
UNINDUSTRIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 
1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em.

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott            jelen belépési 
nyilatkozatom benyújtásával bejelenteni kívánom belépési szándékomat az Unindustria 
Magyarország Egyesület (1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em.; nyilvántartási szám: 
01-02-0017699) tagjai közé, ezúton kérem az Egyesület Igazgatótanácsát, hogy a 
szervezet rendes / pártoló tagjává szíveskedjen fogadni.  
A belépési nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Egyesület céljaival és működési 
elveivel egyetértek, annak Alapszabályát megismertem, elfogadom, annak tartalmával 
egyetértek, illetve az azokban foglalt rendelkezéseket magamra nézve kötelezőnek 
tekintem. Az Egyesület Alapszabályában az egyesületi tagok vonatkozásában 
meghatározott tagsági jogviszonyból származó jogokat tudomásul veszem, továbbá a 
tagsági kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 
Kijelentem továbbá, hogy az Egyesület Közgyűlése által meghatározott egyesületi tagdíj 
megfizetését vállalom és azt az Alapszabályban rögzített határidőig megfizetem. 
Hozzájárulok, hogy az Egyesület személyes adataimat a tagsági viszonnyal kapcsolatosan 
kezelje. Kérem, hogy az Egyesület a kapcsolatot velem az alább megjelölt e-mail címen 
tartsa velem. 

Kelt: 

        
aláírás 

Cégnév (nyomtatott betűkkel):  

Székhely: 

Cégjegyzékszám: 

Adószám: 

Telefonszám: 

E-mail: 

 

IGAZGATÓTANÁCS TÖLTI KI 
Záradék: 

Az egyesület igazgatótanácsa _____. év ____________ hó ____ napján a fenti tagfelvételi 

kérelmet elfogadta — nem fogadta el. 

Kelt.:  



UNINDUSTRIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 
1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em.

DOMANDA DI ADESIONE 

Io, sottoscritto  …………………………………………………..inviando questa domanda di 
adesione firmata, desidero formalizzare la mia intenzione di associarmi all'Associazione 
Unindustria Ungheria (1056 Budapest, Váci utca 81. quarto piano; numero di 
registrazione: 01-02-0017699), e con la presente chiedo al Consiglio Direttivo 
dell'Associazione di essere accettato in qualità di membro. 
Con la sottoscritta domanda di adesione, dichiaro di condividere le finalità e i principi di 
funzionamento dell'Associazione, di aver letto e accettato il suo Statuto, ne condivido gli 
scopi e ritengo vincolanti per me le disposizioni in esso contenute. Riconosco i diritti 
derivanti dal rapporto associativo definiti nello Statuto dell'Associazione, e accetto gli 
obblighi associativi come vincolanti per me. 
Dichiaro inoltre di impegnarmi a versare la quota associativa fissata dall'Assemblea 
Generale dell'Associazione e a versarla entro il termine previsto dallo Statuto. 
Acconsento che l'Associazione tratti i miei dati personali in relazione all'adesione.  

Data: 

        
Firma 

Ragione sociale (in stampatello): 

Sede: 

Numero di registrazione della società: 

Codice fiscale: 

Numero di telefono: 

E-mail: 

         DA COMPLETARE A CURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nota: 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione in data ____________ ________ ha accolto/non ha 

accolto la suddetta domanda di adesione 

Data:


