MABIM tagság - feltételei
A taggá válás feltételeit, menetét a MABIM Alapszabály határozza meg, a
tagdíjak mértékéről a Közgyűlés dönt.
Csatlakozáshoz felvételi kérelemre 2 tag ajánlása, majd az Elnökség felvételt
jóváhagyó határozata szükséges.
Lépései:
• Felvételi kérelem, a mellékelt Adatlap kitöltése, a döntést segítő
referenciák, tagi kapcsolódások részünkre megküldése a titkar@mabim.hu
e-mailre.
• Ezt követően közöljük a megállapított éves tagsági díj összegét
(Tagdíjtáblázat lejjebb). Ennek alapja cég esetén az utolsó lezárt üzleti év
netto árbevétele!
• A csatlakozni kívánó tagdíj mértékét megerősítő elfogadó nyilatkozatát
követően a tagságot Hírlevélben értesítjük felvételi szándékáról és kérjük
támogató nyilatkozatukat, ez kb. 10 napos határidő. 2 fő támogatása elég
már az elnökségi döntéshez. Az elnökség felé a felvételi javaslat a tagi
támogatásokat követően kerül, szavazás a következő elnökségi ülésen.
• Felvételét kérő az elnökségi határozatot követően kap tájékoztatást a
döntésről és pozitív elbírálás esetén kapja kézhez az online számlát, 8
napos fizetési határidővel.
• A tagdíj összegét, a számlánk kézhezvételét követően a MABIM számlájára
– 16200151-18523685 – kérjük utalni.
Az új tagok tagsági díja csatlakozástól (tagdíj MABIM számlára kerülése)
számított 1 évet jelent (azaz nem naptári évet).
A tagság a díj rendezésével jön létre.

2018. Éves Tagdíj
Cégeknél

(alapja az utolsó lezárt üzleti
év netto árbevétele)

100 millióig

50 000,00 Ft/év

100-250 millió között

100 000,00 Ft/év

250 millió – 1 milliárd

250 000,00 Ft/év

1 milliárd –

500 000,00 Ft/év

Magánszemély

10 000,00 Ft

Hallgató

1 000,00 Ft

Kérem a MABIM tagnyilvántartásához az alábbi Adatlapot kitölteni és részünkre
visszaküldeni legyen szíves!
Visszaküldendő: friedmann.ani@upcmail.hu / titkar@mabim.hu címre.
Kapcsolattartó: Friedmann Lajosné/ Ani titkár friedmann.ani@upcmail.hu /
titkar@mabim.hu
Tel: 00.36.30.288-6149
Skype: friedmann.lajosne
A visszaküldött Adatlap a MABIM dokumentáció része, a megállapításra kerülő
tagdíj számításának alapját képezi.

Köszönettel

dr. Bachmann Bálint

Friedmann Lajosné

elnök

titkár
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MABIM ADATLAP 2018.
Tag/Cég/Név:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Weboldal:
Cég bejegyztett képviselőjének neve:
Telefon, fax, mobil, skype elérhetőségei:
E-mail elérhetősége
Tag/Cég/ lakóhelye,bejegyzett címe:
Levelezési címe (ha eltér a lakóhelytől,
bejegyzett címtől):
Kapcsolattartó neve:
Telefon, mobil elérhetőségei:
E-mail elérhetősége:
Skype:
Működési területe, tevékenysége:
(honlapon is megjeleníthető információ)
max. 300 karakter*
A tárgyévet megelőző utolsó lezárt
üzleti év (2017.) adatai:
Mérlegfőösszeg

Nettó árbevétel (a tagdíj alapja)

Belépés ideje:
2018. évre megállapított tagdíja:

Céges 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)

Kijelentem, hogy az Alapszabályban foglaltakkal egyetértek, elfogadom,
azt magamra/magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintem.
Kelt: ……………………………….

………………………………………….
Aláírás (képviselő)

