MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE
1145 Budapest, Pétervárad utca 5.
Telefonszám: +36-1-280-3260
Mobil: +36-20-341-4930
Telefax: +36-1-283-3208
E-mail: mgve@mgve.hu
Web: www.mgve.hu

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott .........………………..…….……….(név), mint
a …………………...……………………….. (cég) képviselője a mai napon ezennel kijelentem, hogy a
MAGYAR
GÁZIPARI
VÁLLALKOZÓK
EGYESÜLETÉNEK
(MGVE),
mely a gázipari termékgyártók, forgalmazók, vezetéképítők, szervizek, tervezők és mindazok önkéntes
társulásán alapuló, önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi
szervezete, tagja kívánok lenni.
1) Tagságom felvételével egyidejűleg a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének Alapszabályában

(www.mgve.hu) foglalt rendelkezéseket ismerem és elfogadom, azt magamra nézve kötelezőnek
ismerem el, célkitűzéseivel egyetértek, és a tagdíjfizetési kötelezettséget elfogadom.
2) Az éves tagdíjat az Alapszabályban foglalt feltételekkel megtartásával átutalom a Magyar

Külkereskedelmi
Bank
Rt.,
(1051
Budapest,
Szent
István
tér
11.)
10300002-20611475-00003285 számú folyószámlára. Időarányos tagdíj megfizetés esetén, a
Tagdíjszámla készhez vételétől számítva 8 napos átutalási határidővel teljesítem.
Jogi személyiségű társaságok éves tagdíjai*:
10millió Ft éves árbevételig:

20.000,- Ft

10millió1 Ft-tól – 50millió Ft-ig:

45.000,- Ft

50millió1 Ft-tól – 100millió Ft-ig:

75.000,- Ft

100millió1 Ft-tól – 300milllió Ft-ig:

110.000,- Ft

300millió1 Ft éves árbevétel felett:

150.000,- Ft

Természetes személy éves tagdíja*:
magánszemély

10.000,- Ft

3) Az Egyesületben a szakkérdések képviseletére az alábbi munkatársakat jelölöm**:

Jogi, igazgatási témákhoz:
Név: …………………………………………………………..…………………………………………
Beosztás: ………………………………………………………………………………………………….
Mobil: …..………………………… Telefon: …..……………………… Fax: …..………………………

1.
* A kívánt rész aláhúzandó!
** Csak akkor kérjük kitölteni, ha a képviselő mellett más, állandó delegáltat is kijelöl!
*** Kérjük cégszerűen kitölteni!

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE
1145 Budapest, Pétervárad utca 5.
Telefonszám: +36-1-280-3260
Mobil: +36-20-341-4930
Telefax: +36-1-283-3208
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Műszaki témákhoz:
Név: …………………………………………………………..…………………………………………
Beosztás: ………………………………………………………………………………………………….
Mobil: …..………………………… Telefon: …..……………………… Fax: …..………………………
4) Hozzájárulok ahhoz, hogy az Egyesület tagjainak egymás közötti kapcsolata és munkához jutásának
elősegítése érdekében hazai, vagy külföldi üzleti megkeresés alapján az alábbi információkat harmadik
fél részére az Egyesület titkársága közölje***:
Cég neve: ……………………………………………………………………………………………………...
Cég címe: ……………………………………………………………………………………………………….
Mobil: …..………………………………… Telefon: ….………………………. Fax: ..…………..….….……
E-mail cím: …..…………………………………..…………… Adószám: ……………………………………
Tevékenyégi kör: …………………...…………………………………………………………………………..
Speciális tevékenység: …………...……………………………………………………………………………..
Cég képviselőjének neve: …………………………………………………….……………...…………………
5) Egyidejűleg mellékelem:
 A cégismertetőt, a referenciakörök feltüntetésével, legfeljebb A/4 formátumban
 A „Cégbírósági végzés" és az "Aláírási Címpéldány" egy-egy fénymásolatát

Kelt: 2016. …………………………

………………………………………………
Képviselő cégszerű aláírása

2.
* A kívánt rész aláhúzandó!
** Csak akkor kérjük kitölteni, ha a képviselő mellett más, állandó delegáltat is kijelöl!
*** Kérjük cégszerűen kitölteni!

