Visszaküldendő:
MÁSOLHATÓ!
EOQ MNB Egyesület Titkárság
info@eoq.hu; 1530 Budapest, Pf. 21
1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.
Tel.: 2128803, Tel./Fax: 2127638

EGYÉNI BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Név: ............................................................................ beosztás: .........................................................................
Munkahelyének megnevezése: ...........................................................................................................................
Címe: ............................ irányítószám ................................................................................................. város
.................................................................................................. utca, út, tér ........................................ szám
Postacíme: ......................... irányítószám ............................................................. város, Pf.: ......................
telefonszám: .................................................................. faxszám: ................................................................
Lakhelyének címe: ……………… irányítószám ……………………………………………… város
.................................................................................................. utca, út, tér ........................................ szám
telefonszám: ................................................................... faxszám: ................................................................
E-mail cím: ..............................@.............................................................
Kérem, hogy az EOQ MNB küldeményeit a munkahelyi [ ], illetve lakcímemre [ ] postázzák.
Ezennel bejelentem, hogy az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság tagja kívánok lenni és egyúttal
kötelezettséget vállalok, hogy az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság részére az éves tagsági díjat, melynek
jelenlegi alapösszege 5000,-Ft, az értesítés kézhezvétele után legkésőbb 15 napon belül átutalom, vagy
csekket kérek.
A „Minőség és Megbízhatóság” folyóirattal kapcsolatos 4 lehetőségből csak 1 választható:
Nem kérem [ ]. A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat megküldéséért vállalom a 3000,-Ft-os
hozzájárulás tagdíjjal együtt való megfizetését. Annak ellenére, hogy ez nem változtat a folyóirat kiadásához
való hozzájárulás összegén csak nyomtatott füzet formájában postán kérem [ ], illetve csak a webes
hozzáférhetőséget kérem a füzetekhez és a tematikus cikkgyűjteményhez [ ]. Kérem postán a nyomtatott
füzetet, valamint a webes hozzáférhetőséget a füzetekhez és a tematikus cikkgyűjteményhez [ ].
Tudomásul veszem, hogy az egyéni tagság és a tagsági díj befizetése feljogosít arra, hogy
− az Alapszabályban foglalt jogokat gyakorolhassam és egy vagy több Szakbizottság munkájában részt
vegyek,
− a szervezet által kiadott időszakos tájékoztatókat érdeklődési körömnek megfelelően megadott e-mail
címemre megkapjam,
− az EOQ MNB rendezvényein kedvezményes részvételi díj ellenében vehetek részt, valamint
− a 3000,- Ft-os hozzájárulás esetén a szakfolyóiratot a kért formában megkapjam.
Szakbizottságokba jelentkezés – korlátozás nélkül – beikszeléssel lehetséges:
[ ] 01. Gépjármű Szakbizottság
[ ] 07. Oktatási és Terminológiai Szakbizottság
[ ] 02. Gyógyszeripari Szakbizottság
[ ] 08. Metrológia és Megbízhatósági Szakbizottság
[ ] 03. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakbizottság
[ ] 09. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság
[ ] 04. Építésügyi Szakbizottság
[ ] 10. Hat Szigma, Lean és Statisztikai Módszerek Szakbizottság
[ ] 05. Minőségrendszerek Szakbizottság
[ ] 11. Informatikai Szakbizottság
[ ] 06. Közigazgatási és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság
[ ] 12. Egészségügyi és Szociális Szakbizottság
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