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Alapítva: 1990-ben

Tagjelölti kérelem – Tagbelépési szándéknyilatkozat
FAX: 1/205-36-64, szkennelt küldés esetén: megsz@megsz.hu
1. Alulírott a Magyar Épületgépészek Szövetségének (1116 Budapest, Fehérvári út 130.) tagjelöltje
kívánok lenni. A szövetség alapszabályát (megtekinthető a www.megsz.hu honlapon) elfogadom és
betartom. Nyilatkozom arról, hogy fő profilom nem gyártói képviselet vagy nagykereskedelem.
2. Nyilatkozom továbbá az alábbiakról (kérjük, húzza alá a megfelelőt):
Foglalkozom (vagy cégem foglalkozik) épületgépészeti tevékenységgel vagy épületgépészeti
szakképesítéssel rendelkezem vagy az épületgépészethez kapcsolódó szakmát művelek:
igen --- nem
A tagjelöltséget kérő magánszemély vagy (gazdasági) szervezet neve:
Ha a tagjelöltséget kérő szervezet vagy gazdasági társaság, akkor a szervezet vagy gazdasági társaság
jegyzésére, cégjegyzésére jogosult képviselőjének neve, aki a szövetségben a tagjelölt állandó
képviselője lesz:
A magánszemély tag vagy a tagot a szövetségben képviselő személy születési éve:
A magánszemély tag vagy a tagot a szövetségben képviselő személy végzettsége:
A magánszemély tag jelenlegi munkahelye és bosztása:
Ha magánszemély, akkor lakhely, ha szervezet vagy cég, akkor székhely címe:

Postacím, ha eltér a fentitől:

Telefon:

Fax:

e-mail:

honlap:

Magyar Épületgépészek Szövetsége
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tagi adatlap
FAX: 1/205-36-64, szkennelt küldés esetén: megsz@megsz.hu
1. Kérjük, ha magánszemélyként jelentkezik, mellékelje szakmai önéletrajzát, amelyben térjen ki
fontosabb végzettségeire, jelenlegi és korábbi munkahelyeire, munkahelyi beosztásaira, az Ön
által végzett munkák jellegére, fontosabb referenciákra stb.
2. Kérjük, ha cégként jelentkezik, mellékletben mutassa be cégének legfontosabb adottságait,
vezetőit, vezetőinek végzettségét, a cég szakmai szolgáltatásait, főbb referenciáit,
munkatársainak összetételét stb.
Kéri-e, hogy a szövetség elküldje e-mailes hírleveleit? igen nem
Az alkalmazottak száma: a.)

1-5 fő b.)

6-10 c.)

11-20 d.)

20 felett.

Feltüntessük-e a megsz.hu tagi szolgáltatásokat ajánló cégkeresőjében?

igen

nem

Ha kérte, az alábbi adatok alapján tüntetjük fel cégét a cégét a megsz.hu cégkeresőjében, amely a
lehetséges ügyfelek számára hozzáférhető:
Milyen munkát vállal? (húzza alá!): fűtésszerelés – vízszerelés – csatornaépítés – légtechnikai szerelés
– nagy légtechnikai rendszerek szerelése – gázvezeték-szerelés – gázkészülék-szerelés – hidegvizes
hűtés – napenergiarendszerek – szplitklíma – hőszivattyú – uszodatechnika – tervezés – kereskedés –
szervizelés – műszaki–biztonsági felülvizsgálat – energiaaudit – épületenergetikai tanúsítás –
szakértői tevékenység – épületautomatika – egyéb: ...................................................................
A fentiek közül mi a fő tevékenysége elsősorban:
....................................................................................................................................................................
másodsorban:
...................................................................................................................................................................
Milyen típusú készüléket szervizel:
……………………………………………………………………………..
Mely megyé(k)ben vállal szolgáltatásokat (legfeljebb 3 megye):
....................................................................................................................................................................
Kíván-e szekció vagy tagozat tagja lenni? Ha igen, kérjük, jelölje be aláhúzással!
Fűtés-légtechnika – Gázkészülékszerviz – Geotermikus hőszivattyú – Gázvezeték-szerelési és
füstgázelvezetési – Ipari és technológiai – Biomassza-tüzelési – Tervezői
A honlapomra mutasson link a megsz.hu honlapról: igen nem
Vállalom, hogy honlapomról link mutat a megsz.hu-ra, kérek ehhez emblémát:

igen

nem

Van-e bármilyen észrevétele, véleménye, javaslata, kérése, kérdése a MÉGSZ felé?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum: ...........................................................
.............................................................
(cégszerű) aláírás
Kérjük, faxolja el az 1/205 36 64-es faxszámra vagy szkennelve küldje el a megsz@megsz.hu-ra.
További információk: 1/205 36 65.

