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Előzmény / Preambulum 

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter  létrehozása, vezető szoftveripari kutatóközpontok, 

vállalatok és technológiai transzfer szervezetek összefogásának eredménye. A Klaszter Tagjai az 

eddigi együttműködéseik alapján felismerték, hogy fejlesztéseiket összehangoltan végezve 

versenyképesebb technológiák, termékek és szolgáltatások előállítására képesek. A Klaszter az 

összefogás kiterjesztésével, valamint az együttműködések még hatékonyabb koordinálásával 

biztosítja a Tagok számára a magas hozzáadott értékű K+F tevékenységek megerősödését, az ehhez 

kapcsolódó képzést és oktatást, valamint a tudás-intenzív tevékenységek infrastruktúrájának 

megteremtését.  

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter a szoftveripari szereplők, valamint ezen ipar fejlesztésében 

érdekelt szervezetek önkéntes együttműködése. A Klaszter egyenrangú, együttműködő és 

egymásban bízó Klasztertagok tömörülése. A Klaszter működési formáját tekintve sem a Polgári 

Törvénykönyv, sem a Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerinti társasági formát nem ölt, önálló 

jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

Jelen dokumentum hivatott keretet adni és meghatározni a Klaszter Tagjainak és Szervezeteinek 

jogait és kötelezettségét, valamint működésének gyakorlati szabályait. Az Alapító Okirat és az SZMSZ 

ütközése esetén az Alapító Okiratban foglaltak az irányadóak. 

 

1. Név, jogállás 
 

1.1 A szervezet neve: Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 

1.2. A szervezet jogállása: nem önálló jogi személyiségű, önkéntes non-profit szerveződés 

1.3. A klaszter székhelye: Szeged 

 



 

 

2. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter céljai: 

Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter elsődleges 

célja elősegíteni: 

2.1 A Tagok közötti együttműködés további erősítését, új kooperációs lehetőségek feltérképezését, 

valamint új üzleti lehetőségek megteremtését 

2.2 közös érdekérvényesítő tevékenység folytatását 

2.3 az összehangolt, illetve közösen végzett fejlesztéseknek köszönhető versenyképes 

technológiák, termékek és szolgáltatások létrehozását 

2.4 a szoftveripari KKV-k árbevételének bővítését, az export részarányának növelését 

2.5 az egyetemi kutatások harmonizálását a szoftveripari vállalkozások igényeivel 

2.6 a szoftverfejlesztés terén létrejövő K+F eredmények (belföldi és nemzetközi) üzleti 

hasznosításának előremozdítását 

2.7 a szoftveripari innovációs aktivitás fokozását – különös tekintettel a Dél-alföldi régióra – új spin-

of vállalkozások alakítását, további tudás-intenzív gazdasági szereplők régióba történő vonzását 

2.8 a Tagok közös K+F projektjeinek lebonyolítására Szoftveripari Innovációs és Kutatási Központ 

létrehozását 

2.9 célzott humán erőforrás fejlesztést, a közös fejlesztésekhez kapcsolódó képzések, oktatások 

megvalósítását 

2.10 a szoftveripar fejlesztését, ezáltal elsősorban a Dél-alföldi régió és Szeged területén 

hozzájárulni a tudásalapú, magas hozzáadott értékkel bíró gazdaság létrejöttéhez 

 

3. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter tevéke nységi körei: 

3.1 szoftveripari K+F kapcsolatok üzleti célú kiterjesztése 

3.2 az értékláncok mentén közös oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenység 

menedzselése 

3.3 spin-of vállalkozások megalakításának támogatása, fejlesztése valamint a Klaszterbe történő 

integrálása 

3.4 exportlehetőségek feltérképezése 

3.5 benchmarking tevékenység kialakítása, benchmarking klub kialakítása és működtetése 



3.6 közös beszerzések, szolgáltatások megszervezésének támogatása 

3.7 külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében web-portál tervezése és működtetése. 

3.8 innovatív eredmények közös kommunikálása 

3.9 PR és reklámanyagok készítése 

3.10 a partnerkapcsolatok építése, partnertalálkozók szervezése hazai és a nemzetközi 

vonatkozásban 

3.11 forrás koordináció és a Klaszter céljait szolgáló pályázatkészítés 

3.12 adminisztráció és projektelszámolások támogatása 

 

4. A klaszter m űködése során a következ ő alapelveket követi: 

4.1 EGYÜTTMŰKÖDÉS: A Klaszter Tagjai közötti együttműködés a nyílt kommunikáción, a kölcsönös 

bizalmon, továbbá a tagok önkéntes teherviselésén alapszik. A Klaszter Tagjaira vonatkozóan elvárja 

azon morális elvek, igazodási irányok és cselekvési vezérfonalak megtartását és követését, amelyeket 

állásfoglalásaiban fogalmaz meg.  

4.2 TAGSÁGI VISZONY: A Klaszter közössége a demokratikus döntéshozatal szabályai szerint maga 

határozza meg a Klaszter közösen vállalt értékeit, működésének szabályait és azt, hogy kit fogad be a 

közösségbe, és kit tekint erre alkalmatlannak. 

4.3 PLATFORM SZERVEZŐDÉSEK. A Klaszter a belső erőforrásokra épülő önálló fejlődési utakat, 

folyamatokat tekinti elsődlegesnek, illetve hosszútávon eredményesnek. Ennek szellemében a Klaszter 

Tagok által alulról építkező folyamatok kiemelt támogatására törekszik. Ezen elvek szerint támogatja a 

Tagok stratégiai szerveződéseit. 

4.4 FINANSZIROZÁS: A Klaszterszervezet működését a Tagok által egységesen fizetett tagdíj fedezi. 

A technológiai csoportosulások, platformok valamennyi tevékenységét az abban résztvevő Tagok 

egyéni hozzájárulásai biztosítják. Külső támogatások igénybevételét célzó pályázatokon a Klaszter 

Tagjai tetszőleges összetételben (önálló pályázat, platformokon átívelő elképzeléseket segítő pályázat, 

a teljes klasztertagságot átfogó pályázat) vehetnek részt. A pályázatokon való részvétel tárgyában - 

tekintet nélkül annak jellegére - a Klaszter Tagjai minden esetben egyénileg döntenek, amit minden 

esetben eseti megállapodásban rögzítenek. 



 

5. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjai 

5.1 A tagság formái: 

� Alapító Tag 

� Csatlakozó Tag 

A továbbiakban együttesen: Tagok 

� Pártoló Tag 

A továbbiakban: Támogatók 

5.2 Alapító Tagnak minősülnek azok, akik 2007. szeptember 21-én, a Szoftveripari Innovációs Pólus 

Klaszter alapításakor az Alapító Okiratot aláírták. 

Az Alapító Tagok, a Csatlakozó Tagok és a Pártoló Tagok névsorát jelen dokumentum 1.-2.-3. sz. 

melléklete tartalmazza. 

5.3 Az Alapító Tagok tagsági viszonya a Szoftveripari Innovációs Pólus Klasztert létrehozó Alapító 

Okirat aláírásának napján, azaz 2007. szeptember 21-én kezdődik. 

5.4 Csatlakozó Tag lehet  maximális taglétszámra vonatkozó korlátozás nélkül – működési, 

szervezeti formától függetlenül - minden olyan profitorientáltan működő, illetve non-profit 

szervezet, továbbá szakmai, érdekképviseleti szervezet, gazdasági társaság, amely 

tevékenységét közvetlenül vagy közvetve a szoftveriparban fejti ki és amely 

� az Alapító Okiratban, a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az Etikai 

Kódexben megfogalmazott elveket, továbbá ezen két dokumentumban rögzített 

kötelezettségeket és jogokat elfogadja, a kötelezettségek teljesítését vállalja; 

� csatlakozási szándékát a Klaszter Operatív Testületéhez eljuttatott Csatlakozási 

Szándéknyilatkozattal jelzi, azt az Operatív Testület a Klaszter Bizottság részére 

elfogadásra ajánlja és amelyben a Klaszter Bizottság, határozattal pozitív döntést hoz. 

5.5 A Csatlakozó Tagok tagsági viszonya a Klaszter Bizottság határozatával keletkezik és a határozat 

meghozatalának napján kezdődik. 

5.6 Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával és aláírásával az aláírók kinyilvánítják 

azon szándékukat, hogy a tagsági viszony keletkezésének módján kívül a továbbiakban a jogok 

gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, valamint a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 

munkájában való részvétel során az Alapító-, és a Csatlakozó Tagok azonos jogokat élveznek. 

 

5.7 Pártoló Tag lehet  a működési, szervezeti formától függetlenül - minden olyan profitorientáltan 

működő-, illetve non-profit-, továbbá szakmai-, és érdekképviseleti szervezet, gazdasági társaság, 

amely tevékenységét közvetlenül vagy közvetve a szoftveriparban fejti ki, és amely 

� az Alapító Okiratban, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban és az 

Etikai Kódexben megfogalmazott elvekkel egyetért, de a Klaszter Tagsággal járó 



rögzített kötelezettségeket nem tudja, vagy nem szándékozik vállalni, a Titoktartási 

kötelezettséget viszont elfogadja. 

� csatlakozási szándékát a Klaszter Operatív Testületéhez eljuttatott Csatlakozási 

Szándéknyilatkozattal jelzi, azt az Operatív Testület a Klaszter Bizottság részére 

elfogadásra ajánlja, és amelyben a Klaszter Bizottság, határozattal pozitív döntést hoz. 

5.8 Pártoló tagsági viszonyba (Támogató) kerülhet át külön kérésre, a Klaszter minden megelőzően 

rendes Tagja akkor, ha a tagsággal járó rögzített kötelezettségeket nem tudja, vagy nem 

szándékozik vállalni, de a Titoktartási kötelezettséget vállalja. 

5.9 A Támogatói viszonyban lévő Tagok a Klaszter operatív munkájában önállóan nem vehetnek 

részt, a Klaszterben jogokkal nem rendelkeznek. Érdekeik képviseletét egy szabadon választott 

klasztertag láthatja el. 

6. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjainak jogai és kötelezettségei 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat aláírói alapelvként rögzítik, hogy a tagsági viszonyhoz 

fűződő valamennyi jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése az adott Taghoz, mint szervezethez 

fűződik, ezért a Tag képviseletében bekövetkező változás a jogok gyakorlását és a kötelezettségek 

teljesítését nem érinti. 

Tagok jogai: 

6.1 A Szoftveripari Innovációs Pólus Klasztert érintő kérdésekkel kapcsolatos információhoz való 

hozzájutás. 

6.2 Képviseleti joggal felhatalmazott képviselő (a továbbiakban: Képviselő) útján részvétel a 

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter működésében, a Klaszter egyes szervezeti egységeinek 

munkájában.  

6.3 Képviselő útján részvétel a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter rendezvényein. 

6.4 Igénybe veheti a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagok részére nyújtott szolgáltatásait. 

6.5 Képviselő útján javaslattételi joggal rendelkezik a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 

működésével kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésben. 

6.6 Képviselő útján közreműködhet a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter döntéshozatali 

eljárásaiban. 

Tagok kötelezettségei: 

6.7 A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjai vállalják, hogy a Klaszter működésében aktívan 

részt vesznek (képviseltetik magukat a Klaszter Bizottság ülésein és szoros kapcsolatot tartanak 

fent az Operatív Testülettel). 

6.8 A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjai vállalják, hogy a Klaszter működtetéséhez 

szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tesznek, kivéve, ha a vonatkozó 

adatvédelmi jogszabályok eltérően rendelkeznek. 

6.9 A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Etikai Kódexét elfogadják. 

6.10 A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter tagjai vállalják tagdíj megfizetését, a jelen Szervezeti 

és Működési Szabályzatban megfogalmazott feltételekkel és keretek között. 



 

7. A Klaszter Tagjai tagsági viszonyának keletkezése és megszűnése 

A tagsági viszony keletkezése: 

7.1 Az Alapító Tagok tagsági viszonya, jelen Szervezeti és Működési Szabályzat „A Szoftveripari 

Innovációs Pólus Klaszter Tagjai” fejezet 5.3. pontjának megfelelően, 2007. szeptember 21-ével 

kezdődik. 

7.2 A Csatlakozó Tagok tagsági viszonya, jelen Szervezeti és Működési Szabályzat „A Szoftveripari 

Innovációs Pólus Klaszter tagjai” fejezet 5.5 pontjának értelmében, a Klaszter Bizottság felvételről 

döntő határozat meghozatalának napján kezdődik. 

 

A tagsági viszony megszűnése: 

7.3 Bármely Klasztertag jogosult kiválni a Klaszterből tagsági típusra való tekintet nélkül, a Gesztorhoz 

benyújtott írásbeli nyilatkozattal, 60 napos felmondási határidővel. 

7.4 Klasztertag tagsági viszonyát kizárás címén a Klaszter Bizottság 2/3-os többséggel hozott 

határozatával megszüntetheti. A tagsági viszony a Klaszter Bizottság határozatának dátumával 

szűnik meg. 

7.5 Az Operatív Testület jogosult kizárásra javaslatot tenni amennyiben 

- a klasztertag tevékenysége az Alapító Okirat, Etikai Kódex és/vagy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, elveket súlyosan megsérti 

- a vállalt kötelezettségeit, az Operatív Testület írásbeli felszólítása ellenére, az elmulasztott 

kötelezettség pótlólagos teljesítésére megszabott határidő letelte után sem teljesíti 

- a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben a tagdíjfizetésre megszabott 

határidő letelte után, a mulasztó tagot, a 30 napos póthatáridő kitűzésével, az Operatív Testület a 

tagdíj megfizetésére írásban felszólította. 

 

7.6 A tagsági viszony megszűnik a tag jogutód nélküli megszűnésével. 

7.7 A tagsági viszony megszűnik a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter megszűnését kimondó 

döntés meghozatalával, a döntés meghozatalának napjával. 

 

A tagsági viszony megszűnése nem teremt jogalapot a tagdíj visszakövetelésére. 



8. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagi szervezetei 

A Szoftveripari Innovációs Klaszter keretében az alábbi szervezeti egységek, funkciók léteznek: 

� Klaszter Bizottság 

� Operatív Testület 

� Gesztor 

 

9. Klaszter Bizottság 

9.1 A Klaszter legfőbb döntéshozó szerve a Klaszter Bizottság, amelyben az Alapító Tagok és a 

Csatlakozott Tagok képviselői vesznek részt. A Klaszter Bizottság munkájában minden Tag 

azonos jogokkal és kötelezettségekkel jogosult és köteles Képviselője útján részt venni. A 

Képviselő – akadályoztatása esetén – eseti, írásbeli meghatalmazással jogosult maga helyett az 

ülésen résztvevő, képviseletét ellátó, teljes jogkörrel felruházott személyt delegálni. 

9.2 A Klaszter Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Üléseit a Klaszter 

Gesztora hívja össze a tervezett napirend közlésével. Az ülés összehívásáról úgy kell 

gondoskodni, hogy a napirendet is tartalmazó meghívók Elküldése és az ülés napja között 8 

napnak kell lennie. 

9.3 A Klaszter Bizottság munkájában minden Tagnak egy szavazata van. 

9.4 A Klaszter Bizottság üléseit a Klaszter Gesztora, távollétében az Operatív Testület megbízottja 

vezeti. 

9.5 A Klaszter Bizottság határozatképes, ha azon Tagjainak legalább a fele jelen, ill. képviseltetve 

van. 

9.6 A Klaszter Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntéshozatal: 

a) Az Operatív Testület tagjainak megválasztása és visszahívása 

b) Az Operatív Testület javaslata alapján döntés új, Csatlakozó Tag felvételéről, 

c) A Klaszter munkaszervezeteinek, valamint az Operatív Testület évi rendszerességgel történő 

beszámoltatása, 

d) A Klaszter stratégiai irányvonalainak, taktikájának jóváhagyása, irányítása és nyomon 

követése a meghatározott eredményességi mutatók alapján, 

e) Döntés közös cselekvési programok elfogadásáról, 

f) Döntés az éves munkatervről, 

g) Döntés a Klaszter fejlesztési forrásainak (projektforrásainak) felhasználásáról. Ezek a 

következők: Alapító-, Csatlakozott Tagok által befizetett havi tagdíj, valamint a Klaszter 

egészének működtetésére elnyert pályázati források, 

h) A Klaszter megszűnés esetén döntés a közös vagyon sorsáról, 

i) Döntés az éves költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról, 



9.7 A Klaszter Bizottság határozatképesség esetén döntéseit az alábbi ügyekben kétharmados 

többséggel – a jelenlévő tagok több mint kétharmadának igenlő szavazatával (66% + 1 fő igenlő 

szavazata) – hozza. 

a) Az Alapító Okirat, az SZMSZ és az Etikai Kódex módosítása. 

b) Az Operatív Testület kizárásra vagy csatlakozásra tett javaslata  

c) Gesztor visszahívása, új Gesztor választása. 

d) A Klaszter átalakulás.  

e) Döntés a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter megszűnéséről. 

f) A tagdíj mértékének és fizetésének meghatározása. 

Minden egyéb ügyben határozatképesség esetén az egyszerű szótöbbség is elegendő. 

9.8 A Klaszter Bizottság üléseiről az elhangzottakat és az egyes határozatokat is tartalmazó 

jegyzőkönyv készül, amelyet a Gesztor, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv 

hitelesítésére, a Tagok sorából megválasztott két Tag ír alá. A jegyzőkönyvet a Gesztor köteles 

megküldeni a tagok részére az ülést követő 15 napon belül. 

9.9 A Klaszter Bizottság ülései nem nyilvánosak, azon a Tagokon és a munkaszervezetek 

munkatársain kívül csak az Operatív Testület, annak Elnöke, illetve a Klaszter Bizottság által 

meghívott személyek lehetnek jelen. 

 

10. Operatív Testület 

Az Operatív Testület a Klaszter operatív irányító szervezete. 
 
10.1 Az Operatív Testületet a Klaszter Bizottság választja Tagjai sorából. Az Operatív Testület Tagjait 

név szerint az SZMSZ 4. sz. melléklete tartalmazza. 

10.2 Az Operatív Testület ülésein állandó meghívottként részt vesz a Klaszter Menedzser szervezet 

mindenkori vezetője vagy képviselője. 

10.3 Az Operatív Testületi Tag megbízatása megszűnik: 

a) a Klaszter Bizottsági tagsági viszony megszűnésével, 

b) a Testületi tagnak az Operatív Testülethez intézett lemondó nyilatkozatával, 30 napos határidő 

elteltével, 

c) ha az Operatív Testület javaslata alapján a Klaszter Bizottság visszahívja, 

d) a Klaszter megszűnésével.  

10.4 Az Operatív Testület elnöke a Klaszter Gesztorának képviselője. 

 

 



 

10.5 Az Operatív Testület testületként működik. Üléseit szükség szerint, de legalább kéthavi 

rendszerességgel tartja, amit az Elnök hív össze, a napirendet is tartalmazó meghívónak az 

Operatív Testület Tagjai részére történő megküldésével. A meghívót úgy kell megküldeni, hogy 

az, az Operatív Testület Tagjaihoz legalább az ülés előtt 5 nappal megérkezzék. 

10.6  Az Operatív Testület határozatképes, ha az ülésen a Tagok több mint fele jelen van. 

10.7 Az Operatív Testület Tagjai a határozathozatal során, Tagonként egy szavazattal rendelkeznek. 

10.8 Az Operatív Testület a döntéseit, a jelenlévő Tagok többségének igenlő szavazatát jelentő, ún. 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

10.9 Az Operatív Testület minősített többséggel (a Tagok több mint 2/3-a egyetértő szavazatával) 

hoz határozatot a Csatlakozó-, és Pártoló Tagok szándéknyilatkozatának elfogadásakor, és a 

Tag kizárására vonatkozó javaslatról. 

10.10 Az Operatív Testület üléseiről, az ülés lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet 

csak a Klaszter Tagjai, és a Munkaszervezetek képviselői tekinthetik meg. Az elkészült 

jegyzőkönyvet a Klaszter Bizottság Tagjai 8 napon belül kézhez kapják. 

10.11 Az Operatív Testület feladatai: 

a) Az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott klasztercélok átfogó képviselete. 

b) A Klaszter Menedzser megbízása és szakmai irányítása a klasztermenedzsment 

feladatokban. 

c) A Klaszter Menedzser által előterjesztett tervek és beszámolók (pénzügyi és feladatterv) 

ellenőrzése és előkészítése a Klaszter Bizottság felé. 

d) Klaszter Menedzser munkájának ellenőrzése és véleményezése. 

e) Szakmai előterjesztések megvitatása. 

f) Döntés a Klaszter nevében benyújtott pályázatokról. 

g) Projektforrások felhasználásának nyomon követése, ellenőrző funkció ellátása. 

h) A Klaszter éves munkájának, eredményeinek összefoglalása, előterjesztése a Klaszter 

Bizottság elé 

i) A Klaszterhez csatlakozni szándékozók, illetve belépni kívánók által adott Csatlakozási, illetve 

Pártoló tagsági belépési szándéknyilatkozat és kizárási javaslat előkészítése a Klaszter 

Bizottság felé. 

j) A Klasztert érintő közös rendezvények (kiállítás, szakmai találkozó, konferencia) szervezése 

és koordinálása 

10.12 Az Operatív Testület hatáskörébe kiemelten tartozik: A Klaszter Bizottság határozatainak 

végrehajtása és két Klaszter Bizottsági ülés között a Klaszter munkájának biztosítása. 

10.13 A Operatív Testület Elnökének feladat-, és hatáskörébe tartozik különösen: 



a) A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter külső képviselete 

b) A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter, Klaszter Bizottságának felhatalmazása alapján, 

annak keretein belül kötelezettségvállalás a Tagok nevében 

c) A Klaszter Bizottság üléseinek összehívása 

 

11. Gesztor  

A Klaszter Gesztora, a Klaszter Bizottság által megválasztott Klaszter Tag, amelynek állandó 

képviselője, egy személyben jogosult a Klaszter külső képviseletét ellátni. A Gesztor képviselője 

egyben az Elnöke a Klaszter Operatív Testületének. Feladata a képviseleten túlmenően a Klaszter 

működtetésének katalizálása, hatékony irányítása, illetve a tevékenységek folyamatos kontrollja is. 

Operatív, irányító, és ellenőrző tevékenységét állandó jelleggel fejti ki, amelyről a Klaszter Bizottság 

ülésein beszámolási kötelezettséggel bír. 

A Gesztori tevékenység a megválasztást követően önkéntes jellegű, ezért sem a Tagot, sem annak 

állandó képviselőjét díjazás nem illeti meg. 

 
A Klaszter Gesztora képviselőjének feladatai: 

a) Ellátja a Klaszter Operatív Testületének elnöki szerepét, 

b) A Klaszter külső képviseleti feladatait látja el 

c) Kezdeményezi, katalizálja az Operatív Testületnél a stratégiai működéshez szükséges 

döntések meghozatalát. 

d) Javaslatot tesz a Klaszter Bizottsági ülések napirendi pontjaira. 

e) Klaszter Bizottsági üléseket vezeti. 

f) Segíti a Klaszter Menedzsert feladatai ellátásában, és folyamatos kontroll 

tevékenységet végez. 

g) Az Operatív Testület munkáját irányítja 

h) Az Operatív Testület határozatait képviseli 

i) Segíti a kapcsolattartást a partnerekkel 

j) Szorosan együttműködik a régió gazdaság-fejlesztő szervezeteivel 

 

 

12. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Munkaszervezetei 

� Klaszter Menedzser 

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter napi adminisztrációját és operatív feladatait a Klaszter Tagi 

szervezeteivel szoros együttműködésben, az Operatív Testület megbízása alapján, egy projektcég 

látja el, aminek hivatalos megnevezése: Klaszter Menedzser . 

A Klaszter Menedzser céget nevesítve az SZMSZ 5. sz. melléklete tartalmazza. 



 

� Ad Hoc munkacsoportok 

A munkacsoportok egy konkrét cél érdekében a Tagok kezdeményezésére, a Klaszter Bizottsági 

ülésen megszavazott összetételben és egy meghatározott ideig tevékenykednek. Céljuk olyan döntés 

előkészítéshez szükséges kérdések, javaslatok és problémák megoldásának kidolgozása, amelyek a 

működés során merülnek fel, és a Klaszter Bizottság vagy az Operatív Testület ülésein, mélységében 

nem tisztázhatók. 

� Platformok 

A Platformok célja az, hogy a Klaszter egyes Tagjaiból olyan önálló stratégiai szövetség jöjjön létre, 

amely a Klaszter profiljához és tevékenységéhez köthető, és elsősorban az adott Platform tagjainak 

előnyös. A Platform szoros szakmai együttműködést és közös, piaci megjelenést feltételez, és a 

tagjaira nézve mindenképen üzleti haszonnal jár. A Platform konkrét működési szabályait és 

működésének feltételeit, a résztvevő Tagok határozzák meg. 

A Platformok listáját az SZMSZ 6. sz. melléklete tartalmazza. 

13. A Klaszter Menedzser  

A Klaszter Menedzser operatív irányítóként igazgatási feladatokat lát el. Feladata a Klaszter 

működtetésének biztosítása. Operatív, végrehajtó tevékenységét állandó jelleggel és az Operatív 

Testület megbízása alapján fejti ki. Az elvégzett munkáról az Operatív Testület ülésein beszámolási 

kötelezettséggel bír. 

 

Klaszter Menedzser díjazása elnyert pályázati forrásból illetve a tagdíjból kerül finanszírozásra. A 

finanszírozásával és a menedzseri tevékenység ellátásával kapcsolatosan az Operatív Testület 

jogosult javaslattal élni a Klaszter Bizottság felé. 

 
A Klaszter Menedzser feladatai az alábbiak: 

a) A Klaszter igazgatási feladatait látja el. 

b) Kezdeményezi az Operatív Testületnél a hatékony működéshez szükséges stratégiai 

döntések meghozatalát. 

c) A Klaszter Bizottsági ülések előkészítésében működik közre. 

d) Kidolgozza a Klaszter eredményességi mutatóit, és azt az Operatív Testület elé 

terjeszti jóváhagyásra 

e) Az Operatív Testület munkájának operatív segítése 

f) Az Operatív Testület határozatainak végrehajtása 

g) Szolgáltatások kialakítása, kapcsolattartás a partnerekkel 

h) Az Operatív Testület Elnökével együtt, a Klaszter képviselete hazai és külföldi 

szervezeteknél, a média irányában 



i) Minden év végéig az Operatív Testülettel közösen elkészíti a következő évre 

vonatkozó éves pénzügyi és feladattervet, valamint a Klaszter pénzügyi-, 

személyügyi-, marketing-, és cselekvési tervét, ennek részeként az átfogó beruházási, 

képzési és kiállítási keretét, amit az Operatív Testület a Klaszter Bizottság elé terjeszt. 

j) A Klaszter tevékenységének és pénzügyi gazdálkodásának beszámolóját negyedéves 

rendszerességgel írásban megküldi az Operatív Testületnek. 

k) Szakmai értékelés és javaslattétel a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt 

forrásainak) felhasználására 

l) Javaslattétel a fejlesztési területekre 

m) Részvétel a stratégia kialakításában 

n) Szorosan együttműködik a régió gazdaság-fejlesztő szervezeteivel 

 

14. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter gazdá lkodása 

a) A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjai a Klaszter működéséért legfeljebb 

éves tagdíj-befizetési kötelezettségük mértékéig felelősek.  

b) A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter költségeit a tagdíjakból, a szolgáltatásokból 

befolyó térítésekből, hozzájárulásokból és egyéb forrásokból fedezi.  

A tagdíjakból befolyó összeg a Klaszter alapszintű menedzsment feladatainak 

végzésére biztosít forrást. Az alapszintű klasztermenedzsmentbe nem sorolható, 

illetve platform-specifikus feladatok ellátására a tagság további hozzájárulásai, illetve 

a célirányos pályázati források biztosítanak keretet. 

c) A Klaszter Bizottság évenként állapítja meg a fizetendő tagdíj mértékét.  

d) A Klaszter Bizottság határozata alapján az érvényes tagdíjat az SZMSZ 7. sz. 

melléklete tartalmazza. A tagdíj a Klaszter Menedzser szervezeten keresztül, 

Megbízási díj keretében kerül elszámolásra. 

e) A Klaszter részére a Klaszter Menedzser, mint munkaszervezet gazdálkodik, oly 

módon, hogy könyveiben, pénz- és vagyonkezelésében biztosítja a Klaszter részére 

az elkülönített gazdálkodás feltételeit. 

 

15. Üzleti titok védelme 

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Tagjai és Támogatói kijelentik, hogy az együttműködés 

keretében tudomásukra jutott mindazon tényeket, adatokat, információkat, amelyek a Klaszter másik 

tagjára, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira és termékeire vonatkoznak, a 

jelen megállapodás hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően 5 évig bizalmasan kezelik, 

nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, illetőleg azokat egyéb módon sem használják 

fel és fokozott gondossággal járnak el annak érdekében, hogy azok harmadik személy birtokába ne 

kerüljenek, illetve tudomására ne jussanak. 



 

A titoktartási kötelezettség kiterjed a Klaszter Tagjaival munkaviszonyban, vállalkozói és 

munkavégzésre irányuló egyéb-, vagy tagsági jogviszonyban álló személyekre is. A Klaszter Tagjai 

kötelezik magukat arra, hogy a fent említett személyeknek a jelen megállapodással kapcsolatos tényt, 

adatot, információt kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben közölnek. A Klaszter Tagjai kötelezik 

továbbá magukat arra, hogy a fent említett személyekkel betartatják az üzleti titok védelmére 

vonatkozó jogszabályokat és a gazdasági életben kialakult szokásokat, továbbá olyan szerződéseket 

kötnek, amelyek kötelezik e személyeket a birtokukba került információk megtartására a 

munkaviszony-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb-, vagy a tagsági jogviszony 

megszűnése utáni időszakra is. 

 

Amennyiben a Klaszter valamely Tagja megsérti ezt, az részéről a Klaszter Alapító Okiratának, illetve 

e szabályzatnak (SZMSZ) a súlyos megszegésének minősül, amely maga után vonja a Klaszterből 

történő azonnali kizárását. 

 

16. Záró rendelkezések 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Alapító 

Okiratában foglaltaknak megfelelően a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter, Klaszter Bizottsága 

fogadta el, Szegeden, 2008. június 13. napján. 

 

Kelt: Szeged, 2008. június 13. 

 

 

 

 


