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Belépési nyilatkozat

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

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

Tagfelvételi kérelemmel fordulok a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület 

vezetőségéhez. 

A tagságomat 

 rendes (Fél éves próbaidőhöz kötött.

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;

Kelt: …….. ……………………... 

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

Nyilatkozó aláírása

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

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

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi

Egyesület

mailto:dunakeke@dunakeke.hu
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Tájékoztató

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesületben kétféle tagság választható. Rendes tagság, illetve 

pártolói tagság. A két tagság közötti különbség, hogy a rendes tag szavazati jogot kap és tisztségre is választható, 

valamint aktívan rész vesz az egyesületi munkában.

A pártoló tag nem tud részt venni aktívan a munkában, de egyetért a célkitűzéseinkkel és az egyesülethez szeretne 

tartozni.

Belépés feltététele a Belépési Nyilatkozat kitöltése és a tagdíj befizetése.

Ha rendes tagnak szeretnél jelentkezni, előtte fél éves “próbaidőt” tölthetsz el az egyesületben pártoló tagként. Ez 

idő alatt összeismerkedünk és el tudod dönteni, hogy szeretnél-e és tudunk-e együtt dolgozni. Fél év alatt el tudod 

dönteni, hogy mennyi aktivitás tudsz beletenni az egyesületi munkába.

Semmi gond, ha úgy döntesz, hogy neked ez sok, akkor velünk tudsz maradni pártoló tagként. Ha elvárásaidnak 

megfelelünk és a tagjaink is úgy szavaznak, akkor elnyered a rendes tagságot. Onnantól kezdve szavazati jogod 

van, valamint választható vagy tisztség betöltésére is.

A pártolói tagság azoknak szól, akik nem tudnak tevékenyen részt venni az egyesület munkájában, de szeretnének 

ott lenni a rendezvényeken, szeretnének időben értesülni az általunk indított ügyekről és ezért támogatják az 

egyesület munkáját.

A belépési szándékot jelezheted honlapunk „Legyen tagunk” felületén, e-mailben, személyesen, vagy akár postai 
úton is a kitöltött jelentkezési lap elküldésével.

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

mailto:dunakeke@dunakeke.hu

