BELÉPÉSI NYILATKOZAT
(EGYESÜLETI TAG)
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
Alulírott ....................................................... (kérelmező neve), .......................................................................
alatti lakos, ezúton kérem, hogy a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (székhelye: 1072 Budapest,
Rákóczi út 38. 1. em. 2., nyilvántartási száma: 01-02-0004999) a tagjai közé felvegyen, ezért azzal a kérelemmel
fordulok az Egyesület Elnökségéhez, hogy a szervezet rendes / pártoló* tagjává szíveskedjen fogadni.
A belépési nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága céljaival
és működési elveivel egyetértek, annak Alapszabályát megismertem, elfogadom, annak tartalmával egyetértek,
illetve az azokban foglalt rendelkezéseket magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kötelezettséget vállalok az
egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre. Kijelentem továbbá, hogy az Egyesület
Közgyűlése által meghatározott egyesületi tagdíj megfizetését vállalom és azt az Alapszabályban rögzített
határidőig megfizetem.
Hozzájárulok, hogy az Egyesület személyes adataimat a tagsági viszonnyal kapcsolatosan kezelje. Kérem, hogy
az Egyesület a kapcsolatot velem az alább megjelölt e-mail címen tartsa.
Ezennel kifejezetten hozzájárulok, hogy a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága az alábbi adataimat
tagnyilvántartás céljából a működéshez szükséges mértékben kezelje:
Név: ........................................................................................................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................................................
Anyja születési neve: ...............................................................................................................
Lakóhely: ................................................................................................................................
Munkahelye/beosztása: ............................................................................................................
Telefonszám: ...........................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................
Kijelentem, hogy a fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek és kifejezetten kérem, hogy a közgyűlési
meghívót, valamint valamennyi egyesületi dokumentumot a fent megadott e-mail címre kézbesítse részemre az
Egyesület. Vállalom, hogy amennyiben a fenti adataimban változás történik, azt a változást követő 8 napon belül
bejelentem. Hozzájárulok, hogy az Egyesület részemre e-mail címemre hírleveleket és egyéb információs
anyagokat küldjön.
Kelt: ......................................................

...............................................................
aláírás

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága két tagjának ajánlása:
1. Alulírott ......................................................................................................................... (név),
......................................................................................................................... sz. alatti lakos,
a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának tagja javaslom és támogatom, hogy
.................................................................. (kérelmező neve) kérelmezőt az Egyesület a tagjai
közé felvegye.
Kelt: .................................................

...............................................................
aláírás
2. Alulírott ......................................................................................................................... (név),
......................................................................................................................... sz. alatti lakos,
a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának tagja javaslom és támogatom, hogy
.................................................................. (kérelmező neve) kérelmezőt az Egyesület a tagjai
közé felvegye.
Kelt: .................................................

* a megfelelő aláhúzandó

...............................................................
aláírás

