KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE (KTE)
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NYILVÁNTARTÓ LAP
KTE PÉLDÁNYA
ÉS BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Név: ___________________________________________________________________________

NYILVÁNTARTÓ LAP
TAG PÉLDÁNYA
ÉS BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Név: ___________________________________________________________________________

Leánykori név: _____________________________ Születési hely:___________________________

Leánykori név: _____________________________ Születési hely:___________________________

Születési év: _______ Anyja neve: ____________________________________________________

Születési év: _______ Anyja neve: ____________________________________________________

Lakcím (postai cím): település: ______________________________________________________

Lakcím (postai cím): település: ______________________________________________________

utca, házszám: _____________________________________________________ ir. sz.: _________

utca, házszám: _____________________________________________________ ir. sz.: _________

Munkahely neve: _________________________________________________________________

Munkahely neve: _________________________________________________________________

település: ____________________________ utca, házszám: _______________________________

település: ____________________________ utca, házszám: _______________________________

Beosztás, munkakör: ________________________________________________ ir. sz.: ________

Beosztás, munkakör: ________________________________________________ ir. sz.: ________

Távközlési kapcsolatok:

Távközlési kapcsolatok:

távközlési eszköz 
telefon 
telefax



E-mail



körzet:

munkahely
telefonszám:

körzet:

telefonszám:

körzet:

lakás
telefonszám:

távközlési eszköz 
telefon 

körzet:

munkahely
telefonszám:

körzet:

lakás
telefonszám:

körzet:

telefonszám:

telefax



körzet:

telefonszám:

körzet:

telefonszám:

E-mail



Iskolai, szakmai és nyelvi képzettség (végzettség):
iskolai végzettség

 egyetem







tanárképző főiskola
tanítóképző főiskola
más főiskola
középiskola
általános iskola
egyéb, mégpedig:

a megfelelő négyzetbe
írjon X-et,
„egyéb, mégpedig” esetén írja
be a megnevezést is



könyvtárosi, (tájékoztatási),
informatikus szakmai képesítés
 egyetem








főiskola
könyvtárosasszisztens
szaktanfolyam
könyvtárkezelő tanfolyam
nincs szakképzettsége
egyéb, mégpedig:



nem könyvtárosi, de elismert
szakirányú végzettség:

Iskolai, szakmai és nyelvi képzettség (végzettség):
nyelvismeret
nyelv
angol
francia
német
olasz
orosz
spanyol
egyéb,
mégpedig:

iskolai végzettség

nyelvvizsga
nélkül

alapfokú

középfokú

felsőfokú

































 egyetem







tanárképző főiskola
tanítóképző főiskola
más főiskola
középiskola
általános iskola
egyéb, mégpedig:

a megfelelő négyzetbe
írjon X-et,
„egyéb, mégpedig” esetén írja
be a megnevezést is



megjegyzés

könyvtárosi, (tájékoztatási),
informatikus szakmai képesítés
 egyetem








főiskola
könyvtárosasszisztens
szaktanfolyam
könyvtárkezelő tanfolyam
nincs szakképzettsége
egyéb, mégpedig:



nem könyvtárosi, de elismert
szakirányú végzettség:

nyelvismeret
nyelv
angol
francia
német
olasz
orosz
spanyol
egyéb,
mégpedig:

nyelvvizsga
nélkül

alapfokú

középfokú

felsőfokú

































megjegyzés

Kérem felvételemet a Könyvtárostanárok Egyesületébe és az alábbi szervezetekbe, könyvtáros egyesületekbe! Az alapszabály(ok)
betartását, a tagsággal járó kötelezettséget vállalom! Az éves tagdíjat a Könyvtárostanárok Egyesületének minden év március
31-ig, ill. belépéskor – a szervezet által küldött csekken, átutalással vagy személyesen – 15 napon belül befizetem! Az adataimban
bekövetkezett változásokat a regisztráló szervezet(ek)nek azonnal bejelentem. A KTE a tagdíj beérkezése után a tagok címadatait
elküldi a bejelölt további szervezeteknek, ezzel jelezve azt is, hogy nálunk már megtörtént a tagdíj befizetése. Az MKE tagság a
KTE szervezetében történő regisztrálással folyamatos, ezt a két szervezet közti szerződés garantálja. Emellett egyes MKE
szekciók tagja is lehet az a KTE tag, aki azokhoz külön bejelentkezik és regisztrációs díjukat is befizeti.

Kérem felvételemet a Könyvtárostanárok Egyesületébe és az alábbi szervezetekbe, könyvtáros egyesületekbe! Az alapszabály(ok)
betartását, a tagsággal járó kötelezettséget vállalom! Az éves tagdíjat a Könyvtárostanárok Egyesületének minden év március
31-ig, ill. belépéskor – a szervezet által küldött csekken, átutalással vagy személyesen – 15 napon belül befizetem! Az adataimban
bekövetkezett változásokat a regisztráló szervezet(ek)nek azonnal bejelentem. A KTE a tagdíj beérkezése után a tagok címadatait
elküldi a bejelölt további szervezeteknek, ezzel jelezve azt is, hogy nálunk már megtörtént a tagdíj befizetése. Az MKE tagság a
KTE szervezetében történő regisztrálással folyamatos, ezt a két szervezet közti szerződés garantálja. Emellett egyes MKE
szekciók tagja is lehet az a KTE tag, aki azokhoz külön bejelentkezik és regisztrációs díjukat is befizeti.

1. KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE (KTE)

1. KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE (KTE)

2. Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) – a tagsághoz szükséges tagdíjat a KTE szerződés szerint utalja át az MKE

2. Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) – a tagsághoz szükséges tagdíjat a KTE szerződés szerint utalja át az MKE

számlájára

számlájára

3. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

Nyilatkozat 1. (kérjük, aláhúzással jelezze!) – Aktív dolgozó vagyok – Nyugdíjas, egyéb járulékból élő (pl. GYES), tanuló,
vagy határon túli magyar könyvtáros vagyok. Az egyesületi tagság kezdő (a belépés) éve: _____ Éves tagdíj összege az aktuális
évben: _____ Ft

Nyilatkozat 1. (kérjük, aláhúzással jelezze!) – Aktív dolgozó vagyok – Nyugdíjas, egyéb járulékból élő (pl. GYES), tanuló,
vagy határon túli magyar könyvtáros vagyok. Az egyesületi tagság kezdő (a belépés) éve: _____ Éves tagdíj összege az aktuális
évben: _____ Ft

Nyilatkozat 2. (kérjük, aláhúzással jelezze!) Hírlevelet, információs anyagokat – postai úton a lakcímemre kérek – elektronikus
úton, a fent megadott e-mail címre kérek. A KTE honlapján megjelenő személyes adataim közléséhez a név, település kivételélvel
– nem járulok hozzá – hozzájárulok. – A KTE címére eljuttatom a nyilvánosságra szánt adatokat, elérhetőségeket.

Nyilatkozat 2. (kérjük, aláhúzással jelezze!) Hírlevelet, információs anyagokat – postai úton a lakcímemre kérek – elektronikus
úton, a fent megadott e-mail címre kérek. A KTE honlapján megjelenő személyes adataim közléséhez a név, település kivételélvel
– nem járulok hozzá – hozzájárulok. – A KTE címére eljuttatom a nyilvánosságra szánt adatokat, elérhetőségeket.

Dátum: ………………………………………………………………………

Dátum: ………………………………………………………………………

KTE nevében p. h.

…………………………………………….
tag aláírása

KTE nevében p. h.

…………………………………………….
tag aláírása

