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I Preambulum
A \VENX Klaszter az Alapit6 Okiratban (tovdbbiakban AO) (Kaszter egytittm1kldlsi
megallapodits) rdgzftettek figyelembe vdtel1vel, az abban foglaltakat r1szletezve az atdbbi
Szeruezeti 6s Mtikdd1si Szabdlyzat (tovdbbiakban SZMSZ) alapjdn mfikddik, a Kaszter eatjainak
el6r6se 6s folyamatos m(ikdd6kdpessdgdnek biztositdsa 6rdekdben. Az SZMSZT a klaszter
valamennyi tagja megismerte 6s elfogadta.

2 SZMSZ c6lja

Az SZMSZ c6lja, hogy rogzitse a MtEtrtK klaszter adatait 6s szervezeti fel6pites6t, a vezet6k 6s
alkalmazottak feladatait 6s jogk6r6t, a klaszter mfikod6si szab6lyait. Meghat6rozza a
mfikod6s6nek bels6 rendj6t, a ktilsO kapcsolatokra vonatkoz6 meg6llapitdsokat 6s azokat a
rendelkez6seket, amelyeket jogszab6ly nem utal mds hat6skorbe.
A Szervezeti 6s MUkod6si Szabiiyzat a klaszter valamennyi tagjdra, valamint a Klaszter
Menedzsment tev6kenyseget elldto gazdasdgi t6rsas6g ezen feladatokat ell6to alkalmazottaira
kotelez6 ervenyti.

3 A klaszter adatai

a) Nev: Magyar lnnovativ Epft6ipari Nyilt Klaszter (MIENK)
b) ldegen nyelvU elnevez6s: Hungarian lnnovative Building lndustrial Open Cluster (HiBOC)
c) Sz6khely: 6000 Kecskem6t, lzsdki 0t 8.
d) Kepvisel6 / Klasztergesztor: lQ Kecskem6t lpari Kutat6 Kft (6000 Kecskem6t,

lzsdki 0t 8.; Cg. 03-09-122412) az 5. pont atapjdn
e) Alapitds id6pontja: 2010.j0nius 28.

3.1 Mfikiid6si teriilet
Magyarorsz6gi 6pit6ipari kis-, 6s kdz6pv6llalkozdsok kezdem6nyez6se alapj6n, a
Magyarorszdgon 6s a Koz6p-eur6pai R6gl6ban a m0kod6 magyar 6pitriipari vSllalkozdsok,
valamint szorosan az ipar6ghoz kapcsol6d6, szolgdltat6 v6llalatok 6rdekeinek v6delme
6rdekrSben 6s tev6kenysegeik fejleszt6s6re c6ljdb6l elhat6rozt6k, hogy a 2010.j0nius 28. napjdn
megdllapitjdk a Magyar lnnovativ Eplt6lparl Nyllt Klasztert, amely c6lja els6sorban a Del-Alfoldi
r6gi6, majd orszdgos szinten tev6kenyked6 6pft6ipari vdllalkoz6sai piacra jutdsa es6lyeinek
fokoz6sa, valamint a Klaszter tagok fenntarthat6 fejl6d6s6nek el6segit6se. Kiemett fontossdgot
kap a digitalizdci6 6ltal nyhjtott tapasztalatok 6s megolddtsok elterjesztlse 6s fokozott
bevezet6sdnek az el 6seg ft6se az 6 pft6i parban.

3.2 A klaszter c6ljai
(Ldsd MIENK Kaszter Alaptt6 Okirat 2,
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4 A klaszter szervezeti fel6pit6se

4.1 A Klaszter k6pviselet6re vonatkoz6 szab6lyok

Az alapit6 tagok rogzitik, hogy a Klaszter a hatdlyos jogszab6lyok alapj6n jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkezik, a Klasztert harmadik szem6lyekkel szemben, valamint bir6s6gok 6s m6s
hat6sdgok el<itt a Klasztergesztor Tdrsasdg (a tovdbbiakban Klasztergesztor) kepviseli.

A Klasztergesztor a magyar jogszabdlyok szerint bejegyzett gazddlkod6 szervezet, amelyet az
Alapit6 Tagok egyszerU tobbs6ggel vdlasztanak.

A Klasztergesztor jogosult 6s koteles- a Klaszter menedzsment utasitdsai alapjdn - kezelni a
Klaszter banksz6ml6j6t.

A Klasztergesztor koteles a Klaszter gazddlkodds6t elhat6rolni saj6t izleli gazditlkodds6t6l.

A Klasztergesztort a Menedzsment d6nt6se alapj6n tiszteletdij illetheti meg a Klaszter
k6pviselet6ve I kapcsolatos felad atok el ldtds66rt.

A Klasztergesztor kotelezetts6get kizdr6lag a Menedzsment Irdsbeli hatArozata alapj6n v6llalhat.
A Menedzsment a kotelezetts6gv6llaldsr6l kizdr6lag min6sitett, a Menedzsment jelenlQvci 6s
hatdrozatk6pes tagjainak 2/3-os tobbs6ggel hozott halfirozata alapj6n donthet.

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

4.2 A Krizgyfil6s

A klaszter legfels6bb dont6shozo szerve a Ktizgy0l6s. A Kozgy0l6s b6rmely, a klasztert 6rint6 6s
a Menedzsment 6ltal napirendi pontk6nt Javasolt k6rd6sben dontest hozhat, 6s 6vente legaldbb
egyszer til6sezik.

A Kozgy0ldsben minden tag egy f6 k6pviseldvel k6pviselteti magdt. A KozgyUl6sen minden tag
r6szt vehet, v6lem6nyt nyilvdnithat, 6s befolydsolhatja a dont6shozalalt. A Kozgy0l6s megtarthat6
szem6lyes r6szv6tel lel, i I letve elektronikus tAmogat6ssal ( Live Meeting).

4.2.1 Az Etektronikus K<izgyfil6s szabClyai

(Ldsd MIENK Kaszter Alapit6 Okirat 8,1.1, pont)

K6szltette

Szalonna Zoltdn

J6v6hagyta

MIENK Klaszter Kozovfil6s

Dokumentum veal6 / utols6 m6dosit6s

2018-01-17 17:54

Dokumentum st6tusza

Elfooadva

Sablon inform6ci6

@ IQ KIK All Rlghts Reserved! 5 / 14. oldal



eeq
MIENK

4.2.2 Szem6lyes jelenl6ttel megtartott Kdzgyfil6s

(Ldsd MTENK Kaszter Alapit1 Okirat 8.1.2. pont)

4.2.3 Ddnt6s a Kdzgyfil6sen

(Ldsd MIENK Kaszter Alapit6 Okirat 8.1.3. pont)

4.3 A klaszter menedzsment tagjai

Elnok:Szalados L6szl6
Menedzsment Tag: Endr6di Ferenc
Menedzsment Tag: Nagy L6szl6
Menedzsment Tag: llly6s P6ter - Klaszter gesztor c6g 0gyvezet6je
Menedzsment Tag - Jogi referens: Dr. Marton Pdl
Menedzsment Tag: Gazdas6gi referens: Eder Zolt6n
Menedzsment Tag: Szalonna Zoltdn - Klaszter Menedzser

Az Elnokot, a tiszts6gvisel6ket, a menedzsment visszahiv6sig v6lasztja meg. A v6lasztott testuleti
tagok manddtuma lemond6ssal, visszahlvdssal vagy tiszts6gvisel6 hal6ldval szUnik meg.

A klaszter Menedzsment tagjai a tev6kenys6giiket dljazils n6lkiil l6tj6k el (esetlegesen felmertil6
indokolt koltsegek megt6rit6se mellet).

A Klaszter Menedzsment a Klaszter folyamatos m0kodes6nek biztosit6sdnak 6rdek6ben jogosult
arra, hogy dtmenetileg, a megtiresedett tiszts6g betolt6s6re egy 6ltala alkalmasnak tartott
szem6lyt kErjen fel.
Az igy felkert szem6ly, a szavazali Jogdt a teljes Klaszter Menedzsment tobbs6g6nek
j6v6hagydsdvalgyakorolhatja addig, amlg megvdlaszt6sdt a kovetkez6 tiszt0jit6 kozgy0l6s is j6v6
nem hagyta.

A klaszter Menedzsment feladata az MIENK Klaszter Alapit6 okirat 8.2.1
megfogalmazva.

pontjdban van

4.4 Klasztermenedzser

A Klaszter operatlv ir6nyit6ja a Klasztermenedzser, akinek a munkav6gz6se6rt dijaz6sban
r6szestjl. A Klasztermenedzser dfjazdsdnak megdllapit6sdra a Menedzsment jogosult.
A Klasztermenedzser munkdjAt a Klaszter Menedzsment ellen6rzi.
A Klasztermenedzsert a Klaszter gesztor delegdlja,

4.4.1 A klasztermenedzserfeladatai
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o A klaszter mtikod6s6nek biztosft6sa a tagok kozotti informdci6b6zis kialakit6s6val.
. A klaszter k6pviselete 3. szem6lyek fel6.
o A klaszter strat6giai tev6kenys6g6nek irdnyitdsa
. Operatfv munka szervez6se 6s irdnyftdsa. Operativ tervek elk6szft6se.
. Az 6ves munkaterv 6s uzleti terv elk6szlt6se. El6terjeszt6se a kozgyfil6s fele.
. A klaszter programjdnak szervezdse (kidlllt6s, konferencia, tanfolyam).
. Kapcsolattartds a klasztertagokkal, figyelemfelhivds, tdj6koztat6s.
. A klasztertagok adatb6zis6nak kialakitdsa.
. A klaszterrel kapcsolatosan felmerUl6 probl6mdk kezel6se, menedzsel6se.
. A klaszler p{ly{zati lehet6segeinek felt6rk6pez6se.
. PAly1zatok menedzsel6se.
. Besz6mol6si 6s tdj6koztatdsi kotelezetts6g a Klaszter Menedzsment fele.
. Helyettes[t6ser6l a Klaszter Menedzsment gondoskodik.
. Munk6jAhoza Klaszter Menedzsment engeddlyevel kuls6 szak6rt6ket alkalmazhat.
. lratkezel6s 6s irattdroldsi feladatok ell6t6sa

5 Altalanos csatlakozisi felt6telekr6l, kizirisi lehet6s6gekr6l

5.1 A klaszter tagjai

A klaszter szeruezet nyitott, ahhoz a szakmai, minlsftdsi, 6s egy6b, klaszter tagok 6ttat
meghatdrozott eljdrdsi feltdtelek betartdsdval rendes tagkdnt olyan gazddlkod6 szeruezet
csatlakozhat, amely elfogadja a klaszter Alap[t6 Okiratban foglaltakat, 6s akinek a fetv1tetdt a
Kl aszte r M e n edzsm e nt e lfog adj a.

5.1.1 Tags6gi jogviszony keletkez6se

A Klaszter tagja az a term6szetes vagy Jogi szem6ly, gazd6lkod6 szervezet lehet, amelynek
belep6si szdnd6knyilatkozatdt a Klaszter Menedzsment elfogadta.

A felv6telre jelentkez6 tagjel6ltet a Klaszter Menedzsment vizsgdlja. J6v6hagy6s eset6n a
bel6pesi szdnd6knyilatkozatra 0n. ,,Elfogad6 zArad{kot" vezet fel a Menedzsment k6pviselet6ben
elj6r6 Klaszter Titk6r. A tagsdgi jogviszony akkor keletkezik, ha a Menedzsment a csatlakozSst
elfogadta, 6s a belep6 rendes tag az els6 h6napra vonatkoz6 tags6gi dijat befizette. A tagsdgi dij
m6rt6k6t a Menedzsment hatArozza ffi€g, 6s a Kozgyiil6ssel, ennek hiSnydban irdsos
szavaztat6ssal elfogadtatja.

A Menedzsment a Tags6gi viszony letesft6s6rdl egyszerU sz6tobbs6ggel hoz hat6rozatot.
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5.1.2 A Tags6gi jogviszony kompetencla kateg6ri6i

A Kozgyfil6s a Klaszter tagokat, a Klaszter tagok az Alapit6 Okirat 2. pontjdban rogzitett c6lok
megval6sit6sa rSrdek6ben v6llalt kotelezetts6gei teljesitesehez val6 hozzAjdrul6sok alanyAban az
aldbbi Tagsdgi kateg6i6ba sorolja az Alapit6 Okirat 4. pontjdban leirtak s2erint:

1, Alapito Tagok
2. Platina Tagok
3. Tdmogato Tagok
4. T6rsult Tagok
5. Passziv Tagok
6. RendesTagok

5.1.3 A T6rsult tagok jogai

A T6rsult tagokat a,Klaszter t-agsdg6ba val6 felv6tel el6tt nem illeti meg az Alapit6 Okirat foglat
jogok, kiv6ve az al6bbiakban felsoroltak:

a) A klaszter K6zgyules6n val6 r6szv6tel megfigyel6i stdtusszal

b) Kolts6gt6rites eilen6ben r6szv6tel a klaszter programjain

c) A Klaszter 6s tagsdg6nak szolg6ltatdsait teljesdron ig6nybe veheti

A T6rsult tagok nem jogosultak a tdrsasdg k6pviselet6re, harmadik szem6lyek fel6 a klasztert
6rint6 kotelezettsdg v6llal6s6ra. Erre kizdr6lagosan a Klaszter Menedzsmentlogosult. A klaszter
tag 6ltal ezzel ellent6tesen vdllalt kotelezetts6g semmis.

A T6rsult tagokra n6zve kotelez6 6rv6ny0 a jelen SZMSZ 6. pontja.

A T6rsult tagok kotelesek v6deni a klaszter 6rdekeit 6s nem tan0sithatnak olyan magatart6st, ami
a klaszter c6ljainak el6r6s6t veszelyezteti. Egydb kotelezetts6g a T6rsult tagokat nem terhel.

5.1.4 Passziv rendes tags6g korl6tozdsai

A Passzfv st6tuszban l6v6 tagokat nem illeti meg az Alapit6 Okirat foglalt jogok, kiv6ve az
aldbbiakban felsoroltak:

a) A klaszter Kozgyul6s6n val6 r6szv6tel megfigyel6i st6tusszal

b) Kolts6gt6rltes ellen6ben r6szv6tel a klaszter programjain
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c) A Klaszter 6s tags6gdnak szolgdltatdsait teljes6ron ig6nybe veheti

A Passziv lagok kotelesek az Alapito okiratban 6s az SZMS Z-benfoglaltak betart6sdra!
A Passzfv st6tusz0 lag hozzAtlr6sdt a Rendes tagok 6ltal jelsz6.-val el6rhet6 informdci6hoz
korl{tozza a Klaszter, illetve a Klaszter szolgdltatdsaib6l, fejlesiteseib6l nem r6szestilhet.

s.2 Tagdij

1. A Klaszter Tdmogat6 Tagjainak nincsen tagdijfizetesi kotelezettsege.

2' A tagdij m6rt6ket a MTENK Ktaszter Alapft6 Okirat 2. szdtm(t meltdktete tariatmazza.

3. A Tagok tagdijfizet6s6r6l a Klasztermenedzser a tagnyilv6ntart6shoz kapcsol6d6
tagd ij nyi lvdntartdst vezet.

4' A tagdijnak fedeznie kell a Klasztermenedzsment mUkod6si kolts6geit, melyek a
Klasztermenedzsment feladatok kapcsdn meri.ilnek fel, s azokat a MIENK Klaszter Alaplt6
Okiratdnak 8.2.1 pontjdban hat6rozzdk meg.

5.3 Platina tagok 6ves hozzajaruldsdnak m6rt6ke 6s ideje

(trisd MIENK Ktaszter Atapit6 Okirat 2. sz6m0 mett6ktet.)

5.4 A hozzAJAru l5s fizet6s6nek el mulaszt6sa eset6re vonatkoz6 sza n kci6rol

fzo.$! a lendes. tagsdgi jogviszonnyal rendelkez6 tagokat, akik a 6vi tagsiigi hozz6j6rul6st a
hatdrid6t6l szdmltott 3 h6napig elmulasztjAk beflzetnl 6l a Menedzsment filetdsi felsz6lft6s6nak
hat6s6ra sem rendezik elmaraddsukat, a Klaszter Menedzsmentje passziv tags6gijogviszonyba
helyezheti, mig p6nzugyi mulaszt6sait nern rendezi.

Kdszitefte

Szalonna Zolfdn

J6v6hagyta

MIENK Khsaer K<izov0l6s

Dokumentum verzi6 / utols6 m6dosit6s

2018-01-17 17:54

Dokumentum st6tusza

Elfooadva

Sablon informdci6

@ IQ KIK All Rights Reserved! 9l 14. oldal



6 Titoktartisi kcitelezetts6gekr6l 6s szellemi tulajdonjog v6delm6r6l

6.1 A szellemi term6kekkel kapcsolatos k6rd6sek kezel6se a klaszteren
beliil

A jelen SZMSZ szempontjdbol szellemi term6knek tekintend6 minden olyan kutat6si 6s fejleszt6si
eredm6ny,. taldlm6nyi bejelent6s, elbir6lds alatt l6v6 vagy megadott szabadalom, know-nilw, es a
kutatds-fejlesztes eredm6nyek6nt l6trehozott ipari minia vagy egy6b kozos innovSci6 tofytan
megnovekedett 6rt6kfi term6k, mely szabadalmi vagy vedjegy oltatom ald vonhatO, ittettitet
6rt6kesithet6 vagy hasznos ithat6.

A. Klaszter b6rmely tagja kiz-6r6lagos joggal rendelkezik minden olyan szellemi term6k felett, mely
hitelt 6rdeml6en dokument6lhat6 m6don a Klaszter megalakul6s el6tt vagy a tag bel6p6se el6tt
kcizcis fejleszt6st6l fUggetleniil, illet6leg a Klaszter szervez6d6st megel6z6en ierglt birto6Ua.
Az ilyen m6don l6trej6tt szellemi term6kek v6delm6vel kapcsolatos eljirdsok, ill. iparjogi oltalom
fenntart6si kolts6gei iskiz6r6lag a tulajdonost terhelik 6s nem terhelhet'6ek a Kiaszter m6-s tagjaira,
illetve az eljarasi kolts6gek nem fedezhet6ek a kozos forr6sokb6l.

A Klaszter tagok hitelt 6rdeml6en dokument6lt egyuttm0kod6se sordn 6s/vagy a tagok 6ltal
kozosen elnyert pAlyAzati forr6sok felhaszndl6seval keletkez6 tal6lm6nyok ejet6n a Klaszter
tagok kozdsen dontenek a .tal6lm6nyi bejelent6sek k6rdes6ben, 6s i6szv6teliik ar6ny6ban
osztoznak az 0jszellemiterm6k l6trehozdsdval, fenntart6sdval kapcsolatos kolts6geken, vaiamint
tulajdonjogdn (szabadalma.s lepak). Amennyiben a feltal6lokat foglalkoztato KlaJzter tagok nem
6rtenek egyet a tal6lm6nyi bejelentes szabadalmioltalom ir6nti beny0jt6sdnak k6rd6s6be.-n, akkor
a bejelent6shez. ragaszkodo Klaszter tagnak lehet6s6get kell teremieni a bejelent6shez azzal,
hogy a koltsegeket viselni koteles. Ebben az esetben i szellemi term6k haszhositds6b6l ered6
eredm6ny is a bejelent6t illeti kiv6ve, ha a szabadalmas tdrsak ett6l elt6r6en rendelkeznek.

A kozos fejleszt6sek megval6sft6sa sordn a szabadalmi bejelent6sek megt6tel6r6l a Klaszter
azon 6s csak azon tagjai hivatottak dontetni, melyek a feitaleb tevekeriyseg6t munk6ltat6i,
megblz6i vagy m6s min6s6gtikben felugyelik. A Klaszter tagok dltal bejelentetit"Utmanyok es
megszerzett szabadalmi jogok dtruhdzdsd16l, hasznositdsdr6l vigy 6rt6kesit6s616l a
szabadalmask6nt erintett tagok egyiittesen ddntenek. A Klaszter azoriiaglai, amelyek nem
szabadalmasok, nem vesznek r6szt a szellemi term6kkel kapcsolatos dont6sben 6s a
tovdbbiakban nem osztoznak annak kolts6gein 6s nem r6szesulnek annak haszndb6l.

A Klaszter tagok kozos szellemi term6keihezf0z6d6 jogaikat egyenk6nt vagy egyUttesen, r6szben
vagy.egeszben egymdsra vagy harmadik f6lre dtruh6zhatjdk. AzAtruh1zaJ6sa-t<-irasos szerz6d6s
form6jdban tort6nhet. A jogok dtruh6zhatok a fejleszt6s, 6rt6knovel6s 6s hasznosit6s vagy
ert6kesit6s c6ljdb6l l6trehozott start-up vagy spin-off vdllalkozdsra is. A jogok AtruhAzAsat<apcsin
a Klaszter szabadalmas tagjait el6v6sdrldsijog illeti meg.
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A Klasztertagok meg6llapodnak abban, hogy kozdsen l6trehozott szellemiterm6keik 6rt6kesit6se
vagy hasznosltdsa eset6n a szabadalom feltaldl6ival hasznositdsi szerz6d6st jogosultat< --ahasznoslt6 pedig koteles - kotni, melynek 6rtelmeben a hasznositasb6l illet6leg eitetesiiesOOi
szArmaz6 brutt6 drbev6tel meghatdrozott szdzal6kdt tal6lmdnyi dijkent'a feltal6l6knak kifizetik. A
talSlmdnyi d'rjat a feltal6l6k r6sz6re a veluk kotott dijaz6si szerz6dei felt6telei atapjdn fe1 t<itiiJni.

Amennyiben a Klaszter tagok kozos projektjeibel olyan szellemi term6k k6pz6dik, amelynek
bejelent6s6vel, fennlartds6val, vagy hasznosttAs6val illet6leg 6rt6kesft6sEvei az arra jogosult
tagok nem klvdnnak 6lni, mindezen jogokat lrdsban fel keil kindlni a feltaldl6k sz6me-ra. A
felkin6lds ir6sos nyilatkozat formdj6ban tortdnik, mely tartalmazza a szellemi term6k pontos
megnevez6s6t, az dtruhdzds ellen6ben esed6kes kolts6gterit6s merteket 6s felteteleit illet6leg -
amennyiben a jogosult tagok egyhang0an 0gy dontenek - az 6truhAz6s ingyenes voltdt.

A kutat6si program megval6sitdsa 6rdek6ben a Klaszter egy vagy tobb tagja egytittmukodhet
Klaszter tagsdggal nem rendelkez6 k0ls6 kutat6helyet<t<el. A kuts6-egyuttmfi[6Oej-megt<ezoeiei
megel6z6en, az anna.k felteteleit rogzit6 lrdsos dokumentumban-(pl. megbizdsi s-zerz6d6s,
egyuttmfikod6si megdllapod6s), a szen6d6 feleknek rogziteni kell az egtuttmLjkod6s sordn
potenci6lisan l6trejov6 0j, vagy megnovekedett 6rtek0 szLllemi term6k tet-eiti rendelkez6si ;ogmegoszt6s6n_ak vagy.m6dosulds6nak szabdlyait, figyelembe v6ve a Klaszter eg6sz6nek'6!
tagjainak sajdtos 6rdekeit, illet6leg a jelen Klaszter szerz6d6sben foglaltakat.
A Klasztertagjaia Szervezeti 6s Mtikod6siszabdlyzatban nem szabllyozott k6rd6sekben a saj6t,
a szellemi term6kek jogvedelmere vonatkoz6 szabAlyzatuk szerint jdrhatnak el.

6.2 A titoktart6s szab6lyai

A Klaszter tagjai a titoktartdsi nyilatkozat aldirdsdval kotelezettsdget v6llalnak arra, hogy a projekt
megval6sltdsa sordn tudomdsukra jutott minden inform6ci6t 6s idatot i.izleti titokkenli<ez'eti[ es
azokrol kfvuldll6 harmadik szem6lyek r6sz6re semmilyen form6ban - bele6rtve a r6szadatot 6s
r6szinform6ci6t is ' t6j6koztatdst nem adnak. A titoktart6si kotelezetts6get a Klaszter tagjai
hat6 rid6 nelkril teki nti k kotelezetts6g U knek.

A Klaszter ppjektjei 6s r6szprojektjei sordn olyan eredm6nyek johetnek l6tre, amelyek 6rdemesek
a sz6leskorU nyilv6noss6gra es nyilvdnossdgra hozataluk nem s6rti a Klaszter eg6sz6nek vagy
egyes tagjainak az 6rdekeit. Az ilyen eredm6nyek kozles6hez a fentieken kivUl a szerzlk
munkahelye szerint illet6kes Klasztertag, lrdsbeli hozzitjdrulitsa szUks6ges.
4 tagok kotelezetts6ggt v6llalnak iia, hogy a iiiF tevetenysdgek megvat6sit6s6ban
foglalkoztatott munkavdllal6ikkal, a r6sztvev6 c6gekkel vagy magdnszemElyekkel- a veltik kot6tt
szerz6d6sben - szint6n hatdrid6 n6lkuli titoktartdsi kotelezetts6get fogadtatnak el.
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7 lratok kezel6s6r6l

A MIENK klaszter iratainak kezel6s6r6l els6sorban a klasztermenedzser 6s a klaszter titkdra
gondoskodik. Feladataikat az al6bbi pontok osszegzik, de alapvet6 feladatuk a tagokkal val6
kapcsolattart6s, a 3. szem6lyekkelvalo kapcsolattartds 6s apllylzati dokumentdci6k meg6rz6se,
rendszerez6se.

Klaszter dokumentumkezel6s6nek a kidolgoz6sa 6s mrjkodtet6se

Klaszter levelez6s6nek kezel6se, iratalnak t6rol6sa.

Nyi lvdntart6si rendszer kialakitdsa, m 0kodtet6se

Feladatkorebe tartoz6 levelez6sek bonyolitdsa.

Felel6s a dokumentdciok kezel6s66rt
Felel6s a feladatkor6be tartoz6 ellen6a6sek, nyilvdntartdsok elvegz6s6ert.
Felel6s a kimutatdsok 6s nyilv6ntartdsok, valamint az egydb iratok szab6lyszerri
meg6rz6s6ert es irattdrozdsd6rt

8 Al6ir6si, utalv6nyoz6si, szenz6d6sk6t6si rendet

8.1 Megrendel6sekaliir6sa

Megrendel6seket, szerz6d6seket a Klaszter gesztor ceg tigyvezet6je irja alA a ll.4) pontban
szabAly ozotta k n a k m e gfe I e I 6e n.

Nett6 1.5OO.OOO Ft osszegndl kisebb 6rtgktl megrendel6s eset6n nem szuks6ges szavazds.
Megrendel6s kiadhat6 a klaszter menedzser 6s a kla'sztergesztor iigyvezetdjenek ir6sos k6rese
eset6n is, azzal, hogy a Menedzsment tagok egyidej0leg kdtelesek 6rtesiteni a Menedzsment
tobbi tagjdt a p6nzfelvetel indokai16l, illetve a felhaszndl6sr6l.

Havi netto 1.500.000 Ft-ndl nagyobb rendklvuli megrendel6s eset6n a menedzsment ir6sos
meg hatal m azAsAra van szu ks6g.

8.2 Kifizet6s a MIENK klaszter szdml6jir6t

Havi nett6 1.500.000 Ft alatti kifizet6s a szdm1616l szerz6d6ssel, megrendel6ssel,
teljesit6sigazoldssal (amelyet a Menedzsment k6pviselet6ben a klaszter menedzser 6s a gesztor
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c6g ugyvezetdje el6zetesen j6vdhagyott) aldtdmasztott sz6mla ellen6ben a klaszter gesztor c6g
iigyvezetdj6nek al6ir6s6val tort6nhet.
Szemelyuket a 3. szdm0 mell6klet tartalmazza.

Havi nett6 1.500.000 Ft feletti osszeg kifizet6se, a szdmldr6l szerz6d6ssel, megrendel6ssel,
teljesit6sigazolSssal aldtdmasztott szdmldk ellen6ben, a Klaszter menedzsmentj6nek fr6sos
j6vdhagy6s6val 6s a szdml6k klaszter gesztor tigyvezetcije dltali igazoldssal tort6nhet.

8.3 Sz6mla kibocsdt6sa a klaszter nev6ben

Rendszeres (kulonosen, de nem kizdr6lag tagdlj) bev6telhez sz6mla kibocs6jt6s6ra a klaszter
nev6ben brutt6 200.000 Ft-ot meg nem halad6 6sszeg eset6n a klaszter Gazdasdgi terrilet6rt
felel6s tagja es a klaszter dltal megbizott p6nziigyi 6s sz6mviteli szolg6ltat6 c6g is jogosult. A
kiSllitott sz6ml6kr6l a klaszter Gazdasdgi teriiletdrt felel6s tagja vagy a p6nz0gyi 6s sz6mviteli
szolg6ltat c6g havi osszeslt6 riportot kdszlt a klaszter menedzsere 6s a Klaszter gesztor c6g
tigyvezet6je sz6mAra.

Nem rendszeres brutt6 200.000 Ft-ot meg nem halado bev6tel osszeg eset6n a szdmla
kibocsdjt6sdra a klaszter Gazdas6gi teriilet6rt felelOs tagja 6s a klaszter dltal megbizott p6nzligyi
6s sz6mviteli szolg6ltat6 ceg is jogosult. a klaszter menedzser6nek 6s a Klaszter gesztor
{.igyvezet6j6nek egyidejtJ t$ekoztatdsa mellett. A kidllitott sz6ml6kr6l a klaszter Gazdas6gi
terulet6rt felel6s tagja vagy a p6nziigyi 6s szdmviteli szolg6ltat ceg havi osszeslt6 riportot k6szit
a klaszter menedzsere 6s a Klaszter gesztor c6g rigyvezet6je szdmdra.

Brutt6 200.000 Ft osszeget meghalad6 szdmla eset6n a kibocsdjtdshoz a klaszter gesztor
ugyvezetcij6nek 6s a klaszter menedzserdnek el6zetes j6vdhagydsa szuks6ges. A szdmla alAir6ja
a klaszter6ltal megbizott p6nztigyi 6s szdmviteli szolgdltato ceg 6s a klaszter gesztor trgyvezet6je.

8.4 lT -hozzilffir6si jogok rendez6se

A klaszter e-mail fi6kj6nak olvas6s6hoz, onnan tort6n6 level krildeshez az lT 6ltal be6llitott
jogosultsdg szliks6ges.
Jogosultsdgr6l rendelkezhetnek a klaszter menedzsment r6sz6r6l a klaszter gesztor c6g
iigyvezetdje 6s a klaszter menedzsere.

A klaszter weboldal szerkeszt6s6hez szUks6ges jogosultsdgot adhat a klaszter menedzsment
r6sz6r6l a klaszter menedzsere 6s a Klaszter gesztor c6g ugyvezet6je.
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8.5 Ugyf6l, tag kapcsolattart6s

Ugyfelekkel kapcsolattartdsra a .klaszter nev6ben a Klaszter menedzser 6s munkatdrsai
jogosultak. Torekedni kell a besz6lget6sek lrdsban tort6n6 dokumentdldsdra, eml6keztet6 irilsAra.

9 Vegyes Rendelkez6sek

Jelen SzMSz-ben nem szab6lyozott k6rd6sekben az Alapit6 Okir:atban foglalt rendelkez6sek 6s
a mindenkor hat6lyos jogszabdlyi el6lrdsok az irdnyad6ak.
A jelen SzMSz rendelkez6sei a keltez6s napjAn ldpnek hat6lyba.

Budapest, 2017. december 15
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