártoló tagi díjat”). 

• Pártoló Tag lehet magánszemély és jogi személy. Jogi személy a létesítő okiratában 
megjelölt hivatalos képviselője útján gyakorolja pártoló tagi jogait. 

• A pártoló tagságnak nem feltétele a magyarországi tartózkodás, illetve – jogi személy 
esetében – a magyarországi bejegyzés. 

• Nem lehet Pártoló Tag politikai párt, továbbá olyan jogi személy, amelynek tevékenysége 
nincs összhangban az egyesület céljaival. 

• Nem lehet Pártoló Tag, aki jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés vagy közügyektől 
eltiltás hatálya alatt áll. 

A Pártoló Tag jogai 

• Jogosult részt venni az MTBT rendezvényein, továbbá az MTBT testületi ülésein 
(elnökségi ülés, taggyűlés), azokon felszólalhat és kérdéseket tehet fel. Jogi személy a 
képviseletére jogosult személy révén gyakorolja pártoló tagi jogait. A Pártoló Tag szavazati 
joggal nem rendelkezik és az egyesületben tisztségviselőnek nem választható. 

• Évente egy alkalommal magyar vagy török nyelvű írásos tájékoztatást kap az Egyesület 
elnökétől az MTBT tevékenységéről. 

• A Magyarországon élő Pártoló Tag igény esetén folyamatos tájékoztatást kaphat az MTBT 
rendezvényeiről. 

• Családtagjaival meghívást kap és részt vehet az egyesület évzáró vacsoráján. 

• A rendes tagokkal azonos feltételek mellett kölcsönözhet az egyesület könyvtárából. 

#  2



Űrlap pártoló tagságot kérelmező természetes személy számára 

• Az éves pártoló tagi díj befizetését követően pártoló tagsági jogviszonyáról minden évben 
elektronikus dokumentumot kap. 

• Jogosult „a Magyar-Török Baráti Társaság Pártoló Tagja” cím használatára. 

A Pártoló Tag kötelességei 

• Köteles betartani az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit, továbbá határidőre megfizetni 
az általa vállalt pártoló tagi díjat. Nem veszélyeztetheti az MTBT céljainak megvalósulását. 

Hogyan történik a Pártoló Tag felvétele? 

• A leendő Pártoló Tag az egyesület honlapjáról letölthető, az MTBT elnökségének 
megküldött pártoló tagi nyilatkozatban kéri felvételét. 

• Jogi személy felvételi kérelméhez mellékelni kell a szervezet igazolását arról, hogy nevében 
ki járhat el képviselőként a tagsági jogok gyakorlása során. Az MTBT elnöksége kérheti a 
szervezet létesítő okiratának vagy cégbejegyzésének megküldését. 

• A felvételről első fokon az Elnökség dönt, de elutasítás esetén fellebbezéssel lehet élni a 
Taggyűlés felé, amely a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. 

• A pártoló tagsági jogviszony az Elnökség vagy a Taggyűlés felvételről szóló döntése 
nyomán, a pártoló tagi díj egyesülethez történő beérkezése napján jön létre. 

• A Pártoló Tag a felvételét kérő nyilatkozatában hozzájárulhat nevének nyilvánosságra 
hozatalához vagy kérheti anonimitásának megőrzését. A Pártoló Tagok nevét 
hozzájárulásuk esetén közzétesszük az egyesületünk honlapján. 

Mi a pártoló tagi díj és hogyan kell fizetni? 

• Az MTBT Alapszabálya szerint a Pártoló Tag nem tagdíjat fizet, hanem az általa vállalt 
rendszeres és folyamatos anyagi támogatást (úgynevezett pártoló tagi „vagyoni 
hozzájárulást”) nyújtja az egyesületnek. 

• Magyar és külföldi magánszemélyek számára az egységes pártoló tagi díj minimális 
összege megegyezik a rendes tagok éves tagsági díjával, azaz jelenleg 6 ezer Ft vagy 20 
euró. 

A Pártoló Tag a felvételét kérő nyilatkozatban vállalhatja magasabb összegű pártoló tagi díj 
éves fizetését is. 

• Magyar és külföldi jogi személyek pártoló tagi vagyoni hozzájárulásának összegét az 
érintett jogi személy és az egyesület Elnökségének együttes megállapodása határozza meg a 
felvételi eljárás során, de az nem lehet kevesebb, mint a magánszemély pártoló tagok 
hozzájárulásának húszszorosa. 
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• Pártoló tagi díj befizetését kizárólag az MTBT bankszámlájára lehet teljesíteni, 
készpénzben nem. A befizetés történhet online fizetéssel (létrehozás alatt), vagy az MTBT  
számlavezető bankjának (OTP) bankfiókjaiban történő befizetéssel, illetve a Pártoló Tag saját 
bankjában vagy netbankjában. 

• Évközbeni belépés esetén is a teljes éves pártoló tagi díjat kell megfizetni. 

• A belépést követő években a pártoló tagi díj befizetésének határideje a tárgyév február 10. 
napja. 

• A pártoló tagi díj fizetése a pártoló tagsági jogviszony fenntartásának feltétele. 

Hogyan szüntethető meg a pártoló tagsági jogviszony? 

A pártoló tagsági viszony megszűnik: 

• a Pártoló Tag kilépésével, amit az MTBT Elnökségének kell írásban (elektronikus levélben) 
bejelenteni. A tag kilépettnek tekintendő a kilépő nyilatkozata kézhezvételének napjával. 

• a Pártoló Tag kizárásával  (kizárandó az egyesületből az a Pártoló Tag, aki  
tevékenységével,magatartásával vagy mulasztásával az MTBT céljainak megvalósulását 
veszélyezteti, vagy akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és 
a közügyektől eltiltott.) 

• magánszemély esetében a pártoló tag halálával, jogi személy esetében a tag jogutód 
nélküli 
megszűnésével; 

• a pártoló tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával  (A jogviszonyt a Taggyűlés 
harminc napos határidővel felmondhatja, ha a Pártoló Tag az Elnökség írásbeli – póthatáridőt 
tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére 
hat hónappal elmaradt a pártoló tagi díj határidőre történő megfizetésével.) 

Budapest, 2016. április
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