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Az üzleti modell alapjai = a csatlakozási nyilatkozat tartalma 

 
 

1 Célok 

A kezdeményezés célja, hogy keretet biztosítson a tagok üzleti együttműködéséhez.  

Egy olyan üzleti és szakmai közösségi háló kialakítása a cél, ahol partnereket találhatunk olyan üzleti 
lehetőségek kiaknázásához, amelyhez saját kútfőből nem tudjuk biztosítani a szaktudást, a 
szükséges/kompetens erőforrást, vagy éppen az ügyfélkapcsolatot. 

Ráadásul olyan partnereket találhatunk,  

§ akik a legmagasabb szakmai standardok szerinti munkavégzésre képesek,  
§ az ismertség okán megbízhatunk bennük, 
§ és akikkel a közös szemléletmód/értékrend mentén tudunk együtt dolgozni. 

2 Szervezeti forma 

A fenntarthatóság feltételezi a szervezeti kereteket: 

§ Egységes szabályrendszer kell, ami mentén a tagok között gyors, egyértelmű, de bizalmasan 
kezelt üzleti tranzakciók köttetnek. 

§ Az üzleti együttműködés előmozdítása interakciókat, szervezett eseményeket igényel: 
szükség van egy közösségi térre, ahol biztosított alkalom, biztonságos és inspiráló környezet 
az együttgondolkodáshoz. 

§ Az események szervezése, a tagok közötti információáramlás biztosítása, és a konkrét 
tranzakciók támogatása humán erőforrást igényel – amihez bevételeket kell biztosítani és 
kezelni. 

A szerveződést alulról építkező kezdeményezésnek tekintjük, így a szervezeti forma részben az 
evolúció függvénye 

§ Kiinduló megoldás egy VTMSZ tagozat alapítása, amihez a csatlakozási nyilatkozat vállalásával 
kapcsolódni lehet. 

§ Távlati cél lehet a klaszter-típusú együttműködés, amely akár pályázati források bevonására 
is lehetőséget teremt.  

3 Csatlakozási nyilatkozat 

A tagozathoz csatlakozó tagok az alábbi elvek elfogadásáról nyilatkoznak: 

a) „Elfogadom, hogy a tagozat alapvető célja a csatlakozó tagok közötti üzleti együttműködés 
előmozdítása.” 

b) „Tudomásul veszem, hogy a tagozathoz tartozás feltétele a VTMSZ tagság. A vállalati tagság 
csak abban az esetben jogosít fel a tagozat munkájában való együttműködésre, ha a 
vállalatnál betöltött pozícióm üzleti partnerekkel való megállapodások megkötésére 
feljogosít.” 

  



c) „A tagozati tagság feltételeként nyilatkozom, hogy – üzleti érdekeimmel összeegyeztethető 
esetekben - készen állok üzleti és szakmai lehetőségek megosztására a tagozat érintett 
tagjaival. Ugyanakkor a tagozathoz való csatlakozás nem ró rám semmilyen kötelezettséget 
az üzleti és/vagy szakmai lehetőségek megosztására vonatkozóan, azt kizárólag 
önszántamból, és az általam megválasztott tagtársaknak teszem meg.” 

d) „Vállalom, hogy a tagozat keretében létrejövő sikeres megállapodásokról a tagozat 
vezetőségét tájékoztatom. A tájékoztatás kizárólag a tagtársamtól igénybe vett, vagy 
tagtársamnak nyújtott szolgáltatás szakmai tartalmára, és a kettőnk között köttetett 
tranzakció értékére vonatkozik. A tagozat vezetősége ugyanakkor vállalja ezen információ 
bizalmas kezelését: az egyes tranzakciókról harmadik fél számára információt nem szolgáltat 
ki, csupán összevont – a tevékenység volumenére vonatkozó – információk alapadataként 
használja fel.” 

e) „Vállalom továbbá, hogy a tagozat keretében létrejövő sikeres megállapodások értékének a 
tagozat által szavazással meghatározott hányadát a kezdeményezés támogatásának céljára 
befizetem.” 

4 Következő lépések 

A kezdeményezés elindítására egy olyan tagozat alapító ülést javaslunk, amelynek „erejét” célzott 
meghívásokkal erősítjük. 

A tagozat alapító ülésén együtt véglegesítenénk magát a csatlakozási nyilatkozatot, aminek 
elfogadása alapján az alapítók akár a helyszínen csatlakozhatnak. 
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