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INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER ALPÍTÓ OKIRATA
1. Általános rendelkezések
1.1. A Szervezet neve, székhelye, jogállása
1.1.1. A Szervezet neve:
Információmenedzsment Innovációs Klaszter
1.1.2. A Szervezet székhelye:
7623 Pécs, Mezőszél u. 6.
1.1.3. A Szervezet jogállása:
A Klaszter olyan önállóan működő, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyet
tagjai szabad akaratukból hoztak létre, és amely önállóan, illetve más érdekképviseleti
szervezetekkel együttműködve a tagvállalkozásainak egységes technológiaorientált
fejlesztését, hazai-, illetve nemzetközi szintű versenyképességük fokozását támogassa, mind
termékpiacaikon, mind a munkaerőpiac vonatkozásában.
1.2. A Klaszter célja és feladatai
1.2.1. A Klaszter céljai:
A Klaszter célja, hogy az informatika-tudomány és határterületein létrehozzon egy olyan
szolgáltatási, együttműködési hálózatot, mely összefogja, integrálja és elősegíti az adott
tudományterületen működő szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek működését.
Célja, hogy elősegítse az azonos érdekkörbe tartozó szervezetek, vállalkozások és
magánszemélyek együttműködését.
Célja továbbá, hogy működésével elősegítse az adott területen a hatékonyság növelése mellett
a költségek csökkentését.
Célja továbbá, hogy az adott tudományterületen egyeztető és tanácsadó szerepet töltsön be az
itt tevékenykedő szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel.
Célja a szereplők tevékenységeinek összehangolása, projektek előkészítése, megvalósítása.
A Klaszter célja, hogy tagjait hatékonyan képviselje különféle – nemzeti és nemzetközi –
fórumokon egyaránt.
1.2.2. A Klaszter feladatai:
-

elősegíti a tagok egymás közti, illetve a gazdasági élet további szereplői közötti
együttműködést, interakciót
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-

szakmai és egyéb információkat nyújt a tagoknak
segíti a tagok gazdasági, szakmai, üzleti tevékenysége fejlesztését
javaslattevő, véleményező funkciót tölt be a tagok vonatkozásában
együttműködik a hazai és nemzetközi szervezetekkel, más klaszterokkal
tagjai vonatkozásában érdekképviseleti funkciót tölt be a különböző fórumokon
igény esetén előadásokat, konzultációkat szervez tagjai számára
kapcsolatot tart a különböző intézményekkel, szervezetekkel

2. Tagsági viszony
A Klaszter tagjai a közös tevékenységüket folyamatosan együttműködve az eredeti célkitűzés
érdekében végzik, egymás közti folyamatos információáramlás biztosítása mellett.
2.1. A Klaszter tagjai
-

természetes személyek
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok
intézmények
szervezetek, közhasznú szervezetek

A nem természetes személy tagok jogaikat meghatalmazott képviselőik útján gyakorolják.
2.2. A tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése, tagok jogai és kötelezettségei
A tagsági jogviszony keletkezését, megszűnését, a tagok jogait és kötelezettségeit a Klaszter
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza részletesen, mely jelen Alapító Okirat
szerves, elválaszthatatlan részét képezi.
3. A Klaszter képviselete
A Klaszter közös célkitűzésének elérése érdekében a Klaszter ügyvezetését, képviseletét a
klasztermenedzseri feladatokkal megbízott gazdasági társaság – a mindenkori ügyvezetője
útján – látja el, aki egyben képviseli a Klasztert harmadik személyekkel szemben.
A klasztermenedzseri jogviszony keletkezését, megszűnését, feladatait, továbbá jogait és
kötelezettségeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
4. A Klaszter szervezete
4.1. A Klaszter Bizottság
A Klaszter Bizottság a Klaszter legfőbb döntéshozó szerve, mely a klasztertagok mindegyike
által delegált 1-1 főből áll. A klasztertagok a delegált tagjaik útján jogosultak részt venni a
legfőbb szerv tevékenységében.
4.2. A Klaszter Közgyűlés
A Klaszter Közgyűlésen a Klaszter valamennyi tagja részt vehet, azon felszólalhat,
javaslatokat, véleményeket tehet, szavazhat.
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4.3. A Klasztermenedzser
A Klasztermenedzser látja el a Klaszter ügyvezetését.
A Klaszter szervezetére (Klaszter Bizottság, Klaszter Közgyűlés, Klasztermenedzser)
vonatkozó szabályokat az Alapító Okirat szerves, elválaszthatatlan részét képező Szervezeti
és Működési Szabályzat tartalmazza.
5. A Klaszter pénzügyi alapjai
A Klaszter pénzügyi alapjai:
- csatlakozó tagok által fizetendő regisztrációs díj
- tagok által fizetendő tagdíj
- támogatások
- adományok
Magánszemély tagok nem teljesítenek a Klaszter javára regisztrációs díj és tagdíj címén
szolgáltatást.
A regisztrációs díj, tagdíj, egyéb támogatások és adományok szolgáltatásának részleteit a
Szervezeti és Működési Szabályzat részletesen tartalmazza.
6. A Klaszter megszűnése, megszüntetése
6.1. A Klaszter megszűnik:
- feloszlással
- egyesüléssel
- bírósági jogerős határozatával
6.2. A Klaszter megszüntetése:
- A Klaszter Bizottság egyhangú határozatával elhatározza megszűnését
7. Záró rendelkezések
A jelen Alapító Okirat által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései érvényesek.
A Klaszter működésére, működési rendjére – jelen Alapító Okiratban nem szabályozott –
kérdésekben a Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók,
melyet a Klaszter alapítói az első Klaszter Bizottsági ülésén fogadja el, legkésőbb az alapítást
követő 30 napon belül.
A Klasztert az alapító tagok határozatlan időtartamra hozzák létre.
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Jelen Alapító Okiratot a Klaszter 2008. október 27. napján megtartott alakuló ülésén fogadta
el.

ESRI Magyarország Kft.
ügyvezető

Dexter Informatikai Kft.
ügyvezető

MarkCon Informatikai Kft.
ügyvezető

Open Minds Hungary Kft.
ügyvezető

Cydrel-Quality Kft.
ügyvezető

M&M Computer Kft.
ügyvezető

Altamira Szoftverház Kft.
ügyvezető

Processorg Software 82 Kft.
ügyvezető

DDRIÜ Nonprofit Kft.
ügyvezető
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