
Magyar Zöldség-Gyümölcs Termelők Egyesülete 
1119 Budapest, Mohai út 38. 

 

BELÉPÉSI NYILAKOZAT 

 

A 

Cégnév (név):  …………………………………………………… 

Székhely (lakcím):  …………………………………………………… 

Levelezési cím:  …………………………………………………… 

Cégjegyzékszám (személyi ig. sz.):  …………………………………………………… 

Adóig. szám (adóazonosító jel):  …………………………………………………… 

KSH törzsszám (anyja neve):  …………………………………………………… 

Születési hely, idő:  …………………………………………………… 

NAK azonosító:  …………………………………………………… 

MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………. 

Képviseletében eljár (tisztség):  …………………………………………………… 

Telefon és telefax szám:   …………………………………………………… 

E-mail cím:    …………………………………………………… 

Honlap címe:    …………………………………………………… 

 

azt követően, hogy az egyesület alapszabályát és szabályzatait megismertük, a jelen nyilatkozat aláírásával tagként 

önkéntesen, saját elhatározásunkból belépünk a Magyar Zöldség-Gyümölcs Termelők Egyesülete (székhely: 1119 

Budapest, Mohai út 38., nyilvántartási szám: 01-02-0004226, a továbbiakban: „Egyesület”) szervezetbe. 

 

A jelen belépési nyilatkozatot annak ismeretében tesszük meg, hogy az Egyesület tagjai – a kettős tagsági viszonyra 

tekintettel – egyidejűleg a FruitVeB Magyar-Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 

1119 Budapest, Mohai út 38., nyilvántartási szám: 06-02-0000464, a továbbiakban: „FruitVeB”) tagjai is, tekintettel 

arra, hogy a FruitVeB egyesületek olyan szövetsége, amelynek tagszervezete az Egyesület. 

 

Vállaljuk, hogy mind az Egyesület, mind a FruitVeB alapszabályát és más belső szabályait elfogadjuk és betartjuk. Az 

Egyesület és a FruitVeB illetékes szerve által megállapított tagdíjat megfizetjük. 

 

Vállaljuk, hogy az információs rendszer működtetéséhez szükséges adatokat tényszerűen megadjuk és az 

érdekegyeztető munkában folyamatosan részt veszünk. 

 

A jelen belépési nyilatkozattal kifejezetten hozzájárulunk ahhoz, hogy adatainkat az Egyesület és a FruitVeB – az 

alapszabályaiban meghatározott célok elérése és a feladatok ellátása érdekében – kezelje tagsági jogviszonyunk 

fennállása és az azt követő 5 éves időszak alatt. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az Egyesület és a FruitVeB 

közötti adatcsere teljes körű és korlátozás-mentes, tekintettel az Egyesület illetve a FruitVeB alapszabályában 

meghatározott célokra. 

 

Annak megismerését követőn a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elfogadjuk az Egyesület és a FruitVeB 

adatkezelési szabályzatait és gyakorlatát. Korlátozásmentes hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy részünkre az 

Egyesület illetve a FruitVeB elektronikus vagy papír alapon rendszereses vagy alkalmi jelleggel hírlevelet küldjön, 

adatainkat marketing, promóciós célokra felhasználja. Harmadik személynek adataink kizárólag a jogszabályok alapján, 

illetve az Egyesület adatkezelésre vonatkozó szabályzatának rendelkezései szerint adhatók át harmadik személynek. 

 

Kelt …………………………….. 

 

 

 

 

 

        Cégszerű aláírás 

 



 

ADATSZOLGÁLTATÁS 

 

 

 

Képviselőnk neve:  

Leánykori neve:  

Anyja neve:  

Képviselőnk címe:  

Település:  

Utca, hsz.:  

Irányítószám:  

Telefonszám:  Fax:  

E-mail cím:  Webcím:  

Tevékenységünk leírása:  

Zöldség-gyümölcs termelésből, feldolgozásból, kereskedelemből 

származó elmúlt évi árbevételünk (millió Ft): 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hely, dátum p.H. cégszerű aláírás 

 

 

 


