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NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS ÉS FEJLESZTÉSI CIVIL SZÖVETSÉG 

A Szövetséghez való csatlakozás feltétele (A SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYÁNAK 4., 6., 7.PONTJA) 

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE 

Az Egyesület tagja lehet minden olyan jogi személy, aki az alapszabály és a szervezeti és működési 

szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok 

megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az Egyesület nyitott, 

csatlakozhat hozzá az a szervezet, társadalmi szervezet és alapítvány, amely megfelel az alábbi 

feltételeknek: 

1. Magyarországon bejegyzett egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági társaság. 
 

2. Tevékenységében politikailag és ideológiailag semleges, valamint tiszteletben tartja a 
Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom és az ACT-International (Egyházi 
segélyszervezetek nemzetközi szövetsége-Genf), illetve a Caritas Internationalis mozgalom 
által elfogadott magatartási kódexet és irányelveket. 

 

3. Non-profit alapon működik (olyan nem profit orientált szervezet, amely gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, hanem saját céljainak megvalósítására fordítja, és nem 
kormányzati alapítói, tagjai és döntéshozói között nincs sem állami, önkormányzati, illetve 
ezek érdekeltségi körébe tartozó szerv és szervezet, sem biztosító egyesület, sem politikai 
párt, annak intézményei és szervezetei, sem a munkáltatói és a munkavállalói érdek-
képviseleti szervezet, közalapítvány, köztestület, sportági országos szakszövetség). 

 

4. Alapszabálya, tevékenysége, működése és gazdálkodása átlátható és betekinthető, melyet 
önkéntesen rendelkezésre bocsát az Egyesület számára. Felvételi kérelméhez, mellékeli 
alapító dokumentumát, előző éves mérlegét és közhasznúsági mellékletét. 

 

5. Tagdíjat fizet. 

 

6.  Az Egyesülethez csatlakozását megelőzően legalább 1 naptári éves aktív és folyamatos 

tevékenységet végez az alábbi területek legalább egyikén: 

- nemzetközi fejlesztés: alapvető társadalmi szükségletek ellátására irányuló, hatásában 

hosszú távú segítségnyújtás, együttműködésben az OECD DAC által meghatározott 

kedvezményezett országbeli helyi partnerekkel és az Egyesült Nemzetek Szervezete valamint 

az Európai Unió ajánlásai és felhívásai figyelembe vételével, ideértve, de nem kizárólagosan 

a következő területeket:emberi jogok és társadalmi igazságosság védelme; demokratikus 

intézményrendszerek és a civil társadalom fejlesztése;ökológiailag és szociálisan 

fenntartható társadalom és környezet elősegítése;oktatási, egészségügyi és ahhoz 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztési programok, non-profit alapú végrehajtása. 

- humanitárius segélyezés: természeti katasztrófák és válsághelyzetek során 

szükséghelyzetbe került emberek megsegítése Magyarországon bejegyzett jogi személyként 

az OECD DAC által meghatározott kedvezményezett partner országokban 

- globális nevelés és szemléletformálás: a globalizáció által létrehozott – társadalmi, 

gazdasági, technológiai, politikai, demográfiai és környezeti – egyenlőtlenségek, globális 

folyamatok megismerését és alakítását szolgáló nevelés, társadalmi szemléletformálás 
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A tagfelvételi kérelmet az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani. A tagfelvétel kérdésében a Közgyűlés 

dönt a tagfelvételi kérelem beérkezését követő első közgyűlési ülésen.  A Közgyűlés nyílt szavazással, a 

jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel (50%+1 igen szavazat) meghozott 

határozatával dönt.  Elutasító határozat esetén az elutasított kérelmező az elutasító határozat keltétől 

számított egy évet követően ismételt tagfelvételi kérelmet nyújthat be. 

Azon szervezet, amely az utolsó feltételnek nem felel meg, a felvételétől számított legfeljebb egy évig, 

megfigyelő státuszban, külön megállapodásban meghatározott összegű támogatás fizetése ellenében 

szavazati jog nélkül részt vehet az Egyesület munkájában és gyűlésein, illetve, amint a fenti feltételek 

teljesülnek, lehetőséget kap a fenti előírások szerint a teljes jogú tagok sorába való felvételre.     

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, választhat és választható az 

Egyesület szerveibe, és köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek. 

Az Egyesület minden tagja szavazati joggal rendelkezik (kivétel ez alól a „Megfigyelő” státusszal rendelkező 

szervezetek), és részt vehet a Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag a képviseletében 

eljáró személy útján személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag képviseletében eljáró 

személy megválasztható. 

TAGDÍJ ÉS SZAVAZATI JOGOK 

A tagok - az alábbiakban meghatározott - kategóriákba való besorolása a mindenkori, előző lezárt naptári 

évi beszámoló alapján történik. A tagok, attól függően, hogy melyik kategóriába tartoznak, különböző 

mértékű éves tagdíjat fizetnek. A tagdíjak mértékének megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A 

tagdíjfizetési kötelezettséget a tagszervezetek minden év május 31-ig rendezik.  

A tagszervezetek választhatják egy magasabb kategória szerinti tagdíj befizetését. 

 

Kategóriák 

a szervezet előző évi összes bevétele alapján* 

Éves tagdíj 
 

I. kategória (0-20 millió Ft) 30 000 Ft 

II. kategória (20-40 millió Ft) 45 000 Ft 

III. kategória (40-60 millió Ft) 60 000 Ft 

IV. kategória (60-80 millió Ft) 85 000 Ft 

V. kategória (80-120 millió Ft) 120 000 Ft 

VI. kategória (120-160 millió Ft ) 160 000 Ft 

VII. kategória (160-250 millió Ft) 210 000 Ft 

VIII. kategória (250-500 millió Ft) 300 000 Ft 

IX. kategória (500 millió Ft fölött) 400 000 Ft 

Megfigyelők 10 000 Ft 

 * az eredménykimutatásban szereplő összes bevétel sort kell figyelembe venni 

  

Különös méltánylást érdemlő esetben a tagdíjfizetési kötelezettség alól részben vagy egészben legfeljebb 

két egymást követő évben felmentés adható. A felmentés kérdésében az Elnökség kétharmados többséggel 

írásbeli, indokolt határozattal dönt. Az Elnökség a döntést a következő közgyűlési ülésen köteles a 



NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS ÉS FEJLESZTÉSI CIVIL SZÖVETSÉG 

 

Postacím: Budapest 1088 Szentkirályi u. 6. Fsz. 3., Mobil: +36-70-397-7647  

 E-mail: info@hand.org.hu, www.hand.org.hu 

3 

Közgyűléssel ismertetni és a döntést megindokolni.  

A Közgyűlés a tagdíj fizetés alóli felmentéssel kapcsolatos döntések meghozatalának támogatása érdekében 

jogosult az Elnökség részére elvi iránymutató határozatokat hozni.  

7. 

A MEGFIGYELŐ STÁTUSZÚ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

Az Egyesülethez „megfigyelői” tagformában csatlakozhat minden olyan szervezet, amely a teljes jogú taggá 

válás valamennyi feltételének nem felel meg, vagy kifejezetten megfigyelő tagként történő felvételét kéri. A 

megfigyelő tagi státusz a felvételtől számított 1 évig áll fenn. Abban az esetben, ha a megfigyelő státuszú 

tag teljesíti a teljesjogú tagság valamennyi feltételét, legkésőbb az 1 éves időtartam zárónapját megelőző 

30 napon belül kérheti teljesjogú tagként történő felvételét, ellenkező esetben megfigyelő tagi státusza az 1 

év leteltével megszűnik. A teljesjogú tagként történő felvételt elutasító kérelem esetén a megfigyelő tagi 

státusz ugyancsak megszűnik. A megfigyelő tagok felvételével kapcsolatban első fokon az Elnökség dönt. E 

döntés ellen a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül lehet jogorvoslattal élni a Közgyűléshez, amely a 

kérdésről a soron következő ülésen köteles dönteni. A Közgyűlés nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel 

meghozott határozatával dönt. 

A megfigyelői tagság megszűnik a megfigyelő tag jogutód nélküli megszűnésével, kilépéssel vagy kizárással. 

A kilépést írásban kell bejelenteni azon elnökségi tagnak, aki a naprakész pontos tagnyilvántartást vezeti az 

Egyesület valamelyik tisztségviselőjével. A kizárás kérdésében első fokon az Elnökség dönt. E döntés ellen a 

tudomásszerzéstől számított 30 napon belül lehet jogorvoslattal élni a Közgyűléshez, amely a kérdésről a 

soron következő ülésen köteles dönteni. A Közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal dönt.  

Azon megfigyelő tag kizárására kerülhet sor, aki az alapszabály és/vagy a szervezeti és működési szabályzat 

valamely rendelkezései ellen súlyosan vét, a megfigyelő tagokra vonatkozó feltételeknek, illetve a tagdíj 

határidőn belüli befizetésének nem tesz eleget. A megfigyelő tagot az elmaradt tagdíj megfizetésére 30 

napos határidő adásával kell felszólítani, és csak ennek elmaradása után lehet vele szemben kizárást 

alkalmazni. 

Az Egyesület megfigyelő tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, és szavazati jog 

nélkül a Közgyűlésen. A megfigyelő tag köteles eleget tenni az alapszabályban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott kötelezettségeinek. Tisztségviselőül megfigyelő státuszú tag képviseletében 

eljáró személy nem választható. 

 A támogatás megfizetésére vonatkozó kötelezettségüknek a megfigyelő jogú szervezetek minden év május 

31-ig kötelesek eleget tenni. 

Az Egyesület megfigyelő státuszú tagja köteles a fentieknek megfelelő  külön megállapodásban 

meghatározott mértékű támogatást megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi 

célok megvalósítása érdekében, a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása 

érdekében. 
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CSATLAKOZÁSKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK: 

 Kérelem az elnökségnek címezve, melyben a csatlakozás iránti kérelem indokai is megtalálhatók, 

illetve, hogy rendes tagként vagy megfigyelőként szeretne-e a szervezet csatlakozni, 

 a szervezet alapító okirata, alapszabálya (másolatban, hitelesítve) 

 a bejegyzésről szóló bírósági végzés másolata 

 aktuális bírósági kivonat a szervezet nyilvántartási adatairól (birosag.hu oldalról nyomtatva is 

elegendő) 

 a szervezet előző (lezárt) éves közhasznúsági jelentése/szöveges beszámolója és pénzügyi mérlege 

hitelesítve (előbbi ahhoz kell, hogy megítélje az elnökség, hogy a szervezet tevékenysége szerint 

beleillik-e a Szövetség profiljába, a mérleg pedig, hogy megállapítsák a tagdíj mértékét)  

 igazoló dokumentum, ami igazolja, hogy a szervezet eleget tesz a Szövetség alapszabályának 4.3. 

pontjában megfogalmazottaknak, vagyis non-profit alapon működik (valószínűleg az alapító okirat, 

amennyiben az alapító okiratban ez nem szerepel, akkor egy nyilatkozattal ezt lehet igazolni), 

 nyilatkozat, hogy a belépő szervezet elfogadja a HAND által elfogadott magatartási kódexeket, lásd 

4.2 pont (jó, ha a szervezet hivatalosan dönt erről).  

            


