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1) Az Íjász Egyesület (tovább.:Egyesület) ezen Szabályzatában pontosítja az Alapszabályban 

nem konkretizált juttatásokat, kötelezettségeket és egyéb kérdéseket. 
 
2) A tagsági viszonyhoz kapcsolódó kedvezmények és jogosultságok (az Alapszabály III: 

fejezet, 7.d./ pontjából adódóan): 
 

A rendes tagot az Alapszabály szerinti jogok mellett az alábbi kedvezmények illetik 
meg: 

• az egyesület által igénybevett edzıterem használatára jogosult, az egyesület 
vezetése által meghatározott beosztásban ill. idıben, a lıtér-szabályzat 
elıírásainak megfelelıen.  

• az egyesület vezetésének elızetes döntése alapján, - az egyesület nevében – 
jogosult versenyeken, rendezvényeken, tanfolyamokon ill. továbbképzéseken 
résztvenni. Ezen alkalmakkor tárgyi és pénzbeli hozzájárulásokkal támogatható, 
melynek átengedésérıl és mértékérıl az egyesület elnöksége elızetesen dönt. 

• jogosult az egyesület tulajdonában lévı tárgyi eszközök ingyenes használatára. 
 
A pártoló tagot az Alapszabály szerinti jogok mellett az alábbi kedvezmények illetik 
meg: 

• igénybe vehetik az Egyesület által használt edzıtermet, az egyesület tulajdonában 
lévı eszközöket, maximum a rendes tag által igényelt idıtartam felére, 
amennyiben az éves befizetésük eléri a rendes tagdíj 50 %-át. 

• további bármely támogatás ill. juttatás csak a rendes tag támogatásának 
maximum 50%-a lehet. 

 
A tiszteletbeli tagot az Alapszabály szerinti jogok mellett az alábbi kedvezmények illetik 
meg: 

• tiszteletbeli tag lehet az, aki az Egyesület tagságának döntése alapján arra 
jogosulttá válik, az által, hogy az Egyesület érdekében kiemelkedı munkát 
végzett, vagy kiemelkedı támogatást nyújtott. 

• a tiszteletbeli tagot a rendes taggal azonos jogok és juttatások illetik meg. 
 
3)  A tagdíjak mértékének megállapításáról, fizetésének és fizetésének rendjérıl szóló 

elıírások (az Alapszabály X. fejezetének 3./ pontja alapján) 
• a tagdíj mértékérıl évente dönt a taggyőlés, - az elnökség javaslata alapján – folyó 

év utolsó (beszámoló) taggyőlésén. 
• a tagdíjat egy összegben, vagy részletekben - legkésıbb folyó év szeptember 30-ig 

-lehet megfizetni. Részletekben történı fizetés esetén is a teljes összeg végsı 
kifizetési határideje az aktuális év szeptember 30-a. 



• amennyiben az idıarányos befizetés figyelembevételével tagdíjhátralék állapítható 
meg, a tag csak úgy veheti igénybe a 2./ pontban felsorolt kedvezményeket, ha a 
rendezvény költségeinek befizetését megelızıen a tagdíjhátralékát rendezi. Ennek 
elmaradása esetén az Egyesület által támogatott rendezvényen csak önköltséges 
alapon vehet részt (a rá esı költségek teljes és elızetes befizetésével). 

• Természetbeni juttatást, mint tagdíjat az Egyesület nem fogad el. 
• A tagdíjak befizetésérıl napra kész, a számviteli és pénzügyi szabályzóknak 

megfelelı nyilvántartást kell vezetni. 
 

4) Az egyesületi tagok kötelezettségeirıl rendelkezı rész (az Alapszabály III. fejezet 
8.a./ és 8.b./ pontja alapján). 
• az Egyesület céljai megvalósítása érdekében, - a taggyőlés döntése szerinti és az 

elnökség által szervezett – munkálatokat irányoz elı. Ezen munkálatokban évente 
legalább 2 napon,- összesen 16 órában - kötelesek részt venni az Egyesület rendes 
és pártoló tagjai egyaránt. 

• amennyiben a megszervezett munkában a tag, - bármely okból – legalább az egyik 
napon nem tud részt venni, azt napi 2. 000,- Ft-tal köteles megváltani, az 
Egyesület pénztárába történı befizetéssel. 

• ha a tag nem vesz részt a megszervezett munkában, és azt nem váltja meg az elızı 
bekezdésben leírtak szerint, úgy az azt követı évben semmilyen jogcímen nem 
kaphat támogatást az Egyesülettıl. 

 
5) A tagsági viszonnyal nem rendelkezı, az Egyesület által használt edzıteremben ill. 

íjász-pályán gyakorolni kívánó személy, az elnökség által javasolt, és a taggyőlés által 
jóváhagyott mindenkori óradíjat köteles megfizetni második alkalomtól kezdve. 

 
Az SzMSz hatályba lépése: 2007.12.01. 
 
A taggyőlés egyhangúlag a javításokkal egységes szerkezetbe szedve fogadta el. Törlés: 
áthúzott, új szöveg: dılten szedett. 
 
Jóváhagyó taggyőlési határozat száma:___________ 
 
Tab, 2007.november 24. 
 
 
Orbán László 
Elnök 


