
TAGFELVÉTELI KÉRELEM 
 

Alulírott, ………………………………………….………....................... (szül.: …………………………………….........………...........……………….; 

anyja neve: …………………………..…………....………….; lakcím: ………………………………………………………..…………………......……………..; 

telefonszám: .................................., e-mail: ......................................................................) kérem a Fővárosi Törvényszék 

által 01-02-0015865 szám alatt nyilvántartásba vett Progresszív Instrumentális Zenei Egyesületbe (székhely: 1131 

Budapest, Keszkenő utca 42. I./6.) rendes tagként / pártoló tagként (aláhúzással szíveskedjen jelölni) történő 
 

f e l v é t e l e m e t .  
 

Jelen belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgár 

vagyok. 
 

Kijelentem továbbá, hogy az Egyesület Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának egy hatályos példánya 

részemre átnyújtásra került, az azokban foglalt rendelkezéseket megismertem, kifejezetten elfogadom és magamra 

nézve kötelezőnek tekintem. Kijelentem, hogy az Egyesület céljait kifejezetten elfogadom, azokkal egyetértek. 
 

Kijelentem, hogy a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek - különösen a tagdíjfizetés - teljesítését kifejezetten 

vállalom. 
 

Alulírott tudomásul veszem, hogy a Progresszív Instrumentális Zenei Egyesület tagjaként az Egyesülettel kapcsolatos 

adatok (beleértve a digitális fényképeket és videóanyagokat), különösen az Egyesület logójával ellátott információk, 

szerzemények, művészi alkotások külső harmadik személy számára bármilyen módon történő továbbadása, tárhelyre és 

közösségi oldalra való feltöltése, linkelése, azok bármilyen utófeldolgozása, tárolása, szigorúan tilos! 
 

Az Egyesület logójával ellátott adatok, szerzemények, művészi alkotások a Progresszív Instrumentális Zenei Egyesület 

szellemi tulajdonát képezik, csak az arra jogosult tag alkalmazhatja őket saját felhasználásra az Egyesület céljainak 

megvalósítása érdekében. 
 

A fentiek megsértése a tagsági jogviszony megszüntetésével jár. 
 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Egyesületről, tevékenységéről, annak nevében, képviseletében csak az arra 

felhatalmazott tagok, ennek hiányában az Elnökség tagjai tehetnek nyilatkozatot. 
 

Jelen tagfelvételi kérelem tárgyában az Egyesület Elnöksége határoz. Az Egyesület Elnöksége fenntartja magának a jogot, 

hogy amennyiben a kérelmező elképzeléseit, magatartását az egyesületi célokkal összeegyezhetetlennek ítéli, úgy 

elutasítsa a felvételt. 
 

Az Egyesület a tagok személyes adatait szigorúan bizalmasan és zárt körűen kezeli, nem nyilvánosak. Harmadik félnek 

csak a tag írásos kérvénye benyújtása után teszi hozzáférhetővé. 
 

Jelen nyilatkozatot a fentiek ismeretében, felelősségem teljes tudatában teszem meg. 
 

Budapest, ……………………………………… 
__________________________ 

 
………………………….. 

belépő tag 

Előttünk mint tanúk előtt: 
 

Aláírás:________________________     Aláírás:________________________ 

Név:__________________________     Név:__________________________ 

Lakcím:_______________________     Lakcím:_______________________ 


