Belépési nyilatkozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
önkéntes tagjainak sorába
Gazdálkodó szervezet/
Egyéni vállalkozó neve:
Cégjegyzésre jogosult/
Egyéni vállalkozó neve:
Adószám:
Cégjegyzékszám/
Nyilvántartási szám:
Működés kezdete:
Tagsági viszony kezdete:
TEÁOR:
Székhely:
Levelezési cím:
Tel.:

Fax:

E-mail:

Honlap:
Kamarai kapcsolattartó:
Az 1999. évi CXXI. törvény 8.§ (1) bekezdése értelmében, kérem vállalkozásunknak a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagjainak sorába történő
felvételét, továbbá ………………………………………….tevékenységünk alapján történő
besorolását a ………………………………………….választási osztályba.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásával létrejött kamarai tagsági viszony alapján vállalom az Alapszabályban éves
időszakra megállapított tagdíj – előírt módon és időben – történő megfizetését, ill. a tagdíjszámítás alapját képező kamarai
tagdíj bevallási ív tárgyév május 31-ig való megküldését. Tudomásul veszem, hogy a meg nem fizetett tagdíjra vonatkozó
követelést a Kamara velem szemben jogi úton érvényesítheti. Az alatt az idő alatt, amíg a tagdíjhátralék terhel, illetve a tagdíj
megállapításához szükséges adatközlési kötelezettségemet nem teljesítem, vállalkozásom nem jogosult a szolgáltatási
díjkedvezmény igénybevételére.
A kamara tagja a kamarai szolgáltatásokat részben díjmenetesen, részben jelentős kedvezménnyel veheti igénybe.
A tagsági viszony, az adott év december 31-ig, írásban mondható fel rendezett tagdíj folyószámla mellett.

Kitöltés dátuma: ……………….…………

cégszerű aláírás
Ph

Választási osztályok
I. IPARI tagozat
1. Nehézipari és energiaipari osztály
2. Vegyipari osztály
3. Gépipari osztály
4. Könnyűipari osztály
5. Élelmiszeripari osztály
6. Építőipari és fővállalkozási osztály
II. KERESKEDELMI ÉS TURISZTIKAI tagozat
7. Nagykereskedelmi osztály
8. Élelmiszer kiskereskedelmi osztály
9. Ruha-iparcikk kereskedelmi osztály
10. Gépjármű kereskedelmi osztály
11. Idegenforgalmi és vendéglátóipari osztály
III. KÉZMŰIPARI tagozat
12. Építési és szakipari osztály
13. Egészségügyi szolgáltató osztály
14. Villamos és járműszerelési osztály
15. Fa-, papír- és nyomdaipari osztály
16. Élelmiszeripari, ruhaipari, iparművészeti osztály
17. Épületgépészeti, fémmegmunkáló osztály
IV. SZOLGÁLTATÁSI tagozat
18. Közlekedési és szállítási osztály
19. Közszolgáltató osztály
20. Pénzügyi és gazdasági szolgáltató osztály
21. Üzleti szolgáltatási osztály
22. Ingatlanügyi osztály
23. Lakossági és közösségi szolgáltatási osztály

