
 

 

 

ADATLAP 
a kamarai tagnyilvántartásban szereplő adatok megadásához, módosításához 

Cég/Egyéni vállalkozó neve: ......................................................................................................................................................................................................  

Adószáma: �������� -�- �� 

 
▢ Kérjük pipálja be, amennyiben adatmódosítás miatt kerül beküldésre az adatlap. Ebben az esetben elegendő csak azokat 

a mezőket kitölteni, amelyben a változás történt. 
 

Kapcsolattartási adatok 

Levelezési cím (ha eltér a székhelytől): ....................................................................................................................................................................................  

Központi elektronikus levelezési cím (e-mail): ....................................................................................................................................................................  

Telefon/mobil: .....................................................................................................................................................................................................................................  

Honlap cím: ............................................................................................................................................................................................................................................  

Társas vállalkozás esetén: 

Vezető neve:  .........................................................................................................................................................................................................................................  

beosztása: ....................................................................................  e-mail címe:  ...................................................................................................................  

Vállalkozásom rövid bemutatása (opcionális): 

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

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

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

 Nyilatkozom, hogy vállalkozásom neve, címe, honlapos elérhetősége és rövid bemutatkozása közzétehető a 

www.csmkik.hu honlapon, valamint a Kamarai Futárban. 

 Hozzájárulok, hogy a fenti általam megadott kapcsolattartási adatokat a kamara üzleti partnerkeresési 

szolgáltatásai keretében harmadik fél számára átadhatja. 

Az alábbiakban adhatja meg számunkra, hogy mely témákban szeretne Kamaránktól hírlevelet kapni: 

Forrásszerzés ▢ kérem a központi címre ▢ kérem a vezető címére ▢ nem kérek 

Humánerőforrás, szakképzés ▢ kérem a központi címre ▢ kérem a vezető címére ▢ nem kérek 

Kapcsolatépítés ▢ kérem a központi címre ▢ kérem a vezető címére ▢ nem kérek 

Külpiaci információk ▢ kérem a központi címre ▢ kérem a vezető címére ▢ nem kérek 

▢ Feliratkozó linkeket kérek a központi e-mail címünkre, hogy a témában illetékes kolléga feliratkozhasson. 

Amennyiben a fenti témákban van illetékes munkatársa, akit közvetlenül kereshetünk a szakterületüket érintő 

kamarai információkkal, az alábbiakban megadhatja részünkre nevét, beosztását és közvetlen elérhetőségeit: 

Forrásszerzés ................................................................................................................................................................................................................................  

Humánerőforrás, szakképzés .................................................................................................................................................................................................  

Kapcsolatépítés .............................................................................................................................................................................................................................  

Külpiaci információk ..................................................................................................................................................................................................................  

 

http://www.csmkik.hu/


 

 

 

 

Vállalkozása működésével kapcsolatos kérdések 

Az alábbi kérdésekre adott válaszaival tudja segíteni munkánkat abban, hogy szolgáltatásainkat úgy tudjuk fejleszteni, 

hogy azok önkéntes tagjaink, így Önök számára is a leginkább hasznosak legyenek. 

Tervez-e a vállalkozásában fejlesztést, beruházást a következő egy évben? 

 ▢ igen ▢ nem 

Tervez-e a vállalkozásában fejlesztést, beruházást a digitalizáció területén a következő egy évben? 

 ▢ igen ▢ nem 

Szeretné fenntarthatóbbá tenni vállalkozása működését? 

Fenntartható működés alatt értjük az olyan társadalmilag felelős üzleti tevékenységet, ami egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, a 

társadalmi, és a környezeti szempontokat. A fenntarthatóság hosszú távú tervezést, stratégiát feltételez, ami a gazdasági, a társadalmi, 

és a környezeti és gazdasági megfontolások közötti egyensúly fenntartását teszi lehetővé. 

 ▢ igen ▢ nem 

Végez jelenleg innovatív tevékenységet? ▢ igen ▢ nem, de tervezek ▢ nem 

Van-e külföldi partnerkapcsolata?  ▢ igen ▢ nincs, de tervezem ▢ nincs 

Munkaerő utánpótlása érdekében kíván-e a duális szakképzésbe bekapcsolódni? ▢ igen ▢ nem 

Van-e olyan probléma, kérdés a vállalkozása életében, amelyben a Kamara segítségére/együttműködésére 

számít? 

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

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

 

Dátum: ............................................................... 

 

 ....................................................................... 
 cégszerű aláírás 

 

 

Az adatlapot kérjük juttassa el Kamaránkhoz a tagsag@csmkik.hu e-mail címen vagy az alábbi elérhetőségeken. 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti személyes adatokat Kamaránk az önkéntes tagsághoz kapcsolódó feladatok és a gazdasági kamarákról szóló 

1999. évi CXXI. törvényben meghatározott kötelezettségek ellátásához használja fel a www.csmkik.hu honlapon található kamarai tagsághoz 

kapcsolódó részletes adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint. 


