Tisztelt Uram/Asszonyom!
Örömmel értesültünk
tagságunkhoz.
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egyesületünk

céljaival,

csatlakozna

Az alábbiakban tájékoztatom a Felvételi eljárás menetéről, melynek részleteit az
Alapszabály IV. fejezet 2. Tagfelvételre vonatkozó bekezdése tartalmazza, s melyet a
honlapon megtalál (http://mapasz.hu/celjaink/ ).
Részlet az Alapszabályból:
„2. Tagfelvétel :
2.1 Az Egyesület rendes és pártoló tagjainak felvételére a következő szabályok vonatkoznak:
a) A tagok felvételét két rendes tag ajánlásával, belépési nyilatkozat alapján lehet kezdeményezni.
b) A tagok felvételéről az elnökség határoz soronkövetkező ülésén, de legfeljebb 60 napon belül. Döntésekor az
elnökség figyelembe veszi a tagok előzetes véleményét.
c) A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak
megfelelően őrzi.
d) A tagsági viszony a tagdíj befizetésével jön létre.”

Felvételi eljárás dokumentumai:
- Egységes szerkezetbe foglalt Módosított Alapszabály 2015. szeptember 9.
- Tagdíjtáblázat 2016.
- Belépési nyilatkozat, Adatlap
A felvételi eljárás lépései:
1. Jelentkezési kérelem befogadása
2. Kérelmező tájékoztatása (információk, dokumentumok megküldése)
3. Kérelmező részéről a belépési szándék megerősítése a kitöltött, aláírt Belépési
nyilatkozat visszaküldésével
(tagság megnyerése szempontjából nagyon fontos a Kérelmező motiváltsága, szakmai rátermettsége,
működés terület, referenciák, MAPASZ tagsági kapcsolódások stb.)

4. Kérelmező belépési szándékáról az elnökség a tagságot a megkapott információk
továbbításával, a következő Hírlevélben tájékoztatja majd a beérkezett ajánlások
alapján dönt a felvételről és értesíti Kérelmezőt.
Mivel a belépéshez két tag ajánlása szükséges (Alapszabály) a Kérelmezőnek
ajánlott felvenni a kapcsolatot a MAPASZ tagokkal, ügyvezetővel a szakmai
támogatók megszerzése érdekében (tagság a honlapon)
5. Felvétel esetén az adatok egyeztetése, tagdíjrendezés a következő lépés. Az
Alapszabály 2.Tagfelvételre vonatkozó d. pontja szerint "A tagsági viszony a tagdíj
befizetésével jön létre."
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6. Általános esetben a tagsági díjat tartalmazó számla az éves tagdíj+egyszeri
adminisztrációs költség beérkezéséről szóló banki értesítőt követően kerül kiállításra.
Átutalás címzettje: MAPASZ
Számlavezető bank: MagNet Bank Zrt
Számlaszám: 16200151-00016160
A tagdíj:
A mellékelt táblázat tartalmazza.
Mértéke az alkalmazottak számától függ, ehhez Kérelmező /cég január 1-én érvényes
statisztikai létszámát vesszük alapul.
2015. 05.19-től az újonnan belépők részére bevezetésre került az
egyszeri
adminisztrációs díj, mely a Tagdíjon felül 20 000,- Ft megfizetését írja elő az újonnan
belépők részére.
Támogatói díjazás: a legnagyobb tagdíj kategóriának megfelelő összeg, mellyel a felajánló
jogosultságot szerez arra, hogy logója, elérhetőségei a támogatók között 1 évig a honlapon,
kiadványainkban megjelenjen.
MAPASZ részéről kapcsolattartó:
Friedmann Lajosné titkár
mapasz@mapasz.hu
Tel: 00.36.30.288-6149
Skype: friedmann.lajosne
Amennyiben csatlakozna, mielőbb várjuk vissza a belépés jóváhagyásához szükséges
információkat, a tagdíjmegállapítás alapjául szolgáló cégszerűen aláírt és scennelt Adatlapot.
Reméljük, hogy hamarosan Önt/Önöket is tagjaink között üdvözölhetjük.
Budapest, 2016. január 01.
Tisztelettel

Feiler József
elnök
MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület
www.mapasz.hu
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ADATLAP 2016.
Cégnév/Név:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Weboldal:
Cég bejegyztett képviselőjének neve:
Telefon, fax, mobil, skype elérhetőségei:
E-mail elérhetősége
Cég bejegyzett címe:
Levelezési címe (ahova a számla
továbbítható):
Kapcsolattartó neve:
Telefon, mobil elérhetőségei:
E-mail elérhetősége:
Skype:

Alkalmazottak száma
Működési területe, tevékenysége:
(honlapon is megjelenő információ) max.
300 karakter*

2016. évre megállapított tagdíja:
A tárgyévet megelőző utolsó lezárt
üzleti év (2014.) adatai:
Nettó árbevétel

Mérlegfőösszeg

Céges kérelmezőknek, tagjainknak!
* Az Adatlap része a vállalkozás működési területe, tevékenysége – ez a honlapon, a
Céges tagoknál megjelenő információ lesz, így 300 karakterben a cégről, fő
tevékenységről, termékekről várunk információkat.
Mellékletként várjuk:
-

céglogó

-

Referencia munkák /képek* (JPEG)
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Tagdíjtáblázat
2016. január 1. – december 31. között.

Tagság típusa

Vállalat

Alkalmazottak Éves
száma
tagsági díj
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Az újonnan belépők:
egyszeri 20 000,- Ft Adminisztrációs díjat fizetnek.
A Tagdíjak minden évben a lezárt és ismert előző évi infláció mértékével korrigálva
kerülnek megállapításra (le/felfelé 1000 forintra kerekítve))

Elfogadva: 2015. május 19-én a MAPASZ Közgyűlés által
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