
Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni! 

Belépési szándék nyilatkozat 
 

Név / nick név:  

Kapott azonosító:  

Szem. ig. szám:  

Lakcím:  
 

Kijelentem, hogy a Suzuki Klubok Egyesülete Alapszabályzatát, Szervezeti Működési Szabályzatát, 
Moderálási alapelveit elolvastam, elfogadtam és magamra nézve kötelezőnek tartom. Ezt aláírásommal 
igazolom. Továbbá kijelentem, hogy a Suzuki Klubok Egyesülete Pártoló tagja* kívánok lenni. 

Szemelvény az Alapszabályból, Szervezeti Működési Szabályból és a Moderálási 
alapelvekből: 

3.1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely 
az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az Egyesületi célok megvalósítása 
érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére, 

A tagsági viszony létesítését kérő tag az Egyesület Elnökéhez köteles belépési nyilatkozatát eljuttatni és a tagdíjat a Klub bankszámlájára befizetni, a 
közlemény rovatban megjelölve a regisztrációkor kapott azonosítót. 

A tagsági viszony az Elnökség engedélyével jön létre. 

A felsorolt feltételek bármelyikének hiánya esetén a tagság nem jön létre. 

*
 Pártoló tag az, aki a klub kedvezményeit használva, előnyeit élvezve, találkozókon részt vehet és nem vállal kötelezettséget magára nézve, hogy 

bármilyen, az egyesülettel kapcsolatos kérdésben részt vállaljon. Magára kötelezőnek tartja az aktív tagok által megszavazott döntéseket, de azokba 
bele nem szólhat. 

Tagság fegyelmi kérdései: 

Bármely tag nemre, korra való tekintet nélkül, aki az egyesület szabályzatát megsérti, vagy az egyesület hírében akarattal vagy akaratlanul kárt tesz, 
azt a fegyelmi bizottság elé kell vinni és vele szemben szankciókat kell alkalmazni. Jogorvoslatnak helye nincs, amennyiben bebizonyosodik a 
szándékosság kérdése. 

A kizárt tagot többet az egyesület kőrébe visszavenni TILOS.  

Szabályok: 

1. Kéretik törekedni a struktúra megőrzésére! A felesleges, duplikált topic-ok átláthatatlanná teszik a fórumot, feleslegesen terhelik az erőforrásokat, 
ezért közös érdekünk elkerülni ezt. Egy adott témában törekedjünk a témahűségre! 

2. Viták mindig lehetnek, de kerüljük a trágár beszédet, a személyeskedést, vádaskodást! 

3. Reklámozni tilos! Minden üzletszerű, rendszeresen visszatérő, nem eseti, nem magánjellegű ajánlat kerülendő! Reklámokra lehetőség van 
bannerek formájában, ha valaki reklámozni szeretne, tekintse meg médiaajánlatunkat! 

 

Kelt:………………………………………………………….  

 

       …………..…………………………………..………………….. 

Sajátkezű aláírás 


