
 

 

Nyugodt Napok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 

8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23.,  

Tel.:06-70/365-35-30, 06-88/569-870; email:info@nyugodtnapok.hu 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

a Nyugodt Napok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet leendő tagjai részére 

Jelen belépési nyilatkozat kitöltésével kijelentem, hogy tagként be kívánok lépni a Nyugodt Napok Közérdekű Nyugdíjas 

Szövetkezetbe (székhelye: 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23., cégjegyzékszáma: 19-02-500294, adószáma: 26107987-2-19; 

a továbbiakban: Szövetkezet).  

Kijelentem továbbá, hogy a Szövetkezet alapszabályát és belső szabályzatait megismertem, az azokban foglaltakat elfogadom 

és magamra nézve kötelezőnek tekintem.  

A Szövetkezet tevékenységében személyes közreműködőként részt kívánok venni.  

Kijelentem, hogy a közgyűlés által meghatározott vagyoni hozzájárulást – melynek összege minimum 1000 Ft, azaz egyezer 

forint, maximum ennek ötvenszerese – a Szövetkezet részére befizetem. Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten 

hozzájárulok ahhoz, hogy a köztem és a Szövetkezet között létrejövő Tagsági Megállapodás alapján részemre fizetendő 

jövedelemből a Szövetkezet az alapszabályban meghatározott működési hozzájárulás összegét levonja (maximum 4%). 

Kijelentem továbbá, hogy  a személyes adataimnak a szövetkezet általi kezeléséhez hozzájárulok és a szövetkezettel való 
kapcsolatom során tudomásomra jutott  személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki.                                   . 
 
Név:       _________________________________________________________________________ 

Születési név:  _________________________________________________________________________ 

Nem:  Férfi / Nő 

Adóazonosító jel: └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

TAJ: └─┘└─┘└─┘-└─┘└─┘└─┘-└─┘└─┘└─┘ 

Szem. ig. száma:  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

Bankszámlaszám:  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘-└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘-└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

Nyugdíjas törzsszám: └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

Születési hely, idő: ________________________________, _______ év ___________ hó ________ nap 

Anyja neve: __________________________________________________________________________ 

Állampolgárság: __________________________________________________________________________ 

Állandó lakcím: └─┘└─┘└─┘└─┘___________________________________________________________ 

Telefonszám: __________________________________________________________________________ 

E-mail cím: __________________________________________________________________________ 

Vagyoni hozzájárulás: _____________Ft, azaz  _____________________________________________________ 

Utalni vagy befizetni :         K&H Bank 10404041-50526869-50711005 számra kell!  

Ajánló neve: __________________________________________________________________________ 

Szövetkezeti azonosító: ______________________ 

Tagja-e másik Nyugdíjas Szövetkezetnek: □ igen              □nem 

Ha igen, melyiknek: ___________________________________________________________ 

Kelt:…………………., 201.., …………………..(hó) ………………. (nap)       
 ………………………………………………..  
  tagjelölt 

 



 

 

 

Milyen munkát vállalna: 

 

 

 

 

Milyen munkaidő beosztásban (egy nap hány órát, milyen napszakban, egy héten hány napot, stb.) 

 

 

Bérigény:………………………………………………………………………………………………………… 

Hol dolgozott eddig, milyen beosztásban: 

 

 

 

 

Végzettségek (pl. van-e jogosítványa): 

 

 

 

 

 

Készségek (pl. számítógép ismeret; nem tanult, de végzett munka, stb.): 

 

 

 

 

 

Az átvevő (ajánló) véleménye: 

 

 

 

 

Az igazgatóság döntése: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kelt:…………………., 201.., …………………..(hó) ………………. (nap)              
……………………………………………………………………….. 
      
   aláírás 


