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(természetes személynek)
A JELENTKEZÉSI LAPOT A LAKÓHELY SZERINT ILLETÉKES NAK MEGYEI IGAZGATÓSÁG RÉSZÉRE SZÜKSÉGES MEGKÜLDENI
POSTAI ÚTON.
Személyes adatok (az adatok megadása kötelező):
Családnév: .......................................................................................................
Utónév: ...........................................................................................................
Születési név: ...................................................................................................
Anyja születési neve: ..........................................................................................
Születési hely, idő: .............................................................................................
Belföldi cím adat
Lakóhely: ........................................................................................................
Azonosítási adatok
Adóazonosító jele: ..............................................................................................
Bankszámlaszám: ................................................................................................
MÁK ügyfél-azonosító (korábbi MVH regisztrációs szám): .................................................
Elérhetőségek (legalább egy adat megadása kötelező):
Telefonszám:.....................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................
Fax: ................................................................................................................
Levelezési cím: ..................................................................................................
Tevékenység adatai
A jelentkező által folytatott agrárgazdasági tevékenység köre (kérjük, az összes agrárgazdasági
ÖVTJ számot adja meg):
.....................................................................................................................
Kérelem rövid indokolása (kitöltése kötelező; kérjük, azt mindenképpen rögzítse, hogy a NAK
Alapszabály II. fejezet C) cím 01. pontjának mely alpontja szerint lehet Ön a NAK önkéntes
tagja):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
…………………………………
Jelentkező szignója
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Alulírott jelen dokumentummal jelentkezem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban:
NAK) önkéntes tagjának.
Tudomásul veszem, hogy
1. a NAK Alapszabályának II. fejezet C) cím 04. pontja szerint, aki önkéntesen vállal
kamarai tagságot, ugyanazok a jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik, mint
akiknek kamarai tagsági viszonya a 2012. évi CXXVI. törvény alapján keletkezett;
2. az önkéntes tagság elfogadásának alapvető feltétele, hogy a NAK Alapszabályának II.
fejezet C) cím 01. pontjában foglalt személyi feltételek valamelyikének meg kell
felelnem;
3. a NAK Alapszabályának II. fejezet C) cím 02. pontja szerint az önkéntes tagságra
vonatkozó jelentkezés elfogadásáról a NAK elnöke dönt, aki a döntését nem köteles
megindokolni.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy jelen dokumentumban megadott
adataimat a NAK az önkéntes tagságra vonatkozó jelentkezésem ügyintézése kapcsán és azt
követően a jogszabályoknak megfelelően kezelje.
Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatokban bekövetkezett változásról
haladéktalanul (de legkésőbb a változást követő harminc napon belül) köteles vagyok
tájékoztatni a NAK-ot.
Kelt:………………………………………………… Jelentkező aláírása: …………………………………………………………

A KÖVETKEZŐKET A NAK TÖLTI KI!
Önkéntes tagságra vonatkozó jelentkezés elfogadásáról való döntés-előkészítés eredménye:
Megfelel, javaslom:

Nem felel meg, nem javaslom:

Kelt: ………………………………………………

Támogatom:

…………………………………………………
illetékes megyei igazgató

Nem támogatom:

Kelt: ………………………………………………

…………………………………………………
illetékes megyei elnök

ELNÖK DÖNTÉSE:
Az önkéntes tagságra vonatkozó
jelentkezést elfogadom:

Az
önkéntes
tagságra
vonatkozó
jelentkezést nem fogadom el:

Önkéntes tagsági jogviszony hatályosságának kezdete: ……………………………………………………
Kelt: ………………………………………………

elnök

Oldal 2 / 2

