
 
 

Tájékoztató az egyesületi tagság létesítéséről 
 
 
 

A Hajdú Rendészeti Sportegyesület közhasznú civil szervezet, melynek tagsága alapesetben 2 részre 
tagozódik: 
 
Rendes tag lehet: 
• a Rendőrség és a rendészeti, rendvédelmi jellegű társszervek, azaz 
• Büntetés-végrehajtási Intézet, 
• Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
• Nemzeti Adó és Vámhivatal, 
• Ügyészség, 
• Bíróság, 
• Magyar Honvédség, 
• Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 
• Vagyonvédelmi Kamara, 
• Közterület Felügyelet, 
• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, 
• Országos Mentőszolgálat, 
• Fegyveres Biztonsági Őrség 
 
aktív és nyugállományú munkatársai, valamint közvetlen családtagjaik.  
 
• a Hajdú-Bihar Megyében működő oktatási intézmények rendészeti tagozatos hallgatói és tanárai 
 
Közvetlen családtagnak számít a házastárs, az élettárs, a jegyes, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér és a szülő. 
 
Pártoló tag lehet: 

• az a magánszemély, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vállalja a Sportegyesület erkölcsi és anyagi 
támogatását.  

 
A tagság létesítésének feltételei: 
• A jelentkező elfogadja, hogy - a Tagfelvételi kérelem/Tagsági online regisztráció kitöltését és 

annak elnökségi jóváhagyását követően - az Alapszabályban meghatározott kötelezettségek és 
jogok vonatkoznak rá, melyek az egyesületből történő kilépéssel vagy kizárással szűnnek meg. 
Tagként a tagdíjfizetési kötelezettségének a belépéstől kezdődően a kilépési nyilatkozat 
kitöltéséig vagy kizárásig eleget tesz. Pártoló tagként, a vállalt mértékben az egyesületet 
erkölcsileg és anyagilag támogatja. A tag/pártoló tag az egyesület érdekeit minden körülmények 
között maradéktalanul képviseli. 

• A jelöltnek nyilatkozik arról, hogy büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, mindennapi életvitele 
során a mindenkori jogszabályokat betartja, - esetleges munkaköréből adódó kötelességeitől 
eltekintve - bűnöző életmódot folytató személyekkel kapcsolatot nem tart fenn, illetve az 
egyesület rendészeti jellegét és tiszta erkölcsű szellemiségét mindenkor tiszteletben tartja. 

   



 
 
 

• A tagsággal rendelkező elfogadja, hogy egyesületi tevékenységét az Alapszabály és az SZMSZ 
vonatkozó rendelkezései szerint, az egyesületi tisztségviselők (elnökség, 
szakosztály/csoportvezető, technikai vezető) irányítása mellett, velük rendszeresen kapcsolatot 
tartva végzi. 
 

- minden évben befizeti a tagsági díjat 
- az egyesület és a közösség jó hírnevét erősíti és megvédi 
- igyekszik aktív lenni az egyesület életében 
- képviseli az egyesületet és annak érdekeit 
- büszkén viseli az egyesületi jelvényeket és ruházatot 
- büszkén használja a #hrse hasteg-et 
- az egyesület vezetőségével és csapattagjaival kapcsolatot tart és jó viszonyt ápol 
- igyekszik tevékenységével, ötleteivel, javaslataival építeni az egyesületet 

 
A tagsággal rendelkező jogai: 

• A tag/pártoló tag az egyesületben létesít tagságot, és bármely szakosztályban folytathat 
tevékenységet, részesülhet az egyesület által biztosított bármely szolgáltatásból, 
kedvezményből, továbbá részt vehet az egyesület programjain. A tag teljes szavazati jogkörrel 
rendelkezik és betölthet egyesületi tisztséget, a pártoló tag tanácsadási és javaslattételi joggal 
rendelkezik. 

• A tagdíj befizetését követően jogosult 1 db egyesületi címerrel ellátott ruházat átvételére. 
• Jogosult a HRSE Önkéntesi Rendszerben elért státuszának megfelelő juttatásokra, 

támogatásokra. 
 
Tagsági díj fizetés: 
Az egyesületi éves tagsági díj a HRSE tagok és pártoló tagok számára is egységesen 6000 Ft/év, 
amelyet minden év február 15-ig szükséges rendezni átutalással az alábbi számlaszámra. 
Amennyiben a jelentkező év közben kíván csatlakozni, a tagsági díj abban az esetben is egységesen 
6000 Ft, függetlenül attól, hogy melyik hónapban történik a csatlakozás. 
 
Raiffeisen Bank HRSE 12052729-01448915-00100001 
 
Közleményben szükséges feltüntetni: név, születési év, tagdíj (pl. Kis Piroska, 1990. tagdíj) 
 
A tagsággal rendelkező magára nézve kötelezőnek tartja az alábbi nyilatkozatot: 
Nyilatkozom, hogy a programokon, rendezvényeken, edzéseken való részvételemet semmiféle kizáró 
egészségügyi probléma, erőnlétemet befolyásoló, vagy a közösség egészségét veszélyeztető betegség 
nem gátolja. 
 
Kijelentem, hogy amennyiben olyan orvosi kezelés vagy orvosi ellenőrzés alatt állok, amely 
befolyásolja az egyesületben folytatott tevékenységemet, erről az edzőt, a szakosztályvezetőt vagy az 
elnököt előzetesen tájékoztatom.  
 
Az edzések megkezdéséről és az edzés által okozott fizikai megterhelésről kezelőorvosomat szintén 
tájékoztatom, tanácsát kikérem és a további edzésekre vonatkozóan annak megfelelően járok el. Az 
egyesület edzésein, rendezvényein saját felelősségemre veszek részt. Amennyiben az edzés vagy 
rendezvény közben rosszullét bármilyen csekély jelét tapasztalom, vagy úgy ítélem meg, hogy az 
általános erőszintemet és teherbírásomat meghaladó feladatot kell elvégeznem, ezt az edző, 
szakosztályvezető vagy az elnök felé azonnal jelzem és pihenőidő biztosítását, vagy a feladat 
könnyítését kérem. 
 
 



 
 
 
Tudomásul veszem, hogy az egyesület edzésein, rendezvényein csak abban az esetben vehetek részt, 
ha alkohol és/vagy kábítószer, illetve illegális teljesítményfokozó szerek befolyása alatt nem állok. 
 
Kijelentem, hogy az edzőnek, szakosztályvezetőnek vagy az elnöknek az edzés, rendezvény 
biztonságára vonatkozó utasításait maradéktalanul betartom, amennyiben ennek ellenére az edzésen, 
rendezvényen bármilyen sérülést vagy kárt okoznék, annak anyagi és erkölcsi következményeit 
viselem.  
 
Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozat kitöltésével és annak elnökségi jóváhagyását követően az 
Alapszabályban meghatározott kötelezettségek és jogok vonatkoznak rám, melyek az egyesületből 
történő kilépésemmel vagy kizárássommal szűnnek meg.  
 
Tagként a tagdíjfizetési kötelezettségemnek a belépéstől kezdődően a kilépési nyilatkozat kitöltéséig 
vagy kizárásomig eleget teszek. Pártoló tagként, a vállalt mértékben az egyesületet erkölcsileg és 
anyagilag támogatom.  
 
Az egyesület érdekeit minden körülmények között maradéktalanul képviselem. 
 
Kijelentem, hogy büntetőeljárás hatálya alatt nem állok, mindennapi életvitelem során a mindenkori 
jogszabályokat betartom, - esetleges munkakörömből adódó kötelességeimtől eltekintve - bűnöző 
életmódot folytató személyekkel kapcsolatot nem tartok, illetve az egyesület rendészeti jellegét és 
tiszta erkölcsű szellemiségét tiszteletben tartom. 
Tudomásul veszem, hogy a fenti körülményeimben beálló változásokat haladéktalanul jeleznem kell az 
egyesület vezető tisztségviselőinek, melynek elmulasztása vagy az egyesület szellemiségével ütköző 
magatartás kizárást von maga után. 
 
Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat – a mindenkori jogszabályi 
szabályozásnak megfelelően – az egyesület az Alapszabályban foglalt tevékenységének szervezésével 
kapcsolatosan nyilvántartsa és felhasználja, az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom. 
 
Hozzájárulok, hogy az egyesület rendezvényein, edzésein, programjain, melyeken részt veszek, 
fénykép és videofelvétel készüljön, valamint ezek a felvételek az egyesület Alapszabályban rögzített 
érdekeit szolgálva publikálásra kerüljenek. 
 
„HRSE az összefogás sportegyesülete…” 


