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{ Preambulum

Magyarorszdgi 6pit6ipari kis-, 6s koz6pv6llalkoz6sok kezdem6nyez6se alapjdn, a
MagyarorszAgon 6s a Koz6p-eur6pai R6gi6ban a mrik6d6 magyar 6pft6ipari vdllalkozdsok,
valamint szorosan az ipardghoz kapcsol6d6, szolg6ltat6 v6llalatok 6rdekeinek v5delme
6rdek6ben 6s tev6kenys6geik fejfeszt6se c6ljdb6l elhatdroztdk, hogy 2010.06.28. napj6n
meg6llapitj6k a Magyar lnnovativ Epit6ipari Nyilt Klasztert (a tovdbbiakban Klaszter), amely
c6lja els6sorban a D6l-Alfoldi 169i6 6plt6ipari v6llalkoz6sainak piacra jut6si es6lyeinek fokozdsa,
valamint A Klaszter tagok fenntarthat6 fejl6d6s6nek el6segit6se.

Az elm(tlt idSszak tapasztalatai alapjiln, valamint az id6kdzben rohamosan fejl6d6/vdltoz6
digitalizalt vil6g szilksdgessd tette a Klaszter meg(tjftdsdt. Kiemelt fontossitgot kap a digitalizdci6
6ltal ny(tjtott tapasztalatok 6s megoldAsok elterjeszf6se 6s fokozatos bevezet4s6nek az
el6segitdse az 6pit6ipar valamennyi terdlet4n.
n aigitans ilalaiutds mdra mdr szinte az cisszes iparilgban 6n6kelhet6 hatitssat bir, es ilzteti
modelleket vitltoztat meg. A digitdlis fejleszt1sek elmaraddsa szekforszintfr 6s a vallalatok
versenyk6pess6g6f vesz6lyezteti. Az 6pft6ipar szerepl6i azt vdrj1k a digitalizdci6t6l, hogy
hat4ssal lesz a vAllalati folyamatok teljes eg6szdre. Ndhanyan mdr meg is tett6k az ilyen irdny(t
szriksdges l6p6seket.

A Kaszter Alapito Okirat c6lja, hogy a Tagok szabdlyozott szervezeti keretek k1zdtt rdgzits6k a
megalaKul1s ds a milkddds legfontosabb k6rd6seit, az ezzel kapcsolatos fele/6ss6gi kdr1ket 6s
feladatokat. Az operativ mfikdd6st a Szervezefi 6s Mrikdd6si Szabdlyzat tartalmazza (SZMSZ).

2 A Klaszter c6lkitiiz6sei

Az Alapit6 Tagok a fentiek megval6sitdsa 6rdek6ben a Klaszter r6sz6re az al{bbi els6dleges
c6l kitrjz6seseket hat6rozz6k meg :

a) Az 6pit6ipar szdmilra fejlesztett digitdlis lehet6s6gek tesztel4se, az eredm6nyek 6s
tapasztal atok megosztdsa a kl aszte rtagokkal.

b) A digitdlis fejleszt6sekkel kapcsolatos okfafdsok, el6addsok szeruez6se, a hat6kony
i nf o rm 6c i lcsere bhfos i t 6 s a.

c) A klaszter c6lja, hogy t6mogat6 tagk6nt min6l tobb, az innovdci6ban irdnymutat6
tdrsadalmi szervezetet, oktatdsi intdzm6nyt 6s 6rdekk6pviseletet vonjon be, akik el6
tudj5k segiteni a klaszter innov6ci6s tevdkenys6g6t.

d) Besz6ll it6, logisztikal, szak6rt6i kompetencia adatb6zis l6trehoz6sa.

e) Olyan besz6llit6i rendszer l6trehoz6sa, melyben a besz6llit6k egys6ges szempontok
szerint min6slt6sre keri.ilnek, csatlakozdsuk eset6n a min6sit6s megszerz6s6n tfl
er6forrds kapacitdsaikat kbzos adatbdzisban kozz6tehetik, rnely a megrendel6iszerepben
l6v6 vdllalkoz6sok sz{m{ra el6rhet6 inform6ci6k6nt jelenik meg a rendszerekben.
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f) Az elektronikus piact6r l6trehozdsa, amelynek egyik alapvet6 c6lja, hogy ajdnlatad6sok

eset6n piaci Srszintjtikr6l visszajelz6st kapnak a versenyben r6sztvev6 regisztr6lt tagok,
mely a versenyk6pess6 v6l6s tekintet6ben irdnymutatdst jelent.

g) Egys6ges, standardizdlt ajdnlati forma 6s az ehhez kapcsol6d6 informatikai rendszer
kidolgozdsa, melynek alapjdn az l{nlatok egym6ssal kdnnyebben osszehasonl ithat6k.

h) A klaszter tagok k6pviselete az fillami szervek, szervezetek el6tt 6s a bankszf$rfiban,
d ont6s-el6k6szit6s, 6rd ek6rv6 nyes it6s 6s 6rd ekv6dele m terU let6n.

i) A klaszter innovdci6s adaptdci6s k6pess6genek fejleszt6se 6s hossz0 t6von a tagok
termel6k6pess6g6t, technikai fejl6d6s6t fokoz6 kutat6bdzis megval6sft6sa.

i) A jogszab6lyi v6ltozdsokra va16 felk6sztrl6s t6mogat6sa, oktat6sok, k6pz6sek
szervez6se.

A jelen alapito okirat szdvege a Klaszter meg(tjitasdnak c6ljdb6l j1tt l6tre, m6dositdsokkal
egys6ges szerkezetbe foglalt szdveg, ahol a m6dosftdsokat d6lt bet(i jel1li.

3 A Klaszter adatai

a) N6v: Magyar lnnovativ Eplt6ipari Nyilt Klaszter (MIENK)
b) ldegen nyelvfi elnevez6s: Hungarian lnnovative Building lndustrial Open Cluster

(HtBOC)
c) Szekhely: 6000 Kecskem6t, lzsdki rit 8.
d) K6pvisel6 / Klasztergesztor: tQ Kecskem6t lpari Kutat6 Kft (6000 Kecskem6t, lzs6ki 0t

8.; Cg. 03-09-122412) az alapit6 okirat 5. pont alapjSn
e) Alapft6s id6pontja: 2010.j0nius 28.

4 A Klaszter tagsaga

A klaszter szervezet nyitott, ahhoz a szakmai, min6sit6si, 6s egy6b, klaszter tagok 6ltal
meghat6rozott elj6r6si felt6telek betartdsdval rendes tagk6nt olyan gazd6lkod6 szervezet
csatlakozhat, amely elfogadja a klaszter Alaplt6 Okiratban foglaltakat, 6s akinek a felv6tel6t a
Klaszter Menedzsment elfogadja.

4.1 Tagsigi jogviszony keletkez6se

A Klaszter tagja az a term6szetes vagy jogi szem6ly, gazd6lkod6 szervezet lehet, amelynek
bel6p6si sz6nd6knyilatkozat6t a Klaszter Menedzsment elfogadta. (SZMSZ 5. pont)
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4.2 A Tagsigi jogviszony kompetencia kateg6riSi:

A KdzgyA6s a Klaszter tagokat az Alapft6 Okirat 2. pontiSban rogzltett c6lok megval6sltdsa
6rdek6ben v6llalt kotelezetts6gei teljesit6s6hez val6hozzitj6rul6sok a16nydban azaldbbi Tags6gi
kateg6ri6kba sorolja:

4.2.1 Alapit6 tagok

Az alapit6k jegyz6k6t ktildn iv tartalmazza, amely az Alaplt6 Okirat 1 sz. mell6klete.

A mell6klet r6sze a tagok nevjegyz6ke 6s a csatlakozdsi nyilatkozat tag 6ltalal6irt p6ld6nya.

4.2.2 Platina tagok

A Klaszter Platina tagjdvS vitlik az a term6szetes vagy jogi szem6ly, amelynek a felv6tel6t
a Klaszter platina tagjai egyhang0lag tdmogatjdk. A tagg6 v6l5s tovdbbi felt6tele a platina

'tagok 6ltal megdllapitott vagyoni hozzAjArulilsnak a Klaszter rendelkez6s6re bocs6tdsa
(SZMSZ 5.1.4. pont).

4.2.3 T6mogat6 tagok

A Klaszter t6mogat6 tagj5v6 v6lik az a felsdoktatdsi int6zm6ny, alapltvdny, tdrsadalmi
szervezet, vagy szakmai 6rdekk6pviselet, amelyet a Menedzsment Tdmogat6 tagk6nt
tort6n6 n6vre sz6l6 bel6p6sre felk6r. A taggd v6l6s feltdtele a felk6r6s elfogaddsa. A
T6mogat6 tag vagyoni hozzi4Arul6s, vagy tagdij fizet6s6re nem kotelezett .

4.2.4 T5rsult tagsig (Ilj stdtusz)

Minden olyan termdszetes vagy jogi szem6ly amely, a klaszter tagsdggal jdr6
kdtelezetts6geket m6g nem kfvdnja teljes kdrfien vdllalni, de szeretne megismerkedni a
klaszter mfikdd6s5vel 6s tagjaival. Ezen tagok csdkkentett jogokkal 6s kotelezettsegekkel
rendelkeznek (SZMSZ 5.1.5. pont).

4.2.5 Passziv tagsig

Azon tagok kerillnek automatikusan passzlv stdtuszba, akik az Alapito Okiratban vagy
SZMSZ v1llalt kdtelezetts6gilknek nem tesznek eleget.

Amennyiben rendes tag olyan kdtelezetts6g6t nem teljesiti, amely a klaszter munk6j6t
g6tolja illetve a tobbs6g 6rdek6t s6rti ( pl. adatszolg6ltat6si, egytittmfikod6si kotelezetts6g
nem teljesit6se eset6n), a kotelezetts6g teljesit6s id6pontj5ig, a Menedzsment min5sltett
(valamennyi Menedzsment tag 2/3-os sz6tobbs6g6vel) tobbs6ggel hozott hatilrozata
alapj6n Passzlv tagi st6tuszba kertrl.

A Passziv rendes tagsdgijogviszony kezd6 napja a Menedzsment hatdro zalhozatalanapja.
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A passzlv tagi stdtusz id1tartama alatt korliltozott jogkdrrel rendelkezik a tag (SZMSZ 5.1.6
pont).

Amennyiben a klaszter menedzsment felszdlltdsdnak ellen6re sem p6totjdk elmaraddsukat,
lgy a menedzsment a 4.5 pontban foglaltaknak megfetet6en Xiiilrhatja a ktaszte'r
tagsdg6b6l.

4.2.6 Rendes tagok

A felv6telre jelentkez6 tagjeloltet a Klaszter Menedzsment vizsgdlja. J6v6hagy6s eset6n a
belep6si sz6nd6knyilatkozatra 0n. ,,Elfogad6 zdrad6kot" vezet fel a Menedzsment
k6pviselet6ben elj6r6 Klaszter Menedzser. A tagsdgi jogviszony akkor keletkezik, ha a
Menedzsment a csatlakoz6st elfogadta, 6s a bel6p5 rendes lag az els6 6vre vonatkoz6
tagsdgi dfjat befizette. A tagsdgi dtj m6rt6k6t a Menedzsment hatlrozza meg, 6s a
Kozgyrlil6ssel, ennek hi6ny6ban lrdsos szavaztatassal elfogadtatja.

A Menedzsment a Tags6gi viszony l6teslt6s6r6l egyszerri sz6tdbbs6ggel hoz hat6rozatot.

A tagdij aktudlis m6rt6k6t a 2. szdm(t mell6klettartalmazza

A Klaszter Rendes tagjdnak min6sril mindazon Tag, akik nem tartoznak a 4.2.1.-5.)
Tagsdgi oszt6lyokba.

4.3 A tagok jogai

A Klaszter tagok a Klaszter tags6g6ba val6 felv6telt kovet6en az alAbbijogokat gyakorolj6k:

a) A klaszter Kdzgyril6s6n val6 reszvdteljoga a klaszter valamennyi rendes, passzlv rendes,
platina, illetve tdmogat6 tagjdt megilleti.

b) A Passzfv stdtusz0 rendes tag kiv6tel6vel valamennyi tagot megilleti a klaszter
programjaiban 6s kezdem6nyez6seiben val6 r6szv6teljoga, ig6nybe veheti a Klaszter 6ltal
ny0jtott szo196ltat6sokat, 6s a klaszter nyllv6ntart6si rendsze16nek teljes korti haszndlata.

c) A Klaszterben a dontdsh ozatal az 6nkormdnyzatis6g elveinek figyelembe v6tel6vel
t6rt6nik, fgy valamennyi tag az illtala rendelkez6sre bocs6tott tagdij, illetve vagyoni
hozzAi{rul{ssal ar6nyosan (tovdbbiakban egyUtt: tagi vagyon) befolydsolhatja a klaszter
dont6s6t. A tdmogat6 tagok 6s a Passzfv st6tusz0 rendes tagok a d6nt6shozatalban
tan6cskoz6si joggal vesznek r6szt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

d) A klaszter rendes 6s platina tagja Jogosultak a klaszter vezet6 testuleteinek
megvdlaszt6s6ra.

e) Valamennyi klaszter tag jogosult hivatalos 6s cdges iratokon, a honlapj6n a MIENK klaszter
lo96 6s a klaszter tags6gdra vonatkoz6 informdci6k megjelenit6s6re.

0 Eszrev1teleket, javaslatokat tehet a Klaszteft 1rintd bArmely k6rd6sben.
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g) Ai1nlatt6tel a kdzds, vagy r1szben kdzds fettdp1sti piltydzatokon, hazai 6s nemzetk,zi
piacokon.

h) A Klaszter tagjainak joguk van pdlydzatokon sajift magukat, mint 6ndll6 szervezetet
kdpviselve 6ndll6an, vagy tetsz1leges klasztertagokkal, illetve k(ils5 partnerrel
konzorciumot l6trehozva indulni, illetve pdlydzni a projektek megvat6sitdsdra a Klaszter
tagiaival, illetve egy6b kuls6 partnerekkel projekttdrsasAgokat atakitani.
Abban az esetbe, ha a klasztertag a tagsdgb6l ered6 el6nyt kihaszn1lva indut egy
pitlydzaton, akkor kills6 paftner csak abban az esetben vonhat6 be, ha a ktasztertagok
egyike sem klv1nja vagy egyike sem k6pes a c6l megval6sitdst1hoz sztjks6ges fetadatot
ell1tni, s err6l az 6rintett tagokkaltdrtdnt konzultdcio utdn a Menedzsment ddntdtt.

i) 0j tagok fetv6tet6re vonatkozo et6terjesztls.

i) A klaszter tagok jogosultak egyoldal0an, a Klaszter Menedzsmentnek tort6n6
bejelent6ssel, a tags6guk megszuntet6sdre.

A tagok nem jogosultak a tdrsasdg k6pviselet6re, harmadik szem6lyek fel6 a klasztert 6rint6
kotelezetts6g vdllaldsdra. Erre kiz6r6lagosan a Klaszter Menedzsment jogosult. A klaszter tag
6ltal ezzel ellent6tesen vdllalt kotelezetts6g a klaszterre vonatkoztalva semmis, a klaszter tagjdt
6s nem a klasztert kotelezi.

4.4 A tagok kdtelezetts6gei

A Klaszter tagjait az al6bbi k<itelezetts6gek terhelik:

a) Valamennyi T4g koteles a jelen Alapit6 Okirat6ban valamint a mindenkor 6rv6nyben l6v6
SZMSZ-ben foglaltak, szabdlyok 6s rendelkez6sek betart6s6ra.;

b) Vagyoni hozzAjArulAg:
A Kozgy0l6s dltal meg6llapitott 6ves dij befizet6se

A.) A Rendes tagok a csatlakozdsi sz6nd6kr6l val6 ddnt6shozatalt kovet6 egy
h6napon beliil koteles a Klaszter rendelkez6s6re bocs6tani a 2. sz6mrl
mell6kletben meghatdrozott 6ves dijat illetve annak esed6kes r6sz6t. Ezt
kovet6en minden 6v janudr 15. napjdig a rendes tagok kdtelesek az aktu6lis 6vre
vonatkoz6 tagsdgi d'rjat megfizetnl.

B.) A Platina tags6gi osztdlyba tartozo lag azAlapit6 Okirat aldir6sdt, vagy a
csatlakozdsi sz6nd6kr6l val6 d6nt6shozatalt kovet6 egy h6napon be[il koteles a
Klaszter rendelkez6s6re bocsdtani vagyoni hozzljarul6sk6nt a 2. sz6m0
mel16kletben meghat6rozott dsszeg esed6kes r6sz6t.

c) A klaszter tagjai kotelesek v6deni a klaszter 6rdekeit 6s nem tan0sithatnak olyan
magatartdst, ami a klaszter c6ljainak el6r6s6t vesz6lyezteti.;

d) Aktiv r6szv6tel a Klaszter mUkod6s6ben.;
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e) A tagsdgi jogviszonyb6l fakad6 jogok vissza6l6sszerri gyakorl6sdval, illetve az Alapit6
Okiratban foglalt rendelkez6sek megs6rt6s6vel a Klaszternek okozott k6rt a kdrokoz6 tag
koteles megt6rlteni.

4.5 A tags6gi viszony megszfin6se

A Klaszter tag tagsdgijogviszonya azalilbbi esetekben sztinik meg

a) A Klaszter tag jogut6d n6lki.ili megszfin6se/ elhal5lozdsa eset6n: A tags6gijogviszony
megsz[inik jogi szem6ly vagy egy6b szervezet tag eset6n a jogut6d n6lkuli megszrin6ssel
egyidej0leg, term6szetes szem6ly tag eset6n a tag hal6l6val.;

b) Kil6p6ssel: A kil6p6st a tag a Klaszter Menedzsment fel6 kdteles bejelenteni. A Tagsdgi
jogviszony a bejelent6st kdvet6 els6 munkanapon szfinik meg.

A kil6p6s nem 6rinti a klasztertagnak a kil6p6st megel6z6 tev6kenys6g6vel okozott kdr
megt6rft6s6nek kotelezetts6g6t, Ki16p6s eset6n a tag nem jogosult az illtala m6r teljesftett
tagsdg i d'rj visszakovetel6s6re.

c) Kizir6ssal: A jelen Alapit6 Okirat megs6rt6se eset6n a Tagot ki lehet zArni.
A kiz6rdsr6l a Menedzsment dont, dont6se v6gleges hat6lyri. A Menedzsment min6sitett
tobbs6ggel dont a Tag kizdr6sdr6l A tags6gi jogviszony a Menedzsment dontese
meghozatala napj6n megszrinik

KizArAs eset6n a tag nem jogosult azAltala mdr teljesitett tagsdgi dlj visszakovetel6s6re.;

A tags6gi jogviszony megsztin6s6t kovet6en a volt tag nem jogosult a jelen Alapit6 Okiratban
foglalt jogok gyakorlds6ra. Az ennek megs6rt6s6vel okozott k6r6rt a volt tag a Polgdri
T6rv6nyk6nyvnek a szerzodlsen klvtil okozott k6rok megt6rft6s6r6l sz6l6 rendelkez6si szerint
felel6s.

5 A Klaszter k6pviselete

Az alapft6 tagok rogzitik, hogy a Klaszter a hatAlyos jogszab6lyok alapj6n jogi szem6lyiseggel
nem rendelkezik, a Klasztert harmadik szem6lyekkel szemben, valamint bir6s5gok 6s m6s
hat6sdgok el6tt a Klasztergesztor T6rsas6g (a tovdbbiakban Klasztergesztor) k6pviseli.

A Klasztergesztor a magyar jogszab6lyok szerint bejegyzett gazd6lkod6 szervezet, amelyet az
Alaplt6 Tagok egyszer[i t6bbs6ggel v6lasztanak.

A Klasztergesztor jogosult 6s koteles- a Klaszter menedzsment utasitdsai alapjdn - kezelni a
Klaszter bankszdml elet,

A Klasztergesztor koteles a Klaszter gazd6lkoddsdt elhat6rolni saj6t rizleti gazddlkod6sdt6l.
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A Klasztergesztort a Menedzsment dont6se alapj6n tiszteletdij illetheti meg a Klaszter
k6pviselet6vel kapcsolatos feladatok ell6tdsd6rt.

A Klasztergesztor kotelezetts6get kizdr6lag a Menedzsment [r6sbeli hat6rozata alapj6n vdllalhat.
A Menedzsment a kotelezetts6gvdllalds16l kizdr6lag min6sitett, 213-os tobbs6ggel hozott
hat{rozat ala pjd n v5l la I h at.

A Klasztergesztor szem6lye: lQ Kecgkem6t lpari Kutat6 Kft. 6000 Kecskem6t, lzsdki 0t
8.; Cg. 03-09-122412)

6 A Klaszter id6tartama

Az Alapit6 Tagok a Klaszter hat6rozatlan id6tartam0 mrlkod6s6t hat6roztdk el. A Klaszter
megsz0n6s6rol a Kozgyfil6s min6sftett t6bbs6ggel hozott hatdrozattal dont.

7 A Klaszter feladat-, 6s tev6kenys6gi kcirei

A Klaszter c6ljai megval6sit6sa 6rdek6ben az Alapit6 Tagok az alilbbifeladatok teljesit6s6re
vdl lal nak kotelezetts6get:

A kitfizott f6 c6l megval6sit6sa 6rdek6ben a Menedzsment javaslatot tesz a bevezetend6
i nform6ci6-techno169 iai fejleszt6sekre. ;

2. A Klaszter feladata olyan v6llalkoz6i, besz6llit6i min6sit6si rendszer l6trehoz6sa 6s
m0kodtet6se, mely a Klasztertagok szolg6ltat6sainak, term6keinek megfelel6s6g6t
garantdlja, ezzel biztosftva a klaszterbe a tagok 6ltal integr6lt mdrka6rt6ket.;

3. A Klaszter kompetencia 6s er6forrds adatbdzist hoz. l6tre, melyhez a Klasztertagok
onk6ntesen adatot szolgdltatnak.

4. A Klaszter rendszeresen el6addsokat szervez egy-egy mfiszaki tertllettel kapcsolatban
annak biztosftdsa 6rdek6ben, hogy a Klasztertagok 6rtesriljenek az 0jonnan
megfogalma2ott beruh6z6i elvdrAsokr6l, 0j m0szaki megolddsokr6l. ;

5. A klaszter konferencidkon, szakmai f6rumokon keresztuil biztosltja tagjai szilmilra a
hat6kony innov6ci6t 6s technol6glai feJl6d6s fenntarthat6sdgdt. A versbnyk6pess6g
fenntartdsa 6s er6slt6se 6rdek6ben tdmogatja az innovdci6k adapt6ci6j6t.;

6. A klaszter benchmarking tev6kenys6get folytat hasonl6 krilfoldi klaszterekkel, rogzlti a
tagok szfimilra re nd el kez6sre bocsdtja a ta paszta latokat. ;

7. A klaszter kozos marketing 6s kommunikdcios platform kidolgoz6s6val, valamint K+F+l
programokkal segiti a tagok megjelen6s6t ktilfoldi piacokon.

1
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8 A Klaszter szervezete

8.1 A Kiizgyfl6s

A klaszter legfels6bb dont6shozo szerve a Kdzgy0l6s. A Kozgy[il6s bdrmely, a klasztert 6rint6 6s
a Menedzsment Sltal napirendi pontk6nt javasolt k6rd6sben dont6st hozhat, 6s 6vente legaldbb
egyszer ri|5sezik.

A Kdzgytil6sben minden tag egy f6 k6pvisel6vel kepviselteti magdt. A Kozgyril6sen minden tag
r6szt vehet, v6lem6nyt nyilv6nithat, 6s befoly6solhatja a dont6shozatalt. A KdzgyUl6s
megtarthat6 szem6lyes r6szv6tellel, illetve elektron ikus t6mogatdssal.

8.1.1 Az Elektronikus K6zgyfil6s szab6lyai

A Kozgyril6st, amennyiben a rendes 6s a platina tagok l6tszdma egyrittesen eleri a 25-ot
- a gyors dont6shozatal 6s a kolts6gek csokkent6se 6rdek6ben - els6dlegesen
elektronikusan kell megtartani. Ebben az esetben - amennyiben a tagnak nem 6ll
rendelkez6sre az e-mail clme - a Klaszter Menedzsment felveszi a kapcsolatot a taggal
az e'mail cfm megaddsa c6ljdb6l. A Klaszter Menedzsment egyrittal kdzli a Klaszter
elektronikus el6rhet6s6g6t is.

Valamely ddnt6si javaslat szavaz6sra bocsdt6s6t a Klaszter Menedzsment, bdrmelyik
platina tag, vagy a rendes tagok szavazatarAnyosan szdmitott 10o/o-a kezdem6nyezheti a
Klaszter Menedzsmentn6l.

A szavazdsra feltett k6rd6sr6l minden tag elektronikus i.lzenetet (e-mailt) kap a megadott
e-mail cim6re. A k6rd6sr6l a tag az elektronikus rizenetre adott v6lasszal nyilvdnithat
v6lem6nyt. A kerd6s akkor min6s|l 6rv6nyesen szavaz*sra bocsdtottnak, ha az osszes
tagnak ugyanabban az id6ben kikiild6sre kerult. A vdlaszaddsra a tagnak 72 ora 6ll
rendelkez6sdre. A 72 6ra letelt6t kovetden a Klaszter Menedzsment osszesiti a leadott
szavazatokat 6s megdllapitja a dont6st. A ezavaz6s eredm6nyes amennyiben legaldbb a
Tagok 25o/o-a szavazott. Aszavaz{s 6redm6ny6r6l a Klaszter Menedzsment legk6s6bb
72 6r1n belul elektronikus Uzenetben tdJ6koztatja a tags6got.

A t6j6koztatdsnak tartalmaznia kell a kdrd6sfeltev6st, a szavazatok alapjdn a dont6s
pontos szoveg6t 6s a be6rkezett szavazatok szdm6t rendes tag / platina tag bont6sban
(ez ut6bbi eset6n a vagyoni hozzfijArulAs pontos osszeg6t is). A d6nt6s akkor l6p
hatdlyba, amikor a tdj6koztat6 e-mailt a Klaszter Menedzsment elkrlldte.

A Klaszter Menedzsment a dont6sekr6l nyilvdntartSst vezet. A nyilvdntartds r6szek6nt 5
6vig meg kell6riznia dont6s alapJdul szolgdl6 k6rd6sfeltev6st megfogalmaz6 elektronikus
levelet, 6s az osszes be6rkezett vdlaszt, Ezekbe az elektronikus levelekbe b6rmelyik
rendes tag, vagy platina tag betekinthet.

A Kozgytil6si hatdrozatokat a Klaszter honlapjdn k6zz6 kelltenni.
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8.1.2 Szem6lyes jelenl6ttel megtartott Kdzgy0l6s

A Kozgyfilds osszehiv6sdt kezdem6nyezheti a Klaszter Menedzsment, valamint -
szavazati joggal ar6nyosan - a tagok tlz szAzaleka.

A kozgy0l6S hatdrozatk6pes, ha azon 'a szavazatok legaldbb 50%-et k6pvisel6 tagsdg
jelen van.

A Kozgytil6s 6ltal megvitatand6 napirendet a Klaszter Menedzsment 6llftja ossze, a tagok
fel6 a meghlv6kat a Klaszter Menedzsment krildi ki, legal6bb 15 nappal a Kozgyril6s
tervezett megtart6sdt megel6z6en. A K6zgy0l6s napirendj6re fel kell venni azt a k6rd6st,
dont6si javaslatot, melyet legal6bb 8 nappal a Kozgyiil6st megel6z6en a tagok legal6bb
10o/o-a (szavazatar6nyosan) kezdemdnyez, 6s azt al6lr6sukkal elldtva eljuttatjdk a
Klaszter Menedzsmentj6hez.

A Kozgytll6st a Klaszter Menedzsment dltal kijelolt szem6ly vezeti le.

A t6rgyalt t6mdban, vita ut5n nyflt szavaz6son a szavazatar6nyos sz6tobbs6ggel
megszavazott dont6s valamennyi tagra 6s a Klaszter valamennyi szervezeti egys6g6re
n6zve kdtelez6.

Amennyiben az osszehivott KOzgtiildsen rdsztvevd tagok ldtszdma nem elegendf a Kdzgtillds
hatdrozatkdpessdgdhez, abban az esetben lehetdsdg yan a Kozgtiilds hdrom (3) napon belilli
ismdtelt osszeh{vdsdra. Az ismdtelt Kdzg{)lds a rdszvevd tagok ldtszdmdt6l fiiggetleniil
hatdrozatkdpes.

8.1.3 D6nt6s a K6zgyfil6sen

A Kozgytil6s a ddnteseit s0lyozott sz6t6bbs6ggel hozza. Az azonos m6rt6kfi vagyoni
hozzi41rulAst teljesit6 tagok szavazatdnak s0lya egyenl6. A tag szavazatAnak s0lya
megegyezik azzal a h6nyadossal, melyben

a) a szdml6l6:
- rendes tag eset6n a tagdfj 6ves osszege,
- platina tag eset6n a platina tag beflzetett 6ves vagyoni hozzilj1rul{sdnak osszege,
b) a nevez6: az osszes rendes tag szdmdnak 6s az 6ves tagdij szorzalflnak, valamint
az osszes platina tag dltali beflzetett vagyoni hozzAj{rulits 6sszege.

A szavazlsra feltett d6nt6si javaslat akkor tekinthet6 elfogadottnak, ha azt
szavazatar6nyosan legaldbb a tagok 500/o-a j6v6hagyta. Minden ellenkez6 esetben a
dont6si javaslat elutasitdsra kerril.

8,2 A Klaszter Menedzsment

A Menedzsment a Klaszter strat6giai- 6s v6grehaJt6 szerve, tev6kenys6g6vel a Klaszter arculatdt
hatflrozza meg. A Menedzsment jogosult tovdbbd dont6shozatalra a KozgyllFus 6ltal 6truhdzott
hatdsk6rben.
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A klasztert a Klaszter Menedzsment irdnyftja, feladat6t testtrletk6nt gyakorolja.

A Klaszter Menedzsment a Klaszter mindenkori platina tagjai 6ltal deleg6lt k6pvisel6kb5l illetve a
Kozgytil6s Sltal v6lasztott tovdbbi szem6lyekb6l al16 testtilet. A Menedzsment tagjainak sz6ma 7
to.

A Menedzsment tagjai az SZMSZ 4.3 pontjdban tal6lhat6k.

A Menedzsment sztlks6gszerri rendszeress6ggel, de legalSbb 6vente 2 alkalommal trl6sezik.

A Menedzsment mrlikod6se szabdlyait Ugyrendben hatilrozz.a meg.

8.2.1 A Klaszter Menedzsment feladata

a) a Klaszter operativ mfikddtet6se;
b) a Kozgyfil6s dsszehivdsa
c) azdves munkaterv 6s rlzleti terv, illetve azazokteljesUl6s6r6l sz6l6 beszdmol6

el6terjeszt6se a Kozgyfil6s fel6
d) kapcsolattart6s, a klaszter tagok folyamatos tAjekoztatlsa, figyelemfelhivds
e) a Klaszter programjainak szervez6se (kiSllltds, konferencia, tanfolyam, stb.)
f) a Klaszter levelez6s6nek kezel6se, iratainak tdrol6sa
g) a Klaszter honlapj5nak mrikodtet6se
h) a Klaszter piiyAzalokon val6 indul6s6nak el6k6szit6se, a pilly1zatok menedzsel6se
i) a Klasztertagok adatb6zis6nak elk6szft6se, az adatbdzis kezel6 program

el k6szittetdse/besze rz6se, 6s ka rbanta rt6sa, tov6 b b6 tjzem e ltet6se;j) klaszter k6pviselet6vel kapcsolatos i16nymutat6s megadds a Klasztergesztor fel6;
k) a Klaszter gazddlkoddsdnak irdnyltdsa a Klasztergesztor 0.tj6n, a Klasztergesztorral

egyet6rt6sben;
l) dont6s valamennyi, nem a Kozgytil6s hat6skor6be tartoz6 k6rd6sben;
m)egy6b, a klaszter mUk6dtet6s6hez szUks6ges feladatok elldt6sa.

A Klaszter Menedzsment d6nt6seit f6szab6lyk6nt egyszer0 sz6tobbsdggel hozza. A Klaszter
Menedzsment akkor hat6rozatk6pes, ha a klaszter menedzsment tagok kozril 5 f6 jelen van.

A jelen Alapft6 Okiratban rdgzitett esetekben minsttett tdbbseggel, a Menedzsment tagok 213-a
szavazatfval hoz dont6st.

Ul6seir6ljegyz6konyv k6szi.il, melyet csak a klaszter tagok tekinthetnek meg

8.2.2 Az Operativ munkacsoport

A Klaszter Menedzsment egyes t6makorok kidolgozds6ra, elemz6s6re, projektek
menedzsel6s6re, dont6sek v6grehajt6s6ra operativ munkacsoportot hozhat l6tre.

Az operatfvfeladatokat elldt6 munkacsoportfolyamatosan tdj6koztatja a Klaszter Menedzsmentet
a munkacsopofi tev6kenys6g616l 6s helyzet616l, javaslatokat tesz a tovSbbi feladatok kitUz6s6re.
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I A klaszter gazd6lkoddsa

a) A klaszter a Klasztergesztor dltal nyitott Klaszter bankszdmla 0tjdn, j6rul6kos m6don
gazddlkod6 szervezet, ugyanakkor a Klaszter gazddlkod6sdt koteles a Klasztergesztor
elktlloniteni sajdt gazd6lkod6s6t6l, illetve vagyon6t6l.

b) A Klaszter a tagok 6ltal befizetett tagdfjakb6l biztosftja a szervez6si, adminisztrSci6s,
kommunikdci6s, t5j6koztat6si 6s egy6b, a klaszter megfelel5 miikod6s6hez szriks6ges
operatlv tev6kenys6g elldt6sdt, valamlnt c6lJa megval6sitSs6t.

c) A Klaszter c6lja megval6sltdsa 6rdek6ben, a Klasztergesztor 0tj6n p6ly6zatokkal szerez
tov6bbi forrdsokat.

d) A klaszter tev6kenys6ge sordn kialakul6 p6nzugyi, szdmviteli folyamatokr6l, a mtikodesr6l
a klaszter tagsdg szfimAra nyilvdnos beszdmol6 k6sztil, amelyr6l a Menedzsment a
Kozgyfll6s r6sz6re 6vente egy alkalommal beszdmol. A besz6mol6 elfogaddsdra a
Kozgyiil6s jogosult.

e) A Klaszter mfikdd6se sor6n felhalmoz6d6 eredm6nyt koteles a Klaszter hat6konys6gdnak
novel6se 6rdek6ben felhaszn6lni.

10 Vegyes rendelkez6sek

a) A Klaszter m0kod6s6vel kapcsolatos iratokba a klaszter tagjai bdrmikor betekinthetnek.
Azok meg6rz6si helye a Klaszter sz6khelye.

b) A klaszter mtikdd6s6t az Alapit6 Okirat 6s a mindenkor hat6lyos SZMSZ szabitlyozza. Az
Alapft6 Okiratban 6s SZMSZben foglaltak betartdsd6rt valamennyi tag felel6s. Az Alapit6
Okiratban 6s SZMSZ-ben foglaltak v6grehajtds66rt a Menedzsment felel6s.

c) A Klaszter tagjai meg6llapodnak, hogy a jelen alapit6 okirattal osszefligg6sben keletkezett
jogvitdjukat els6sorban b6k6s 0ton rendezlk, amennyiben ez eredm6nyteleniil zilrul, a
Felek jogvit6jukra a hatdskort6l fUggden a Kecskem6ti J6r6sbir6sdg 6s a Kecskem6ti
To rv6 n ysz 6k kiz{r 6lag os i I let6 kess6g 6t kdtl k k i.

A fentiekre tekintettel a MAGYAR INNOVATfV EplfdtpARl NYILT KLASZTER meg0jit6s6nak
id6pontja: 2017. noverhber 17.

K6szitette
Szalonna ZoltSn

J6vdhagyta

MIENK Klaszter Kozovfi l6s

Sablon informdci6 Dokumentum vezl6 I utols6 m6dositds

Dokumentum stetusza

O IQ KIK All Rights Reserved! 13 / 16. oldal



*q
"t[|sl!,K

Budapest, 201 7 december 1 5.

Szalados
Eln6k

o

Dr. Marton Pdl
Menedzsment Tag

nt Tag

lonna ZoltAn
Klaszter Menedzser

Mell6kletek:
1. sz. mell6klet:
2. sz. mell6klet:

luf#
iit{llly6s

Menedzsment Tag...- '-. ..\

Nagy

Endr6di Ferenc
Menedzsment T

Eder Zoltdn
Menedzsment Tag

Alapit6 Tagok jegyz6ke
Tagd ijak meghatdrozdsa

K6szitette

Szalonna Zoltdn

J6vdhagyta

MIENK Klaszter Kozovfil6s

Dokumentum verzi6 I utols6 m6dosit6s

2018-01-17 17:53

Dokumentum stetusza

Elfooadva

Sablon informdci6

O IQ KIK All Rights Reserved! 14l 16. oldal



I

ffi
MNiNK

11 Mell6kletek

1. sz. mell6klet
Alapit6 Tagok Jegyz6ke

Ldsd MIENK Klaszter 2010. j0nius 28.-dnmegtartott alaku16 iil6sdnek jelenl6ti iv6t.
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2. sz, moll6klet
Tagdijak meghat6roz6sa

1. A 2017. november 17-6n megtartott kdzgy0l6s hatirozatAnak megfelel6en a MIENK
klaszter tagdija 40.000 Ft azaz negyvenezer Ft i 6v, amely osszeget az aQott 6v els6
negyed6vrdnek utols6 napjdig kell a tagnak megfizetnie 6tutaldssal a MIENK klaszter
sz6ml6j6ra.

2. Az alakul6 Kozgy0l6s hatflrozat{nak megfelel6en a Platina tag 6ves hozz6jdrul6sa
1.500.000 Ft.

A Platina tagok minden 6v mdrcius 15., J0nius 15., szeptember 15.6s december 15.
napjdig kotelesek az 6ves tags6gi dij negyed6ves ardnyos r6sz6t megfizetni 6tutaldssal a
M I EN K klaszter szitmlirjAra.

A MIENK Klaszter MKB Bankndl vezetett elkiil6nitett bankszdmlaszdma, mely kezel6je az lQ
Kecskem6t I pa ri Kutat6 Kft. : I 0300 002-1 0477340.490200 I 3
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