
Tagfelvételi Szabályzat 

Elfogadva a Magyar Patrióták Közössége Elnöksége   

20/2019. (IX. 3.) Elnökségi határozatával  

A tagfelvételi eljárásról szóló 20/2019. (IX. 3.) eln. sz. határozat módosításáról szóló 

13/2020. (II. 10.) Elnökségi határozat módosításaival egységes szerkezetben 

(2020. február 11-től hatályos állapot) 

A Magyar Patrióták Közössége Elnöksége az Alapszabály 11. cikk (8) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az állampolgárok egyesülési jogát és az Egyesület érdekeit tiszteletben 

tartva, a Közösség fenntartható gyarapodását előmozdítandó az alábbiak szerint állapítja meg a 

tagfelvételi eljárás szabályait. 

I. Fejezet 

ALAPELVEK 

1. § 

(1) Mindenki köteles tiszteletben tartani, hogy a Magyar Patrióták Közössége egy hagyományos 

értékek és nemzeti célok által vezérelt társadalmi szervezet, amely az önkormányzatiság elve 

szerint működik. 

(2) Az e fejezetben foglalt alapelveknek a tagfelvételi eljárás során maradéktalanul 

érvényesülniük kell. 

2. §  

(1) Az Alapszabály 11. cikk (6) bekezdés d) pontja alapján a Magyar Patrióták Közössége 

megköveteli tagjaitól és a tagságba jelentkező személyektől, hogy patrióta szellemiséget 

valljanak maguknak, valamint ennek megfelelő életvitelt folytassanak. Amennyiben a 

jelentkező ennek a követelménynek nyilvánvalóan nem felel meg, felvételi kérelmét hivatalból 

el kell utasítani; még abban az esetben is, ha a jelentkező egyébként a tagság minden további 

feltételének megfelelne. 

(2) Nem lehet az egyesület tagja, aki nem ismerte meg kellő részletességgel a Magyar Patrióták 

Közössége Alapszabályát, céljait és értékrendjét, vagy azokkal nem ért egyet, illetve azokkal 

ellentétes célokat és értékeket vall. 

3. § 

(1) A tagfelvételi eljárás során garanciális jelentőségű a közvetlenség és az átláthatóság elve. 

(2) A tagfelvételi eljárás nem más, mint meggyőződés a jelentkező személyének a tagságra való 

alkalmasságáról, valamint szándékának komolyságáról. 



(3) Az eljárás pártatlan és tisztességes. 

(4) A tagfelvétel során az egyesület már meglévő tagjainak és a szervezet egészének érdekeire 

tekintettel kell eljárni (közösség védelmének elve). 

II. Fejezet 

A TAGFELVÉTEL KÉRELMEZÉSE 

4. § 

(1) Aki az egyesület általános tagságába felvételét kéri, belépési nyilatkozatot (1. sz. melléklet) 

kell kitöltenie és annak eredeti példányát az egyesület részére benyújtania.  

(2) Aki az egyesület pártoló tagja kíván lenni, a pártoló tagságba történő jelentkezési lapot (2. 

sz. melléklet) kell kitöltenie és annak eredeti vagy szkennelt példányát az egyesület részére 

benyújtania.  

(3) A belépési nyilatkozat és a pártoló tagságba történő jelentkezési lap érvényességi kelléke a 

megfelelő keltezés és a jelentkező aláírása. 

(4) A tiszteletbeli tagsági viszony létrejöttéhez az elnök aláírásával hitelesített felkérő lapon (3. 

sz. melléklet) a tiszteletbeli tag által tett elfogadó nyilatkozat megtétele szükséges. 

III. Fejezet 

ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS TAG FELVÉTELEKOR 

5. § 

(1) A tagfelvételi eljárás a felvételi kérelem benyújtásával (kézbesítésével) indul meg. 

(2) A felvételi kérelem beérkezését követően – ésszerű időn belül – személyes szóbeli felvételi 

eljárást kell lefolytatni (felvételi beszélgetés), amely során meg kell győződni arról, hogy a 

jelentkező személye alkalmas-e a tagságra, szándéka kellő komolyságú-e. 

(3) A felvételi beszélgetés során vizsgálni kell, hogy a jelentkező személye taggá válása esetén 

nem jelent-e a Magyar Patrióták Közössége vagy a magyar nemzet biztonsága szempontjából 

kockázatot. 

(4) A felvételi beszélgetést legalább két általános tag bonyolítja le, akik közül legalább az egyik 

az elnökség tagja. A felvételi beszélgetésről nem készül jegyzőkönyv.  

(5) A felvételi beszélgetés elmaradása esetén a tagfelvételi eljárás érvénytelen, az 

érvénytelenségre a jelölttel szemben a tagfelvételről szóló határozat kézbesítését megelőzően 

lehet hivatkozni.  

6. § 

(1) Amennyiben a jelentkező felvételi kérelmének jóváhagyásával a felvételi beszélgetésen 

jelen lévő tagok egyhangúlag egyetértenek (előzetes támogatás), a jelentkező tagjelöltté válik; 



a döntésről a tagjelöltet és a titkárt értesíteni kell. Tagjelölt az lehet, aki 17. életévét betöltötte. 

Az előzetes támogatás megadását követően a tagjelölt a pártoló tagok jogaival és az általános 

tagok kötelezettségeivel rendelkezik. Az előzetes támogatásról szóló döntést nem kell írásba 

foglalni. 

(2) A tagjelölt az előzetes támogatásról hozott döntést követő 3 hónap elteltével (próbaidő) 

kérvényezheti, hogy az egyesület általános tagjainak sorába léphessen. A titkár ebben az esetben 

a kérelmet az elnökség elé terjeszti, amennyiben a jelentkező a próbaidő alatt tanúsított 

magatartása alapján megfelel az általános tagokkal szemben támasztott követelményeknek.  

(3) Amennyiben a tagjelölt már legalább 3 hónapja kapcsolatban áll az egyesülettel, az 

egyesületi keretek között végzett korábbi tevékenységeit a próbaidőbe be lehet számítani. 

(6) Amennyiben a jelentkező általános tagságba való felvétele a próbaidő alatt tanúsított 

magatartása alapján nem indokolt, részére a pártoló tagságot kell javasolni. 

(7) Amennyiben a jelentkező nem ért egyet a (3) bekezdése szerinti előzetes döntéssel vagy a 

titkár által meghozott (6) bekezdés szerinti döntéssel, közvetlenül az elnökséghez fordulhat. 

Ebben az esetben a titkár köteles a kérelmet az elnökség részére előterjeszteni, és azt az 

elnökség a 7. § szabályainak alkalmazásával bírálja el. 

7. § 

A jelentkező felvételi kérelmét az elnökség elnökségi ülésen meghozott határozat 

meghozatalával bírálja el. Ezen az ülésen a jelentkező nem vehet részt; a felvételi elbeszélgetést 

lefolytató tagok legalább egyikének jelen kell lennie. 

8. § 

(1) Az általános tagságba jelentkező kérelmének kedvező elbírálása érdekében az egyesület 

bármely általános tagja írásbeli ajánlólevélben léphet fel, amennyiben a jelentkezőt 

személyesen is ismeri, a tagfelvétellel járó felelősségben pedig osztozik. 

(2) Amennyiben a jelentkező ajánlólevéllel rendelkezik, ezt a körülményt hangsúlyosan kell 

figyelembe venni a kérelem elbírálásakor. 

9. § 

(1) A jelentkező felvételt nyer az egyesület tagságába, amennyiben 

a) felvételét az Alapszabályban és e határozatban meghatározottak szerint kérelmezi, 

b) az Alapszabályban előírt vagyoni hozzájárulását (tagdíj) teljesítette, 

c) a felvételi eljárás során az egyesület képviselői felvételét támogatták és a felvételt 

kizáró információ birtokába nem jutottak, 

d) a jelentkező belépését az elnökség a 5-8. §-ok alapján jóváhagyja, valamint 

e) kérelme nem kerül az Alapszabály 11. cikk (6) bekezdésben meghatározott okból 

elutasításra. 



(2) Az elnökség a jelentkezővel szemben az Alapszabály 11. cikk (6) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott kizáró oknak tekinti különösen az alábbiakat mint értelmezési 

szempontokat:  

a) életvitele összeegyeztethetetlen az alapvető erkölcsi értékekkel, 

b) olyan közéleti személyeket, társadalmi szervezeteket vagy nemzetközi intézményeket 

támogat, amelyek ellentétesek a magyarság érdekeivel,  

c) függőségi viszonyban áll olyan szervezetekkel, amelyek a Magyar Patrióták Közössége 

elleni vagy a Magyar Patrióták Közösségének célkitűzései, értékrendje elleni 

tevékenységet fejtenek ki vagy fejtettek ki korábban. 

(3) Az elnökség a jelentkezővel szemben az Alapszabály 11. cikk (6) bekezdésének d) 

pontjában meghatározott kizáró oknak tekinti különösen az alábbiakat mint értelmezési 

szempontokat:  

a) kérelme nem kellően komoly szándékú,  

b) az egyesület keretein belül nincsenek távlati közösségen belüli tevékenységhez 

kapcsolódó személyes vagy közösségi célkitűzései. 

(4) A jelentkező kérelmének elbírálásáról írásbeli értesítőt kell küldeni a jelentkező részére, az 

általa megadott elérhetőségek valamelyikére (e-mail, postacím). 

(5) Jogorvoslatra e döntéssel szemben az Alapszabály 11. cikk (7) bekezdésében foglaltak 

szerint van lehetőség. 

10. § 

(1) Aki az egyesület általános vagy pártoló tagja kíván lenni, köteles az Alapszabályban vagy 

más belső szabályzatban meghatározott vagyoni hozzájárulását (tagdíj, pártolói hozzájárulás) a 

felvételét követő 30 napon belül teljesíteni. 

(2) Amennyiben a tag az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 

és a titkár által a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel kitűzött tíz napos póthatáridő is 

eredménytelenül telik el, az elnökség a póthatáridő lejártát követő 30 napon belül jogosult a 

tagfelvételről szóló határozatát visszavonni. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén úgy kell tekinteni a jelentkező tagsági viszonyát, mintha 

az létre sem jött volna. 

IV. Fejezet 

ELJÁRÁS PÁRTOLÓ TAG FELVÉTELEKOR 

11. § 

(1) Pártoló tag felvételéről az elnökség elnökségi ülésen határozat meghozatalával dönt. Ezen 

az ülésen a jelentkező nem vehet részt. 

(2) Pártoló tagságba történő jelentkezés esetén a személyes találkozást mellőzni lehet, de a 

jelentkező személyazonosságáról meg kell győződni. 



(3) A jelentkező felvételt nyer, ha megfelel a pártoló tagokra vonatkozó, Alapszabályban 

megfogalmazott előírásoknak; kérelme elutasításban részesül, ha értékrendje 

összeegyeztethetetlen a Magyar Patrióták Közössége értékrendjével, személyes adatait nem 

adja meg maradéktalanul, vagy Alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott egyéb 

okból. 

(4) A jelentkező kérelmének elbírálásáról írásbeli értesítőt kell küldeni a jelentkező részére, az 

általa megadott elérhetőségek valamelyikére (e-mail, postacím). 

(5) Jogorvoslatra e döntéssel szemben az Alapszabály 11. cikk (7) bekezdésében foglaltak 

szerint van lehetőség. 

V. Fejezet 

TISZTELETBELI TAG FELKÉRÉSE 

12. § 

(1) A Magyar Patrióták Közössége elismerése és megbecsülése jeléül tiszteletbeli tagjának 

felkérheti azt a köztiszteletben álló személyt, akit eddigi életútja során tanúsított kiemelkedő 

érdemeire tekintettel a közösség példaképként fogad el.  

(2) A tiszteletbeli tagságra méltó az a személy, 

a) akinek értékrendje egyezik a közösség által vallott értékrenddel, 

b) akinek párhuzamos munkásságát az egyesület nagyra becsüli, 

c) aki a napi politika fölött áll, valamint 

d) aki tevékenységeivel vagy tekintélyével hozzájárul egyesületünk munkájának vagy 

kezdeményezéseinek előmozdításához. 

13. § 

(1) Tiszteletbeli tag felkéréséről a közgyűlés dönt szavazással. A közgyűlés részére tiszteletbeli 

tag felkérésére irányuló előterjesztést az elnökség tehet. 

(2) Bármely általános tag indokolással ellátott javaslatot tehet az elnökség részére tiszteletbeli 

tag felkérésének indítványozására, amely javaslatot az elnökség köteles megtárgyalni. 

Amennyiben az elnökség a javaslattal egyetért, azt a közgyűlés elé terjeszti. 

VI. Fejezet 

TAGSÁGI SZÁM 

14. §1 

(1) Az Egyesület minden általános, pártoló és tiszteletbeli tagja egy személyéhez fűződő, zárt 

azonosító sorszámmal rendelkezik (a továbbiakban: tagsági szám), amely a tagnyilvántartás 

segítésére szolgál. 

 
1 Módosította a 13/2020. (II. 10.) Elnökségi határozat (hatályos: 2020.02.11-től) 



(2) A tagsági számot minden általános tag a belépésekor nyeri el úgy, hogy tagsági száma az 

előzőleg felvett általános tag tagsági számát eggyel meghaladja. 

(3) A tagsági számot minden pártoló tag a belépésekor nyeri el úgy, hogy a „P” előtaggal 

kezdődő tagsági száma az előzőleg felvett pártoló tag tagsági számát eggyel meghaladja. 

(4) A tagsági számot minden tiszteletbeli tag a tagsági jogviszony létrejöttekor nyeri el úgy, 

hogy a „T” előtaggal kezdődő tagsági száma az előzőleg felvett tiszteletbeli tag tagsági számát 

eggyel meghaladja. 

(5) Az alapító tagok tagsági számát az alapító tagok alfabetikus sorrendje adja, azzal az 

eltéréssel, hogy az 1. tagsági szám az alapító elnököt, a 2-3. tagsági számok az alapító elnökségi 

tagokat, a 4. tagsági szám az alapító titkárt – mindnyájukat mint megválasztott tisztségviselőket 

– illeti meg. 

(6) Az e § alapján már egyszer tagsági számként kiutalt sorszámot a tagság megszűnését 

követően sem lehet újból másnak kiutalni. 

VII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. § 

(1) Jelen elnökségi határozatot az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően és az 

azokban foglaltakkal összhangban kell értelmezni. 

(2) A tagfelvételi eljárásra vonatkozó egyesületi szabályok értelmezésére az elnökség jogosult. 

(3) Az e határozatban nem szabályozott kérdésekben az Elnökség Ügyrendjét kell alkalmazni. 

16. § 

(1) Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba. 

(2) E határozatot a már folyamatban lévő tagfelvételi eljárásokra is alkalmazni kell. 

(3) Jelen határozat elfogadásával hatályát veszti a tagfelvételi eljárásról szóló 80/2015. (XII. 

29.) elnökségi határozat. 

(4) A 2016. január 1. előtt kitöltött és az egyesület részére megküldött, a 6/2014. (IX. 9.) sz. 

vagy a 65/2015. (X. 7.) sz. elnökségi határozatnak megfelelő jelentkezési lapok továbbra is 

érvényesek. 

(5) E határozat hatályos szövegét az egyesület honlapján is közzé kell tenni. 

 

Magyar Patrióták Közössége 


