REDSZERTUDoMÁNyr rr,IxovÁcrÓS Klaszter

ALAPÍTo oKIRAT

A

2012, január 13. és 2008. június 25. napján kelt módosításokat is tartalmazó egységes
szerkezetű, hatályos szövege. Alapítók az eredeti Alapító okiratot 200ó. december 15. napján
fogadták el és írták alá.

I.

PREAMBULT]M

fenntatható fejlődés és versenyképesség biztosítása, az imovatív, tudásalapú gazdaság
megteremtése, a vállalkozók jövedelemtemelő képességénekerósítése, az izleti infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése, a kis- és középvállalkozások valamint a gazdasági szereplők és a
kutatóhelyek együttműködésének erősítése, a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesáés és innováció

A

elősegítése, a kutatási eredmények alkalmazása, értéklánclétrehozása mentén a magasabb hozzáadott
értékűés minőségíítermékek és szolgáltatások megteremtése érdekébenAlapítók klasztert hoznak
1étre.

A

Klaszter az informatikai ágazaÍhoz, információs technológiákhoz közvetlenül vagy közvetve
kapcsolódó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek valamint magánszemélyek önkéntes
együttműködésének eIőmoZdításáva|kiván aháIőzat-alapú gazdaságpolitikához csatlakozni.
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ilI.

A KLASZTER

IIELYE
KÖzpoNrr ÜcyrNrÉzÉsÉNEK

8230 Balatonfiired, Fürdő u. l 7/B.

Iv.

A KLASZTER-ALAPÍTÓK NEVE, ADATAI, KÉPVISELETE

Iv.l.

Az Alapítók neve' adatai

IV.l.t.
PANNON-PÓLUS Innováció-Menedzsment

és lnkubátor Szolgáltató Közhasznú Társaság

8200 Veszprém, Csillag u. 1.
cégegyzékszám'. Cg. l9- l4-500075

székhely:

adószám:

22340]20-2-19

képviselő:

Ujhelyi Gábor ügyvezető

|'ötevékenység: TEAOR0]'74.l4Üzletvitelitanácsadás

IV.1.2.

CONTROLSoFT AUTOMATIKA Korlátolt Felelősségii Társaság
székhelv:

8200 Veszprém, Csillag u.

adószám'.

10660935 -2-I9

cégegyzékszám'. Cg.19-09-500451

1.

íőtevékenység:TEAOR03'74.20mérnökitevékenység,tanácsadás
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képviselő:

dr. Berzsenyi Miklós ügyvezetó

tv.1.4.

KÜRT Computer Rendszerház zártkörűen működő Részvénytársaság

székhely:

l112 Budapest, Péterhegyi út 98.

adószám:

11780359-2-43

képviselő:

Kmetty József vezérigazgatő

cég1egyzékszám'. Cg' 0l - 10-043994

fbtevékenység: TEAOR03'72.60egyébsziímítástechnikaitevékenység
IV.1.5.

ONLINE Üzleti Inforrnatika zártköriien

rrrűködó

Részvényársaság

székhely:

1032 Budapest, Vályog utca 3.

adőszám'.

1l7 627 62-2-4l

cégsegyzékszám: Cg.0l-10-043950

főtevékenység: TEAOR

képviseló:

03'72.22.03
Weingart Zoltán elnök

IV.1.6.
Sense,Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1

adőszám:

|2055320-2-43

l 17 Budapest, Infopark sétány l . l . ép. 4. em. 5.

cégegyzékszám: Cg.0l-09-4ó1567

főtevékenység: TEAOR03'22.33

képviselő:

számítógépesadathordozósokszorosítása
Kiss Sándor ügyvezető

[V.1.7.

ISH Kft.
lntemational System House Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1l25 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.

adószám:

12221132-2-43

cégegyzékszám''0l-09-566375

főtevékenység: TEAoR'l222'03egyébszoftverszaktanácsadás-ellátás
Decker András üzletfejlesztési igazgató
képviselő:
A tagsági jogviszony az Alapítók (tagok) szervezeti, gazdasági ésjogi önállóságát semmilyen módon
nem korlátozza.

Iv.2.

Az Alapítók képüselete

A

Klaszter alapítóinak (tagjainak) képviselete a mindenkori szeÍvezeÍi képviseletükre vonatkozó
hatályos szabályozás szerint, az erre jogosult személy illetve e személy által teljes bizonyító erejű
magánokiratban meghatározott más személy útján történik.

Magánszemély Alapítók (tagok) jogosultak személyesen vagy meghatalmazottjuk útján eljárni.
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Az Alapítók nyilatkozata

A Klasáer alapítói

(tagjai) kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviseletükben eljáró személy a
mindenkor hatályos jogszabályokban és az alapító okiratában meghatározott felhatalmazásokkal
rendelkezik és felelősséget vállalnak ezek hiányából illetve hiányosságából eredó károk
megfizetéséért.

Gazdálkodó szervezet Alapítók kijelentik, hogy elleniik A csődeljárásról, a felszámolási eljárásró| és
végelszámolásról szóló l99l. évi XLIX. törvény alapján csőd illetve felszámolási eljárás, A
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi I. töruény alapján
végelszámolás nem indult, mindezek hatálya alatt nem állnak, üzletmenetüket bíróság által kirendelt
biztos nem irányída, tevékenységüket nem fiiggesztették fe1, nem szüneteltetik, vagy jogszabályokban
meghatározott más' hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben nincsenek.

v'

A KLASZTERJoGÁLLÁSA

A Klasáer önálló jogalanyisággal nem rendelkezik. A Klaszter j ogképességgel nem rendelkezik,
neve alatt jogokat nem Szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, önállóan
perelhető.

saját

pert nem indíthat és nem

A

Klaszter tevékenységéta PANNON_PÓLUS Innováció_Mene dzsment és Inkubátor Szolgáltató
Közhasznú Társaság belső önelszárnoló alegységekéntfol1tatja. A PANNON PÓLUS Kht., mint
befogadó vállalja, hogy ellátja a klaszter menedzsment feladatait, saját szervezetén belül a Klaszter
tevékenysége ellátáSához szükséges és elégségesmértékűszervezeti és gazdálkodási önállósággal bíró
alrendszert (Klasáer Divíziót) hoz létre.

vI.
A

AKLASZTERIDÓBELIHATÁLYA

Klaszter határozatlan időre alakul. Működését az alapitó okirat aláírásával egyidejűleg' 2006.

december 15. napján kezdi meg.

VII.

A KLASZTER MÚxÖnÉsÉNBxcÉl.ra

A hazai fejlesáéspolitika középpontjában kiemelt

célkitiizésékéntés az Európai Unió lisszaboni
célkitűzéseivel összhangban _ a felzárkőzás és a gazdasági versenyképesség áll.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kidolgozott Gazdaságfej lesaési operatív Program fó
célja a magyar gazdaság hosszú távon fenntartható növekedésének elősegítése, mely elsősorban a
kutatás-fej lesáési és innovációs aktivitás, illetve egyiittműködés növelésével, a (kis- és közép)
vállalkozások jövedelemtemelő képességénekerősítésével,az izleti környezet fejlesztésével, az
infokommunikációs technológia infrastrukturájának és hasmálatának fejlesztésével és a humán
tőkeállomány minőségének javításával érhető el.

A kutatás fejlesáés és innováció versenyképességének biztosítása érdekébenkiemelkedő fontosságú
a kis- és középvállalkozásokkal együttműködve fol}tatott alkalmazott kutatás, kísérletifejlesztés és
elsősorban üzleti célúprojektek végrehajtása. Ennek érdekében szükséges aZ egyetemek, kutató
intéZetek valamint vállalkozások közötti együttműködés kiépítése,az együttműködés eredményeként
létrejövő termék piaci hasznosulásának elősegítése.
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A

vállalkozások jövedelemtermelő képességénekerősítéseérdekében sziikséges a technológia
intenzív tevékenységek széles kiépítése,a magas hozzáadottértékíitermelés ösztönzése, a KKV
szektor modemizációja és innovációs képességénekfejlesztése.
Szükséges továbbá a komplex vállalati infokommunikációs rendszerek kiépítése,a vállalkozások
részéreemeltszintű üzleti, infomációs' piacfejlesaési és pénzügyi tanácsadás, szolgáltatás nyújtása.

országgyíilés az országos Fej lesztéspolitikai Koncepcióról szólő 9612005. (Xll. 25.) oGY
hatfuozattal az innováció elóSegítése' valamint a versenyképesség javítása érdekében' a tudomány, a
felsóoktatás' a kutatás_fej lesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni koncentrációjára alapozva,
kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésévelaz európai versenyképességi pólLrsok
hálózatába illeszkedő fejlesaési pólusokat alakított ki.

Az

A Klaszter célja' hogy a Közép _ Dunántúli régió pólusában a piaci

igények szem elott tartásával
kisés
középvállalkozások közötti
központok
valamint
a
elősegítse az egyetemek, képzésiés kutatási
_
techlikai partnerség kialakítását. Egyedi innovációs szolgáltatások nyújtásával kívánjuk
tudományos
elősegíteni a keresleti igények és kutatáSi kompetenciák egymásra taláIását' az egytittmÍikódés
eredményeként létrejövó termék piacra vezetését,a Klaszterben egyiittmíiködó vállalkozások
versenyképességének megteremtését.

Cé|unk az innovatív ötletek generálása, az innovatív kereslet kínálat összhangjának

innovációs inkubáció előmozdítása és biztosítása' a

elősegítése, az

termék (eredmény) piaci bevezetésének

elősegitése, valamint az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban.

A

Klaszter a tudományos kutatást, innovációt ösáönző, támogató tevékenységévelhazánk, a
Klasáerben egytittrnűködő vállalkozások versenyképességénekelóremozdításához, az ország

euroatlanti integrációjához járul hozzá.

VIII. AKLASZTERTEVÉKENYSÉGE
VIII.t. Áltatános feladatok
Alkalmazott K+F tevékenység, inÍbrmatikai fejIesztés, új technológiák kidolgozása.
lnnovációs tevékenység.
K+F tevékenyég koordinációja.
Technológia transzfer.
Felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek K+F potenciáljának feltárása.
Piacorientált kutatás-fejlesztési, innovációs és techrrológiai célű együttműködések kialakítása.
Minőség-, kömyezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése.
Közvetlen részvétel a szakemberképzésben a K+F és imováció területén, elméleti és
gyakorlati oktatási módszerek kidolgozása.
Termelési és értékesítésifunkció koordinációja.
Közös eszköz- és árubeszerzés.
Logisztika, közös raktározás, szállítás.
Fizikai infrastruktúra közös fejlesztése.
A tagok pénzpiaci lehetőségeinek bővítése, a hitelhez jutás biztonságának növelése.
Pályázatfi gyelés, páIyázaÍírás és -benyújtás.
Vezetési, üzleti, jogi és pénzügyi tanácsadás.
Szervezetfejlesztés.
Piackutatás.
Szakmai érdekképviseletbiztosítása, lobbitevékenység.
Közös PR és marketing tevékenység.
Rendezvény- és konferenciaszervezés.
Humán erófonás fejIesáés. Szakmai tanfolyamok, továbbképzések szewezése.
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o
o
.
o
o

Technikai szolgáltatások (könyr,tár, tárgyaló stb').
Közösségí infokommunikációs infrastruktúra kiépítése'
A tagok közötti információáramlást elősegítő adatbázis kialakítása.
Külső és belső kommunikáció elosegítése érdekébenwebpoftál tervezése és rnűködtetése.
Nemzetközi informatikai klaszterekkel való egytittműködés kialakítása.

VIII.2. Speciális feladatok

a pólus_program Infopolisz - lnnováció az információs
célok megvalósítását elősegítse, feltárja valamennyi
projektben
megfogalmazott
technológiákban
lehetőségeit,
meghatározza az irányvonalakat és felépítse a
érintett területen a tudományos előrelépés
célok tudományos hátterét.

A

Klaszter speciális feladata, hogy

A

Klaszter végső feladata, hogy a vállalkozások közötti hálózatosodás révénelosegítse a kis- és
középvállalati szektor megerőscidését, az európai gazdaságba töl1énó integrációját és hogy ott a magas hozzáadott értékűtevékenységek körében - versenyképes szereplővé váljon.

ktilönösen

VIII.3.

A tevékenységvégzésénekalapelvei

Alapítók (tagok) a vállalt célok és feladatok eredményes teljesítéseés a hatékony együttműktjdés
érdekben vállal.1ák, hogy jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítésesorán a jóhiszemÍiség és a
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen egyiittmílködnek, a Klaszter keretében végzett
tevékenységük teljesítése során minden lényeges körülmén}'t, rész- és végeredményegymás
tudomására hoznak, a szükséges adatokat, információkat egymás rendelkezésére bocsátják.

Alapítók (tagok) megállapodnak abban, hogy Klaszter hatékony működése érdekében egymástól

dokumentumokat, adatokat és egyéb információkat kérhetnek, melynek teljesítésérea érintett tag röVid
határidővel köteles.

A KlasáeÍ keretében megvalósuló

tényleges együttműködés keretében végzett egyes önálló

tevékenység végrehajtására tagok részletes szerződést kötnek.

Amennyiben a Klaszter tevékenysége során külső partner bevonására kerül sor, úgy a konkrét
együttműködésről és annak feltételeiről többoldalú szerződés megkötésére kerÍ-il sor.

IX.

A KLASZTER SZERVEZETT RENDJE

Ix.1.

KlaszterBizottság

A Klaszter legfőbb döntéshoző szerve a Klasáer Bizottság, ame|y az Alapító tagok összességébol
valamint 20 - 20 csatlakozó tag l-1 delegáltj ábőI álL Az Alapító tagok mindegyike valamint a
delegáltak j ogosultak a legfőbb szerv tevékenységébenrésÍverrni.
A Klaszter Bizottság elnöke

a klaszter - menedzser.

üléséntanácskozási joggal résá vehet a Klaszter Tudományos Tanács elnöke,
vagy az általa kljelölt helyettes tanácstag.

A Klasáer Bizottság

A Klaszter Bizottság feladatait és ügyrendjét a Szervezeti és Miiködési Szabá|yzat hatátozza neg'

Ix,2,

KlaszterKözgyűlés

A KlasÍer Közgyűlésen
szavazhat.

a Klaszter minden tagja jelen lehet, ott felszólalhat, véleménynyilváníthat és
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A Klaszter Közgyűlésen tanácskozási, felszólalási és javaslattételi joggal jelen lehet a Klasáer

Tudományos Tanács elnöke' vagy az áItala kijelölt lrelyettes tanácstag.

A Klaszter Közgyűlésen a Klaszter Bizottság beszámol a Klaszter tevékenységéről.

A Klaszter Közgyűlés feladatait

Ix.3.

és ügyrendjét a Szervezeti és Míiködési Szabályzat határozza meg.

Klaszter Tudományos Tanács

A K|aszter Tudományos Tanács tagjai

a Klaszter tevékenységéhez kapcsolódó területeken kimagasló

tudományos, elméleti és/vagy gyakorlati teljesítmén1t nyújtó magánszemély Klaszter tagok.

A Klasáer

A

tanácstagság

A Klaszter Tudományos Tanács feladata:
. Meghatározza az információs technológiák területén a fejlődés irányát,

a

tudoInányos

Tudományos Tanácsba a Klasáer Bizottság jogosult meghívni a tagokat.
követően a Klaszterben való tagsági jogviszony fennállásáig tart.
elfogadását
annak

.
o
.

elorelépéslehetőségeit, a tudományos irán1wonalakat.
Feltáda a nemzetköZi kutatáSi trendeket.

Minósíti a

'

különösen

a Klaszter keretein belül megvalósuló - gyakorlati

K+F+I+O

tevékenységeket, a rész- és végeredményeket.
Egyedi megbízás alapján tudományos kutató tevékenységet folytat.

A Klaszter Tudományos Tanács tagjai sorából elnököt

választ, kinek megbízatása 2 (kettó) évre szól.

A Klaszter Tudományos Tanács ügyrendjét maga határozza meg.

Ix.4.
A

Klászt€r

- menedzser

Klaszter ü$.Vezetését a klaszter

-

menedzser látja

el. Ügyvezetésnek minősül a Klaszter

irányításával összefiiggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek az Alapító okirat és
a Szervezeti és Működési Szabá|yzat illetve a Klasáer Bizottság eseti döntése alapján nem tafioznak a
Klaszter legfőbb szervének vagy más klaszter - Szervnek a hatáskörébe'

'

menedzser feladata továbbá a Klaszter Bizottság á1tal meghatározott feladat lebonyolítása,
koordinációja, a Klaszter operatív irányítása, közvetlen vezetói és menedzsment feladatainak ellátása'
adminisáratív fe1adatok elvégzése.

A klasáer

A KlaszteÍ a klaszter

- menedzser képviseli harmadik személyekkel szemben.

klaszter _ menedzser személye megegyezik a befogadó szervezet rnindenkori ügyvezetőjének
személyével.

A

A klaszter - menedzser a Klaszter tagjairól nyilvántartást Vezet.

x.

CsATLAKoZÁs A KLASZTERIIEZ

A Klaszter

az a közvetlenül vagy közvetve az informatika ágazatához kapcsolódó természetes
vagy magyarországi székheltyel/fiókteleppel rendelkezó jogi személy' gazdálkodó szervezet lehet,
amely az Alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezésékkel
egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépésiszándékrryilatkozatát a Klasáer
Bizottság elfogadja.
tagtra

A tagsági jogviszony keletkezése:
. alapító tag esetében aZ Alapító okirat aláírásávaI

R_E'DszERTUDoMÁnyr tNNovÁctÓS Klaszter
Alapító okirat

A

o

csatlakozó tag esetében tagfelvétellel

.

a felkérés elfogadásával.

'7
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csatlakozó tag tagsági jogviszonya a Klaszter Bizottság elfogadó határozatáva|, a határozathozatal

napján jön létre.

A tagfelvétel részletes szabályait

Valamint a tagok jogait és kcitelezettségeit a Szervezeti és Működési

SzabáIyzat brtaImazza.

xt.

A KLASZTER PÉNZÜGYI ALAPJA!

A Klaszter pénzügyi alapjai:

o
.
o
.

a csatlakozó tagok által fiZetendő regisztrációs díj
a tagok által fizetendő tagdíj

támogatások
adományok.

A míiködés pénzügyi alapjait

menedzsment szeÍvezet, azaz a Pannon-Pólus Kht. útján
Klasáer'
elsódlegesen támogatásokból fedezi a

A

a befogadó -

regisztrációs díj és a tagdíj mértékét,megfizetése módját a Szervezeti és Működési SzabáIyzat

hatérozza meg.

Magánszemély tagok nem teljesítenek a Klasáer javára regisárációs

díj és tagdíj címén

pénzszo1gáltatást.

A

Klasáer vagyonát a Klasáer működési feltételeinek biáosítására és célkitűzéseinekvalamint

leladata inak reljesítésérelordítja.

A Klaszter éves munkatervét, üzleti, marketing és beruházási tervét valamint költségvetését a Klaszter
Bizottság határozaIával állapítja meg. A Klaszter éves zárszámadását - a befogadó PANNON _
PÓLUS Kllt. számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítéséhezszükséges részletezésűelfogadása valamint a Klaszter éves munkatervének és üzleti tervének, valamint költségvetésének
végrehajtásáról előterjesaett beszámoló elfogadása a Klasáer Bizottság hatásköre.

xII.

ATAGSÁGIJoGvISZoNYMEGSZÚNÉSEÉs

lrrcszÚNrrrÉsr

XII.I. A

tagsági jogviszony megszűnése
Megszün ik a tagsági jogr iszony:
o Magánszemély tag halálával.
o Jogi személy tagjogutód nélküli megszűnésével.
o A Klasáer megszűnésével vagy megszüntetésével.

xII'2. A

tagsági jogviszony megszűntetés€

Megszűntethető a tagsági jogviszony:
. Rendes felmondással (kiválás).

o
o

Törléssel.

Tagkízárásával.

Tagsági jogviszonya bámely okból történő megszűnése vagy megszűntetése esetén a tag nem
követelheti a Klaszter illetve a Befogadó részéreteljesített szolgáltatásainak (pénzbeli, természetbeni)
visszatérítését,illetve a Klaszterrel szemben semmilyen egyéb anyagi igényt nem támaszthat.

XIII.

A KLASZTER MEGSZÚNÉsE ÉslrrcszÚNrnrÉsn

REDSZERTUDoMÁNyI InNovÁcrÓS Klaszter
Alapító okirat
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XIII.1. A Klaszter megszűnése
Megszűnik a Klaszter:

o

Ha a tagok száma egyre csökken'

XIII.2. A Klaszter megszüntetése

o

xlv.

A Klaszter Bizottság egyhangú határozatával elhatározza a Klaszter megszüntetését.

TIToKTARTÁS

Alapítók (tagok) jelen Alapító okirat a|áírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Klaszter
mÍiködése során tudomásuka jutott, a Klaszter valamint bármely tag érdekkörébe tartozó, nem
nyilvános gazdasági, műszaki, szervezési ismereteket és megoldást üzleti titokként kezelik. Azokól
kívülálló harmadik személyek részére semmiféle jogcímen és semmilyen formával - beleértve a
részadatot és részinformációt is _ tájékoztatást nem adnak.

FeleIősséggel taItozik az Alapító (tag), ha a Klaszter működése keretében tudomására jutott üZleti titok
neki felróható okból illetéktelen szeméIy részérehozzáférhetővé, illetékes személy részére
hozzáférhetetlenrré válik; ha azt jogosulatlan személy részéreközli vagy aa bármely módon
jogosulatlan szem éIy megszerzt, felhasználja valamint ha jogosulatlanul nyilvánosságra hozza.

A titoktafiási kötelezettséget az Alapítók (tagok) határidő nélkül tekintik kötelezettségnek.
Tagok kijelentik, hogy A tisáességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló l996.
évi LVII. törvény rendelkezéseivel kapcsolatosan az alábbiakban állapodnak meg.

Tagok jelen Klaszter
viszonynak minősítik'

_

alapítói (tagsági) kapcsolatból eredő viszonyukat kifejezetten bizalmi

kötelezettséget vállalnak arra' hogy
haladéktalanul
bejelentik,
továbbá tagok tudomására hozzák ha
viszonyaik
megváltozását
tulajdonosi
közvetlen Vagy közvetett résávevőivé válnak a Klaszter valamint a másik tag tevékenységével azorros
vagy hasonló tevékenységet végzó vállalkozásnak vagy vállalkozáscsoportnak illetve ilyen
vállalkozással vagy vállalkozáscsoporttal üzleti kapcsolatba kerülnek.

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság tagok

A bejelentés elmulasztásából eredő károk megtérítésérekötelesek'

xv.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Alapító okiratot és annak elválasáhatatlan részétképező Szervezeti és Mííködési Szabályzatot
Alapítók kizárólag közös megegyezéssel, írásban jogosultak módoSítani.

Alapítók a jelen szerzódésból eredő minden vitás kérdéstelsősorban egyrnás köZött egyeztetéssel,
békésúton, megállapodással rendezik' a felurmaradó kérdéseketírásban rögzítik. AZ egyeztetések
eredménytelensége esetén e szerződésből keletkező jogvitájuk elbírálására a peftárgy értékétol
fiiggően _ a Veszprémi Városi Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
Jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a magyar anyagi - és eljárásjog rendelkezései,
így különösen a Magyar Köáársaság Polgári Törvénykönyve szabáIyat irányadók.

REDSZERTUDoMÁNYr rNNovÁcróS Klaszter
ÁlapÍtó okirat
Atapítók egybehangzóan kijelentik, hogy képviseleti joguk önálló és korlátlan, jelen szerződésben
foglalt megállapodás megkötéséhez esetlegesen sztikséges felhatalmazással rendelkeznek, harmadik
személy(ek)nek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a részükről rnegakadályozná vagy
bármilyen módon korlátozná a jelen szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.

Ujhelyi Gábor

MÁNYr rNT.IoVÁCIÓS Klaszter

