BELÉPÉSI NYILATKOZAT A BUDAPESTI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA PÁRTOLÓ TAGJAINAK SORÁBA
APPLICATION FORM FOR SUPPORTING MEMBERSHIP
OF BUDAPEST CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY

Alulírott | Undersigned
Jogi személy* vagy természetes
személy neve | Name of the
business entity* or natural person:

*For further information check the following webpage:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country#Hungary

KSH-szám* | Statistical number*
*KSH-szám: egyéni vállalkozóknál csak az első két egység kitöltése szükséges; adószám, illetve főtevékenység! |*Statistical number: private entrepreneurs shall only fill in the first two passages; tax
number and main activity

Székhely/lakcím | Registered
seat home address:
Tel. | P nr

Mobil

E-mail

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályában foglaltak szerint kérem személyem/ vállalkozásunk Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pártoló tagjai sorába történő felvételét, továbbá
tevékenységünk alapján történő besorolását a					

választási osztályba.

According to Articles of Association of Budapest Chamber of Commerce and Industry (BCCI) and on behalf of the
above mentioned business entity hereby I apply for the Supporting Membership of the BCCI. Based on the economic activity specified under the NACE code:					

I also request for the classification of

the business entity into the following electoral class
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában gazdálkodó szervezetünk képviseletére az alábbi természetes
személy(ek) jogosult(ak) | The above enterprise shall be represented at the BCCI by the following natural persons:

Név | Name

Képviselet jogcíme
Title of representation
tag, részvényes, vezető tisztségviselő,
alkalmazott, egyéni vállalkozó,
segítő családtag
Member, shareholder, executive officer,
employee, individual entrepreneur,
helping family member

Tel/E-mail | Phone nr.

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA | 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
1535 Budapest, Pf. 903 | +36 80 98 98 98 | +36 1 488 2000 | tagreg@bkik.hu | www.bkik.hu

A kamara pártoló tagja a kamara küldöttgyűlésén, egyéb értekezletein tanácskozási joggal részt vehet, azonban a
tagokat megillető egyéb kedvezményekben nem részesül.
Supporting Members of the BCCI are entitled to participate at the Delegates’ Plenary Sessions and other meetings
as consultants, however, they do not have access to other benefits (i.e free of charge or discounted price services)
that voluntary members do.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásával létrejött pártoló kamarai tagsági viszony alapján vállalom az Alapszabályban éves időszakra megállapított pártoló tagdíj – előírt módon és időben – történő megfizetését. Tudomásul
veszem, hogy a meg nem fizetett pártoló tagdíjra vonatkozó követelést a Kamara velem szemben jogi úton érvényesítheti.
On undersigning the present Supporting Membership Application Form, I declare that I agree with the content of
the Articles of Association of BCCI, including the payment of the annual membership fee. I accept to pay the supporting membership fee set for a year of period. I acknowledge that in case of default payment of the annual membership Budapest Chamber of Commerce and Industry can launch legal actions against the above business entity.
A pártoló tagsági viszony, az adott év december 31-ig, írásban mondható fel.
The supporting membership status can be terminated only in writing till 31st December of every fiscal year.

Dátum | Date of application

Ph.

......................................................................................
signature | authorized signature
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