Tagfelvételi kérelemAlulírott … , mint az …. (székhelye:..., adószám: ….) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton kérem felvételemet a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesületbe (a továbbiakban: Egyesület).Kérem, hogy tagfelvételemről a közgyűlés/elnökség «a nem kívánt törlendő» döntsön.NyilatkozatEzúton nyilatkozom, hogy:-	elfogadom az Egyesület és az RT céljait;-	magamra nézve kötelezőnek ismerem el az Egyesület Alapszabályát, valamint az Egyesület Etikai Kódexét;-	az Egyesület Alapszabálya 3. § 1. pontjában szereplő értelmezésének megfelelő Internet szolgáltatói tevékenységet végzek;«Amennyiben az elnökségi döntést választja a tagfelvétel kapcsán a nyilatkozatnak tartalmaznia kell még az alábbiakat is:»-	Élő, nem felfüggesztett franchise szerződéssel rendelkezem és a megelőző egy évben aktívan részt vettem az Egyesület munkájában, 	«vagy - a nem kívánt törlendő):»-	Elektronikus hírközlési szolgáltatások NMHH bejelentéssel rendelkezem, és ott  Működő/Aktív státusom van;ÉS az összes alábbi kritérium teljesül:-	a tagfelvételi kérelmemet megelőző 2 évben nem volt rólam a következő negatív információk egyike sem: bejegyzett végrehajtás, ÁFA bevallás elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, olyan magatartásom, amely egyesületi tagságom esetén kizárást eredményezett volna,-	a tagfelvételi kérelmemet megelőző év átlagos statisztikai létszáma eléri vagy meghaladja a hármat,-	adószámomat az adóhatóság jogerősen nem vonta vissza,-	nincs lejárt tartozásom az Egyesület vagy az ISZT Nonprofit Kft. felé,-	rendelkezem legalább 2 lezárt üzleti évvel, közzétett éves beszámolókkal,-	nincs folyamatban ellene csődeljárás, kényszertörlési eljárás, felszámolás,-	nincs olyan kapcsolt vállalkozásom, amely ellen folyamatban van csődeljárás, kényszertörlési eljárás, felszámolás, vagy lejárt tartozása van az Egyesület vagy az ISZT Nonprofit Kft. felé,	- «a nem kívánt törlendő, illetve kiegészítendő:» a kapcsolt vállalkozások neve és adószámának felsorolása: «vagy» nem rendelkezem kapcsolt vállalkozással,-	nincs köztartozásom «a következők közül a nem kívánt törlendő, illetve kiegészítendő:» és szerepelek a köztartozásmentes adózói adatbázisban, «vagy» NAV igazolást csatoltam,-	tulajdonosaim között nincs 10%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező, ügyvezetéstől eltiltott személy.Az Egyesületben történő képviseletre jogosult személy adatai (név, email, telefonszám):Mellékletek:-	a tagfelvételi kérelem indokolása;-	bemutatkozó-cégismertető;-	aláírási címpéldány;-	annak a személynek a meghatalmazása, aki az Egyesületben a tagot képviselni lesz jogosult (amennyiben az nem a hivatalos képviselő), és a jogosult elfogadó nyilatkozata a mellékelt minta alapján;-	cégkivonat (az elektronikus cégkivonat másolata)-	NAV igazolás köztartozás mentességről (amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban).Cégszerű aláírásKelt: …, 20…»A cégszerűen aláírt, beszkennelt nyilatkozat a mellékeltekkel együtt elküldendő a következő címre: tagfelvetel@egyesulet.iszt.hu vagy postán a 1138 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. címre«
Meghatalmazás Alulírott …., mint az …. (székhelye:..., adószám: ….), mint a … (székhely: …, adószám: …) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint meghatalmazó – a továbbiakban Meghatalmazó –, meghatalmazom …- ot (lakcím: …) – a továbbiakban: Meghatalmazott –, hogy  a Magyarországi Internetszolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesületben a Maghatalmazót teljeskörűen képviselje.Érvényesség: visszavonásig/… dátumig «a nem kívánt törlendő»Cégszerű aláírásKelt: …, 20…A meghatalmazást elfogadom.Név, aláírás
