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BELÉPÉSI NYILATKOZAT

A BELÉPNI SZÁNDÉKOZÓ ADATAI

Gazdasági társaság neve: 

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Alapítás éve:

Előző évi nettó árbevétel összege:

Előző évi mérlegfőösszeg:

Előző évi adózás előtti eredmény:

Jegyzett tőke összege:

Foglalkoztatottak átl. áll. létszáma:

Tevékenység rövid ismertetése:

Telefon-, fax szám: 

E-mail cím:

Képviselő neve, beosztása:

Elérhetőségei (tel., e-mail):

Kapcsolattartó neve, beosztása: 

Elérhetőségei (tel., e-mail):

Jelen belépési nyilatkozat aláírásával bejelentem azon szándékomat, mely szerint a Magyarok 
a Piacon Klubhoz csatlakozni kívánok, a Klub tagjává kívánok válni. Tudomásul veszem, hogy 
a tagfelvételről a Klub Elnöksége dönt a soron következő elnökségi ülésen. A döntésről a Klub 
főtitkára részemre tájékoztatást ad.

A Magyarok a Piacon Klub alapszabályát megismertem, az abban foglaltakkal, valamint a Klub 
céljaival egyetértek, azt magunkra nézve kötelezőnek fogadom el.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság többségi magyar tulajdonban áll, székhelye 
Magyarország területén található és magyar munkaerőt foglalkoztat. Az általam képviselt 
társaságnak jogerős adótartozása nincs és a társaság tagjai, vezető tisztségviselői nem 
büntetett előéletűek.
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Tudomásul veszem, hogy a Klub 2019. évi tagdíja, a jelenleg hatályos  
jogszabály szerint, a csatlakozni kívánó társaság árbevételétől függően;

● 300 millió Ft/év árbevétel alatt 66.000 Ft/év, 
● 300 millió Ft/év árbevétel felett 132.000 Ft/év alanyi mentes tagdíj.

A tagdíj tárgyév december 31-ig vonatkozik, évközi belépés esetén arányos rész fizetendő. 
A fentiekkel együtt vállalom, hogy a tagdíjról kiállított díjbekérőt 8 napon belül kiegyenlítem.

Jelen dokumentum aláírásával elfogadom, hogy a Magyarok a Piacon Klub rendezvényein 
kép-, videó- és hangfelvételt készülhet, melyen látogatóként bármely résztvevő feltűnhet. A 
rendezvényen készült kép-, videó- és hangfelvételeket a rendezvény szervezője a rendezvény, 
továbbá a rendezvény szervezője, illetve a rendezvényen résztvevő cégek és forgalmazott 
termékeik/szolgáltatásaik népszerűsítése érdekében kívánja felhasználni, mely keretében 
a kép-, videó- és hangfelvételek marketing célból felhasználásra kerülhetnek, beleértve 
a szervező kiadványaiban, internetes oldalain (saját honlapja, közösségi média felületein 
például: Facebook, Linkedin) és marketing anyagaiban történő megjelentetésüket is, mely 
során a felvételeken szereplő személyek neve és a küldő cég neve is feltüntetésre kerülhet. 
A Magyarok a Piacon Klub rendezvényeken történő részvétellel elfogadom, hogy semmilyen 
követeléssel nem léphetek fel a szervezőkkel, a felvétel készítőivel vagy más, a felvételek jogos 
felhasználóival szemben, ezen felvételek készítéséhez és fentiek szerinti felhasználásához a 
rendezvény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárulok.

Továbbá nyilatkozom, miszerint elérhetőségeim és adataim felhasználásához a Magyarok a 
Piacon Klub működése által szükséges módon - különös tekintettel a címlistán, valamint egyéb 
kapcsolódó listákon való megjelenéshez - hozzájárulok. 

2019.

Cégszerű aláírás

A belépési nyilatkozat kötelezően csatolandó melléklete:
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat

A belépési nyilatkozat cégszerű aláírással ellátott példányát és mellékleteit az alábbi címre 
kérjük visszaküldeni:
Magyarok a Piacon Klub
1037 Budapest, Körtvélyes utca 15.
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KÉRDÉSLISTA 
a Magyarok a Piacon Klubba belépni szándékozóknak

Kérjük, válaszolja meg az alábbi kérdéseket (a megfelelő válasz aláhúzandó):

1. Van-e az Ön által képviselt társaság tagjai, vezető tisztségviselői között

büntetett előéletű személy? igen nem

2. Van-e az Ön által képviselt szervezetnek jogerős adótartozása? igen nem

3. Folyt-e olyan gazdasági társaság ellen felszámolási vagy csődeljárás,

melynek Ön tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője volt az elmúlt 10

évben? igen nem

4. Található-e a cégbírósági nyilvántartásban az Ön által tulajdonolt vagy

vezetett társaságról regisztrált negatív információ? igen nem

5. Szabott-e ki az Ön által tulajdonolt vagy vezetett társaságra a Gazdasági

Versenyhivatal bírságot az elmúlt 10 évben? igen nem

6. Van-e az Ön által képviselt szervezet tulajdonosai között többségi részese-

déssel bíró, nem magyar állampolgár vagy általa tulajdonolt cég? igen nem

7. Van-e az Ön által tulajdonolt vagy vezetett társaság kisebbségi tulajdonosai

között ún. adóparadicsomban bejegyzett (off-shore) cég? igen nem

Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlanul válaszoltam valamely kérdésre, 
úgy az a Klub tagjainak sorából való automatikus törlést von maga után. Amennyiben a fenti 
kérdések valamelyikére adandó válasz a kitöltés után megváltozik, azt a Klub főtitkárának 
azonnal írásban bejelentem. Ennek elmulasztása szintén törléssel jár.

2019. 

         Cégszerű aláírás


	Szövegmező 2: 
	Szövegmező 4: 
	Szövegmező 5: 
	Szövegmező 6: 
	Szövegmező 7: 
	Szövegmező 8: 
	Szövegmező 9: 
	Szövegmező 10: 
	Szövegmező 11: 
	Szövegmező 12: 
	Szövegmező 32: 
	Szövegmező 22: 
	Szövegmező 23: 
	Szövegmező 24: 
	Szövegmező 25: 
	Szövegmező 26: 
	Szövegmező 27: 
	Szövegmező 28: 
	Szövegmező 29: 
	Szövegmező 3: 
	Választógomb 4: Off
	Választógomb 5: Off
	Választógomb 6: Off
	Választógomb 7: Off
	Választógomb 8: Off
	Választógomb 9: Off
	Választógomb 10: Off
	Szövegmező 1: 


