
BELÉPÉSI KÉRELEM

Alulírott …………………………………………………., mint a ……………………………………………………. 
szervezet nyilatkozattételre jogosult  képviselője kérem, hogy a szervezet a Magyar Tégla és Tetőcserép
Szövetség

rendes tagja / pártoló tagja legyen.
(megfelelő rész aláhúzandó)

A belépéssel kapcsolatos ügyintézéssel foglalkozó munkatárs elérhetőségei:

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

dátum cégszerű aláírás

----------------------------------------------------------------------

Részletek a Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség hatályos Alapszabályából

A Szövetség tagjai

Rendes tagok
A  Szövetség  rendes  tagja  lehet  minden  magyarországi
székhelyű  gazdasági  társaság,  amely  a  hazai  tégla-  és
cserépipar, illetve kerámiaipar területén tevékenykedik.

Pártoló tagok
A  Szövetség  pártoló  tagja  lehet  minden
magyarországi  székhelyű  jogi  személy  vagy  jogi
személy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
szervezete,  amely  a  Szövetség  céljaival,
tevékenységeivel egyetért.

A Szövetség tagjait az alábbi jogok illetik meg

Rendes tag

 Jogosult tanácskozási és szavazati joggal részt venni a
Szövetség  Közgyűlésén,  szavazni  és  a  Szövetség
szerveiben tisztséget vállalni;

 a  Szövetség  Bizottságainak,  Tagozatainak,
Munkacsoportjainak munkájában részt venni;

 szövetségi tagságát a fejléces ügyiratain feltüntetni;

 javaslatot  tenni  a  Szövetség  tevékenységével
kapcsolatban;

 a  tisztségviselők  funkcióból  való  visszahívását
kezdeményezni.

Pártoló tag

 Jogosult  tanácskozási  joggal  részt  venni  a
Szövetség Közgyűlésén, 

 a  Szövetség  Bizottságainak,  Tagozatainak,
Munkacsoportjainak  munkájában  –  meghívás
alapján – tanácskozási joggal részt venni;

 szövetségi  tagságát  a  fejléces  ügyiratain  -
pártolói tag minőségét megjelölve – feltüntetni.

Rendes és pártoló tag

 Jogosultak részt venni a Szövetség bármely tevékenységében és rendezvényén;

 felvilágosítást kérni a Szövetség tevékenységébe tartozó bármely ügyről;

 kérdések megvitatását kezdeményezni;

 felülvizsgálat, a határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset

A Szövetség tagjainak kötelezettségei:

 a Szövetség célját támogatni és megvalósításában a legjobb tudása szerint részt venni;

 a Szövetség Alapszabályában foglaltakat és a Közgyűlés határozatait betartani;

 az  önként  vállalt  tagsági  viszonyból  fakadó anyagi  és  egyéb  kötelezettségeinek  eleget  tenni,  a  tagdíjat  és  a
szolgáltatási díjat határidőre befizetni (lásd: V.2.);

 a tag nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.

A Szövetség tagjai képviselőik útján gyakorolhatják jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket.

A tagok hozzájárulása tagdíjból és szolgáltatási díjból áll. 



 A Szövetség tagja (rendes tag, pártoló tag) köteles tagdíjat fizetni. A tagdíj összege rendes tagok esetében félévente
65.000,-  Ft,  pártoló  tagok  esetében  félévente  25.000,-  Ft.  A  tagdíj  összegét  az  Elnökség  javaslata  alapján  a
Közgyűlés módosíthatja.

 A Szövetség rendes tagja köteles szolgáltatási  díjat  fizetni.  A Szövetség pártoló tagja – saját  döntése szerint  –
szolgáltatási  szerződés alapján szolgáltatási  díjat  fizethet a Szövetség részére.  A szolgáltatási  díj  összegéről  az
Elnökség javaslata alapján évenként az Éves Rendes Közgyűlés dönt. A Szövetség a szolgáltatási tevékenységekre
a tagokkal külön szerződést köt. A Szövetség által nyújtandó szolgáltatások körét és azok ellenértékét a Közgyűlés
határozza meg.


