
 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

 

Egyesületünk kiemelten fontos célja a Farkasréti (Érdi úti) Általános Iskola volt diákjainak és tanárainak 
egybegyűjtése, ezért kérjük akkor is töltse ki az űrlapot, ha Ön nem kíván aktívan az Egyesület munkájában részt 
venni, teljes jogú tagként regisztrálni. Pártoló tagság esetén kérjük megnevezni az Egyesület támogatásának 
módját. 

Reményeink szerint számos érdeklődő megismerve Egyesületünk célkitűzéseit, programját, alapszabályzatát, 
csatlakozni kíván Egyesületünk tagságához. Ebben az esetben a “Jelentkezés típusa” kérdés alatt jelölje be az 
Egyesületi tag kívánok lenni négyzetet. 

A jelentkezési lapot el lehet küldeni elektronikusan, vagy leadható az Egyesület által szervezett esteken. A 
tagfelvételről az Elnökség dönt. Amennyiben személyes adataiban bármiféle változás történik, kérjük, jelezze azt 
felénk villámlevélben a sasfa@t-online.hu címen. 

 

Teljes név (kötelező): Nyomtatott betűvel ! 

 

Email cím (kötelező): Nyomtatott betűvel ! 

 

Lakcím / székhely (kötelező): 

 

Telefonszám / mobil: 

 

Van-e kapcsolata iskolával? 

 Igen   Nem 

Mi a kapcsolata az iskolával?  
 

Diák voltam    Tanár voltam  Egyéb  

 

Ha "Egyéb", kérjük, nevezze meg: 



 

Mikor tanult / tanított az iskolában/ volt egyéb kapcsolata az iskolával? 
(Kérjük, írja be az évszámot.)  
Jelenleg is élő kapcsolat esetén a folyó év számát írja be. 

 

 

Jelentkezés típusa: 

Teljes jogú tag kívánok lenni   Pártoló tag kívánok lenni 

 

Ha "Pártoló tag", kérjük, nevezze meg a támogatás formáját:  
(pl. pénzbeli, egyéb anyagi jellegű, szellemi, szakmai) 

 

(Részletes meghatározás az Alapszabályzatban elolvasható a honlapon.) 

 

Teljes jogú tag: Az a természetes személy, aki az Egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, szellemiségével egyetért, 
írásban tagfelvételét kéri, kijelenti, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri, elfogadja, az abban foglaltakat magára 
nézve kötelező érvényűnek tartja, az Egyesületi tagdíjat az előírásoknak megfelelően befizeti. 
Pártoló tag: Az a természetes vagy jogi személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályzatában megfogalmazott 
célokat, azok megvalósításához anyagi / szellemi / szakmai támogatást nyújt. 

Az éves tagdíj 2000 Ft. 
 

Fizetés módja: 

 befizethető személyesen készpénzben az Egyesület által szervezett rendezvényeken  

 átutalással a SASFA bankszámlájára: OTP Bank Nyrt. 117 12073-21074363 

Az adatkezelő – Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete – jogosult a jelentkezési lapot kitöltő felhasználó 
számára e-mail formájában a szolgáltatásokról, rendezvényekről, illetve egyéb az Egyesületet érintő információkról 
tájékoztató leveleket küldeni. A regisztrációval a felhasználó beleegyezik ebbe, amiről a későbbiekben joga és 
lehetősége van leiratkozni, amit a sasfa@t-online.hu e-mail címen jelezhet. 

   A tudomásunkra jutott személyes adatait titkosan kezeljük, azt harmadik félnek nem adjuk ki. 
 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján 2018. május 25-én hatályba lépett rendelkezések 
miatt született SASFA Adatkezelési Tájékoztatót tudomásul vettem: 

 

Székhely:  Farkasréti Általános Iskola  1112. Budapest, Érdi út 2. 
Elnök: Sass Attila      Titkár: Vargáné Mátray Csilla 

www.sasfa.hu        sasfa@t-online.hu 

 
 

 
……………………………………….                                                                        ………………………………………  

Dátum         Aláírás 
 
 

http://www.sasfa.hu/
mailto:sasfa@t-online.hu

