
  

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott 

Név: ................................................................................................................................  

Lakcím: ..........................................................................................................................  

Levelezési cím: ...............................................................................................................  

Adóazonosító jel: ...........................................................................................................  

Telefonszám:..................................................................................................................  

Email cím: ......................................................................................................................  

ezennel nyilatkozom, hogy a Pannónia Sport Egyesület (rövidített nevén: PSE) civil szervezetbe  

• pártoló tagként 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni vagy bekarikázni) 

• belépek 

• az PSE Alapszabályát megismertem és magamra nézve kötelezőnek fogadom el 

• tagságomnak megfelelő tagdíjat (minimum bruttó havi 1000 Ft-ot) megfizetem 

• a fenti adataimnak az PSE általi kezeléséhez és a velem való kapcsolatfelvétel, valamint a 

PSE céljával összhangban lévő egyéb célból történő felhasználásához hozzájárulok 

• Az PSE adatvédelmi szabályzatát megismertem, megértettem és elfogadom 

(http://pannoniase.hu) 
 

Kelt: ……………………………………………………. 

……………………………………………… 

aláírás 

(kiskorú magánszemély esetén törvényes 

képviselő hozzájáruló aláírása) 
TAGSÁGI ZÁRADÉK 

A fenti személyt …………………………………-tól a PSE pártoló tagjaként nyilvántartásba vettük. 

……………………………………………… 
PSE vezető tisztségviselő 

TAGSÁG MEGSZŰNÉSI ZÁRADÉK 

A fenti személyt NSZ tagsága …………………………………-tól az Alapszabály …………… pontja/a  
…………………………………………. sz.  határozat alapján megszűnt. 

 
…………………………………………… 

PSE vezető tisztségviselő 

 
A belépési nyilatkozatot kérjük a legközelebbi tisztviselőnek leadni, vagy a levelezési elérhetőségre eljuttatni! 

M E G H A T A L M A Z Á S  

 

Név: .............................................................................................................................   

Leánykori név: ...........................................................................................................  

Anyja neve: .................................................................................................................  

Születési hely, idő: ................................................. , ………év…………hó……nap  

Állandó lakcím: ..........................................................................................................  

a Pannónia Sport Egyesület (a továbbiakban: PSE) pártoló tagjaként meghatalmazom a PSE-t (PSE 

nytsz.: Fővárosi Törvényszék:0100/Pk.60734/2019, székhely: 1108 Bp., Szőlővirág utca 12. fszt/3a.), 

hogy a jogszabály szerinti képviseleti jogkörébe tartozó ügyekben a képviseletemet ellássa, e körön 

kívül tartozó jogi ügyeimben pedig jogi képviseletemről gondoskodjon. Továbbá a PSE adatvédelmi 

szabályzata alapján (http://pannoniase.hu) a képviseletem ellátása céljából hozzájárulok a személyes 

adataim kezeléséhez, feldolgozásához. 

Kelt: .............................., 201........év.......................hónap......nap 

 

……………………………….. 

aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Olvasható név: ..............................................................  

Lakcím: .........................................................................  

Aláírás: .........................................................................  

Olvasható név: ..............................................................  

Lakcím: .........................................................................  

Aláírás: .........................................................................  
 

 



  

 

Amit a PSE biztosít számodra 

 
Biztosítások 

• Baleset biztosítás 

• Élet biztosítás 

• Felelősség biztosítás 

•  

Jogvédelem  

• Végrehajtási ügyek /Dr. Kudron Nándor/ 

• Családjog 

• Adás vétel ügyletek/Dr. Szepesházi Péter ügyvéd a szervezet jogi ügyvivője/ 

• Szabálysértési ügyek 

• Büntető ügyek /Dr. Finta Eszter Bárándy-Finta ügyvédi iroda/ 

 

 

 

Kedvezményes utazások, rekreáció/ Pannónia Tours/ 

• Belföld 

• Külföld 

 

Banki kedvezmények 

UniCredit Bank 

• 0 Ft számlavezetési díj, már havi 75.000Ft/hó számlára beérkező jövedelemtől 

• Mastercard Standard betéti kártya kibocsátó és éves tagsági díja 0Ft 

• Mobil alkalmazás, Internetbank és Telefonbank 0Ft 

• 3 évig 0Ft 

• csoportos beszedés, 

• állandó átutalás, 

• eseti átutalás bankon belül és kívül  

• Tagjaink részére 0-24 órás mobilbankár- kérésre háznál vagy munkahelyre kimegy 

tanácsadásra 

• POS terminál 200Ft/hó 

• UniCredit hitel-vállalkozói kedvezményes hitel 

• Allianz 

• KGFB 

• Utas biztosítások 

• Lakás biztosítások 

• Taxis biztosítás 

CIB bank 

• Kedvezményes számla 

• Kedvezményes hitel 

 

Szabadidő-Pihenési lehetőségek 

• Mezőkövesd – Zsóryfürdő, Pihenő házak max 12 főre 2 ház, 4 apartman 

 

Szolgáltatások 

• Papír írószer, iskolaszer Web áruház+ kedvezményes iskolai csomagok 

Spor-Vell Kft. 

• Mobiltelefon, Laptop, okos óra szerviz+ gyors futárszolgálattal 

Hoddy Shop Győr 

• Netfone Telekom 

Kedvezményes flotta 

 

-100 perc lebeszélhető/ 1GB: 1490Ft        Korlátlan perc/ 1GB:3190Ft 

• / 4 GB: 2290Ft                              / 4GB:3690Ft 

• /20GB: 2590Ft                             /20GB:4190Ft 

• /50GB: 2990Ft                             /50GB:4690Ft 

• /100GB: 3990Ft                            /100GB:5390Ft 

 

Sport tevékenységek 

• PSE/ Pannónia Sportegyesület 

• Gyermektábor 

 Airsoft versenyek 

Professzionális rendezvény szervezés 

• Hangosítás 

• Kivetítő 

• Zenei rendezvények 

• Vidámpark 

• Catering 

 

 

 


