
Pártoló magánszemély tagsági megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről a 

  
Humusz Szövetség 
székhely: 1111 Budapest, Saru u. 11. 
nyilvántartási szám: 1372 (Győri Törvényszék) 
adószám: 1859904-2-43 
hivatalos képviselő neve: …………………………………………………. 
mint Egyesület (továbbiakban Egyesület) 
 
másrészről 
 
név: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
cím:  …….………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
 
telefonszám: ..……………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
e-mail cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
mint Pártoló magánszemély tag (továbbiakban Pártoló Tag) 
 
(a továbbiakban külön-külön történő említés esetén: Fél, együttes említés esetén Szerződő Felek) között alulírott 
napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
Jelen megállapodással a magánszemély az Egyesület Pártoló Tagjává válik. Az Egyesület Pártoló Tagja az a belföldi és 
külföldi magánszemély lehet, aki megismerte és támogatni kívánja az Egyesületet célkitűzéseiben és küldetése 
elérésében, és akinek a saját életében is fontos szempont a környezet védelme, a hulladék megelőzése, csökkentése. 
A Pártoló Tag megismeri az az Egyesület Alapszabályát és vállalja a mindenkori éves tagdíj megfizetését. 

A megállapodás keretében az Egyesület további kedvezményekkel, programokkal törekszik a Pártoló Tag segítségére 
lenni a saját életmódjának zöldítésében, továbbá a Pártolói Tagokból álló közösség építését célozza. Az Egyesület 
előzetes igényfelmérés után határoz a Pártoló Tagoknak kidolgozott programokról, eseményekről, kedvezményekről 
(pl. szívességbank, csereberék, zöld háztartás tanácsadás, közösségi komposztáló, ingyenes kiadványok stb.)  

A Pártoló Tag a Küldöttgyűlés által meghatározott mindenkori éves tagdíjat befizeti az adott évre vonatkozóan 
átutalással az Egyesület bankszámlájára vagy személyesen az Egyesület irodájában. A befizetésről Egyesület számlát 
állít ki, amelyet Pártoló Tag készpénzes fizetés esetében azonnali, átutalás esetében 15 napos fizetési határidővel 
egyenlít ki. A befizetett tagdíj befizetés időpontjától függetlenül tárgyévre vonatkozik, meghosszabbítása a következő 
évre esedékes tagdíj befizetésével lehetséges. 

Egyesület érintett programjairól, kedvezményeiről Pártoló Tagot hírlevelében, a megállapodás során megadott e-
mail címen értesíti. A Pártoló Tag vállalja, hogy amennyiben elérhetőségeiben változás következik be, arról 
haladéktalanul értesíti az Egyesületet. Egyesület a megállapodás során megadott személyes adatokat bizalmasan 
kezeli, kizárólag szervezeti kommunikációs és a közösségépítési célokhoz szükséges módon és mértékben használja 
fel a személyes adatok védelméről szóló hatályos jogszabályok alapján.  
 
Budapest, 20………………………… 
 
 
 
 
 …………………………………..  ………….……………………………… 
 Egyesület       [*] 


