Magyar Szabványügyi Testület
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

Telefon: 06-1-456-6800
E-mail-cím: szabvtit@mszt.hu

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ
(Kérem kitöltés után jelölje X-szel a változás helyét.)
1. Cég (tagszervezet)
− teljes neve: ........................................................................................................................ 
− rövidített neve: ................................................................................................................. 
− adószáma:.......................................................................................................................... 
− bankszámlaszáma: ........................................................................................................... 
− székhelyének címe: .......................................................................................................... 
− levelezési (számlaküldési) címe: ..................................................................................... 
− telefonszáma: ................................................. 

telefaxszáma: .................................... 

− e-mail-címe: ...................................................................................................................... 
2. A szervezet vezetőjének neve, beosztása: ......................................................................... 


3. A kijelölt képviselő

− neve: ...................................................................................................................................
− beosztása: ...........................................................................................................................
− telefonszáma: ...................................................

telefaxszáma: ......................................

− e-mail-címe: ........................................................................................................................
− képviseli a céget az MSZT-ben ........................................................................................ 
− képviseli a céget a ......................................................számú műszaki bizottság(ok)ban. 
4. Melyik tagdíj-kategóriába tartozik:
− Költségvetési szerv:

igen / nem



− 20……. évi mérleg szerinti nettó árbevétele: .......................................................... E Ft 
− Módosított tagdíj-kategória: ..................... Módosított tagdíj összege: ...................Ft 

Kijelentjük, hogy az MSZT Alapszabályában foglaltakat elfogadjuk. Vállaljuk, hogy az
MSZT, illetőleg a Szabványügyi Tanács által elfogadott és közzétett tagdíjat megfizetjük.
Hozzájárulunk, hogy az MSZT a közölt adatainkat számítógépes nyilvántartásba vegye és az
1–3., valamint az 5–6. pontok alatt megadott adatokat a tagsággal kapcsolatos kiadványaiban
nyilvánosságra hozza.
Vállaljuk, hogy megváltozott adatainkról (árbevétel, tagdíj, név, cím, adószám, ügyintéző
stb.) értesítést küldünk az MSZT-nek.
Vállaljuk továbbá, hogy tagsági viszonyunk esetleges megszüntetését írásban bejelentjük, a
tagdíjat – az MSZT Alapszabályának 8.§ 2. bekezdése szerint – a tagság megszűnésének
időpontjáig megfizetjük.
Nyilatkozunk, hogy a változásbejelentőben az általunk megadott valamennyi személyes adat
jogszerűen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény szerinti érintettek kifejezett hozzájárulásával került feltüntetésre a tagsággal
járó kapcsolattartás céljából. Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a változásbejelentőben
feltüntetett adatok módosulásának, vagy a hozzájárulás visszavonásának bejelentése
elmulasztásából eredő következményekért az MSZT semmilyen felelősséget nem vállal
(adatvedelem@mszt.hu).
A Magyar Szabványügyi Testület Hírlevelét jelen hozzájárulással a következő e-mail-címre
kérjük……………………….. / nem kérjük.

Dátum: ....................................................

………………………………….........
Cégszerű aláírás és bélyegző helye

……………………………………………
Kijelölt képviselő aláírása

Megjegyzés:
Cégszerű aláírás és bélyegző csak akkor szükséges, ha a „Belépési nyilatkozat” szerinti
cégszerű aláírásra jogosult személy, és/vagy „a kijelölt képviselő” személye változott.

