HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
NYILATKOZAT ÖNKÉNTES TAGSÁGI VISZONY LÉTESÍTÉSÉRE
Vállalkozás neve:



Adószáma:
Cégjegyzék száma vagy az egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma:
Székhely címe:
Levelezési címe: (székhely címtől eltéréskor)
Fióktelep címe: (amennyiben van)



*Törvényes képviselő, vezető tisztségviselő,
cégjegyzésre jogosultak nevei:
**A vállalkozást a kamaránál képviseli:
Név _____________________________________________
Beosztás _____________________________________________
Telefon, email
Tevékenységi körök (TEÁOR, max. 3db.):
Telefonszám:


FAX szám:


Mobil telefonszám:


@
Internetes postafiók (E-MAIL):
WWW.
Internetes honlap címe, ha van (WEB):
Ipari
Kereskedelmi
Kézműipari
Választott kamarai tagozat (x-el jelölje):
***Gazdasági adatok az éves tagdíj megállapításához A gazdasági adatok megadása kötelező. Ahol
nincs éves adat, kérjük „0”-át beírni. A HKIK fenntartja a jogot a megadott értékek ellenőrzésére!
A tárgyévet megelőző év nettó árbevétele (+):
A tárgyévet megelőző év ELABE (-):
Közvetített szolgáltatások értéke (-):
A tárgyévet megelőző év anyagköltsége (-):
Átlagos statisztikai létszám:

.
.
.
.
Foglalkoztatottak:

.
.
.
.
fő Tanulók:

eFt
eFt
eFt
eFt

fő
A tagfelvételi kérelem kitöltésével Ön felvételét kéri a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai
sorába. Kamarai tagként vállalja, hogy önkormányzati jogait a kamarai törvény és a kamara
Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja, valamint megfizeti a tagdíjat.
****Nyilatkozom, hogy a Gktv. 8. § (5) foglaltak nem állnak fenn az általam képviselt vállalkozással
szemben.
Büntető felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott adatok valósak. Az általam jegyzett
vállalkozás a jelenleg hatályos törvényi előírások szerint törvényesen működik, ellenem büntető jogi
eljárás nem folyik. Ezért az 1999. évi CXXI. törvény 8.§(1) alapján kérem a Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarába felvételemet és az önkéntes tagjegyzékbe történő nyilvántartásba
vételemet, egyben hozzájárulok a megadott adataim HKIK-nál történő kezeléséhez!
Kötelezően benyújtandó mellékletek
*Aláírási címpéldány(ok)

**Képviseleti jogcím igazolása

Kelt:________________________

****Gktv. 8. § (5) szerinti igazolás

P.H.

______________________________
Kamara tölti ki!
Cégszerű aláírás
Beérkezés dátuma:
Iktatószám:
Kérjük a nyilatkozatot 3301 Eger Pf.: 440 postacímre, a hkik@hkik.hu e_mail címre, vagy a 36/323-615 FAX
számra szíveskedjenek visszaküldeni!

*A törvényes képviselő, vezető tisztségviselő, cégjegyzésre jogosultak neveinek egyeznie kell a hivatalos
állami adatbázisokban jegyzettekkel. Eltérés esetén a HKIK hiánypótlási eljárást kezdeményez, illetve
bekérheti a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányokat!
**A képviseletre jogosult természetes személy: az egyéni vállalkozó, a gazdálkodó szervezet tagja
(részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, továbbá az egyéni vállalkozó alkalmazottja
és segítő családtagja. A képviselet munkavállaló esetében kizárólag a heti 36 órát meghaladó
munkaviszony esetében fogadható el, melyhez kérjük csatolni a munkavállaló tisztségelfogadói
nyilatkozatát, ügyvéd által hitelesített munkavállaló aláírás mintáját, valamint a munkaviszony
igazolását szolgáló dokumentumokat (a magánszemély Országos Egészségbiztosítási Pénztár
ügyfélkapun keresztül letölthető „BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY” kimutatása). Állandó jelleggel
meghatalmazott képviselő megbízása visszavonásig érvényes. Ennek hiányában a HKIK hiánypótlási
eljárást kezdeményez, mely sikertelensége esetén a kérelmet tárgytalannak tekinti!
***A kamarai tagdíj a HKIK Tagdíjfizetési Szabályzata szerint kerül megállapításra, mely azonos a
helyi iparűzési adó számítási elveivel! Kitöltetlen, illetve hibás adatközlés esetén a HKIK hiánypótlási
eljárást kezdeményez!
8. § (1) A gazdálkodó szervezet kamarai tagsága - kérelmére - a tagokról vezetett nyilvántartásba történő
bejegyzéssel jön létre. A bejegyzés kizárólag az (5) bekezdésben meghatározott okból tagadható meg.
(2) A gazdasági kamara tagjának joga, hogy a képviseletre jogosult természetes személy útján
a) küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a kamara elnökének (alelnökének) válasszák;
b) a kamarában tisztséget viseljen;
c) küldöttként részt vegyen az országos gazdasági kamara küldöttgyűlésén és a képviseletében
eljáró természetes személy a kamarai tagok közül megválassza az országos gazdasági kamara
testületi szerveit, elnökét és tisztségviselőit,
d) igénybe vegye a területi kereskedelmi és iparkamara e törvényben és az országos kereskedelmi
és iparkamara alapszabályában rögzített térítésmentes és egyéb szolgáltatásait.
(3) A gazdasági kamara tagjának kötelezettsége, hogy
a) megfizesse a tagdíjat;
b) megtartsa az alapszabályban és más kamarai önkormányzati szabályzatokban a tagokra előírt
egyéb rendelkezéseket.
Az önkéntes tagsági viszony létesítése tárgyában beadott nyilatkozatok formai és tartalmi ellenőrzése
után a HKIK Elnöksége hozza meg a döntést!
8. § (4) Megszűnik a gazdasági kamarai tagság, ha
a) a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik, illetve az egyéni vállalkozási tevékenység
megszűnik,
b) a gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal a tagsági viszonyt kilépéssel
megszünteti,
c) a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tagot a gazdasági
kamara tagjai sorából kizárja,
és törlik a tagokról vezetett nyilvántartásból.
****(5) Nem lehet a gazdasági kamara tagja a kizárásról rendelkező határozat, illetve bírósági
felülvizsgálat esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig az a gazdálkodó szervezet,
amelynek tagsága a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott okból szűnt meg.
Fentiekre való tekintettel kérjük, csatolja a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara
igazolását a tekintetben, hogy a Gktv. 8. § (5) foglaltak nem állnak fenn az Ön vállalkozásával
szemben. Elmaradt igazolás esetén a HKIK hiánypótlási eljárást kezdeményez!

