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Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége 

 
BELÉPÉSI NYILATKOZAT  

 

  IRODA tölti ki!  VOSZ tölti ki! 

B Beléptető megye:  

Tagszám:  

 

ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ):                                       
 

Vállalkozás/tag neve: 
 

Adószám: 
 

KSH szám: 
 

Megye: 
 

Székhely város; út, utca, 

tér, stb.; házszám: 

 

Alakulás éve:  Létszám (fő):  

Web: 
 

Főtevékenység: 
 Főtevékenység 

TEÁOR szám: 

 

Tag képviseletében eljáró 

személy: 

 

Telefon 1 (vezetékes): 
 Fax:  

Telefon 2 (mobil):  
 

E-mail: 
 

Levelezési cím város; út, 

utca, tér, stb.; házszám: 

 

Választott szekció :  

 

Széchenyi Kártya Program (KAVOSZ) termék igénylése esetén kitöltendő: 

Termék típusa:  
Termék igénylésének 

összege: 
 

Utalás/befizetés 

dátuma/csekk sorszáma: 
 

Kiállított számla 

sorszáma: 
 

 

VOSZ tagszám: 

VOSZ iroda kód:  

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT:  

 

Alulírott (szervezet, vállalkozó, vállalkozás, cég), mint a VOSZ tagja, a jelen szakasz végén található “IGEN” 

vagy “NEM” megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a VOSZ-t arra, hogy a következő adatait (a 

Vállalkozás ill. képviselő(i) neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), e-mail cím, 

tevékenységi kör) átadhassa a Hungary Business Zrt-nek (címe: 1205 Budapest, Nagykőrösi út 57.), 

amely  számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kíván nyújtani, 

illetve ezekről szóló tájékoztatókat részére a megadott elérhetőségeken eljuttatni. 

A  Hungary Business Zrt. az adatokat saját adatkezelési szabályai szerint kezeli. 
   

                    IGEN    NEM 
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Tájékoztató a tagságról és a tagdíjakról 

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségnek (továbbiakban: Szövetség) rendes tagja lehet minden Magyarországon 

nyilvántartásba vett egyéni, vagy jogi személy vállalkozás, illetve egyéb jogi személy szervezet aki, illetve amely a Szövetség 

Alapszabályát elfogadja és a részére megállapított tagdíj megfizetését vállalja. 

A Szövetség pártoló tagja az a természetes, vagy jogi személy lehet, aki/amely a Szövetség céljaival egyetért, az 

Alapszabályában foglaltakat elfogadja és a Szövetség működését vagyoni vagy/és személyes hozzájárulásával támogatni 

kívánja. A pártoló tag a Szövetség által a tagsági viszony alapján nyújtott mindazon szolgáltatás igénybevételére jogosult, 

amelyet a Szövetség a tagjainak általánosan nyújt. 

A Szövetség szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja lehet minden, a 2004. évi XXXIV. Kis- és középvállalkozásokról szóló 

törvény szerint meghatározott vállalkozás, amely Alapszabályát elfogadja és az éves szűkített tagdíj megfizetését vállalja, 

amiért a Szövetség által a szűkített tagdíjat fizetők részére megállapított szolgáltatások igénybevételére jogosult, az adott 

szolgáltatásra vonatkozó eljárásrend alapján.  

A pártoló és a szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag küldöttválasztási, illetve szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségre nem 

jelölhet, nem jelölhető és nem is választható. 

A Szövetség társult tagjának az a rendes vagy pártoló tag minősül, aki munkaadói, gazdasági, szakmai és vállalkozói 

érdekképviseletet ellátó szervezetként saját tevékenységében a Szövetséggel koordináltan kíván fellépni. A társult tag a tagsági 

viszonya jellegétől függő kötelezettségein és jogain felül a társulási megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek 

teljesítésére köteles, illetve jogainak gyakorlására jogosult. 

A belépés vagy megszűnés időpontjára tekintet nélkül a rendes tagok által fizetett éves tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet 

kevesebb 18 ezer forintnál, azzal hogy a Szövetség 

→ 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forint; 

→ 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forint; 

→ 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevétel esetén 100 ezer forint tagdíjfizetés vállalását ajánlja a tagoknak. 

A rendes tagok által fizetett tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla 

alapján fizetendő. Év közben belépő tag esetén a Belépési Nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint kell a tagdíjat 

megfizetni. 

A szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: szűkített tagdíj) jelenlegi összege 17 ezer  Ft/év 

és ez mindaddig érvényes, míg az Elnökség meg nem változtatja. A szűkített tagdíj a belépéstől számított egy évre érvényes, 

esedékessége a Belépési Nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint alakul. 

Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag tagsági viszonya az érvényesen kitöltött Belépési Nyilatkozata beérkezésével és az éves 

szűkített tagdíj megfizetésével jön létre. A tagsági viszony létrejöttéhez egyéb esetekben a tagfelvételi kérelem beérkezésén és a 

tagdíj megfizetésén túl az Elnökség támogató döntése is szükséges. 

Ezen tájékoztató nem helyettesíti a Szövetség mindenkori alapszabályában írottakat. 

A tagsággal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást a www.vosz.hu oldalon elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.  

A belépési nyilatkozat aláírásával a tagi jogviszonnyal kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatóban írtakat elfogadja. 

Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) 

  rendes  tagja      pártoló tagja      szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja      társult tagja       

kívánok lenni*, a VOSZ alapszabályát megismertem és elfogadom, továbbá 
  

                                 Ft tagdíj** megfizetését vállalom.       

Kelt: ……………………………..,  …..……év ……… hónap …… nap 

………………………..   

 cégszerű aláírás 

 

* (kérjük „x”, vagy „+” jellel jelölni a kívánt tagsági jogállást; többes jelölés érvénytelen!) 

** kérjük a tagdíj összegének megadását, összhangban a fenti tájékoztatással! 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.    

Tel.: (+36-1) 414-2181, -82      e-mail: center@vosz.hu 

Fax: (+36-1) 414-2180       web: www.vosz.hu 

Bírósági bejegyzés: Fővárosi Törvényszék Pk.60099/1989   Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000 

mailto:center@vosz.hu
http://www.vosz.hu/
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