SPORTJUS MAGYAR SPORTJOGÁSZ TÁRSASÁG
Felvételi részletek
Az alábbiakat kérjük benyújtani a felvétel érdekében:
1. Egy szabadon megfogalmazott, a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság
elnökségéhez címzett felvételi kérelmet, amelyben a kérelmező elfogadja a Sportjus
alapszabályát, részletezi, hogy miben tudna szervezetünk hasznára válni személyes
közreműködésével, milyen kapcsolata van/volt a sporttal, valamint kéri felvételét;
2. A www.sportjus.hu honlapról letölthető felvételi és nyilvántartási nyomtatványt
kérjük elektronikusan kitölteni, majd kitöltve, kinyomtatás után aláírással ellátni és
csatolni a kérelemhez;
3. A kitöltött nyomtatványt elektronikusan is kérjük elküldeni a számunkra az
elektronikus nyilvántartás céljából .DOC formátumban;
4. A kérelmező szakmai önéletrajzát is kérjük csatolni a kérelemhez;
5. Ügyvédek, ügyvédjelöltek, jogtanácsosok és jogi előadók esetében a kamarai
igazolvány fénymásolatát kérjük csatolni a kérelemhez;
6. Nem ügyvéd, nem ügyvédjelölt, nem jogtanácsos és nem jogi előadó jogászoktól a
jogi diplomájuk közjegyző által hitelesített másolatát is kérjük csatolni a kérelemhez.
A közjegyzői hitelesítés kiváltható azzal, ha a főtitkárunknak a kérelmező bemutatja
személyesen az eredeti jogi diplomáját, és egyúttal átad egy nem hiteles
fénymásolatot róla, amelyet a főtitkár hitelesít.
7. Az éves tagdíj átutalással történő megfizetésének igazolását kinyomtatott
formában kérjük csatolni a kérelemhez. Ennek jelenlegi összege 12.000 Ft.
A bankszámla számunk, amelyre az utalást kérjük végrehajtani a következő:
Sportjus Magyar Sportjogász társaság 10300002-10405462-49020012
Közlemény: tagsági díj + a felvételt kérő neve.
Ezt követően a következő elnökségi ülésen történik határozat a felvételről. A kért
okiratok, dokumentumok hiánytalan és szabályszerű postai és elektronikus úton
egyidejűleg történő benyújtása és szabályos tartalma esetén az elnökség a
tagfelvétel elrendeléséről fog határozatot hozni az alapszabályunk szellemében.
A felvételi kérelmet kérem a nevemre az alábbi címre eljuttatni postai úton:
SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság
Dr. Nagy Zsigmond, elnök
1093 Budapest, Drégely u. 19. IV/19.
Elektronikus úton: info@sportjus.hu
Amennyiben kérdése lenne, akkor az alábbi telefonszámon tudunk felvilágosítást
nyújtani:
06 20 924 4344
Reméljük mielőbb a tagjaink között üdvözölhetjük!
SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság

