
Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 

TAGFELVÉTELI SZABÁLYZATA 

 
1. Az NDHSZ tagja lehet az Alapszabály III.1. pontjában felsorolt alapító tagszervezetek 

mellett bármely, a diák-, az egyetemi vagy a szabadidősport területén tevékenykedő, 

vagy e területek működését segítő civil szervezet, amely a Szövetség alapszabályát 

magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. 

 

2. Tagfelvételi kérelem bármikor – a kérelem elutasítása esetén ismételten is –

benyújtható. Nem nyújthat be új tagfelvételi kérelmet a kérelmező szervezet, ha 

korábbi tagfelvételi kérelmének elbírálása folyamatban van. A kérelmező tagfelvételi 

kérelmét annak jogerős elbírálásáig bármikor visszavonhatja. 

 

3. A tagfelvételi kérelmet az NDHSZ főtitkárához írásban kell benyújtani, legkésőbb az 

annak tárgyában döntést hozó küldöttgyűlést megelőző tizenötödik napig. 

Amennyiben a kérelmet nem az NDHSZ főtitkárához nyújtották be, a kérelem 

címzettje haladéktalanul, legkésőbb annak kézhezvételét követő három munkanapon 

belül továbbítja azt a főtitkárhoz. 

 

4. A tagfelvételi kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

• a kérelmező szervezet neve; 

• székhelye; 

• törvényes képviselője; 

• kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma; 

• annak rövid leírása, hogy az NDHSZ tagjai sorába történő felvételét a kérelmező 

szervezet milyen okból tartja indokoltnak;  

• nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a diáksport, az egyetemi sport vagy a 

szabadidősport működési területéhez kapcsolódva kívánja tagfelvételét 

kezdeményezni (csak az egyik működési terület jelölhető meg); 

• nyilatkozat arról, hogy a kérelmező szervezet az NDHSZ tagja kíván lenni, és az 

alapszabályban, illetve a tagfelvételi szabályzatban rögzített feltételeket, valamint az 

NDHSZ elnöksége által megállapított mértékű tagdíjfizetési kötelezettséget magára 

nézve kötelezőként elfogadja; 

• mellékletként a kérelmező szervezet nyilvántartott adatait igazoló, 60 napnál nem 

régebbi bírósági kivonat. 

 

5. A kérelmet az erre a célra rendszeresített, jelen szabályzat 1. számú mellékletét 

képező tagfelvételi kérelem formanyomtatványon, annak cégszerű aláírásával és 

elektronikus levél útján történő megküldésével kell benyújtani. Amennyiben a 

kérelmet nem a jelen pontban megjelölt módon nyújtották be, az NDHSZ főtitkára az 

irodavezető útján felhívja a kérelmező szervezetet a kérelem ismételt, formai 



előírásoknak megfelelő benyújtására. A formanyomtatvány illetve a jelen pontban 

foglalt egyéb formai követelmények ismételt mellőzésével benyújtott tagfelvételi 

kérelem érdemi vizsgálat és formális döntéshozatal nélkül elutasításra kerül, 

amelynek tényéről az NDHSZ főtitkára írásban tájékoztatja a kérelmezőt. 

 

6. A tagfelvételi kérelmet a főtitkár haladéktalanul, legfeljebb annak beérkezését követő 

5 munkanapon belül továbbítja az elnökség részére, azzal a javaslattal, hogy az 

elnökség tűzze a tagfelvételi kérelmet a soron következő küldöttgyűlés napirendjére. 

A főtitkár a tagfelvételi kérelem tárgyában érdemi (tartalmi) vizsgálatot nem végez. 

 

7. Az NDHSZ főtitkára a tagfelvételi kérelemnek az elnökség részére történő 

továbbításával egyidejűleg – vagy amennyiben a kérelem 5. pont szerinti 

hiánypótoltatására kerül sor, azzal egyidejűleg – az irodavezető útján tájékoztatásul 

megküldi a kérelmező szervezet kapcsolattartója részére az NDHSZ hatályos 

alapszabályát, valamint a jelen Tagfelvételi Szabályzatot. 

 

8. Az elnökség a beérkezett tagfelvételi kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, 

hogy azt arra jogosult szervezet nyújtotta-e be. Amennyiben a kérelmező az 

Alapszabály III.2. pontja értelmében nem lehet az NDHSZ tagja, ennek tényéről az 

NDHSZ elnökének utasítása alapján a főtitkár az irodavezető útján írásban 

tájékoztatja a kérelmezőt.  

 

9. A tagfelvételi kérelemről az NDHSZ soron következő küldöttgyűlésén dönteni kell. 

Amennyiben a kérelem szabályszerű benyújtásától a soron következő küldöttgyűlés 

időpontjáig hátralévő idő kevesebb mint 15 nap, úgy a tagfelvételi kérelemről az azt 

követő küldöttgyűlésen kell döntést hozni. 

 

10. A tagfelvételi kérelem tárgyában az NDHSZ küldöttgyűlése jogosult dönteni. A 

tagfelvételi kérelem elfogadásához a szavazásra jogosultak kétharmadának támogató 

szavazata szükséges.  

 

11. A küldöttgyűlésnek a tagfelvételi kérelem tárgyában hozott határozatával szemben 

fellebbezésnek nincs helye. A tagfelvételi kérelmet elutasító küldöttgyűlési 

határozattal szemben a kérelmező szervezet a határozat tudomására jutásától 

számított harminc napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat. A per a Fővárosi 

Törvényszék illetékességébe tartozik. 

 

12. A tagfelvételi kérelem tárgyában született döntésről az NDHSZ főtitkára az 

irodavezető útján, írásban tájékoztatja a kérelmező szervezetet. Támogató döntés 

esetén az új tagszervezetet arról is tájékoztatni kell, hogy az adott naptári évben – 

amennyiben a delegált küldött kijelölésére már korábban sor került – mely küldött 

látja el az adott működési területhez tartozó, alapító tagokon kívüli egyéb 

tagszervezetek képviseletét az NDHSZ küldöttgyűlésében. 



 

13. A köztestületi tagság a tagfelvételi kérelemnek helyt adó határozat meghozatalának 

napjával jön létre, a tagszervezet ezen időponttól gyakorolhatja jogosultágait és 

köteles teljesíteni kötelezettségeit. 

 

14. A tagszervezet kilépési szándékát az elnökséghez címzett, az NDHSZ főtitkárához 

írásban eljuttatott nyilatkozat útján jelezheti. A kilépési nyilatkozat alakszerű 

követelményektől mentesen megtehető, azzal, hogy a nyilatkozatot elektronikus úton 

történő megküldés esetén is cégszerű aláírással kell ellátni. A tagsági viszony a 

kilépési nyilatkozatnak az NDHSZ főtitkára által történő kézhezvétele napjával szűnik 

meg. 

 

15. Ha valamely tagszervezet tekintetében az alapszabályban foglaltak nem teljesítése 

miatt fennállnak a kizárás feltételei, az elnökség a kizárás tárgyában megfogalmazott 

előterjesztést a soron következő küldöttgyűlés napirendjére tűzi. 
 

 

 

Budapest, 2017. február 28. 

 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 

TAGFELVÉTELI KÉRELEM 

 

1. KÉRELMEZŐ SZERVEZET ADATAI 

 
1.  

Kérelmező szervezet teljes neve : 

 

 

2.  
Rövidített neve : 

 

3.  
Székhelye: 

 

4.  
Levelezési cím (amennyiben eltér a 
székhelytől): 

 

5.  
Törvényes képviselő : 

 

6.  
Telefonszám, fax: 

 

7.  
Elektronikus levélcím: 

 

8.  
Kapcsolattartó neve, elérhetősége : 

 

 

 

2. A TAGFELVÉTELI KÉRELEM INDOKOLÁSA 

 

 >> annak rövid leírása, hogy az NDHSZ tagjai sorába történő felvételét a kérelmező szervezet 

milyen okból tartja indokoltnak <<  

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



3. NYILATKOZATOK 

 

A kérelmező szervezet törvényes képviselőjeként kérem a fent megnevezett szervezet 

felvételét a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) tagjai közé. 

 

Kijelentem, hogy: 

 

1. A kérelmező a diáksport / az egyetemi sport / a szabadidősport működési területéhez 

kapcsolódva kívánja tagfelvételét kezdeményezni. (csak az egyik működési terület jelölhető 

meg!) 

2. Az NDHSZ alapszabályában és a köztestület belső szabályzataiban foglaltakat a kérelmező 

szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el. 

3. A kérelmező vállalja az NDHSZ elnöksége által megállapított tagdíj megfizetését. 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Melléklet:  

– a kérelmező szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazó, 60 napnál 

nem régebbi bírósági kivonat 

 

 

Keltezés: .………………………………..  

 

 

  ………………………………………………… 

  aláírás, pecsét 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


