
   

 Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

1054 Budapest, Báthori u. 16. Telefon: 472 2710, 472 2730; Fax: 472 2739 e-mail: titkarsag@njszt.hu 

 

Megállapodás jogi tagságról 

Az vállalat/intézmény 

neve:..................................................…………………..................................................... 

Címe (irányítószámmal):................................................................................…………………... 

 

Vezető 

neve:......................................................................................................………………… 

Beosztása:........……...................…..………E-mail:........................................................ 

Telefon:.....................................  Telefax:...…................................................ 

 

Gazdasági vezető 

neve:...............................…………...……….................................................................. 

Beosztása:.......………......................………E-mail:..….................................................. 

Telefon:...................................  Telefax:…................................................... 

 

Vállalati/intézményi összekötő 

neve:........................................…………………....................... 

Beosztása:.............................……..……......E-mail:........................................................ 

Telefon:....................................  Telefax:..….................................................. 

 

A vállalat/intézmény bankszámla száma:...................................………............................. 

KSH azonosító száma:...........................................................................……………….... 

A vállalat/intézmény adószáma:...................................………............................. 

Ágazat:  □  □  □  □  
(Kérjük a megfelelő betűjelet beírni szíveskedjen.) 

Á= Államigazgatás; B= Bank, pénzügy; E= Egészségügy; I= Ipar, jog; K= Kereskedelem; M= Mezőgazdaság; 

O= Oktatás, művelődés; Sz= Számítástechnika; T= Tudomány, kutatás. 

 

A vállalat/intézmény vállalja, hogy mint jogi személy a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaságba jogi tagságként belép. Ezzel segíteni kívánja a Társaság tevékenységét. 

 

Mint jogi tag évente......................…..Ft tagsági díj kifizetését vállalja, amely összeget a Sberbank 

14100206—13227949-01000008 számlánkra "NJSZT jogi tagdíj" megjelöléssel számlánk alapján 

átutal. 

 

A vállalat/intézmény tudomásul veszi, hogy a jogi Tagsági díjjal hozzájárul a Társaság működéséhez 

- többek között az alábbi területeken: 

a)  vállalatok, intézmények tapasztalatcseréjét szolgáló új módszerek, kutatási eredmények, 

külföldi tapasztalatok, ismertető előadások, ankétok, konferenciák, kiállítások szervezési 

költségeihez; 

b) vállalatok, intézmények közötti tapasztalatcseréjét szolgáló tanulmányutak, kirándulások, 

kiküldetések költségeihez. A költségek egy részét a Társaság, másik részét a résztvevők 

viselik; 

c) díjak és céljutalmak kitűzéséhez különböző tudományos gazdasági, szervezési feladatok 

megoldására; 

d) a társaság szakmai és területi csoportjainak támogatásához; 

e) munkabizottságok, kiadványok "ad hock" jelentések vagy pályázati eredmények sokszorosított 

formában való kiadási költségeihez; 

f) kiemelkedő előadások előadóinak, munkabizottságok tagjainak vagy a társaság más működési 

területén kiemelkedő eredményt elért aktivisták jutalmazásához; 

g)  egyéb, a Társaság munkájával kapcsolatos működési költségekhez; 



   

h)  különböző rendezvényeken való részvétel szponzorálásához. 

 

A jogi tagoknak a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a következőket 

biztosítja: 

 
1) a havonta megjelenő "Mi Újság" című hírlevelében - amelyeket a jogi tagdíj fejében 

rendszeresen megküldünk - a társaság tájékoztatja a jogi tagvállalatokat és az egyéni tagokat a 

szakma aktuális eseményeiről, rendezvények időpontjáról és helyéről; 

2) a vállalat, intézmény kívánságára a Társaság térítésért előadásokat, ankétokat rendez az 

egyeztetett tematika alapján; 

3) szakértői tevékenységek ellátására megfelelő szakembereket javasol; 

4) szorgalmazza és támogatja a jogi tagvállalatoknál dolgozó szakemberek informatikai szakértői 

névjegyzékbe történő felvételét; 

5) a jogi tagok kívánságára kiállítást vagy árubemutatókat rendez, illetve a jogi tagvállalat részt 

vehet a NJSZT ilyen jellegű rendezvényein; 

6) a Társaság lehetőséget nyújt arra, hogy a jogi tagok a társasági rendezvényeken propagálják 

tevékenységüket; 

7) egyes részvételi díjas rendezvényein a jogi tagvállalatok egy dolgozója számára 

kedvezményes részvételi lehetőséget biztosít; 

8) kedvezményes áron hirdetési lehetőség az NJSZT "Mi Újság"-jában; 

9) a Társaság helyiségeit rendezvények céljára engedménnyel veheti igénybe; 

10) az NJSZT segítségét kérheti egyéb speciális, szakmai problémáinak megoldásában; 

11) társadalmi segítséget nyújt szakmai, tudományos továbbképzés, valamint bel- és külföldi 

tapasztalatcsere megszervezése céljából; 

12) NJSZT jogi tagjait képviseli a társszervezetekben és külföldön egyaránt; 

13) felhasználhatja az NJSZT által kiírt pályázatok pályamunkáit; 

14) szakemberei elsőbbséget élveznek az NJSZT által szervezett, vagy finanszírozott külföldi 

szakmai utak odaítélésében, a szakmai információk továbbításában. 

 

Jelen Megállapodás az aláírások dátumától lép életbe. A Megállapodást a Felek 3 havi felmondási 

idővel, írásban szüntethetik meg. Társaságunkhoz minden hónap 10. napjáig beérkezett jogi tagságot 

megszüntető levelet tudunk tárgyhónapra elfogadni. Az infláció figyelembevételével és az 

adminisztráció csökkentése érdekében a Felek megállapodnak abban is, hogy jelen szerződés 

módosítása nélkül az NJSZT jogosult évi 15 százalékos tagdíj emelést számlázni. 

 

 

Budapest, ................................ 

 

 

 

.................................................   ............................................ 

 NJSZT  részéről     az intézmény részéről 


