
Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság (MPRT) Egyesület 

 
Belépési Nyilatkozat Junior 

 
 

Tájékoztató 
 

A társaságnak Junior tagja lehet minden 18. életévét betöltött magánszemély, aki 
elfogadja az alapszabályzatot. A junior tagság 2 évre szól korlátozott jogokkal. A 
belépés feltétele a tagsági díj megfizetése, amely 5.000,-Ft. A tagdíj éves mértékét a 
társaság éves döntéshozó közgyűlésén határozza meg. A befizetés történhet évi két 
részletben, a félévek első három hónapja során, vagy egyszeri éves fizetéssel, 
minden év március 31.-ig. 
 A tagsággal nem csak jogok és kedvezmények járnak, de ahhoz szakmai és etikai 
kötelezettségek is tartoznak. A társaság alapszabálya és etikai kódexe a 
www.mprt.eu honlapon nyilvánosan hozzáférhető. A társaságot a tagok munkájukkal 
és viselkedésükkel mindig méltó módon képviselik. Elfogadják a szakma 
művelésének írott és íratlan etikai szabályait. Részt vállalnak a szakmai munkából, 
eljárnak a társaság rendezvényeire, oktatásokra, elfogadják a mindenkori minősítő 
rendszert.  
 
Adatok: 
Név: … 
Születési hely, idő: … 
Értesítési cím: … 
Telefon: … 
E-mai: … 
 
Csoport, aminek tagja kívánok lenni: 
Hang  –  Fény  –  Videó és látványtechnika  –  Színpadtechnika  –  Szállítás 
(Kérjük a kiválasztott tagozatot aláhúzni)  
 
Tagdíjfizetés módja: 
Féléves – Egyéves 
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni) 
 

Alulírott a Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság (MPRT) 
Egyesület alapszabályát és a fenti tájékoztatót elfogadom, a társaság munkájában 
részt veszek. Az egyesület céljaival egyetértek, és kérem felvételemet a Magyar 
Professzionális Rendezvénytechnika Társaság Egyesületbe. A tagdíjat az előírtak 
szerint, az általam választott időben megfizetem, a mellékelt szakmai önéletrajzot 
kitöltöm, azt egyesület számára eljuttatom. Az MPRT alapszabályát és etikai kódexét 
ismerem, azt magamra nézve kötelezően elfogadom. 
 

 
 

----------------------------------------------- 
                                                                                                         Aláírás 

http://www.mprt.eu/


 
Szakmai önéletrajz 

 
Név: …   
Lakcím (értesítési cím): … 
Telefonszám: … 
E-mail cím: … 
Legmagasabb iskolai végzettség: … 
Más szakirányú képzések: …  
           
Nyelvismeret: 
(Akkor is kérjük kitölteni, ha nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló dokumentummal) 

Angol: alapfokú – középfokú – felsőfokú 
Német: alapfokú – középfokú – felsőfokú 
Más nyelv: …, alapfokú – középfokú – felsőfokú 
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni) 

Megjegyzés: … 
(Ide kérjük beírni, ha más nyelvekből valamilyen szintű nyelvvizsgája van) 

  
Munkahely vagy iskola: … 
 
Legfontosabb rendezvények, események ahol részt vett, és mely munkakörben:  
... 
További információk, melyeket meg kíván említeni a szakmai önéletrajzában: 
… 
Tervek, célok, motiváltság: 
…  
 
Hozzájárulok, hogy az itt rögzített személyes adataimat a Magyar Professzionális 
Rendezvénytechnikai Társaság (MPRT) Egyesület a megfelelő adatkezelési 
szabályok betartásával, és csak belső használatra nyilván tartsa. 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
               Aláírás 

 
Kelt: 2017. … … 
 
 
 

 

 
 

Fénykép 


