
 

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség  
Tagfelvételi szabályzat 

 
I. A Szabályzat célja és hatálya  

 
 1. A Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség (Továbbiakban: Szövetség) Tagfelvételi 
Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Szövetség tagfelvételi 
kritériumait és a tagfelvétel módját. 
2. A Szabályzat hatálya kiterjed a Szövetség valamennyi szervezeti egységére, a Szövetség 
tagfelvételi eljárásban közreműködő testületeinek tevékenységében részt vevő személyekre, 
továbbá a szervezeti egységeknél munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre, továbbá azon szervezetekre, amelyek 
felvétel iránt kérelmet nyújtottak be. 
 
 

II. A tagfelvétel kritériumai  
 

 1. A Szövetség tagja lehet olyan nemzetközi hatókörű Magyarországon országosan működő 
bejegyzett civil szervezet, amely  

a) legalább öt országban fejti ki tartósan (minimum egy éven át) tevékenységét, 

b) a tisztségviselői közül legalább egy fő 35 év alatti, vagy a tagok legalább harmada 35 év alatti, 

vagy pedig az elmúlt 12 hónapban foglalkoztatott önkéntesek legalább harmada 35 év alatti, 

c) tevékenysége, illetve tagszervezetének tevékenysége igazolhatóan kapcsolható az ifjúság 

képviseletéhez, fejlesztéséhez, bevonáshoz, oktatáshoz, a fiatalok fejlesztéséhez, képzéséhez, 

aktivizálásához, 

d) az utolsó két egymást követő évben bevétele évente meghaladta a kétmillió forintot, 

e) legalább három éve működik, 

f) pártpolitikától független, közvetlen politikai tevékenységet nem végez. 

2. A Szövetség tagja lehet olyan országos hatókörű bejegyzett civil szervezet, amely 
a) legalább hét megyében fejti ki tartósan (minimum egy éven át) tevékenységet, 

b) legalább öt megyében van tagszervezete,  

c) a tisztségviselői közül legalább egy fő 35 év alatti, vagy a tagok legalább harmada 35 év alatti, 

vagy pedig az elmúlt 12 hónapban a civil szervezet által foglalkoztatott önkéntesek legalább 

harmada 35 év alatti,  

d) tevékenysége, illetve tagszervezetének tevékenysége igazolhatóan kapcsolható az ifjúság 

képviseletéhez, fejlesztéséhez, bevonáshoz, oktatáshoz, a fiatalok fejlesztéséhez, képzéséhez, 

aktivizálásához, 

e) az utolsó két egymást követő évben bevétele évente meghaladta a kétmillió forintot, 

f) legalább három éve működik, 

g) pártpolitikától független, közvetlen politikai tevékenységet nem végez. 

3. A Szövetség tagja lehet olyan területi, vagy helyi hatókörű bejegyzett civil szervezet, amely 
a) legalább települési szinten fejt ki tevékenységet, 

b) egyesület esetén tisztségviselői közül legalább egy fő 35 év alatti, vagy a tagok legalább 

harmada 35 év alatti, vagy pedig az elmúlt 12 hónapban foglalkozatott  önkéntesek legalább 

harmada 35 év alatti,  



 

c) tevékenysége, illetve tagszervezetének tevékenysége igazolhatóan kapcsolható az ifjúság 

képviseletéhez, fejlesztéséhez, bevonáshoz, oktatáshoz, a fiatalok fejlesztéséhez, képzéséhez, 

aktivizálásához, 

d) az utolsó két egymást követő évben bevétele évente meghaladta az ötszázezer forintot, 

e) legalább kettő éve működik, 

f) pártpolitikától független, közvetlen politikai tevékenységet nem végez. 

4. A Szövetség Pártolót tagja lehet a II/1.-II/3. pontjaiba be nem sorolható az ifjúsággal 
is foglalkozó civil szervezet, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező informális 
csoportosulás, amennyiben a III. fejezetben foglaltak szerinti kérelmet nyújt be és azt a 
Küldöttgyűlés elfogadja. 
 

III. A tagfelvétel folyamata 
 

1. A jelen szabályzatban meghatározott tagfelvételt kérelmezők törvényes képviselőik útján 
kezdeményezhetik csatlakozásukat a Szövetséghez. 
2. A tagfelvételi kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a kérelmező civil szervezet neve, 

b) székhelye, 

c) törvényes képviselője, 

d) kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma, 

e) annak rövid leírása, hogy a Szövetség tagjai sorába történő felvételét a kérelmező szervezet 

milyen okból tartja indokoltnak, 

f) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező szervezet a Szövetség tagja kíván lenni, és magára nézve 

kötelezőként elfogadja a Szövetség céljait, és a Szövetség alapszabályában (a továbbiakban: 

Alapszabály), a Szabályzatban rögzített feltételeket, továbbá az Alapszabályban 

megállapított mértékű tagdíjfizetési kötelezettséget, valamint kijelenti, hogy a Szabályztban 

foglalt, a tagfelvétel feltételeként rögzített kritériumoknak megfelel. 

g) mellékletként a kérelmező civil szervezet nyilvántartott adatait igazoló, 60 napnál nem 

régebbi bírósági kivonat, 

h) legfőbb döntéshozó szervének döntése a tagfelvételi kérelem benyújtásáról,  

i) amennyiben szükséges a székhelytől különböző megyei közgyűléshez való csatlakozásról 

szóló döntés 

j)  az aláírási címpéldány. vagy a banki aláírás-minta hitelesített másolata. 

k) a kérelmező civil szervezet törvényes képviselőjének nyilatkozata arról, hogy a tisztségviselők közül 

legalább 1 fő 35 év alatti vagy, hogy a tagok legalább harmada 35 év alatti, vagy hogy az elmúlt 12 

hónapban foglalkoztatott önkéntesek legalább harmada 35 év alatti. (pártoló tag eseten erről nem 

szükséges nyilatkozni) 

Amennyiben a kérelmező több megyében is rendelkezik telephellyel, és nem a székhelye 
szerinti megyei közgyűléshez kíván csatlakozni, úgy szükséges nyilatkoznia arról, hogy 
melyik megyei közgyűlés tagja kíván lenni. 
3. A civil szervezet csatlakozási kérelmét a Szövetség Elnökségéhez, de a Küldöttgyűlésnek 
címezve kell benyújtania. A Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FEB) formai szempontok 
alapján megvizsgálja a beérkezett kérelmet. Megfelelőség esetén amennyiben a csatlakozni 
kívánó civil szervezet helyi hatókörű az Elnök felkérheti a területileg illetékes küldöttet, hogy 
az Elnökség és a FEB egy tagjának kíséretében látogassa meg a csatlakozni kívánó 



 

szervezetet. A látogatásról a küldött a felvételre vonatkozó javaslattal ellátott írásos 
beszámolót készít, és továbbítja azt az Elnökség felé. A beszámoló valamennyi 
Küldöttgyűlési dokumentumokhoz hasonlóan a tagság teljes egésze számára nyilvános. A 
látogatásról készült beszámoló és javaslat ismeretében az Elnökség dönt a Küldöttgyűlés elé 
terjesztésről. Az Elnökséget a beszámolóban megfogalmazott javaslat nem köti.   
4. Amennyiben a kérelem beérkezése és a soron következő Küldöttgyűlés időpontja között 
kevesebb, mint 35 nap áll rendelkezésre, úgy az Elnökség a soron következő Küldöttgyűlést 
követő Küldöttgyűlés napirendjére veszi fel a tagfelvételt.  
5. Amennyiben a II/2. pontban felsorolt valamely formai követelmény hiányzik, úgy az 
Elnökség felhívja a csatlakozni kívánó civil szervezetet a hiányok pótlására. Amennyiben a 
hiányok pótlása a rendelkezésre álló határidő alatt nem történik meg, az Elnökség elutasítja 
a csatlakozási kérelmet. Az Elnökség csak formai okból utasíthat el csatlakozási kérelmet és 
az elutasított kérelmekről és az elutasítás okáról a Küldöttgyűlést a soron következő ülésén 
tájékoztatni köteles. 
6. Az Elnökség szintjén elutasított kérelmek elleni fellebbezést az Elnökséghez kell 
benyújtani, a Küldöttgyűlésnek címezve. 
7. A benyújtott fellebbezéseket a Küldöttgyűlésnek minden esetben meg kell tárgyalnia. 
8. A legkésőbb 35 nappal a Küldöttgyűlés előtt beérkezett kérelmekről a soron következő 
Küldöttgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel, az ülésen hozott határozat 15 napon belül 
írásban megküldésre kerül a tagfelvételt kérelmező számára. 
9. Tagfelvételi kérelem bármikor – a kérelem elutasítása esetén ismételten is – benyújtható. 
Nem nyújthat be új tagfelvételi kérelmet a kérelmező civil szervezet, ha korábbi tagfelvételi 
kérelmének elbírálása folyamatban van. A kérelmező tagfelvételi kérelmét annak jogerős 
elbírálásáig bármikor visszavonhatja. A Küldöttgyűlés tagfelvételi kérelmet elutasító 
döntése ellen jogorvoslat nincs. 
10. Tagjait a Szövetség központi nyilvántartásba veszi, a központi nyilvántartást 
folyamatosan vezeti és megőrzi, a személyi adatokra vonatkozó jogok tiszteletben tartásával.  
11. A Tagsági jogviszony az arról szóló döntés napjával keletkezik, a tag attól a naptól 
kezdődően gyakorolhatja tagságból eredő jogait. 
12.  A tagnyilvántartás vezetéséről és naprakészen tartásáról az Elnökség gondoskodik. 
13. A Pártoló tag felvételére a tag felvételére a II/4. pontban és a III. fejezetben 
meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
14. A tagsági viszony létesítésével, nyilvántartásával és megszüntetésével kapcsolatos egyéb 
szabályokat az Alapszabály tartalmazza. 
 
 

IV. Záró rendelkezések 
1. Szabályzat a Szövetség Küldöttgyűlésének jóváhagyását követő első munkanapon lép 
hatályba határozatlan időre, visszavonásig. 
  
 
Kelt: Budapest, 2019…………………………. 
  
 
  

…………………………………………………………… 
Hegedüs Zoltán 

Elnök 


