
BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Kérjük, hogy személyes iratai alapján töltse ki! 

Alulírott …………………………………………… (teljes név), születési hely, idő: ……………………………………, 

anyja leánykori neve:……………………………………lakcím:…………………………………………………………, 

postai cím (amennyiben eltér a lakcímtől):…………………………………………………………,  

e-mail cím: ……………………………………............ jelen belépési nyilatkozatom benyújtásával bejelenteni kívánom 

belépési szándékomat a Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület (székhely: 1052 Budapest, 

Semmelweis utca 1-3. fszt. 401.; bírósági bejegyzési szám: 01-02-0017800, adószám: 19322236-1-41 ) tagjai közé, 

ezúton kérem az Egyesület Elnökségét, hogy az Egyesület  

 □ rendes  

 □ pártoló  

* tagjává szíveskedjen fogadni.  

A belépési nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetértek, annak 

Alapszabályát megismertem, elfogadom, annak tartalmával egyetértek, illetve az azokban foglalt rendelkezéseket 

magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. Az Egyesület Alapszabályában az egyesületi tagok vonatkozásában 

meghatározott tagsági jogviszonyból származó jogokat tudomásul veszem, továbbá a tagsági kötelezettségeket 

magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 

Kijelentem továbbá, hogy az Egyesület Közgyűlése által meghatározott egyesületi tagdíj megfizetését vállalom és azt 

az Alapszabályban rögzített határidőig megfizetem. 

Tudomásul veszem, hogy az Egyesület pártoló tagja az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet lehet, aki valamilyen módon (tevékenységgel, eszközökkel vagy anyagi hozzájárulásával) 

segíti az Egyesületet célkitűzéseinek elérése érdekében. A pártoló tag nem választható tisztségviselői szerep betöltésére 

és nincs szavazati joga. A pártoló tag tagdíjat fizethet, és tanácskozási joggal az Egyesület szerveinek ülésén részt 

vehet. 

Az itt megadott személyes adatokat az Egyesület a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak (GDPR-nak) megfelelően 

kezeli. 

□ Hozzájárulok, hogy az Egyesület személyes adataimat a tagsági viszonnyal kapcsolatosan kezelje, ennek érdekében 

személyes irataimba bele is tekinthet és személyes irataimról másolatot is készíthet. Az adatvédelmi tájékoztatót 

megismertem, az abban foglaltakat megértettem és elfogadtam.* 

Kelt: ……………………………… 

……………………………… 

aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt (természetes személy esetén kérjük)**: 

                 Név: …………………………………     Név: ………………………………… 

           Lakcím: …………………………………           Lakcím: ………………………………… 

           Aláírás: …………………………………            Aláírás: ………………………………… 

Jogi személy esetén kérjük cégszerűen aláírni. Benyújtás esetén teljes bizonyító erejú magánokiratként fogadja az 

Egyesület a belépési nyilatkozatot! 

(* Hozzájárulását a négyzetbe tett x jellel jelölje. 

** A tanúk azt igazolják, hogy valóban az a személy írta alá, akinek a neve a lapon szerepel.)     
 

ELNÖK TÖLTI KI 

Záradék: 

Az Egyesület Közgyűlése _____. év ____________ hó ____ napján a fenti tagfelvételi kérelmet elfogadta / nem 

fogadta el. 

Kelt: ………………………… 

………………………………………………….. 

aláírás 

 

https://szkitaegyesulet.hu/adatvedelmi-tajekoztato

