A Megújuló Energia Ipari Társaság
Tagsági feltételei
Tagsági viszony létesítése:
A 2005. március 25-én módosított, jelenleg érvényes alapszabály (II rész) értelmében az
Egyesület rendes tagja lehet bármely magyar vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem bíró gazdálkodó vagy társadalmi szervezet, továbbá minden 18.
életévét betöltött természetes személy állampolgárságára, illetve lakóhelyére való tekintet
nélkül, aki, illetve amely:
 a MEIT célkitűzéseivel egyetért;
 az Alapszabályát elfogadja;
 és szakmailag, illetve vagyoni hozzájárulással, vagy bármilyen más módon hathatósan
hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához;
 legalább három tag ajánlásával kiegészítve, tagfelvételi kérelmét az Elnökség
elfogadja;
 és a belépési díjat, és (időarányosan) a tagdíjat befizette, melynek mértéke:
Az egyszeri belépési díj mértéke:
magánszemélyek számára:
5000 Ft
non-profit szervezetek számára:
5000 Ft
cégek számra
200 000 Ft.
Negyedéves tagdíj
magánszemélyek számára:
2500 Ft
non-profit szervezetek számára:
5000 Ft
cégek számra
250 000 Ft
Az Egyesület pártoló tagja lehet:
 bármely szervezet, illetve bárki, amely/aki a MEIT tevékenységével rokonszenvezik,
és erkölcsi, szakmai és/vagy anyagi támogatásban részesíti;
 és akit legalább három tag ajánlására;
 az Elnökség annak elfogad.
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Tagok jogai és kötelezettségei:
A tagsági viszony létrejötte esetén a rendes és pártoló tagok jogai és kötelezettségei a
következők:



















A rendes tagnak joga van:
természetes személy rendes tag személyesen, közvetlenül; jogi személy rendes tag
képviselője által részt venni a szervezet rendezvényein és tevékenységében;
javaslatokat, észrevételeket és indítványokat tenni;
betekinteni a szervezet ügyeibe;
természetes személy rendes tag személyesen, közvetlenül; jogi személy rendes tag
képviselője által a Közgyűlésen tisztségviselőket választani, jelöltet állítani, és jelöltként
megjelenni;
természetes személy rendes tagnak személyesen, jogi személy rendes tagnak pedig
képviselője útján élni szavazati jogával;
igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait.
A rendes tag kötelessége:
közreműködni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában;
betartania az Alapszabályban foglaltakat, valamint az Egyesület működése során hozott
döntéseket, határozatokat;
a Közgyűlés vagy az Elnökség által előírt, vagy önkéntesen vállalt kötelezettségeket
teljesíteni;
az előírt tagdíjat időben (negyed évente, minden negyedév első hete előtti utolsó péntekig)
befizetni
a felajánlást az Egyesület részére teljesíteni.
A pártoló tagnak joga van:
a Közgyűlésen és az Egyesület egyéb szerveinek ülésein megfigyelőként részt venni;
felkérés esetén javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani az Egyesület működésével
kapcsolatban;
az Elnökség döntése alapján, az Elnökség által meghatározott feltételek mellett igénybe
venni a MEIT szolgáltatásait;
rendszeres tájékoztatást kapni az Egyesület munkájáról.
A pártoló tag kötelessége:
betartani az Egyesület Közgyűlésének és szerveinek határozatait, az Alapszabályban
foglaltakat.
hozzájárulni az Egyesület célkitűzéseinek népszerűsítéséhez, hagyományainak
ápolásához, erkölcsileg támogatni azt.
az Egyesület számára tett felajánlásait teljesíteni.
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