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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
Az Egyesületbe való belépés folyamatának, jóváhagyásának, a tagdíjfizetés rendjének, valamint a tagi
viszony megszüntetésének (törlés, kizárás) szabályozása, az Alapszabály vonatkozó pontjaihoz
illeszkedve.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az Egyesület valamennyi tagja és szervezeti egysége.

3. BELÉPÉS AZ EGYESÜLETBE
Ad 3.1. Az ETE tagja lehet minden energetikai képzettséggel és/vagy érdeklődéssel rendelkező
személy, aki az Egyesület Alapszabályában leírtak szerint részt kíván venni az Egyesület munkájában.
A belépő a jelen Szabályzat mellékletét képező Nyilatkozat kitöltésével adja meg személyi adatait,
valamint jelöli meg, hogy az Egyesületen belül mely szervezeti egységhez, illetve egységekhez
kapcsolódóan kíván tevékenykedni. Lehetőség van az Egyesületbe szervezeti egység megjelölése
nélkül is belépni. A Nyilatkozatban első helyen megjelölt szervezeti egység keretében van a
belépőnek a szervezeti egység közgyűlésén a tisztségviselő, valamint küldöttválasztáson szavazati
joggal való részvételre.
Amennyiben a belépő Belépési nyilatkozatát az első helyen megjelölt szervezeti egység elnökének
vagy titkárának juttatja el, úgy a szervezeti egység vezetője dönt a tagfelvételről és az új tagot
nyilvántartásba veszi, majd a Belépési nyilatkozatot az ETE Titkárságra továbbítja, ahol az egységes
egyesületi tagnyilvántartásba bevezetik és ezzel tagjává válik az Egyesületnek, amiről a Titkárság
írásban értesíti a belépőt. Amennyiben a belépő tagságát az Egyesület Titkárságán kezdeményezi, úgy
a Belépési nyilatkozat kitöltése és az Egyesületi Titkárságnak történő eljuttatását követően az
Elnökség a következő ülésén dönt a tagfelvételről, a Titkárság nyilvántartásba veszi a belépőt, aki
ezzel tagjává válik Egyesületünknek. Ha az új tag Belépési nyilatkozatában megjelöli azt a szervezeti
egységet, ahol tevékenykedni kíván, úgy a Titkárság a belépésről a Belépési nyilatkozat másolatának
megküldésével értesíti a megjelölt szervezeti egységet, ahol nyilvántartásba veszik. Ezzel a belépő a
megjelölt szervezeti egység tagjává is válik.

4. A TAGDÍJFIZETÉS RENDJE
Az egyesületi tagság alapfeltétele az egyesületi tagdíj rendszeres fizetése. A tagdíjfizetés háromféle
módon történhet:
4.1.

az Egyesület bankszámlájára történő átutalással

4.2.

4.3.

annál a szervezeti egységnél, ahol a tag egyesületi jogait gyakorolja. A szervezeti
egység tagdíjbeszedést vállaló aktivistája (titkár) az ott tagdíjat fizető tagok
befizetéseiről személyre szóló összesítést küld a Titkárságnak, a befizetett tagdíjakat
pedig az Egyesület bankszámlájára átutalja. A tagdíjaknak a bankszámlára történő
átutalásának a határideje minden év június 30-a.
a Titkárság azoknak az egyesületi tagoknak a részére, akik június 30-ig a fenti
módokon nem fizették be tagdíjaikat, csekket küld és levélben hívja fel figyelmüket a
tagdíjfizetésre.

5. A TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE
Ad 3.6. Az egyesületi tagság határozatlan időre szól. A tagság megszűnésére az alábbi esetekben kerül
sor:
a) A tag kilépése az Egyesületből. A kilépést az Egyesület Elnökségének címzett, a Titkárságnak
eljuttatott levélben kell bejelenteni. A kilépést az Egyesület Elnöksége tudomásul veszi és utasítja a
Titkárságot, hogy a kilépését bejelentő személyt a tagnyilvántartásból törölje. A Titkárság a kilépésről
értesíti annak a szervezeti egységnek az elnökét, ahol a kilépő megelőzően a jogait gyakorolta.
b) A tagsági viszony megszűnésének megállapítása a tagdíjfizetés elmaradása esetén. Azt a tagot, aki
a tárgy évben nem fizeti be a tagdíját, valamint a tárgy évet követő évi tagdíját sem fizeti be június
30-ig, azt Elnökség levélben értesíti tagdíjelmaradásáról, illetve közli az érintettel, hogy amennyiben
tagdíj-hátralékát az értesítés kézhezvételét követően egy hónapon belül nem rendezi, úgy az
egyesületi tagsága érdektelenségre tekintettel megszűnik. A tagság megszűnéséről az Elnökség dönt.
Az Elnökség tagságot megszüntető döntéséről az Egyesület Titkársága az érintett tagot írásban
értesíti. Adataikat a tagnyilvántartásból a Titkárság törli és archív adatbázisba helyezi. Erről értesíti
annak a szervezeti egységnek az elnökét, ahol az érintett tag a tagsággal kapcsolatos jogait
gyakorolta.
c) A tagság megszűnése a tag kizárásával. Ha az Egyesület tagját bűncselekmény miatt jogerősen
elítélik, illetve az Alapszabályban foglaltakat súlyosan sértő tevékenységet folytat, úgy az
Egyesületből kizárható. Amennyiben a bűncselekmény, illetve az Alapszabály súlyos megsértésének a
gyanúja az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság tudomására jut, úgy az Elnökség és az Ellenőrző
Bizottság együttes ülésén megvitatja a kizárás indokoltságát. Ha az Elnökség és/vagy az Ellenőrző
Bizottság a kizárás indokoltsága mellett foglal állást, úgy a kizárásról történő döntés meghozatala
céljából az Elnökség összehívja az Egyesület rendkívüli Küldöttközgyűlését. Ezzel egyidejűleg az
érintett tagot az Elnökség a kizárásra vonatkozó indítványt tárgyaló Küldöttközgyűlés összehívásával
egyidejűleg írásban, a kizárási ok megjelölésével tájékoztatja a kizárásra irányuló eljárás
megindításáról, egyben felhívja a figyelmet, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül
álláspontját írásban előadhatja az Elnökségnek. Az Elnökség, ha az érintett tag írásban előterjeszti
álláspontját, úgy azt az ez ügyben összehívott küldöttközgyűlést megelőzően megtárgyalja és
határozatot hoz kizárási javaslatának fenntartásáról, vagy esetleges visszavonásáról. Határozatáról a
Küldöttközgyűlést tájékoztatja. A tagkizárásról az Elnökség indítványa alapján a Küldöttközgyűlés
határoz titkos szavazással, kétharmados többséggel. A Küldöttközgyűlés a kizárás tárgyában indokolt
írásbeli határozatot hoz. A határozatot a kizárt tagnak az Egyesület Titkársága postai úton megküldi.

d) Kizárás esetén az Elnökség utasítja a Titkárságot, hogy a kizárt tagot törölje a tagnyilvántartásból. A
Titkárság értesíti kizárásról és a tagnyilvántartásból történő törlésről annak a szervezeti egységnek a
vezetőjét, ahol a tag egyesületi jogait gyakorolta.
e) A Tagság értelemszerűen megszűnik a tag elhalálozásával. Erről a Titkárság bejelentésből, vagy
közvetlen vagy közvetett információkból szerezhet tudomást. Ezt követően a Titkárság intézkedik az
elhalálozott tag adatainak a tagnyilvántartásból történő törléséről és az archív adatbázisba
helyezéséről.

