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TAG NEVE:      ………………………………………………………. 

Tag telefonszáma:    ………………………………………………………. 

Tag jelenlegi munkahelye:    ……………………………………………………… 

Tag jelenlegi beosztása:   ……………………………………………………… 

Tag e-mail címe:     ……………………………………………………… 
 (ide érkezik a HR Horizon tagsággal kapcsolatos tájékoztatás) 
 
Tag opciós e-mail címe:    ……………………………………………………… 
 
Tag adóazonosító jele vagy cége adószáma:   ………………………………………………………. 
(attól függően, hogy a részvételi díjat ki fizeti)  
 
Számlázási adatok:    ………………………………………………………. 
(cég, cím, számlaszám)  
 
HELYETTESÍTŐ TAG 

Neve:       ………………………………………………………. 

Telefonszáma:    ………………………………………………………. 

Jelenlegi munkahelye:    ……………………………………………………… 

Jelenlegi beosztása:    ……………………………………………………… 

e-mail címe:     ……………………………………………………… 
 

1) Kijelentem, hogy a magyarországi HR Horizon - jogi személyiséggel nem rendelkező - klubban a saját elhatározásomból veszek 

részt. 

2) Tudomásul veszem, hogy a HR Horizon Alapszabályában lefektetteket, azokat magamra nézve kötelezőnek tartom, tudomásul 

veszem, hogy a tagságom személyre szóló, nem átruházható, tagságom csak a tagsági díj megfizetésével jön létre. 

3) Tudomásul veszem, hogy a HR Horizon rendezvényein alapesetben a tag, vagy a tag akadályoztatása esetén a helyettesítő vehet 

részt. A tag és a helyettesítő együttes részvételére a HR Horizon programjain nincs lehetőség.  

4) Tudomásul veszem, hogy a Regisztrációs lap kitöltése, -jelen pont a. vagy b.  alpontjának bekarikázása- és visszaküldése az 
info@hrhorizon.hu címre, vagy a DGS Global postacímére, 1182. Budapest Gábor áron utca 12/a, kötelezettségvállalásnak 

minősül.  

a) Vállalom, hogy a HR Horizon éves tagsági díjának megfizetését (évi 9 alkalom) 75.000,- Ft + áfa évi egyszer fizetéssel 
[=8.333,- Ft +áfa alkalmanként]) a számla kézhezvételétől számított nyolc napon belül a DGS Global Kft. számlájára történő 

átutalással (MagNet Bank 16200106-11520210). 

mailto:info@hrhorizon.hu


b) Vállalom, hogy a HR Horizon éves tagsági díját 98.000,-Ft+Áfa, -mely az éves tagdíjon felül egy óra, a tag által 

igénybevehető coachingot is tartalmaz- a számla kézhezvételétől számított nyolc napon belül megfizetem a DGS Global 

Kft. számlájára (MagNet Bank 16200106-11520210).  

5) Tudomásul veszem, hogy regisztrációm egyben hozzájárulás ahhoz, hogy a DGS Global Kft. az  e-mail címemre további HR, 

képzés és menedzsment, rendezvény témájú üzeneteket, tájékoztatókat küldjön és adataimat e célból nyilvántartsa. A DGS Global 
Kft. egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy adataimat 3. fél részére nem adja tovább, ahhoz kizárólag a tagok, valamint a tagokkal 

azonos jogokat élvező támogatók férnek hozzá. 

6) Kijelentem, hogy a HR Horizon keretében tudomásomra jutott vagy általam közölt személyes adatok, információk és esetleges 

üzleti titkok használatáért, az ott általam megosztott információkért magam felelek. Kijelentem és jelen nyilatkozat aláírásával 
tudomásul veszem, hogy a HR Horizon keretében tudomásomra jutott információk a közzétevő részéről nem minősülnek a 

nyilvánosság részére történő közzétételnek. 

7) Kijelentem, hogy a HR Horizon keretében tudomásomra jutott mindenfajta információt titkosan kezelek és más, harmadik félnek 
át nem adom. Továbbá tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség HR Horizon tagságom megszűntét követően is 

fennáll. 

8) Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott 
jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben. Amennyiben bárkinek később bizonyítható anyagi hátránya vagy erkölcsi 

kára származna az általam okozott titoktartási kötelezettség esetleges megsértéséből, vállalom a vonatkozó jogi következményeket. 

 

 

…………………….., 201... …………….hó…………nap 

 

            ……………………….…………………………… 

aláírás 
             tag 
 
 

            ……………………….…………………………… 

                                    aláírás 
                                                                                                                                             helyettesítő tag 
 

A tag jelentkezését elfogadom: 

 
……………………….…………………………… 

                        DGS Global / HR Horizon 
  Király József 
 

 

                                                           
 a coachingot Király József személyesen biztosítja 


