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

JOGI TAG BELÉPÉSI NYILATKOZATA
A cég (intézmény) neve: .........................................................................................................................
Székhelyének címe: ........................ irányítószám, ................................................................... város,
........................................................utca, út, tér ...........szám; Adószám:............................................
Postacíme: .................... ir.szám, ...................................................................... város, Pf.: ..............
Számlaküldés címe (ha eltérő): ……….. ...............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Vezetőjének neve: ................................................................................... és beosztásának megnevezése:
elnök-vezérigazgató, vezérigazgató, elnök, elnök-igazgató, igazgató, irodavezető igazgató, ügyvezető
igazgató, illetve:...................................................................................... (A kívánt részt kérjük aláhúzni.)
telefonszám: ...................................... faxszám: ........................................ E-mail: .....….............@........…..............................

Alkalmazottak létszáma: 1-10 fő: [ ], 11-50 fő: [ ], 51-250 fő: [ ], 251-500 fő: [ ], 500 fő felett: [ ]
A vezető által felkért tagok:

Név

Beosztás

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bejelentjük, hogy az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság tagja kívánunk lenni.
A képviselők adatait és szakbizottsági bejelentkezését a “Jogi tag képviselőinek adatlapján” adjuk le.
Vállaljuk, hogy a 30 000,- Ft éves alaptagsági díjat, illetve háromnál több képviselő esetén a képviselőnként
a 10 000,- Ft éves kiegészítő tagsági díjat, a számla kézhezvétele után 15 napon belül átutaljuk.
Tudomásul vesszük, hogy az éves tagsági díj átutalását követően minden évben egy tagságot elismerő
oklevelet kapunk, valamint a következő szolgáltatásokban és/vagy kedvezményekben részesülünk:
 jogi tagként legfeljebb 3 munkatársat képviselőként delegálhatunk, akik az Alapszabályban foglalt
jogcímmel élhetnek és az általuk választott szakbizottságok munkájában részt vehetnek; minden
további munkatárs delegálása - azonos jogok biztosítása mellett - 10 000,- Ft-tal növeli a tagsági díjat;
 a szervezet által kiadott időszakos tájékoztatókat (pl. az EOQ MNB Évkönyvet a honlapon keresztül)
térítésmentesen, továbbá a "Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóiratot a bejelentett képviselők
személyenként a bejelölt kiadási hozzájárulás ellenében megkapják, valamint
 az EOQ MNB által szervezett rendezvényeken minden alkalmazásban lévő munkatársunk a
kedvezményes részvételi díjat igénybe veheti.
Nyilatkozat: „Az Adatkezelési Szabályzatot (http://eoq.hu/alap/adatkezel.pdf) elolvastuk és tudomásul
vettük. Hozzájárulunk, hogy az EOQ MNB Egyesület a közölt adatokat számítógépes nyilvántartásba vegye,
szervezetünk nevét, székhelyének településnevét weboldalán a taglistában feltüntesse és a „Minőség és
Megbízhatóság” szakfolyóiratban új tagként megjelentesse, a megadott e-mail címre értesítő leveleket és
szakmai tájékoztatót küldjön.”

..................................., 2018. ....................

................................................
cégszerű aláírás

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

JOGI TAG KÉPVISELŐJÉNEK ADATLAPJA
A cég (intézmény) neve: ......................................................................................................................................
Név: ............................................................................ beosztás: .........................................................................
Munkahelyi címe: ............................... irányítószám .............................................................................. város
.................................................................................................. utca, út, tér ........................................ szám
Postacíme: ........................ irányítószám ............................................................. város, Pf.: ......................
telefonszám: .................................................................. faxszám: ................................................................
Lakhelyének címe: ............................ irányítószám ............................................................................... város
.................................................................................................. utca, út, tér ........................................ szám
telefonszám: ........................................................... E-mail: ......................@..................................................
Kérem, hogy az EOQ MNB küldeményeit a munkahelyi [ ],illetve lakcímemre [ ] postázzák.
A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratért cégem, illetve szervezetem vállalja a kiadási hozzájárulás
jogi tagdíjjal való együttes átutalását a következők szerint:
1. 3000 Ft ellenében a nyomtatott füzet formájában postán kérem [ ]
2. 3000 Ft ellenében webes hozzáférhetőséget kérek a füzetekhez és a tematikus cikkgyűjteményhez [ ]
3. 5000 Ft ellenében kérem a nyomtatott füzet postán küldve és a webes hozzáférhetőséget a füzetekhez és a
tematikus cikkgyűjteményhez [ ]

Szakbizottságokba jelentkezés – korlátozás nélkül – a kocka beikszelésével:
[ ] 01. Gépjármű Szakbizottság
[ ] 02. Gyógyszeripari Szakbizottság
[ ] 03. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakbizottság
[ ] 04. Építésügyi Szakbizottság
[ ] 05. Minőségrendszerek Szakbizottság
[ ] 06. Közigazgatási és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság

[ ] 07. Oktatási és Terminológiai Szakbizottság
[ ] 08. Metrológia és Megbízhatósági Szakbizottság
[ ] 09. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság
[ ] 10. Hat Szigma, Lean és Statisztikai Módszerek Szakb.
[ ] 11. Informatikai Szakbizottság
[ ] 12. Egészségügyi és Szociális Szakbizottság

Nyilatkozat: „Az Adatkezelési Szabályzatot (http://eoq.hu/alap/adatkezel.pdf) elolvastam és tudomásul
vettem. Hozzájárulunk, hogy az EOQ MNB Egyesület a közölt adatokat számítógépes nyilvántartásba vegye,
nevemet és megadott postázási címem településnevét weboldalán a taglistában feltüntesse és a „Minőség és
Megbízhatóság” szakfolyóiratban új tagként megjelentesse, a megadott e-mail címre értesítő leveleket és
szakmai tájékoztatót küldjön.”

..............................., 2018. .................
......................................
a l á ír á s

