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szervezeti és Míiködési Szabályzat

SZERVEZETI ÉslrÚxÖoÉst sZ AB
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2012. január 13. és 2008. június 25. napján kelt módosításokat is tartalmazó egységes
szerkezetű, hatályos szövege. Alapítók az eredeti Klaszter Aiapító okiratot és Szerezeti és
Működési Szabályzatot 200ó. december 15. napján fogadták el és írták alá.

A

okirat aláírásával a maí napon létrehoaák
Alapító tagok megállapítják, hogy
'az.Alapító
Klasztert,
melynek elválasáhatatlan részétkepezi
INNOVÁCIÓS
RENDSZERTIJDoMÁNYI

a
a

Szervezeti és Míiködési Sza\ályzat, melynek célja, hogy a Klaszter szervezetével, működésével és
gazdálkodásával kapcsolatos kiilönös szabályokat rögzítse.

Alapító tagok a Klaszter Szeruezeti és Működési SzabályzatáLt aZ alábbiakban halározzák meg,
melynek előírásai a Klaszter alapító _ és az alapítást követően a Klaszterhez csatlakozó tagiaira
egyaránt kötelező éruényííek.

Alapító tagok a mai napon kelt Alapító okirat aláírásával a Szervezeti és Működési Szabályzatot
egyhangúlag fogadják el.

I.

A KLASZTER SZERVEZETI RENDJE

I.1.

KlaszterBizottság

A

Klaszter legfőbb döntéshoző szerve a Klasáer Bizottság, amely az Alapító-tagok összességéból
(állandó tagok) valamint 20 20 csatlakozó tag 1-1 delegáldából (választott tagok) áll. Az Alapítótagok mindegyike valamint a delegáltak jogosultak a legfőbb szerv tevékenységébenrészt venni.

Az állandó bizottsági tagok

tagsági jogviszonya a Klasáer tagságuk ideje alatt
tagságuk megszűnésével bizottsági tagságuk automatikusan megszűnik.

áll fenn, Klasáer

bizottsági tagokat a nem alapító tagok több mint felének (50 % - ának + 1 tagnak) a
szayazatával lehet megválasztaní. A szayazás a Klaszter Közgyűlésen törlénik személyesen vagy a

A Válasáott

Közgyűlés ülésen kívül hozott határozathozatala során. A választást a klaszter - menedzser szervezi, és
ő gondoskodik a szavazás eredményének jegyzőkönyvbe foglalásáról is. A válasáott biZottsági tagok
megbízztása 2 (kettő) éwe szól.

A választott bizottsági tag klaszter bizottságí megbízatása megszűnik:
. Klasáer tagsági jogviszonya megszűnésével;
o a bizottsági tagjogutód nélküli megszűnésével illetve magánszemély esetén a halálával;
o önkéntes lemondásával, a Klaszter Bizottsághoz intéZett írásos lemondó nyilatkozat átvéte\éÍ

.
.

követó hónap utolsó napján;
az őt delegálók részérőltörténő visszahívással, a Klasáer Bizottsághoz intéZett e nyilatkozat
átvételétköVetó hónap utolsó napján;
a megbízatási idejének lejártával.

Az állandó és választott klasÍer bizottsági tagokjogai azonosak.
A klaszter bizottsági tagok
A Klaszter Bizottság elnöke

e tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.
a klaszter-menedzser.

üléséntanácskozási, felszólalási és javaslattételi joggal jelen lehet a Klaszter
Tudományos Tanács elnöke, vagy az áItala kljelölt helyettes tanácstag.

A Klaszter Bizottság
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Szervezeti és Működési

Jogi személy tagok képviselete a mindenkori szervezeti képviseletükre vonatkozó hatályos
szabályozás Szerint, az erre jogosult személy illetve e személy által teljes bizonyító erejű
magánokiratban meghatározott más személy útján tör1énik. Magánszemély tagok jogosultak
személyesen vagy meghatalmazottjuk útján eljámi'

I.1.1. A Klaszter Bizottság
8230 Balatonfiired, Fürdó u.

székhelye

l7lB.

I.1.2. A Klaszter Bizottság kizárólagos hatásköre
A Klaszter Bizottság hatásköre:
a.) az Alapító okíÍat és az SZMSZ módosítása;
b.) saját ügyrendjének elfogadása és módosítása;
c.) a tagdí.j mértékénekmeghaÍáÍozása, módosítása;
d.) a regisárációs díj mértékénekmeghatározása, módosítás;
e.) a Klaszter éves munkatervének és üzleti, illetve marketing és beruházási teruének, valamint
költségvetésének megállapítása;
a Klaszter éves zárszámadásának

_ a befogadó PANNON - POLUS Kht. számviteli törvény
szerinti beszámolójának elkészítéséhezszükséges részletezésű elfogadása, ideértve a
Klasaerre jutó adóZott eredmény felhasználására vonatkozó dcjntést;
g.) a Klaszter stratégíaiés taktikai iránywonalának kidolgozása, végrehajtásának irányítása, és a

f.)

h.)

meghatározott eredményességi rnutatók alapján történő ellenórzése;

a

klaszter-menedzser által

az

éves munkaterv és üzleti terv, Valamint költségvetés

VégrehajtáSáról elóterjesztett beszámoló elfogadása;

i.) a

szakmai utazásokkal és konferenciákkaI' az átfogő belső tréningekkel (stb') kapcsolatos
szakmai előterjesztések megvitatása és jóváhagyása, valamint végrehajtásuk ellenórzése;
j.) a Klaszter nevében benyújtandó pályázatokról való döntés;
k.) a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználásáról történő döntés, és a
végrehajtás ellenórzése;

l.) a

befogadó Klaszteft érintő mííködésérőlbeszámoló és tájékoztatás kérésea
PÓLUS rht. iigyv ezetőjétől;
m.) a Klaszter - menedzser irányítása és beszámoltatása, valamint javadalmazása;
n.) a csatlakozni kívánó új tagok felvétele;

PANNoN _

o.) felkérés tagsági jogviszony létesítésére
p.) a tagdíi fizetése alól történó átmeneti' vagy végleges mentesítés illetve a tagdí; összegének
egyedi mérséklése;
q.) a szolgáltatási díj fizetése alól történő átmeneti, vagy végleges mentesítés;
r.) az ún. ,,cégátvilágítási'' és az űn. ,'monitoring'' nyilatkozatok megtéte|e alóli átrrreneti, vagy
végleges mentesítés;

s.) a regisztrációs díj valamint tagdíj meg nem fizetése miatt a tag tagsági jogviszonyának
törlése]
a tag kizárása;
u') a Klaszter tagjai, a Klaszter Bizottság tagjai, és a klaszter - menedzser ellen kártérítésivagy
való döntés;
egyéb igények érvényesítéséról
v.) a Klasáer megszűnéséről történó döntés;
w.) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapító okirat illetve jelen SZMSZ a Klasáer
Bizottság hatáSkörébe utal;
X.) a Stratégiai és marketing terv elfogadása.

t.)

A

Klasáer Bizottság kizárólagos döntési körébe tartozó a.) és v.) kérdésekben valamennyi tag
egyhangú határozatával döntenek, egyéb esetekben a döntés meghozatalához a jelen lévó összes
szavazatszállhoz viszonyítva számítolt

2l3

os szótöbbség szükséges.

RINDSZERTUDoMÁNYI INNovÁcIÓs Klaszter

3lt4

Szervezeti és Múködési sza

I.1.3. A Klaszter Bizottság

összehívása

A Klasáer

Bizottságot a klaszter - menedzser szükség szerint, de bármely klaszter bizottsági tag
illetve a Klasáer Tudományos Tanács kérésérevalamint legkésőbb negyedévente egy alkalommal
köteles össZehívni.

A

klaszter _ menedzser a Klaszter Bizottságot haladéktalanul köteles összehír,ni, ha a Klaszter
működésének eredményességétveszélyeztető illetve akadályozó kcirülményről vagy ennek
lehetóségéról tudomást szerez.

A Klasáer

Bizottság ülésére valamerrnyi bizottsági tagot Valamint a Klaszter Tudományos Tanács
elnökét meg kell hívni.

A

meghívónak tartalmaznia kell

A

klaszter

az ülés helyét és idópontját, a napirendi pontokat, a

dcintéshez

szükséges határozat elfogadásához szükséges támogatottság mértékét.

módon ér1esítiakként, hogy a meghívó
a bizottsági tagokat dokum€ntálható
átvétele és a Klaszter Bizottság ülésének időpontja között legalább 8 nap időköz legyen.
_ menedzser

a

napirenden szereplő ügyben bármely tag előzetes döntéshozatali szervének
döntése/felhatalmazása szükséges, úgy a meghívót legalább 30 nappal korábban kell kézbesíteni.

Amennyiben

Az értesítésiidőköz különösen

indokolt esetben leszállítható.

A megismételt Klaszter Bizottsági ülés helyét és időpontját az eredeti meghívóban kel| rögzíteni, aá
rendes ülést követő 5 napon belüli időpontra kell összehívni.

I.1.4. A KlaszterBizottság

a

határozatképessége

A

K|aszter Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottsági tagok 2'l3 - ának képviselője
jelen van, kivéve az egyhangír döntést igényló kérdésekben, ez esetben valamennyi tag jelenléte
szükséges.

A határozathozatalból kízárt tag szavazatát

a határozatképesség megállapításánál figyelmen

kívül kell

hagyni.

I.1.5. Határozathozatal

A Klasáer

hílták össze.

a

Klaszter Bizottság ülésén

Bízottság határozatot csak akkor hozhat, ha a jelen szabáIyzat alapján szabályszerűen

A

meghívóban nem szereplő kérdéseketa Klaszter Bizottság csak akkor tárgyalhatja, ha az ülésen
valamennyi bizottsági tag jelen van, és ehhez egyhangúan hozzájárul. A meghívó kézhezvéte|et
követően 2 napon belül a bizottsági tagok is kérhetik egyes napirendi pontok felvételét' amelyről
közvetlenül a többi bizottsági tagnak írásbeli éftesítéstkell küldeniük, mellékelve az eloterjesztés
szövegét és az azt alátámasztő dokumentumokat.
Amennyiben a Klaszter Bizottság ülése nem a je\en szabáIyzatban rögzített eljárási rend betartásával
került összehívásra, a Bizottság ülése akkor tarható meg, ha azon minden bizottsági tag jelen van és az
ülés megtartása ellen nem tiltakozik.

A

határozat meghozatalánál nem szavazhat az a bizottsági tag' akit a határozat kötelezettség vagy

indítani, az érintett bizottsági tag
KlasÍerből
történő kizárásról szóló döntésnél.
kötelezettségszegésének megállapításáról valamint a
felelősség

alól

mentesít, vagy

aki ellen pert kell

a
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e

kérdésbentöfténő határozathozatal során a

határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.

A Klaszter Bizottság üléséna bizottsági tagok l - 1 Szavazattal rendelkeznek.
Klaszter Bizottság a határozatait a jelen lévó összes szavazatszámhoz viszonyított 2l3 - os
szótöbbséggel hozza, kivéve ha az Alapító okirat vagy a Szervezeti és Míiködési Szabályzat a döntés
meghozata|át egyhangú illetve valamennyi tag egyhangú határozathoz nem köti.

A

I.l.6.

A

A Klaszter Bizottság iiléséneklefolytatása

Klaszter Bizottság ülését a klaszter

bizottsági

tag

jogosult.

-

menedzser vezeli, akadá|yoztatás esetén erre bármely

AZ ülés megnyitását köVetően a Klaszter Bizottság elfogadja a napirendi pontokat'

Az egyes napirendi pontok megtárgyalásánál valamenrryi bizottsági tagnak lehetőséget kell biztosítani
arra, hogy kifejtse álláspontját. A bizottsági tagok a napirendhez csatolt határozati javaslathoz
módosító javaslatot nyújthatnak be'

Az álláspontok

kifejtését követően

a klaszter _ menedzser, akadályoztatása esetén aZ ülést vezető

bizottsági tag szavazásra bocsátja a határozati javaslatot illetve a módosító javaslatokat.

Az iilésről jegyzőkönyvet kell felvenni, ame|y tartalmazza az ülés helyét, idejét' a résztvevők
személyét, az elhangzott nyilatkozatokat, a határozati javaslatot és határozatokat, a szavazatok,

ellenszavazatok és tartózkodások számát és minden, bármely tag által lényegesnek minősített
köriilmény't. A jegyzókönyvet lezárása után a Klaszter Bizottság ülésén jelenlevó valamennyi tag
aláir1a.

Az ülésről késztilt jegyzőkönyvet

a klaszter - menedzser 5 napon belül a Klaszter Bizottság tagjainak

rendelkezésére bocsátja.

I.l.7.

Határozlthozatal Klaszter Bizottság ülésénkívül

A tagok üléS tartása nélkül is határozhatnak.
ülésen kívül javasolt határozat teruezetét a klaszter - menedzser illetve a bizottsági tag
tértivevénnyel kiildött ajánlott levélben' vagy más dokumentálható módon (elektronikus úton)
nyolcnapos határidó kitűzésévelmegktildi a többi bizottsági tagnak. Ha valamelyik bizottsági tag ezen
idoszak alatt szavazatáről nem értesíti a klaszter _ menedzsert, abban az esetben ezt úgy kell tekinteni,
hogy a határozatt ervezethez nem járult hozzá' A határozatot az utolsó szavazat beérkezésétkövetó
napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak
keltéről a bizottsági tagokat aZ utolsó szavazat beérkezésétőlszámított 5 napon beliil a klasáer -

Az

menedzser írásban

táj

ékoáatj a.

Bármely bizottsági tag kérésérea klaszter - menedzser köteles a Klasáer Bizottság üléSét a határozati
javaslat megtárgyalása érdekébenösszehír'ni.

-

menedzser jogosult a szavazás
határidejét lerövidíteni, ez esetben azonban köteles dokumentálható módon meggyózódni arról. hogy a
bizottsági tag képviseletére jogosult személy a ktildemén}t átvette.

Rendkívüli, halaszthatatlan döntést igénylő esetben a klaszter
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Lz.

Klaszter Kőzgyűlés

A Klaszter Közgyű|ésen a Klaszter minden tagjajelen lehet, ott felszólalhat, vélemén1't nyilváníthat

és

szavazhat.

A Klaszter Közgyíilésen a Klaszter Bizottság beszámol a Klaszter tevékenységéről.

Jogi személy tagok képviselete a mindenkori szervezetí képviseletüke vonatkozó hatályos
szabályozás szerint' az erre jogosult személy illetve e személy által teljes bizonyító erejű
magánokiratban meghatározott más személy útján történik. Magánszemély tagok jogosultak
személyesen vagy meghatalmazottjuk útján eljámi'

I.2.1. A Klaszter Közgyűlés hatásköre
A Közgyűlés közremíiködik a Klaszter Bizottság alábbi döntéseinek elókészítésében,véleményezi:
a.) a Klaszter éves munkatervének és üzleti, illetve marketing és beruházási tervének, valamint
kö1tSégvetésének megállapítására VonatkoZó előterjesZtést;
b.) a KIaSZter éves zárszámaáásának _ a befogadó PANNON _

PÓLUS Kht. számviteli törvény
szerinti beszámolójának elkészítéséhezszükséges részletezésű elfogadására, ideértve a

Klaszterre jutó adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntésre vonatkozó előterjesztést;

c.) a Klasáer stratégiai és taktikai irányvonalának kidolgozására irányuló előterjesztést;
d.) a klaszter - menedzser által aZ éves munkateru és üzleti terv, valamint költségvetés
végrehajtásáról előteÍjesztett beszámoló elfogadására irányuló előterjesztést'

A Közgyűlés elózetes jóváhagyása szükséges:
a.) az Alapító okirat és az SZMSZ módosításához;
b.) a Klasáer megszűnésérőI töfténő döntéshez.

A

Közgyűlés döntési körébe tartozó kérdésekben a döntés meghozatalához a jelen lévő összes

szavazaÍszárnhoz viszonyítva Számított szótöbbség (50

oÁ

+ 1 szavazat) szükséges.

A Klaszter Közgyűlés

a döntéshozatal előtt a Klaszter Bizottságtól illetve a klaszter - menedzseftól
tájékoztatást kérhet, mely megkeresésre a címzett a Közgyíílésen választ köteles adni.

I.2'2' A

K|aszter Közgyűlés összehívása

A Klasáer

Közgyűlést a klaszter - menedzser szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
hívja össze. A Klaszter Bizottság, a Klaszter Tudományos Tanács vagy a tagok 10 % _ nak kérésérea
klaszter - menedzser köteles összehívni a Közgyűlést.

A Klasáer Közgyiilésre valamennyi tagot meg kell hívni.
A meghívónak tartalmaznia kelI a Közgyű|és helyét és időpontját' a napirendi pontokat.
A klasaer - menedzser a tagokat dokumentálható módon értesítiakként' hogy a meghívó átvétele és a
Közgyűlés időpontja között legalább 8 nap időköz legyen.
Az értesítésiidőköz különösen

indokolt esetben leszállítható.

A megismételt Közgyűlés helyét és időpontját az eredeti meghívóban kell rögzíteni, aá
követó 5 napon belüli idópontra kell összehívni.

a rendes ülést
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I.2.3. A Klaszter Kiizgyűlés határozatképessége

A Közgyűlés

akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 % - ának képvise lője jelen van.

|.2.4. Határozathozatal

a

Klaszter Közgyűlésen

A Közgyűlés határozatot csak akkor hozhat, ha ajelen szabályzat alapján szabályszerűen hívták össze.

A

meghívóban nem szereplő kérdéseketa Közgyű|és csak akkor tárgyalhada, ha a Közgyűlésen
valamennyi tag ielen van, és ehhez egyhangúan hozzáján . A meghívó kézhezvételétkövetóen 2
napon belÍll a tagok is kérhetik egyes napirendi pontok felvételét, amelyről közvetleniil a többi tagnak
írásbeli értesítéstkell küldeniük' rnellékelve az előterjesztés szövegét és az azt alátámasúő
dokumentumokat.

Amennyiben a Közgyűlés nem a jelen szabáIyzat\an rögzített eljárási rend betartásával került
összehívásra, a Közgyűlés akkor tarható meg, ha azon minden tagjelen van és a Közgyűlés megtartása
ellen nem tiltakozik.

A Közgyűlésen

a tagok

1- 1szavazattal rendelkeznek.

A Klasáer Közgyűlés határozatait a jelen lévő öSszes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel (50
%o + I szavazaÍ) hozza. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt.

I'2.5. A Klaszter Közgyűlés lefolytatása

A Klaszter

Közgyűlést a klaszter _ menedzser vezeti, akadályoáatás esetén erre bármely klaszter
bizottsági tagot helyettesként kijelölheti.

Az iilés megnyitását követően a Közgyíilés elfogadja

a napirendi pontokat.

Az egyes napirendi pontok megtárgyalásánál valamennyi tagnak lehetoséget kell biaosítani ana, hogy
kifejtse álláspontját. A tagok a napirendhez csatolt határozati javaslathoz módosító javaslatot
nyújthatnak be'

_ menedzser, akadályoztatása esetén a kijelölt személy
javaslatot
illetve
a módosító javaslatokat.
szavazásra bocsátj a ahalározatt

Az álláspontok kifejtésétkövetően a klaszter

ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely taftalmazza az ÍiléShelyét, idejét, a részlvevők
személyét, az elhangzott nyilatkozatokat, a határozati javaslatot és határozatokat, a szavazatok,
el|enszavazatok és tartózkodások számát és minden, bámely tag által lényegesnek rniIrósített
körülményt. A jegyzőkönyvet lezárása után a klaszter menedzser és két hitelesítésre felkért tag

Az

aláína'

Az

ülésről készült jegyzőkönyvet

a klaszter -

menedzser

5

napon belül

a Klaszter

tagjainak

rendelkezésére bocsátj a.

I'2.6.

HatáÍozathozatal Kl'szter Kiizgyűlésen kívül

A tagok ülés taftása nélkül is határozhatnak.
tervezetét a klaszter - menedzser tértivevénnyel kiildött ajánlott
levélben, vagy más dokumentálható módon (elektronikus úton) nyolcnapos határidő kitűzésével
megkiildi a tagoknak. Ha valamelyik tag ezen időszak alatt szavazatáről nem értesítia klaszter menedzsert, abban az esetben ezt iigy kell tekinteni, hogy a határozattervezethez nem járút hozzá. A

Az ülésen kívül javasolt határozal

RENDSZERTUDoMÁNYI INNoVÁCIÓS Klaszter
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határozatot az utolsó szavazat beérkezésétkövetó napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás
eredményéről és a határozathozatalról, Valamint annak keltérőI a tagokat az utolsó szavazat
beérkezésétőlszámított 5 napon belül a klaszter - menedzser írásban tájékoztat1a.

A tagok l0

-

ának kérésérea klaszter - menedzser köteles a Klaszter Közgyűlést a határozati
javaslat megtárgyalása érdekébenösszehívni.

I.3.

%,

Klaszt€r Tudományos Tanács

A Klasáer Tudományos Tanács tagjai

a Klaszter tevékenységéhez kapcsolódó területeken kimagasló

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

A Klasáer

Tudományos Tanácsba a Klaszter Bizottság jogosult meghírmi a tagokat'

A

tanácstagság

annak elfogadását k<jvetően a Klasáerben való tagságijogviszony fennállásáig tart.

A Klaszter Tudományos Tanács feladata:
. Me}határozza a Klaszter működési tertiletén a fejlődés irányát, a tudományos előrelépés

.
o
.

lehetóségeit, a tudományos iránywonalakat.
Feltá!'a a nemzetköZi kutatási trendeket.

Minósíti a

különösen

a Klaszter

keretein be1ül megvalósuló

-

gyakorlati K+F+I+O

tevékenységeket, a rész- és végeredményeket.
Tagjaí egyedi megbízás alapján tudományos kutató tevékenységet folytatnak.

A Klaszter Tudományos Tanács állásfoglalását ismefteti a Közgyűléssel

és a Klaszter Bizottsággal'

A Klasáer Tudományos Tanács tagjai sorából elnököt választ, kinek rnegbízatása 2 (kettő) évre szól
A Klasáer Tudományos Tanács ügyrendjét maga határozza meg.

I.4.
A

Klaszter - menedzser

klaszter

-

menedzser személye rrregegyezik

a befogadó szervezet mindenkori ügyvezetőjének

személyével.

A1apító tagok megállapodnak abban, hogy a klaszter
társasággal kötött) megbízási jogviszony keretében látja el'

-

menedzser tevékenységét(a befogadó

A klaszter -

menedzser a vezető feladataiÍ az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárlrató fokozott
gondossággal, a Klaszter érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

I.4.1. A klaszter -

menedzser feladatai

menedzser láda el. Ügyvezetésnek minösül a Klaszter
irányításával összefuggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek az Alapító okirat
és a Szervezeti és MÍrködési Szabályzat illetve a Klaszter Bizottság eseti döntése alapján nem
taÍtoznak a Klasáer legfőbb szervének vagy más klaszter - szervnek a hatáskörébe.

A KlasÍer ügyvezetéséta

klaszter

-

A klaszter - menedzser feladata továbbá a Klaszter Bizottság által meghatározott feladat lebonyolítása,
koordinációja, a Klaszter operatív irányítása, közvetlen vezetói és menedzsment feladatainak ellátása,

adminisáratív feladatok elvégzése.

A Klaszter1 klaszter

- menedzser képviseli harmadik személyekkel szemben.

A klaszter menedzser a Klaszter tagjairól nyilvántartást vezet.

RENDszn'RTI]DoMÁNYI lNNovÁcIós KlasZter
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Speciá1is feladatok:

.

irányítja a Klaszter és a Klaszter Bizottság munkáját és tevékenységét,valamint biztosítja a
folyarnatos és zav altalan működésüket;

o a Klaszter

operatív felelos vezetőjeként folyamatosan elláda

a napi

igazgatási,

munkaszeruezési és irányítási feladatokat;

r
o
o

a munkáiáról és a Klasáer tevékenységérola Klaszter Bizottság igénye szerint, de legalább
évi két alkalommaI, a Klaszter Bizottság rendes ülésein beszámol;
minden év novemberében előkészíti és döntésre beteljeszti a Klasáer stratégiai terveit, éves
munka_ és üzleti' illetve marketing és beruházási teruét, valamint költségvetéSét, továbbá a
mindezek előzó évi végrehajtásáról szóló, indokolt beszámolóját;

minden

év áprilisában, indokolt

felhasználására:

gondoskodik

a Klaszter

javaslatot tesz

a

Klaszter jutó adózott eredmény

vagyonának rendeltetésszerű haszná|atáról, növeléséről

és

megóvásáról;

rendelkezik a Klaszter pénzeszközeit kezelő elkiilönített bankszáInla és egyéb pénzeszkozel
tolott:
a

Klasáer nevében illetve érdekébenkötelezettségeket vállal

gondoskodik a mellékszolgáltatások teljesítésénekelIenórzéséról
kezdeményezi a Klaszter Bizottság szükséges döntéseinek meghozalalát, és javaslatot teSZ aZ
ü1ések napirendjére;

összehívja, elókészíti és levezeti a Klasáer Bizottság üléseit
elnoköl a KIasaer Bizottság ülésein:
gondoskodik a Klaszter Bizottság határozatainak nyilvántar1ásáról és végrehajtásáról, valamínt
mindezekről Szükség szerint tájékoztatja a biZottsági tagokat, illetve a Klasáer Közgyűlést;
szükség szerint gondoskodik a Klasáer Bizottság ülésen kívül meghozott szavazás

előkészítésérőlés technikai lebonyolításáról;
kezdeményezi a Közgyűlés szükséges döntéseinek meghozatalát, és javaslatot tesz az ü1ések
napirendjére;
összehívja, elókészíti és levezeti a Klaszter Közgyűlés üléseit
elnököl K lasaer Közgyűlés ülésein:

gondoskodik a KözgyÍíléshatározatainak nyilvántartásáról és végrehajtásáról, valamint
mindezekről szükség szerint tájékoáatja a tagokat illetve a Klasztff Bizottságot;
szükség szerint gondoskodik a Közgyűlés ülésen kívül meghozott szavazás előkészitésérőléS
technikai lebonyo1ításáról;
gondoskodik a tagnyilvántartás vezetésérol,a tagdíjak és a szolgáltatási átalány-díjak
beszedéséről, valamint szükség szerint a tagfelvéteIi eljárás technikai lebonyolításáról;
folyamatosan gondoskodik a jelen SZMSZ és a Klasáer egyéb belsó szabályzataiban előírÍ
feladatok megfeleló ellátásáról, a Klasáer szolgáltatásainak teljesítéséról éS fejlesztéséről,
valamint mindezek rendszeres ellenőrzéséről;
gondoskodik a régió gazdaság-fej lesztő szervezeteivel, valamint a hasonló hazai és kiilföldi
szervezetekkeI való szoros együttmííködés kialakításáról és Í'ej lesztéséról, illetve a velük való
megfelelő kapcsolattartásról;
gyakorolja a Klaszter tevékenységébenrésá vevő, a befogadó SZerVeZet alkalmazottai felett a
munkáltatói jogokat;
e|látja azon további feladatokat, amelyeket a jelen SZMSZ és a Klaszter egyéb belső
szabályzatai számára előírnak.

t.4.2.

Összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet a Klaszter _ menedzser az, akit bűncselekmény elkövetése miattjogerősen szabadságvesáés
büntetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez fíiződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentestilt. Akit jogerős bírói ítélettel a Vezető tisáség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt
nem lehet klasáer - menedzser.
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Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során Való törlését követő két évig nem lehet klasáer menedzser az a személy aki a törlést megelóző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető

tisztségviselő volt.

'

PANNoN-PÓLUS INNOVÁCIÓ-MENEDZSMENT És
SZOLGÁITATó KÖZHASZNÚ TÁns.tsÁc, MINT BEFoGADó

A

II.

INKUBÁToR

A Klaszter

tevékenységéta PANNoN-PÓLUS Innováció _ Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató
Közhasznú Társaság (rövidített neve: PANNoN _ PÓLUS Kht') belső önelszámoló alegységeként
folfatja. A PANNON POLUS Kht., mint Befogadó vállalja, hogy ellátja a klaszter menedzsment
feladatait, saját szervezetén belül a Klaszter tevékenysége ellátásához szükséges és elégséges mértékű
szervezeti és gazdálkodási önállósággal bíró alrendszert (Klaszter DivíZiót) hoz létre'

A PANNON _ PÓLUS Kht., mint Befogadó

önálló jogi személy a saját szervezetét és működését
a Klaszter belso önelszámoló egységekéntvaló
érdekében,
hogy
biztosítsa
átalakítja annak
míiködéséhez szükséges önál1óságát.

A PANNON PÓLUS

Kht. kötelezettséget vállal arra, hogy mint Befogadó szervezet jogait a
Klaszter érdekeinek szem előtt taItásáva| gyakorolja, biáosítja a Klasáer jelen Szervezeti és
Működési Szabályzatban biztoSított C'nállóságát.

PANNoN PÓLUS

Kht. vállalJa, hogy a számviteli nyilvántartásait, illetve a könyveit mindenkor
tlgy vezett, hogy azon belül elkülönítetten tar1ja nyilván a Klaszter vagyonát, pénzeszközeit' eszközeít
és forrásait annak érdekében, hogy a nyilvántartásokból mindenkoÍ pontosan megáIlapítható legyen a
Klaszter alrendszer bevétele és kiadása, taÍtozása és követelése, vagyongyarapodása és
vagyoncsökkerrése, vaIamint az adózás előtti eredménye.

A

A PANNON PóLUS Kht.

a Klasáer alrendszer pérueszközett elkÍilcjnített pénzforgalmi alszámlán

kezeli.

Alapítók (tagok) megállapodnak abban, hogy a Klaszter tevékenységévelösszefi-iggésben létrejöVő
együttműködések részletes feltételeit rninden esetben külön okiratban _ konzorciumi szerződés stb.
rcigzítik, mely szerzódéstjelen a|apító okirat nem helyettesít.

Alapítók (tagok) megállapodnak abban, hogy amennyiben a PANNoN _ PÓLUS Knt', mint Befogadó
a tagok érdekébenkötelezettségvállalásra irányu|ó jognyilatkozatot tesz, úgy a Szerződéskötést
megelőzően a Befogadó az érintett tagoktól kérheti biztosítéknyírjtását vagy a szerződéses
jogügyletben fó- vagy mellékkötelezettként töfténő részvételét.A Befogadó választása. szerint kívánt
biztosíték vagy személyes közreműködés megtagadása esetén a PANNoN POLUS Kht. a
szerzódéskötést rnegtagadhatja, melyből eredó lrátrányokért a Befogadó felelosséggel nem taItozik'

III. csATLAKoZÁsAKLASZTERHEZ
A Klaszter

tag1a az a közvetlenül vagy közvetve az informatika ágazatához kapcsolódó temészetes
Vagy magyarországi székhellyel/Íiókteleppel rendelkező jogi szernély' gazdá|kodó szervezet lehet,
amely az Alapító okiratban és a Szervezeti és Míiködési Szabályzatban foglalt rendelkezésékkel
egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja, belépéséta Klaszter Tudornányos Tanács
támogatja és belépésiszándéknyilatkozatát a Klaszter Bizottság elfogadja.
Alapítók rögzítik, hogy a Klaszter taglétszámát nem korlátozzák.

A tagsági jogviszony keletkezése:

o

alapító tag esetében az Alapító okirat aláírásával
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o
.

csatlakozó tag esetében tagfelvétellel
a felkérés elfogadásával.

III.1. Alapító tagok
tagsági jogviszonya az AlapiÍó okirat aláírásával keletkezik úgy, hogy az A|apítő
egyúttal
arról
is nyilatkoznak, hogy a jelen Szervezeti és Működési SzabáIyzat rendelkezéseit
tagok

Az Alapító tagok

magukra nézve mindenben ktitelezónek fogadják el.

III.2. Csatlakozótagok
A Klaszterhez önkéntesen csatlakozni kívánó tagok felvételéről a Klaszter Bizottság dönt.

III.2.l A tagfelvételi eljárás szabályaí
tag ezirányú szándékát a klaszter _ menedzserhez intéZett, jelen Szervezeti és
Működés Sza\ályzat mellékletétképező írásbeli szándéknyilatkozat megtételéVeljelenheti be.

A csatlakozni kívánó

A klaszter _ menedzser a csatlakozni kívánó tag szándéknyilatkozatát 5 munkanapon belül megküldi a
Klasáer Bizottság tagjainak azza\, hogy arról ülés tartása nélkiil szavazzanak. Bármely Klaszter
Bizottsági tag kérésérea klaszter _ menedzser köteles a Klaszter Bizottság ülését cisszehírmi.

A csatlakozó tag tagsági jogviszonya a Klaszter Bizottság elfogadó határozatával jön létre. A Klaszter
Bizottság a felvételről szóló határozatában a regisárációs díj és a tagdij befizetésének határidejéről is
rendelkezik.

A tagíelvételreirányuló szándék elfogadásáról illetve elutasításáról a klaszter - menedzser tájékoaatja
a csatlakozni kívánó személy't Vagy Szervezetet. A tag felvételételutasító határozat ellen

jogorvoslatnak nincs helye.

A

Klaszter tevékenységéhezkapcsolódó területeken kimagasló tudományos, elméleti és/vagy

gyakorlati teljesítménlnyújtó magánszemélyek esetén a Klaszter Bizottság jogosult ezen személyeket
tagsági jogviszony létesítésérefelkérni. Ez esetben a tagsági jogviszony a felkéréselfogadásával jön
létre.

III'3.

Nyi|vántartás

A klasáer _

menedzser a Klasáer tagjairól nyilvántaítást vezet, ameIy tartalmazza a tag adatait,
valamint a tagsági viszony keletkezésénekés megszűnésének időpontját, illetve az erről rendelkező
hatÍlrozat számát, továbbá a tagdíjaka vonatkozó adatokat.
tagnyilvántaItáSban a tag következő adatit kell kezelni: név, székhely (cím), jogi (cég) forma,
cégegyzék-számladószám, fótevékenység, képviseló neve és beosáása, telefonszám, fax szám, e-mail
cím. A tag önkéntes döntése alapján, írásban más adatainak kezelésére is felhatalmazhatja a klaszter'

A

menedzsert.

A

Klaszter tagja köteles a tagfelvétel során bejelentett adataiban töfténő Változást a klaszter
menedzser részérea változást követő 5 munkanapon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasaásából
eredó hátrányokat a tag viseli.

Iv.

A TAGoK JOGAI ÉsKÖTELEZETTSÉGEI

IV.l.

A tagok jogai

t1114
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. A

tag a tagdíj ellenében jogosu|t részt venni a Klasáer Közgyűlésen, ott felszólalhat'
véleménlnyilváníthat és szavazhat, továbbá tájékoztatáSt kaphat az aktuális páIyázati
lehetóségekről, a klaszter tagok projektjavaslatairól.

o Az alapító tag tagja a Klaszter Bizottságnak.
o A csatlakozó tagok - a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban írt módon 'jogosultak
tagot delegálni a Klaszter Bizottságba. A csatlakozó tagok ezen joga kiteq'ed az általuk
.

delegáIt bizottsági tag indokolás nélküli visszahívására, valamint helyettük új tag delegálására.
A tag jogosult közreműködni a Klaszter működésében és szervezésében, valamint részt venni
a tagok számára nyitott rendezvényeken.
A Klaszter műktjdésével és tevékenységévelkapcsolatos iigyekról a tag jogosult tájékozódni,

o

A tag

.

és megfeleló

infomációkhoz jutni.
kiilön díjazás ellenében jogosult igénybe venni a Klaszter további, egyénre

a tagdíj felett

sZabott sZolgáltatásait.

Iv.2.

A tagok kötelezettségei

. A

tagok kötelesek a Klaszter munkájában aktívan részt venni' és sikeres működésének

biztosításában közremíiködni.
A tagok kötelesek regisztrációs díjat és tagdíjat flzetni.
A Tagok mellékszolgáltatás teljesítésérekötelesek.

o
.
. A

.

o

tagok kötelesek a belépésükkor a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete
szerinti, a vállaIkozásuk működőképességéről állapot-felméró (ún. ,'cégátvilágítási'')
nyilatkozatot tenni, illetve eá köVetóen évi rendszerességge|, a jelen Szewezeti és Működési
SzabáIyzat melléklete szerinti, a fejlődésük megítélésétlehetővé tevő, utóvizsgálati (ún.
,,monitoring") nyilatkozatot adni.
A tagok a belépésinyilatkozatuk és a belépésiadatlapjuk aláírásával, valamint a jelen
Szeruezeti és Működési Szabá|yzat elfogadásával _ a személyes adatok Védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXlIl' törvény 3' \ rendelkezései alapján _
egyben írásban kifejezetten, és felreérthetetlen módon hozzájríLrulnak ahhoz ís, hogy az általuk
megadott személyes (és a Klaszter tagságukra vonatkozó kiilönleges) adataikat a Klaszter a
sikeres múködésének céljából és méftékéig,e törvény szabályai szerint kezelje.
A tagok a belépésiadatlapon köZölt, illetve a Klaszter adatbázisaiban róluk nyilvántartott
adatok változásait kötelesek 5 munkanapon belül a klaszter _ menedzser részéreírásban
bejelenteni.

Iv.3'

Atagokmellékszolgáltatásai

Tagok a Klaszter részéremellékszolgáltatás címén kötelesek:
. feltüntetni a Klaszter logoját valamennyi céges iraton és dokumentumon
o bemutatni a Klasztert a tag által működtetett Saját webportálon
o önálló PR tevékenységet folytatni a Klasáer népszerűsítéseérdekében
o szakembert biztosítani a tagot érintő feladatok el|átásához, e tevékenység során közvetlen
részvételt biaosítani _ kiilönösen pályázatírás alkalmával.

A

fentiekben meghatározott mellékszolgáltatásokat

a tagok

rendszeresen,

a Klaszter

folyamatos

működésének biztosítása érdekébenkötelesek végezni.

A mellékszolgáltatáSért

a tagot

kiilön díjazás nem illeti meg.

Amennyiben a tag rnellékszolgáltatáSi kötelezettségének nem, Vagy nem megfelelően tesz eleget a
szerződósszerű teljesítésre a klaszter - menedzser felhívja. Felhívás ellenére történő rendszeres
mulasztás kizárásra okot adó körülmény.

A tagsági.iogviszony megszűnése a mellékszolgáltatási kötelezettséget

iS megszünteti.
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V.

AKLASZTERPÉnzÜcyIALAPJAI

A Klasaer pénzügyi alapjai:

o
.
o
o

a csatlakozó tagok által fizetendő regisztrációs dij
a tagok által fizetendő tagdij
támogatások
adományok.

Magánszemély tagok nem teljesítenek a Klaszter javára regisárációs

díj és tagdíj címén

pénzszo1gáltatást.

A

befogadó PANNON-POLUS Kht. fentiektól eltérő jogcímű és tárgyú bevételei nem képezik a
Klaszter pénzügyi alapjait.

v.l.

A regisztrációs díj

Csatlakozó tagok a tagfelvételükről szóló határozat közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül egyszeri
regisztrációs díjat kötelesek fizetni. A regisztrációs díj a tagfelvétellel kapcsolatos egyszeri
adminisztrációs feladatok ellátásának költségeit fedezi.
regisztrációs díj összege megegyezik aZ aktuális éves tagdíj 50 oÁ - ával. A regisztrációs díj nem
vagy késedelmes teljesítéseesetén a Klaszter Bizottság törli a csatlakozó tag tagsági jogviszonyát.

A

v.2.

A tagdíj

A KlasÍer tag'ai éves tagdíjat fizetnek.
A befogadó PANNoN _ PÓLUS Kht' mentesül

a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

A

Klaszter Bizottság egyedi méltánylást érdemlő esetben a tagot ideiglenesen vagy véglegesen
mentesítheti a tagdíjlrzetésikötelezettség alól illetve mérsékelheti a Ílzetendő tagdíj összegét.

V.2.1. Az

éves tagdíj mértéke

Az éves tagdíj mértékéta Klaszter Bizottság halározza meg. A döntés határideje
év december l5. napja.

a tárgyévet megelőzó

Amely tagok adózás előtti éves nettó árbevétele nem éri el a l00 M Ft öSSZeget, azok 50 % - kal
cSökkentett mértékűéves tagdíjat fiZetnek.

V.3.2. A tagdíj megÍizetésénekmódja
tagd{j egy összegben előre esedékes, és megfizetésére- számla ellenében _ a tagok minden év
január 3l . napjáig kötelesek.

A

Késedelem esetén a klaszter - menedzser megfelelő határidő kitűzéSévelírásban felszólítja a tagot
a tagdíj megfizetéséreazzal a figyelmeáetéssel, hogy a póthatáridő elmulasztása esetén - minden
további kiilön értesítésnélkül _ a Klaszter Bizottság a tag tagsági jogviszonyát törli.

RENDSZERTUDOMANYI INNOVACIOS Klaszter
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A tagdíjak befizetéséről a klaszter - menedzser nyilvántartást Vezet, továbbá a tagok részéreigazolást
ad.

Évközben történő belépésesetén amennyiben a tagsági jogviszony létesítéSeaz I. félévbentörténik,
úgy az egész éves tagdíjat, amenrryiben a II. féléVben,úgy fél éves tagdíjat kell fizetni.

v.4.
A

A gazdálkodás szabályai

Klaszter vagyonát a KlasÍer működési feltételeinek biáosítására és célkitűzéseinekvalamint

feladatainak teljesíléséreFordíÜa.

A Klaszter éves munkatervét, üzleti, marketing és beruházási tervét Valamint költségvetését a Klaszter
Bizottság határozatávaI állapída meg. A Klaszter éves zárszámadását - a befogadó PANNON _
PÓLUS Kht. számviteli töryény szerinti beszámolójának elkészítéséhezszi-ikséges részletezésű_
elfogadása valamint a Klaszter éves munkatervének és üzleti tervének, valamint költségvetésének
végrehajtásáról előterjesáett beszámoló elfogadása a Klaszter Bizottság hatásköre.

JoGvIsZoNY MEGsZÍjNÉsEÉslrncszÚNrnrÉsn

vr.

A TAGSÁGI

VI.l.

A tagsági jogviszony megszűnése

Megszűnik a tagsági jogviSzony:
. Magánszemély tag halálával.
o Jogi személy tagjogutód nélküli megszűnésével.

o

v(.z.

A Klasáer megszűnésével vagy megszüntetésével.

A tagsági jogviszony megszüntetése

Megszűntethető a tagsági jogviszony:

o
o
o

Rendes felmondással (kiválás).

Törléssel.

Tagktzárásával.

VI.2.1 Rendes felmondás

A

tag jogosult tagsági jogviszonyát

a

Klaszter Bizottsághoz címzett egyoldalú nyilatkozattal,

indokolás nélkÍilfelmondani.

A tag tagsági jogviszonya a Klaszter részéról rendes felmondással nem szüntethető meg.
VI.2.2. Törlés
Amennyiben a tag a Klaszter felé fennálló díjfizetési kötelezettségén€k felhívás ellenére nem tesz
eleget, úgy a Klasáer Bizottság határozattal törli a tagok sorából.
VI.2.4. Tag kizárása

A Klaszter Bizottság

határozatáva|' jogosult a Klaszterből kízámi azt a tagot, aki a Klaszter Alapító
vagy
okiratában
Szervezeti és Működési SzabályzaÍában foglalt szabályokat súlyosan megszegi, vagy
olyan magatartást tanúsít,amely a vele való további egyiittműködést vagy a Klasáer céljának elérését
nagymér1ékben veszélyezteti, mégpedig a kizárásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől
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számított l5 napon belül, de legkésőbb a kizárásra okot adó köriilmény bekövetkezésétől számított 6
hónapon belül.

Bámely tag a rendkívüli f'elmondásra szolgáló okot, annak bekövetkezéséről való tudomásszerzést
követő l5 napon beliil, de legkésőbb az ok bekövetkezésétol Számított hat hónapon belÍil írásban,
tértivevényeskiildemény útján bejelenti a klaszter - menedzsernek és közvetlenül
bizottsági tagnak.

megktildi klaszter

A

Klasáer Bizottság a bejelentés átvételétköVető 15 napon belül az érintett tag bevonásával
egy€Ztetést köteles lefol1'tatni. A kizárással érintett Íagnak az tilésről önhibájából töÉénő
távolmaradása a kizárási jog gyakorlását és hatályosulását nem érinti. Az egyeztetés lefoly'tatását,
illetve az egyeztetéS lefolytatására nyitva álló határidő eredménÍelen elteltét követó l5 napon beliil
gyakorolhatja a KlasÍer Bizottság a ktzárás jogát'
AZ egyeztetés bármely okból való elmaradása

A

a

kizárásijog gyakorlását és hatályosulását nem érinti.

kizárásról szóló határozatot a klaszter - menedzser tértivevényes küldemény útján megküldi az

érintett tagnak.

A

kizárás az artől szőIó éftesítésnekaz érintett á1tal történő kézhezvételéneknapjátóI hatályos. A
postai úton megkiildött, a tag kizárást l2'rtalmaző határozatot a kézbesítésmegkísérléséneknapján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megIagadta. Ha a kézbesítésa címzettnek
íelróható okból vagy azért nem volt eredményes, mert a címzett az iratot nem vette át _ az a feladőhoz
,,nem kereste'' jelzéssel érkezett vissza _ a második alkalommal történó eredménytelen megkiildést
követő 5. munkanapon a kizárást tartalmaző határozatot kézbesítettnek kell tekinteni.

A

Klaszter tag

a

kizárása esetén köteles

(Bafogadónak) okozott kárt megtéríteni.

a

kötelezettségszegő magatartásával

a

Klasztemek

VI'3.

Tagsági jogviszonya bármely okból töfténo megszúnéseVagy 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 támasáhat.

VII.

A KLASZTER MEGSZÚNÉSE ÉslrncszÚNrnrÉsr

vII.l.

A Klaszter megszűnése

MegszÍinik a Klaszter:

o

Ha a tagok száma egyre csökken.

vll.2. A

o

Klaszter megszűntelése

A Klaszter Bizottság egyhangú határozatával elhatározza
13.

helyi
K1asáer
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a Klaszter megszüntetéSét.

