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A TMOE pártoló intézményének célja, hogy a Tudatos Motorosok Országos Egyesülete a lehető 

legszélesebb körben támogassa, képviselje a hazai motoros társadalmat.  

Az egyesület pártoló tagja lehet a TMOE Alapszabályát elfogadó bármely természetes, gazdasági, 

vagy egyéb személy, szervezet, amelyet az egyesület a pártoló tagok névsorában tart nyilván.  

1. A tagsági jogviszony a https://tudatosmotoros.hu weboldalon keresztül igényelhető, és az első 

éves pártoló tagdíj megfizetésével jön létre, melyet online bankkártyás fizetéssel tehet meg ezen a 

felületen, illetve banki átutalással teljesíthet. A pártoló tag a regisztrációkor nyilatkozik a TMOE 

Alapszabályának elfogadásáról. A pártoló tagok jogait és kötelezettségeit e szabályzat, valamint az 

egyes pártolókkal kötött külön megállapodások rögzítik, amelyek azonban nem lehetnek ellentétesek 

az Alapszabállyal. A pártoló tag a kérelem aláírásával nyilatkozik a TMOE Alapszabályának 

elfogadásáról. A pártoló tagok jogait és kötelezettségeit e szabályzat, valamint az egyes pártolókkal 

kötött külön megállapodások rögzítik, amelyek azonban nem lehetnek ellentétesek az Alapszabállyal.  

2. A Pártoló tag a TMOE Közgyűlésén nem rendelkezik szavazati joggal.  

3. A Pártolói tagság feltételei:  

3.1 természetes személy esetében: cselekvőképességében nem korlátozott,  

3.2 gazdasági társaság, egyéb személy vagy szervezet esetben jogképesség  

3.3 a tagsági szabályzat és a TMOE alapszabályának elfogadása.  

4. A Pártoló tag jogai:  

4.1 A TMOE pártoló tagjai hírleveleken keresztül értesülnek az egyesülettel kapcsolatos 

legfrissebb fejleményekről, eseményekről, rendszeres tájékoztatást kapnak a TMOE hosszabb 

távú terveinek, célkitűzéseinek aktuális állásáról.  

4.2 A tagsági szintjüknek megfelelő kedvezmények igénybevétele mellett részt vehetnek a 

TMOE által szervezett elméleti előadásokon, továbbképzéseken, gyakorlati tréningeken, 

vezetéstechnikai túrákon, és minden olyan eseményen, amit a TMOE szervez, illetve 

kezdeményezhetik egyes kérdések megvitatását, javaslatot tehetnek, véleményt 

nyilváníthatnak.  
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4.3. Részesülnek a jövőben az egyesület, és a kapcsolódó partner-vállalkozások által nyújtott 

kedvezményekből.  

4.4. Választhatnak, és bármikor válthatnak az aktuálisan rendelkezésre álló pártolói szintek 

között, ahol az alap pártoló tagsági szint ingyenes.  

5. A TMOE pártoló tagjainak kötelezettségei:  

5.1 Az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az egyesület szervei 

által hozott határozatoknak a betartása, és végrehajtása,  

5.2 A TMOE által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, támogatása,  

5.3 Tagdíjas pártolói tagság vállalása esetén az esedékes tagdíj megfizetése. Az esedékes 

pártolói hozzájárulás megfizetésének elmulasztása esetén a tagság nem szűnik meg, csak a 

tagsági szint automatikusan a díjmentes pártolói szintre ugrik, és továbbiakban a tag az 

alapszintű tagság által nyújtott előnyöket és lehetőségeket élvezheti. 

6. A Pártolói státusz megszűnése:  

6.1 Tag kilépése,  

6.2 Tag kizárása,  

6.3 Tag halála, jogutód nélküli megszűnés.  

7. Pártolói hozzájárulás  

7.1 Összege a pártolói szintek függvényében eltérő, mely mögött eltérő kedvezményrendszer 

található. 

7.2 Hatálya egy évre szól, ami a pártolói hozzájárulás befizetésétől számított egy egész év.  

7.2 A hozzájárulás több módon is befizethető a TMOE részére:  

a, Online bankkártyás fizetéssel,  

b, Banki átutalással.  

A befizetésekről a TMOE Támogatási Igazolást állít ki. Az egyesület jelenleg nem közhasznú 

szervezet, így a részére cégek által nyújtott támogatás a házipénztárban elszámolható, de 

mértékével az adóalap nem csökkenthető. 

8. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya 

adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti 

Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

9. Adatvédelem: A TMOE kijelenti, hogy adatkezeléskor a Személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek és Adatvédelmi szabályzatának megfelelően jár 

el. 


