
Dunakanyar Kultúrtáj és 
        Környezetvédelmi Egyesület
           Adószám: 19297608-1-11

  Nyt.sz : 11-02-0002247
                                                                                                                                                                                      

Belépési nyilatkozat

Alulírott ……………………………………………………  cím: …………………………………..

e-mail cím:…………………………………………. telefonszám………………………………….

Tagfelvételi kérelemmel fordulok a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület 

vezetőségéhez. A tagságomat 

 rendes

pártoló  

tagként kérem megállapítani.

Az Egyesületbe való belépésemmel és aláírásommal elismerem, hogy

 megismertem és rám nézve kötelező érvényűnek tartom az Egyesület alapító okiratát;

 hozzájárulok ahhoz, hogy a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület, mint 

adatkezelő, kezelje és tárolja a fenn megadott személyes adataimat nyilvántartás 

vezetése, valamint a számviteli törvényeknek való megfelelés miatt;

  elolvastam és elfogadom az Egyesület Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában 

foglaltakat.

Kelt: …….. ……………………... 

..................................................................

Nyilatkozó aláírása

A kérelmező az Egyesületbe felvételt nyert / nem nyert felvételt rendes tagként / pártoló tagként.

Kelt:  Pilismarót, ……………………………. …………………………………………………

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi

Egyesület

Elnök



Dunakanyar Kultúrtáj és 
        Környezetvédelmi Egyesület
           Adószám: 19297608-1-11

  Nyt.sz : 11-02-0002247
                                                                                                                                                                                      

Tájékoztató

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesületben kétféle tagság választható. A tagok jogait az 

Alapító okirat 6. számú pontja tartalmazza. 

Lényeges különbség a rendes és a pártoló tag között, hogy a rendes tagság felvételét a három tagú 

vezetőség dönti el és feltételhez kötött. A tagság a vezetők írásbeli visszajelzése alapján valósul meg.

A rendes tag a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik és tisztségre is válaszható. 

A pártoló tag felvétele a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagdíj befizetésével történik meg.

A belépési nyilatkozatot e-mailben, személyesen vagy postai úton is vissza lehet juttatni egyesületünkhöz.

Személyesen az egyesület bármely tagjának, borítékban, átadható.

Postacímünk: 2028. Pilismarót Kossuth L. u. 5/a

e-mail cím: dunakeke@dunakeke.hu

A rendes tagság éves tagdíja: 20 000 Ft

A pártoló tagság éves tagdíja: 7 000 Ft

A tagdíjat csak a jelentkezés visszaigazolása után a 11740054-24062718 OTP számlaszámra kérjük 

befizetni a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület nevére, közleményben kérjük feltüntetni

a törzsszámot és hogy „Tagdíj”.

Pilismarót, 2021. 04. 07.

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület nevében:

Korcsák Mónika

       Elnök


