
BELÉPÉSI NYILATKOZAT 
 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
a szervezet neve 

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

a szervezet címe (irányítószámmal) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

a szervezet, vagy képviselőjének telefonszáma ………………………………………………………………… 

Kijelentjük, hogy megismerve az „Életet az éveknek” Klubszövetség Alapszabályát, 
BELÉPÜNK 

a NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉBE 

(1094 Budapest, Balázs Béla u. 18. II. emelet; telefon: 1/327-0118) 
 
 
 

Dátum: ………………………………………………… …………………………………………………………….. 
a szervezet képviselőjének aláírása 

 
 
 
 

NYILVÁNTARTÓ LAP 
 
 
Szervezet neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Szervezet címe (irányítószámmal): …………………………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Szervezet telefonszáma (körzetszámmal): ……………………………………………………………………………………….. 
Szervezet (vagy képviselője) e-mail címe: …………………………………………………………………………………………. 
Szervezet képviselőjének neve: ………………………………………………………………………………………..………….…… 
Szervezet képviselőjének telefonszáma (körzetszámmal): ……………………………………………….……….……... 
Szervezet megalakulásának dátuma: …………………………………………………………………………..………….……….. 
Szervezet taglétszáma: ……………………… fő 
Jogi személyiséggel rendelkezik-e igen nem 
Amennyiben igen: 
- jogi személyiségének formája: ………………………………………………………………………………. 
- bírósági bejegyzésének száma, dátuma: ………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………….. 
- adószáma: …………………………………………………………………………………………………….…..……………..……………. 
- bankszámla száma: …………………………………………………………………………………………………………..………….… 
Amennyiben nem rendelkezik jogi személyiséggel van e- működési szabályzata         van nincs 



Összejöveteleiket milyen gyakran, mikor és hol tartják: ………………………………………………….……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 
 

Milyen művészeti együttesük, csoportjuk, szólistájuk, szakkörük van: ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 

Dátum: ……………………………………………………… …………………………………………………………………………… 
a szervezet képviselőjének aláírása 

 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztató a belépési nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban 
 

A jogi személyiséggel rendelkező belépni kívánó szervezetnek a belépési nyilatkozathoz csatolnia kell 
a./ alapszabályát vagy alapító okiratát, 
b./ bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés másolatát. 

 
A jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek – amennyiben rendelkezik ilyennel – csatolnia kell 
működési szabályzatát, vagy ha civil társaság, akkor az erről szóló társasági szerződés másolatát. 
(Amennyiben a belépni szándékozó nem rendelkezik működési szabályzattal, belépése után, ennek 
elkészítéshez kérheti a szövetség segítségét.) 

 
A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége a vonatkozó uniós irányelv szerint 
személyes adatokat kezelő szervezet. A szövetség a működése során tudomására jutó személyes adatokat 
elfogadott adatkezelési szabályzata szerint, kizárólag a szervezet működése érdekében kezeli, azokat 
harmadik személyeknek az érintett előzetes hozzájárulása nélkül nem adja ki. 
A belépő szervezet képviselőjére vonatkozó adatok személyes adatnak minősülnek és emiatt a képviselő a 
jelen tájékoztató aláírásával, egyúttal nyilatkozik arról is, hogy ezen adatai a szövetség működési körén 
belüli kezeléséhez hozzájárul. 

 
 

Dátum:…………………………………………………………. 
 
 
 

………………………………………………………….. 

a szervezet képviselőjének hozzájárulása 


	BELÉPÉSI NYILATKOZAT
	NYILVÁNTARTÓ LAP

