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Regisztráció száma: ….…../……..

TAGFELVÉTELI KÉRELEM
Kérjük vállalkozásunk/szervezetünk/intézményünk felvételét az ISO 9000 FÓRUM Egyesület tagjai közé.
Kinyilvánítjuk, hogy szervezetünk elkötelezett a minőségszemlélet folyamatos fejlesztése és terjesztése iránt,
támogatjuk az Egyesület Közgyűlésén elfogadott célkitűzések megvalósítását, az Alapszabály rendelkezéseit
magunkra nézve elfogadjuk és a 2011. évi CLXXV. Ecvt. 2.§/27. pontnak megfelelően a tagdíjat a tagfelvételi
évben és az azt követő legalább három évben, évente egy alkalommal a tagdíj számla megküldése után 15
napon belül átutaljuk.
A minimális éves tagsági díj a tagszervezet létszámától függően:
25 fő alatt 20.000,-Ft/év; 26-250 fő esetén 35.000,-Ft/év; 251-1000 fő esetén 42.000,-Ft/év; 1001-1500 fő
esetén 48.000,-Ft/év; 1501-2000 fő esetén 55.000,-Ft/év; 2001-2500 fő esetén 65.000.-Ft/év; 2501-3000 fő
esetén 80.000.-Ft/év; 3001-4000 fő esetén 150.000.-Ft/év, 4001-5000 fő felett 200.000.-Ft/év; 5001 fő felett
300.000.-Ft/év. Tanácsadó és tanúsító szervezetek számára az éves tagdíj: min 40.000,-Ft/év.
A felsorolt összegek a minimális tagdíjat jelentik. A tagszervezetek saját belátásuk szerint ennél nagyobb
összeget is fizethetnek tagdíjként.
Információt az ISOFÓRUM-ról: …………………………………………………………………………………-tól, től kaptam
Szervezet neve:
Szervezet székhelye, címe:
Levelezési címe, ha ez más, mint a székhely:
Számlázási címe, ha ez más, mint a székhely:
Szervezet adószáma:

Szervezet létszáma:

A szervezet tevékenységi köre / termék / szolgáltatás:
A szervezet: ISO 9001; ISO 14001;

tanúsítással rendelkezik

Szervezet első számú vezetője (név, beosztás):
Telefon:

Mobil:

E-mail:

Minőségirányítási vezető / kapcsolattartó személy (név, beosztás):
Telefon:

Mobil:

E-mail:

Nyilatkozat: „Hozzájárulunk, hogy az ISO 9000 FÓRUM Egyesület a közölt adatokat számítógépes
nyilvántartásba vegye, szervezetünk nevét, székhelyének címét, kapcsolattartónk nevét, beosztását és
vállalati mobil telefonszámát a weboldalán a taglistában feltüntesse, a megadott e-mail címekre értesítő
leveleket és szakmai tájékoztatót küldjön.”
Dátum:

Cégszerű aláírás:

Az aláírt és bélyegzővel hitelesített Tagfelvételi kérelmet kérjük visszaküldeni:
(levélcím: 2300 Ráckeve Pf. 16., E-mail: isoforum@isoforum.hu)

