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BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

 
Alulírott, kérem felvételemet a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók 
Országos Szövetségének tagjai sorába. 
 

A Szövetség alapszabályát megismertem, /www.megfosz.com/, azt elfogadom, és 
magamra vonatkozóan kötelezőnek tartom. Az egyszeri 25.000.- Ft-os belépési díjat, 
és az éves tagdíjat megfizetem. 
 

Nyilatkozom, hogy az éves árbevételünk alapján az alábbi táblázat szerinti tagdíj-
besorolásom a következő:…………………Ft./év.  
 
Nyilatkozatom megküldését követően a belépési díjról, és az éves tagdíjról szóló 
számlát befogadom, vele egy időben a MEGFOSZ tagjelölt státuszú tagjává válok. 
 
 
 
„Az Alelnök a tagjelölti státuszba sorol minden olyan jelentkezőt, aki megfelel a szövetség 
alapszabályi feltételeinek. 
A tagjelölt illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti a 
szövetség szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és 
kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, azzal az eltéréssel, hogy a szervezet 
rendezvényein való részvétel kedvezményeire csak akkor jogosult, amennyiben ezzel nem csökkentik 
a rendes tagok kedvezményeit. 
A tagjelölti státusz 2 év időtartamra szól. 
A fenti időtartam végét követő közgyűlés előtti elnökségi ülésen az elnökség köteles dönteni a tag 
felvételéről.  
A tagként történő felvétel iránti kérelem elutasítása esetén az elutasító határozat kézhezvételétől 
számított 3 napon belül fellebbezéssel élhet a kérelmező a szövetség közgyűléséhez, amely 2/3-os 
többséggel dönt a felvétel kérdésében.   
Amennyiben az elnökség jóváhagyja a tagfelvétel iránti kérelmet a korábbi tagjelölt a szövetség teljes 
jogú tagja lesz.” 
Részlet a 2015.04.15-i közgyűlésen elfogadott Alapszabályzatból. 
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A tagjelölt cég adatai:  

A vállalkozó, vagy vállalkozás neve: 

Vállalkozás adószáma: 

Vállalkozás cégjegyzékszáma: 

Vállalkozás formája:  

Székhelye: 

Postacíme: 

Kapcsolattartó neve:  

Címe: 

Telefonszámai: 

Email címe: 

 

Éves forgalom tól-ig 2020. évi tagdíj mértéke 

0-200 M Ft 78.000.- 

201-500 M Ft 112.000.- 

501-1000 M Ft 150.000.- 

1001-2000 M Ft 192.000.- 

2001-4000 M Ft 340.000.- 

4001- 8000 M Ft 540.000.- 

8001- 16000 M Ft 760.000.- 

16001- fölött M Ft 1.000.000.- 

 

 

Dátum:                        , 2020. 
 
 
 

 

cégszerű aláírás 


