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A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter  
ETIKAI KÓDEXE 

 

 

Az Etikai Kódex normák és szabályok gyűjteménye, melynek célja, hogy a benne 
rögzített elvek útmutatóul szolgáljanak a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 
Tagjainak együttműködéséhez, etikus üzleti magatartásához. A benne 
megfogalmazott értékek és hozzáfűződő szabályok a Szoftveripari Innovációs 
Pólus Klaszter Tagjaira, és azok minden munkavállalójára érvényesek.  

Az Etikai Kódexben foglalt értékek védelme közös érdekünk. A minket körülvevő 
piaci verseny kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha egyéni 
és vállalati szinten is alávetjük magunkat a morális felelősségvállalásból fakadó 
követelményeknek. Vállalataink és a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter jó 
hírét ugyanis csak a tisztességre épülő feddhetetlen üzleti magatartással, és a 
jogszabályok maradéktalan betartásával őrizhetjük meg. Törekszünk arra, hogy a 
számunkra fontos értékeket mások felé is közvetítsük, közkincsé tegyük, ezzel is 
hozzájárulva az általánosan tapasztalható üzleti morál javításához. 

 

 

1. Szellemi tulajdon 

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjainál rendszeresen keletkező 
értékes, nem közcélú ötletek, stratégiák és egyéb üzleti információk a Tag 
tulajdonában vannak, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok a Tagokat illetik, és 
azokat meg kell védenünk. Mivel ezek az információk a Tag munkájának 
eredményei, a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik e szellemi tulajdon 
oltalmát. A Tag erőforrásai segítségével előállított, vagy vásárolt szellemi 
alkotások a Tag, vagy Tagok közös szellemi tulajdonát képezik az egyedi 
megállapodásuk alapján meghatározott arányokban, és nem kezelhetőek a 
Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter vagy másik tag szellemi tulajdonaként. 
A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter és Tagjainak célkitűzése, hogy minden 
jelentős szellemi alkotása tekintetében megteremtse, megvédje, fenntartsa és 
megóvja jogait, a szellemi tulajdont felelősségteljes módon használja fel. A saját 
szellemi tulajdon védelme mellett, tiszteletben tartja másoknak a szellemi 
tulajdonukhoz fűződő jogait is.  
 

 

2. Védett információk 

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter tagvállalatai egymás jogos – nem titkos 
- információigényét készséggel kielégíti. Ha az egyik tagvállalt hajlandó bizalmas, 
esetleg titkos információkat is átadni egy másik tagvállalatnak, akkor a 
bizalmasság/titkosság tényét céges aláírással írásban jeleznie kell, és a másik 
Tag az így birtokába jutott információkat köteles védeni - ilyenkor ajánlott külön, 
kétoldalú titoktartási megállapodást is kötni. 
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A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjai vállalják, hogy egymás üzleti 
titkait nem sértik, nem használnak fel belső információkat illegális anyagi 
előnyszerzés céljából, és nem adnak tovább bennfentes információkat olyan 
személynek, akiről feltételezhető, hogy azt önkényesen a saját céljára vagy az 
üzleti életben felhasználja. 

 
 

3. Együttm űködés 

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjai egymás versenytársai is, 
tevékenységüket a tisztességes verseny és piaci magatartás normáival 
összhangban, és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelve végzik. 
Elkötelezettek amellett, hogy szem előtt tartsák egymás tiszteletét, ügyeljenek a 
másik tag jó hírére, és ezeket alapul véve dolgozzanak.   

Kapcsolatunk a kölcsönös bizalmon alapul. 

 
 

4. Politikai szerepvállalás 

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjai, illetve munkavállalóik politikai 
szerepvállalása, vagy ilyen irányú fellépése során nem használhatják a 
Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter nevét. 

 

5. PR Kezelés 

A Tagok vállalják, hogy a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszterrel kapcsolatos 
minden nyilvános szereplést lehetőleg előre egyeztetnek az Operatív Testület 
elnökével vagy egyik tagjával. Ügyelnek arra, hogy megnyilvánulásaikkal 
hozzájáruljanak a Tagok és a Klaszter nagyobb ismertségéhez, minél kedvezőbb 
megítéléséhez és sikeres piaci szerepléséhez. 

Kelt: Szeged, 2008. Június 13. 

 

 

…………………………………….  ………………………………….. 
   

3C Szeged Kft.  Albacomp Zrt. 
   
   

…………………………………….  ………………………………….. 
   

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment 
Szolgáltató Kft. 
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…………………………………….  ………………………………….. 
   

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  Epigramma Szolgáltató Kft. 
   
   

…………………………………….  ………………………………….. 

FrontEndART Szoftver Kft.  GE HUNGARY ZRT. HealthCare Divízió 
   
   

…………………………………….  ………………………………….. 

GriffSoft Informatikai Zrt.  Montana Információtechnológiai és 
Kommunikációs Zrt. 

   
 
 

  

…………………………………….  ………………………………….. 
   

MorphoLogic Kft.  MultiRáció Kft. 
   
   

…………………………………….  ………………………………….. 
   

OnlineWeb Kft.  Polygon Informatikai Kft. 
   

 
 

…………………………………….  ………………………………….. 
   

RITEK Zrt.  SZEGED Software Zrt. 
   
   

…………………………………….  ……………………………………. 
   

Siemens PSE Kft  Szegedi Tudományegyetem 
   

 


