
TAGFELVÉTELI KÉRELEM
jogi személy részére

A kérelmező adatai

Cég neve:

Székhely:  irsz.  helység  utca, hsz.

Levelezési címe *:  irsz.  helység  utca, hsz.

Telefon: +36-  Telefax: +36-  E-mail:

Adószám: Cégjegyzék szám:

Képviselő: Beosztás:

* ha nem azonos a székhely címével.

Kijelentjük, hogy a Magyar Geotermális Egyesület Alapszabályát ismerjük, ami alapján cégünk  

az MGtE rendes tagja kíván lenni. 

 

Cégünk kapcsolata a földhő hasznosítással:

  helység,   dátum

AJÁNLÁSOK

A kérelmező felvételét az MGtE rendes tagjának javaslom. 

  MGtE tag(1)

Név:

Cím:

A kérelmet az MGtE elnökségéhez kell eljuttatni személyesen, vagy levélben (1021 Bp., Ötvös János u. 3.), 
vagy e-mailen (info@mgte.hu)

  MGtE tag(2)

Név:

Cím:

Aláírás helye 
(nyomtatáskor nem látszik)

Aláírás helye 
(nyomtatáskor nem látszik)

Cégszerű aláírás

Aláírás helye 
(nyomtatáskor nem látszik)

Székhely és levélcím: 1021 Budapest, Ötvös János u. 3 E-mail: info@mgte.hu; szitag@mgte.hu

Tel.: +36-1-224-0424 Web: www.mgte.hu
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