Építőipari Technológiai Klaszter
SZMSZ 1. számú melléklet

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………… (szem.azonosító: ……………………………,..
lakik: …………………………………………………………………………………………...)
mint a …………………………………………………………….…………………. (cég neve)
……………………………………………………………………………………... (székhelye)
……………………………………………………………………………., (cégjegyzék száma)
képviselője nyilatkozom cégünknek a Építőipari Technológiai Klaszterbe /ÉTK/ a mai
napon történő belépéséről.
E Belépési nyilatkozat aláírásával cégünk a Klaszter tagja lesz, aki részesedik azokból a közös
érdekeket szolgáló előnyökből és minden olyan kedvezményből, ami – mint a Klaszter tagját
– megilleti, és amire azok közül igényt tart.
Cégünk megismerte és elfogadja az alábbi dokumentumokat:
-

a ÉTK Alapító Okirata,

-

a ÉTK Szervezeti és Működési Szabályzata,

Helység neve, dátum……………………………………………..

p.H.

…………………………………………………….
Cégszerű aláírás
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KÉRDŐÍV

Az ÉTK TAGVÁLLALATOK RÉSZÉRE
1./ A cég adatai
A cég neve:
A cég székhelye:
A cég telephelye(i):
A cég mérete (kérjük a választ
aláhúzni):

- mikrovállalkozás
- kisvállalkozás

- középvállalkozás
- nagyvállalkozás

A cég elérhetőségei:
- telefonszámai:
- mobilszáma:
- fax száma:
- e-mail címe:
- honlapjának címe:
Az 1. számú vezető

- neve:

- beosztása:
- telefonszáma:
- e-mail címe:
Klaszter-kapcsolattartó neve:
- beosztása:
- telefonszáma:
- e-mail címe:
2./A cég tényleges tevékenységei*

Üzleti tevékenység
szakágazati
(TEAOR) kódja

Megnevezés

Árbevételből
való
részesedés %

* A főtevékenység(ek) „F”, a melléktevékenység(ek) „M” betűvel jelölendők.
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Tevékenységhez kötődő
főbb szolgáltatások (SZJszámok)
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3./ A cég menedzsmentje
Szakterület

Név

Vállalatvezetés
Fejlesztés

Telefon /Fax

E-mail

Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:

Értékesítés
Beszerzés
Termelés
Minőségügy
Humánerőforrás

Gazdasági
ügyek
Logisztika
PR, kommunikáció
……………
……………

4./ Működtetett irányítási rendszerek, tanúsítások
Irányítási rendszer

Működtetés kezdete

Tanúsítás időpontja

Tanúsító szervezet

ISO …

5./ Alkalmazottakkal kapcsolatos adatok

Alkalmazottak
Felsőfokú végMarketinggel
száma
zettségűek száma foglalkozók száma

Termék-/technológiafejlesztésben dolgozók száma

Most olyan gazdasági adatokat kérünk, melyek a Cégbíróságon nyilvánosak:
5./ Gazdasági adatok:
ÉVEK

2016

2017

A cég árbevétele:
ebből exportárbevétel:
Adózás előtti eredmény:
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6./ Milyen segítséget, problémamegoldást vár a klasztertől:
/kérjük, x-el jelölje választását, majd a táblázat alatt indokolja/
- közös stratégiaalkotás a régió egyes iparágain belül
- közös fejlesztési stratégia a régió egyes iparágain belül (
- közös, több gyártó vállalkozást érintő termék- / technológiafejlesztés
- a beszállítókkal és/vagy vevőkkel közös termék-/ technológiafejlesztés
- biotermékek fejlesztése
- közös piaci megjelenés
- vevők a termékeinknek
- közös márkanév
- közös marketing
- közös vásári megjelenés (stand)
- közös értékesítési stratégia kialakítása
- közös beszerzési forrás / kedvezőbb szállítási feltételek
- közös beszerzési stratégia kialakítása
- munkatársak közös (szakmai vagy általános célú) továbbképzése
- a menedzsment közös (szakmai vagy általános célú) továbbképzése
- közös minőség-, környezetirányítási, élelmiszerbiztonsági, teljes körű
minőség-menedzsment, …………………………………… rendszer(ek) bevezetése
- közös információs rendszer a(z) …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. területén
- közös munkaerőgazdálkodás
- egyéb, éspedig ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
Indoklás (szíveskedjen választásait bővebben kifejteni és megindokolni)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
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NYILVÁNTARTÁSI ÍV
Az ÉPÍTŐIPARI TECHNOLÓGIAI KLASZTER TAGJAI
Ezen nyilvántartási ív aláírásával igazolom, hogy a Klaszter Belépési nyilatkozatát és a hozzá tartozó Kérdőívet kitöltöttem, mely által cégünk /
szervezetünk belépett a fent nevezett Klaszterbe, és ezzel annak teljes jogú tagjává vált.

A cég / szervezet

S
sz

neve

A képviselő
címe

neve

anyja neve

Kérjük, a belépési nyilatkozat összes oldalát szíveskedjék ellátni a felelős vezető szignójával és a cég pecsétjével.
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személyi azonosítója

aláírása

Építőipari Technológiai Klaszter
SZMSZ 1. számú melléklet

AJÁNLÓLEVÉL
KLASZTERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ

Alulírott …………………………………………………., mint a ……………
………………………………………………………….. Klaszter tagszervezet
képviselője támogatom a Klaszterbe jelentkező
…………………………………………………………………………………….
cég /szervezet Építőipari Technológiai Klaszterbe történő felvételét.
Az ajánlás indoklása: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Helység neve, dátum……………………………………………..

p.H.

…………………………………………………….
Cégszerű aláírás
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