
HOA Member Datasheet / HOA Tagsági Adatlap - 2022

New Member / Új tag

Company Data / A cég adatai

Name of Company / Vállalat hivatalos neve

Abbreviation of Company Name / Vállalat 
rövidített neve

Business Address: Country, Postcode, City, 
Street, Streetnumber  / Cím (ország, 
irányítószám, település, utca, házszám)

Address of SSC/BSC Center(s) / SSC/BSC 
center(ek) címe(i)
Fenti center(ek) létszáma(i)
Address of SSC/BSC Center(s) / SSC/BSC 
center(ek) címe(i)
Fenti center(ek) létszáma(i)
Website / Honlap
Telephone / Központi Telefon
E-mail / Központi E-mail
Számlázási e-mail cím / E-mail address for 
invoices
Számlázás módja / Type of invoicing

PO (Purchase Order) Code

Address for Correspondence (if not the 
same as business address) / Levelezési cím 
(ha nem egyezik a hivatalos címmel)

*outsourced resources and 
contracted resources included!

*outsourced resources and 
contracted resources included!

* see details below

Hungarian Service and Outsourcing Association / Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség

In English Magyarul
The silver cells are mandatory fields. You must enter a valid 
value in these fields!

Az ezüstszínű mezők a kötelezően kitöltendő mezőket jelölik !



Address(es) of other Sites / Telephely(ek) 
címei (if applicable)
Tax Number / Adószám
Registration Number / Cégjegyzékszám
Year of Establishment / Alapítás éve

Number of all Employees / Alkalmazottak 
száma (teljes létszám, hivatalos adat)

Annual Income (current year) / Éves 
árbevétel (tárgyév)

HOA tagsági díj / HOA membership fees

1. Membership fee category / tagdíj 
kategória (Fee: / Tagdíj: 50 000 Ft)

2. Membership fee category / tagdíj 
kategória (Fee: / Tagdíj: 190 000 Ft)

3. Membership fee category / tagdíj 
kategória (Fee: / Tagdíj: 490  000 Ft)

4. Membership fee category / tagdíj 
kategória (Fee: / Tagdíj: 890 000 Ft)

Contact Data/ Kapcsolat adatok

Name ▼  Név Function ▼ Beosztás
E-mail Adress ▼ E-
mail cím

Telephone Number ▼ 
Telefonszám

Executive / Igazgató
Financial Executive / pénzügyi 
Head of hr / hr vezető
HOA Contact Person / HOA 
Invoicing contact/Számlázási 

Individual membership fee (1 person) / Egyéni tagsági díj 

Companies with less than 25 employees and annual income of less than HUF 100 million / Az 25 
fő alatti létszámmal és 100 millió Ft alatti éves árbevétellel rendelkező vállalatok

Companies with a number of 26 to 250 employees or an annual income of over HUF 100 million / 
A 26 fő és 250 fő közötti létszámmal, vagy 100 millió Ft feletti éves árbevétellel rendelkező 
vállalatok

Companies with more than 250 employees / A 250 fő feletti létszámmal rendelkező vállalatok



If you are/have a shared service center
Provided services: 
HR
Finance
IT
Customer service
Other sales support
Payroll
Legal
Master data management
R&D
Other (please specify)

* E-számla: a számlázás a megadott számlázási e-mail címre történik, kizárolag elektronikus formában. Papíralapú számla: a számlázás kizárólag postai úton történik a megadott levelezési címre. 
Mindkettő: hagyományos számlát készítünk, amelyet a számlázási e-mail címre, illetve postai úton is eljuttatunk. // * E-invoice: invoices will be sent to the specified billing e-mail address, 
exclusively in electronic form. Paper invoice: invoicing will only be sent by post to the mailing address provided. Both: we create a traditional invoice, which is sent to the billing e-mail address 
and by post also.


