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Az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter  

Szervezeti és Működési Szabályzata 

a 2021. 03. 10.-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 

1. Az Szervezeti és Működési Szabályzat célja
a) Az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatának célja,

hogy részletesen meghatározza a Klaszter jogállására, működésére és szervezetére vonatkozó
szabályokat és ezeket rögzítve megalapozza a klasztertag vállalatok együttműködésének
hatékonyságát elősegítő kereteket

b) Az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter szervezete a következő szervezeti elemekből
épül fel:

a. Közgyűlés, amely a klaszter legfőbb döntéshozó szerve
b. Elnökség, amely a klaszter operatív döntéshozó és legfőbb döntés előkészítő szerve
c. A klaszter elnöke, aki a klaszter reprezentatív vezetője, a klaszter képviselője
d. A klasztermenedzser szervezet, amely szerződéses jogviszony alapján felelős a

klaszter operatív működéséért. A klasztermenedzser szervezet operatív kérdésekben
a klaszter hivatalos képviselője

e. Klasztermenedzsment szervezet vezetője, aki a klaszter operatív képviselője
f. Szekciók, amelyek szakmai szempontok alapján szerveződő klasztertagokból álló

informális csoportok
g. Érdekcsoportok, amely jelen SzMSz-ben meghatározott feltételek szerinti informális

csoportok elsősorban a kisebbségi jogok védelme érdekében ezekhez jogosultságok
köthetők.
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2. Klasztertagság 
2.1. Klasztertagok jogállása 

a) A klasztertag jogállása szerint lehet alapító tag, rendes tag, társult tag, illetve felfüggesztett 
tagságú tag 

b) Az alapító tag és a rendes tag jogosult: 
i. Képviselői útján részt venni, felszólalni és szavazni a klaszter közgyűléseken 

ii. Képviselőjét a vezető testületekbe jelöltetheti 
iii. Használhatja az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter tagja címet 
iv. Részt vehet a klasztermenedzser szervezet által szervezett programokon 
v. Jogosult az akkreditált klaszter tagvállalatoknak meghirdetett pályázatokon 

indulni. 
c) Az alapító és a rendes tag kötelezett: 

i. Meghatározott feltételek mellett tagdíj fizetésére 
ii. Meghatározott feltételek mellett sikerdíj fizetésére 

iii. A klaszter jó hírnevének megőrzésére 
iv. más klaszterhez való csatlakozása illetve alapításban való részvétele előtt a 

menedzsment szervezetet tájékoztatni szándékáról, valamint a 
csatlakozással, alapítással köteles az Elnökség vagy a menedzsment szervezet 
állásfoglalását megvárni. Az elnökség vagy a menedzsment szervezet 15 
napos határidővel köteles állásfoglalását megküldeni a klasztertag részére. 

v. Amennyiben egy tag 2010. 06. 30-i dátumot megelőzően már tag vagy alapító 
más klaszterben, úgy arról köteles informálni a menedzsment szervezetet. 

vi. Az elnyert támogatás(ok)ról rövid általános összefoglalót küldeni a 
menedzsment szervezet számára a támogatási döntés kézhezvételétől 
számított 1 hónapon belül, az erre készített formanyomtatvány alapján. 

d) Partner lehet bármely szervezet, vállalkozás, amely egyetért a klaszter céljaival, támogatja a 
klaszter tevékenységét, de nem felel meg a rendes tagsághoz szükséges követelményeknek. 

e) Partner jogosult: 
i. Képviselői útján részt venni, felszólalni a klaszter közgyűléseken 

ii. Használhatja az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter partnere címet 
iii. Részt vehet a klasztermenedzser szervezet által szervezett programokon 

f) Partner köteles a klaszter jó hírnevének ápolására megőrzésére 
g) Minden tag elismeri, hogy a klaszteren belül egymásnak ugyanúgy versenytársai, mint normál 

piaci környezeten. 
 

2.2. Klasztertag felvétele 
a) Klasztertag felvétele a tagjelölt felvételi kérelmével kezdeményezi. A klasztermenedzser 

szervezet elkészíti és a klaszter tagjelöltek számára rendelkezésre bocsátja a jelentkezési 
űrlapot 

b) A klasztertagjelöltnek legalább a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

i. Rendelkezik székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel az Észak-
Magyarországi Régió területén. Az Elnökség eltekinthet ezen előfeltételtől 
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abban az esetben, ha a klaszter hosszútávú stratégiai érdekei ezt szükségessé 
teszik. 

ii. Tevékenysége illeszkedik a klaszter céljaihoz, célkitűzéseihez 
iii. Legalább három rendes tag ajánlja a tag felvételét 

c) A tagjelölt a kitöltött jelentkezési lapot írásban juttatja el a klasztermenedzser szervezetnek, 
amely 5 napon belül továbbítja azt az elnökségnek. Az elnökség 30 napon belül elbírálja a 
tagfelvételi kérelmet. Az elnökség a döntés megalapozásához további információkat kérhet a 
tagjelölttől. 

d) Az elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja, ha úgy ítéli meg, hogy a tagjelölt vállalat 
i. A felvételi követelményeknek nem felel meg 

ii. A felvételi követelményeknek való megfelelést a vállalkozás nem támasztotta 
alá megfelelően 

iii. A felvételi kérelemben valótlan adatot szolgáltatott 
iv. Tevékenysége nem egyeztethető össze a klaszter céljaival 
v. Klasztertagsága nem járul hozzá a klaszter jó hírnevének fenntartásához 

e) Az elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja, ha az elnökség tagjai egyhangúlag nem 
támogatják a tagjelölt felvételét. Az elnökségnek nem kötelessége a szavazás alapján 
megszületett döntést megindokolnia. 

f) Az elnökség a tagfelvételi döntést írásban egyhangúlag hozza meg, a döntésről a tagjelöltet a 
klasztermenedzser szervezet tájékoztatja. Elutasító döntés esetén a tagjelölt szervezet a 
klasztermenedzser szervezeten keresztül a következő közgyűlésen kérheti az elutasító döntés 
felülvizsgálatát. 

g) Az elnökség jóváhagyó döntése esetén a tagjelölt az alapító okirat, a Szervezetei és Működési 
Szabályzat, valamint a Stratégia és Cselekvési terv elfogadásáról szóló dokumentum 
aláírásával válik a klaszter rendes tagjává. 

h) Partner felvételéről a társult tagjelölt írásbeli kérelme és egy klasztert tag ajánlása alapján az 
elnökég egyhangú szavazással dönt.  
 
2.3. Klasztertagság megszűnése: 

a) A klaszter tagság megszűnik: 
i. A tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével 

ii. A tagszervezet beolvadással, összeolvadással történő jogutódlással történő 
megszűnésével 

iii. A klaszter megszűnésével 
iv. A tagszervezet kilépő nyilatkozatával 

b) A klaszter tagság megszüntethető, a klasztertag a klaszterból kizárható, ha 
i. A klasztertag a klaszter jó hírnevét a klasztertag vétkes cselekményeivel 

súlyosan rontja 
ii. A tagdíj, sikerdíj fizetésére kötelezett klasztertag díjfizetési kötelezettségének 

felszólításra sem tesz eleget 
iii. A klaszterközgyűlésen három egymást követő alkalommal sem közvetlenül, 

sem kijelölt képviselő útján nem vesz részt, illetve nem képviselteti magát 
iv. A felfüggesztett tagságú klasztertag a felfüggesztéstől számított 2 éven belül 

sem szüntette meg a klasztertagság felfüggesztését megalapozó okot. 
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v. A klasztertag vállalkozásról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele 
szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére 
kötelező határozata van érvényben, továbbá a vállalkozások valamelyike 
jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelőzően az 
államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, 
vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben 
a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem 
teljesítette;  

vi. A klasztertag vállalkozás tevékenysége a hatályos környezetvédelmi 
előírásoknak nem felel meg 

vii. A klasztertag vállalkozás a működéséhez szükséges jogerős hatósági 
engedélyekkel nem rendelkezik; 

viii. A klasztertag vállalkozásról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az 
akkreditációs pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis adatot szolgáltat 

c) A klasztertagság automatikusan megszűnik a Cégbíróság/Megyei Bíróság 
felszámolást/végelszámolást elrendelő határozat jogerőre történő emelkedésének napján. 

d) A klasztertagság megszűntetéséről, a klaszterból való kizárásról az elnökség dönt. 
e) A kizáró döntéshez az szükséges, hogy a klaszter elnökség tagjainak mindegyike támogassa a 

klasztertag kizárását. Az elnökségnek nem kötelessége a szavazás alapján megszületett 
döntést megindokolnia. 

f) Azt elnökségi döntés felülvizsgálatára a klaszter közgyűlése jogosult a kizárásról szóló döntést 
követő ülésen. 
 
2.4. Tagság felfüggesztése 

a) A klasztertagság felfüggeszthető az elnökség egyhangú döntésével az alábbi esetekben: 
i. A klaszter tag csődeljárás alá kerülésével a csődeljárás ideje alatt 

ii. A klasztertag vállalkozás tevékenysége a hatályos környezetvédelmi 
előírásoknak nem felel meg 

iii. A klasztertag vállalkozás a működéséhez szükséges jogerős hatósági 
engedélyekkel nem rendelkezik; 

iv. A klasztertag vállalkozásról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele 
szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére 
kötelező határozata van érvényben, továbbá a vállalkozások valamelyike 
jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelőzően az 
államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, 
vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben 
a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem 
teljesítette;  

v. A klasztertag kérésére 
vi. A klasztertagság feltételeinek való átmeneti meg nem felelés esetén 

vii. Amennyiben a tagdíj fizetésre kötelezett tag tagdíj kötelezettségének első 
felszólítást követően sem tesz eleget 
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b) A klasztertagság felfüggesztése ideje alatt a klasztertag jogait nem gyakorolhatja, tagdíj 
fizetésre nem kötelezhető, ugyanakkor a felfüggesztés visszavonása esetén a felfüggesztés 
ideje alatti tagdíj utólagos megfizetésére kötelezett. 

c) A felfüggesztés megszűntetéséhez az elnökség egyhangú döntése szükséges. Az elnökségnek 
nem kötelessége a szavazás alapján megszületett döntést megindokolnia. 

d) A felfüggesztéssel kapcsolatos elnökségi döntések a döntés követő közgyűlési ülésen a 
közgyűlés által felülvizsgálhatók. 

 
 

2.5. Klaszter érdekcsoport 
a) A klaszter tagjai közé nagyvállalatok, oktatási intézmények és kutatási szervezetek, valamint 

kisvállalkozások tartoznak. Az érdekcsoportokat meghatározása a következők szerint 
történik:  

i. Nagyvállalatok: Azon klasztertag vállalatok csoportja, amelyek az utolsó lezárt 
üzleti évben elért értékesítés nettó árbevétele meghaladta az 1 milliárd 
forintot 

ii. Kisvállalkozások: Azon klasztertag vállalkozások, amelyek nem nagyvállalatok 
iii. Kutatószervezetek: A fenti két kategóriába nem tartozó tagszervezetek 

különös tekintettel a felsőoktatási intézményekre, alapítványokra, közhasznú 
szervezetekre, nonprofit gazdasági társaságokra. 

 
2.6. Tagdíjfizetési kötelezettség: 

a) Tagdíj fizetésére minden alapító és rendes klasztertag kötelezett. Az elnökség hatáskörébe 
tartozik a tagdíjfizetési kedvezmények meghatározása. 

b) Az elnökség által megadott tagdíj kedvezmény nem érintheti a klaszter taglétszámának több 
mint felét, és a megadott kedvezmények összértéke nem lehet több, mint a kedvezmények 
nélkül számított, elvi tagdíjbevétel fele. 

c) A tagdíj a tagszervezet méretének függvényében változik: A méret megállapításához a 
tárgyévet megelőző évi átlagos statisztikai állományi létszám szolgál alapul. Ezek alapján 
három sáv kerül kijelölésre: 0-tól 5 főig az éves tagdíj összege nettó 50 000 Ft. 6-tól 20 főig 
nettó 75 000 Ft, 21 fős és ennél nagyobb szervezetek esetében nettó 100 000 Ft. 
Amennyiben a statisztikai létszám nem egész szám, úgy a kerekítési szabályok szerint az érték 
egész számra kerekítendő. 

d) A tag dönthet megemelt, éves 500 000,- Ft-os tagdíj befizetéséről. Amennyiben a tag vállalja 
a megemelt tagdíj befizetését, úgy mentesül a 2.7.-ban részletezett sikerdíj fizetési 
kötelezettség alól. 

e) Egyedi döntés alapján, az elnökség engedélyével bármely tag dönthet a rá vonatkozó 
minimális tagdíjnál nagyobb díj befizetéséről. 

f) A tagdíjat évente egy alkalommal minden év március 31-éig köteles a tagdíjfizetésre 
kötelezett vállalkozás a klasztermenedzsment szervezet által kiállított számla ellenében a 
klasztermenedzser szervezet bankszámlájára történő átutalással megfizetni. 
 
2.7. Sikerdíjfizetési kötelezettség: 
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a) Alapító és rendes tag elnyert támogatás esetén a menedzsment szervezet részére köteles 
sikerdíjat fizetni, amennyiben a klaszterben való tagsága a projekt elbírálása során előnyhöz 
jutatta (pl. a klasztertagsága miatt volt jogosult pályázni, vagy plusz pontokat kaphatott, stb.). 

b) A sikerdíj mértéke az elnyert összeg 0,5%-a, de maximum a tagdíjfizetési sávoknak 
megfelelően rendre nettó 300 000, 400 000, illetve 500 000 Ft. Erről a klasztermenedzsment 
felé bejelentési kötelezettsége van, a sikerdíjat köteles az első támogatási összeg (vagy 
előleg) beérkezésétől számított egy hónapon belül a menedzsment szervezet számlájára 
átutalni.  

c)  A klasztertag, aki korábban tagdíjmentességre jogosult volt, és az adott évben fenti 
pályázatokon támogatást nyert úgy a tárgyévi tagdíjmentességét elveszíti és a továbbiakban 
nem jogosult tagdíjmentességet kérni.  

d) A nyertes projektekről a klasztertag köteles a klasztermanagement szervezetet írásban az 
erre rendszeresített formanyomtatványon keresztül a pályázat pozitív elbírálását követően 
30 napon belül írásban értesíteni. 

e) Amennyiben a klasztertag adott pályázaton más klaszterben betöltött tagságára tekintettel 
vett részt, abban az esetben a nyertes projektről szóló értesítéssel egyidőben a másik klaszter 
nyilatkozatát is be kell nyújtania fentiek igazolása végett a klasztermenedzsment 
szervezetnek. Ebben az esetben sikerdíj fizetésére a tag nem kötelezett. 
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3. A Klaszter közgyűlése 
 

3.1. A Közgyűlés összehívása 
g) A közgyűlést a klasztermenedzser szervezet vezetője írásban hívja össze. A közgyűlés 

napirendjét szintén a klasztermenedzser határozza meg. A meghívókat postai úton vagy 
elektronikus úton kell kiküldeni. A közgyűlési meghívás akkor tekinthető megfelelőnek, ha 
legalább a klaszter tagjainak 80% kézhez kapta a meghívókat. A meghívókat legkésőbb a 
közgyűlés tervezett időpontját megelőző 20 napon belül meg kell küldeni. 

h) A meghívóban legalább az alábbi adatoknak szerepelnie kell: 
i. A közgyűlés tervezett időpontja 

ii. A közgyűlés tervezett helyszíne 
i) Amennyiben a közgyűlés napirendje az alapító okirat, a szervezeti és működési szabályzat, a 

stratégia és cselekvési terv módosítását érinti úgy a közgyűlés előtt azt szintén meg kell 
küldeni a tagoknak. 

j) A közgyűlés időpontjára az elnökség, annak hiányában a klasztermenedzser tesz javaslatot a 
legalább 25 nappal a közgyűlés tervezett időpontja előtt. 

k) A közgyűlés tervezett napirendjét a klasztermenedzser szervezet az elnökséggel egyeztetve 
állítja össze. 

l) A közgyűlés akkor hívható össsze kizárólag, ha annak időpontját és napirendjét minden 
elnökségi tag elfogadta és ezt minden elnökségi tag írásban is megerősítette a 
klasztermenedzser és a többi elnökségi tag irányában. Amennyiben nincs érvényes 
mandátummal rendelkező elnökség, úgy a közgyűlés összehívására a klasztermenedzsernek 
jóváhagyás hiányában is joga van. 

m) Bármely klasztertag jogosult bármely a klasztert érintő témát a napirendre vételre javasolni. 
A meghívó kiküldését megelőzően a javaslatokról az elnökség dönt, a meghívók kiküldését 
követően amennyiben az elnökség a javaslat napirendre vételét nem javasolja a 
kezdeményező ismételt kérése esetén a közgyűlés dönt. Az elnökség köteles napirendre 
venni a javaslatot, ha azt: 

i. A tagszervezetek legalább 20%-a kéri 
ii. Azt érdekcsoportokból legalább egy-egy tagszervezet és összesen 5 

tagszervezet kéri 
n) A klasztermenedzsment szervezet vezetője felelős a közgyűlés helyszínének és egyéb 

technikai feltételeknek biztosításáról gondoskodni, az ezzel kapcsolatos költségeket a 
klasztermenedzser szervezet fedezi. 

o) A közgyűlés helyszínére való belépés biztosítása a klasztermenedzser szervezet felelőssége és 
kötelezettsége. 
 

3.2. A közgyűlésen való részvétel és a képviselet szabályai 
a) A tagszervezetek a közgyűlésen a szervezeti és működési szabályzatban megjelölt képviselőik 

útján képviseltetik magukat. A képviselőket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú 
mellékletében kell rögzíteni. A klasztertag képviselőként jelölheti bármely munkavállalóját, 
tulajdonosát, vagy tulajdonosa hivatalos képviselőjét, vagy a tagszervezet hivatalos 
képviselőjét is. Egy klasztertag maximum 3 képviselőt jelölhet, akik jogosultak a közgyűlésen 
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részt venni. Együttes részvétel esetén kizárólag egy képviselőnek van szavazati joga. A 
szavazati jog feletti rendelkezést a közgyűlés megkezdésekor jelezni kell a levezető elnök felé. 

b) Abban az esetben, ha a tagszervezetek megjelölt képviselői nem tudnak részt venni a 
közgyűlésen jogosultak maguk helyett képviselőt jelölni. 

c) A képviselő lehet egy másik klasztertag képviselője, vagy más harmadik személy. 
d) Amennyiben a kijelölt képviselő más klasztertag képviselője a képviselet tényét a 

klasztermenedzser szervezet vezetőjének és az elnökségnek megküldött levélben, vagy 
elektronikus levélben elegendő közölni. 

e) Amennyiben a kijelölt képviselő harmadik személy a képviselet írásos, formailag megfelelő 
meghatalmazó levél alapján történik. A meghatalmazott mandátumát a közgyűlés 
megkezdését megelőzően a klasztermenedzser szervezet vezetője ellenőrzi. 

f) A képviseleti jelölés szólhat kötött mandátumra, vagy szabad mandátumra. Kötött 
mandátumnak csak a harmadik személy képviselő esetében van helye és annak terjedelmét a 
meghatalmazásban közölni kell. 
 

3.3. A Közgyűlés levezetése 
a) A klaszter közgyűlés zárt vagy nyílt ülés keretei között ülésezik.  
b) A közgyűlés akkor határozatképes, ha  

i. képviselő, vagy kijelölt képviselője útján megjelenik a tagok legalább fele és 
ii. klasztertagok utolsó lezárt éve alapján számított értékesítés nettó 

árbevételének legalább 20%-a képviselve van és 
iii. jelölhető levezető elnök. 

c) Nyílt ülésen részt vehet minden meghívott, valamint minden meghívott által előre delegált 
további egy személy. Amennyiben a meghívott a nyílt ülésre további egy személyt kíván 
meghívni azt a legkésőbb a közgyűlést megelőző napon írásban jeleznie kell az elnökségnek 
és klasztermenedzsment szervezet vezetőjének. 

d) Zárt ülést kezdeményezhet a klasztermenedzser szervezet az elnökség javaslatára a közgyűlés 
összehívásával egy időben. Zárt ülés rendelhető el a jelenlévő klasztertagok 25%-a kérésére. 
A zárt ülésen kizárólag az elnökség tagjai, a klasztertagok képviselői valamint a 
klasztermenedzser szervezet vezetője valamint a zárt ülésen résztvevők többsége által 
részvételre jóváhagyott harmadik személyek, szakértők vehetnek részt. Zárt ülést egy, vagy 
több napirendi pont vonatkozásában, a napirendi pont megjelölésével és indoklással hívható 
össze. A zárt ülésen elhangzottakról hangfelvétel, jegyzőkönyv nem készülhet. A zárt ülésen 
született döntésekről elkülönített jegyzőkönyv készül, amelyet a helyszínen vesznek fel, és az 
ülésen résztvevők mindegyike aláírásával látja el. 

e) A közgyűlés levezetése a klaszter menedzserszervezet vezetőjének feladata, amennyiben az 
nincs jelen ezt a feladatot az elnökség egy tagja veszi át, akinek személyéről az elnökség 
jelenlévő tagjai döntenek. 

f) A közgyűlés első lépéseként a közgyűlés elfogadja a napirendet, illetve dönt a napirend 
esetleges módosításáról, szükség esetén zárt ülést rendel el. 

g) A közgyűlésen felszólalhat az adott napirend esetében bármely klasztertag képviselője, illetve 
kijelölt képviselője. Más résztvevő csak abban az esetben, ha a levezető elnöktől szót kap. 

h) A közgyűlés a napirendi pontot kötetlen vita keretei között folytatja le. Egy napirendi pont 
esetében a vita maximálisan 20 percig tarthat, amelyet egy alkalommal újabb 20 perccel 
meghosszabbítható. A kötetlen vita lezárásakor a levezető elnök felolvassa a döntési 
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javaslatot, amelyről a résztvevők kézfeltétellel szavaznak. A szavazatokat a levezető elnök 
összeszámolja és kimondja a döntést. 

i) A közgyűlés a jelen lévő klasztertagok egyszerű többségének szavazatával hoz döntést, kivéve 
az alapító okiratban meghatározott eseteket. 
 

j) A szavazás a levezető elnök döntése alapján történhet: 
i. Kézfeltartással 

ii. Egyenként 
iii. Írásban 

k) A közgyűlésen minden klasztertag egy szavazattal rendelkezik. Egy klasztertag szavazata, 
amely kijelölt képviselőként is eljár a kézfeltartással történő szavazás esetén nem osztható 
meg. Amennyiben a kijelölt képviselőként eljáró klasztertag a saját és a képviselt szavazatot 
meg kívánja osztani egyenkénti szavazást kérhet, amelynek a levezető elnök köteles helyt 
adni. 

l) A közgyűlés bezárását a levezető elnök kezdeményezheti, amennyiben 
i. A napirendre vett kérdések mindegyikében döntés született 

ii. A közgyűlés a tervezett hosszúságnál kétszer hosszabbra nyúlt 
iii. A közgyűlés elveszti határozatképességét 

m) A közgyűlés üléséről készülő jegyzőkönyv vezetéséről a klasztermenedzser szervezet vezetője 
köteles gondoskodni. A klasztermenedzsment szervezet vezetője köteles az ülésről készült 
összefoglalót az ülést követő 30 napon belül a klasztertagoknak megküldeni. 

n) A közgyűlési ülésen készülő hangfelvételt és a felvett jegyzőkönyveket, beleértve a zárt ülés 
döntési jegyzőkönyveit a klasztermenedzser szervezet kezeli és köteles legalább 5 évig 
megőrizni azokat. A klasztermenedzser szervezet székhelyén a tárolt dokumentumokba a 
klasztertagok képviselőinek betekintést kell engedni és lehetőséget kell adni az ezekről 
történő másolat készítésére. 

 
3.4. Közgyűlési döntés a közgyűlés összehívása nélkül 
a) Két közgyűlés között az alapító okiratban ki nem zárt kérdések kivételével kezdeményezhető 

a közgyűlési döntés a közgyűlés összehívása nélkül. 
b) Ebben az esetben a klasztermenedzser szervezet vezetője az elnökség egyhangú, írásbeli 

jóváhagyásával írásban küldi ki a döntéshozatalhoz szükséges információkat a klasztertagok 
képviselőinek. A kiküldött döntéshozó dokumentum az alábbiakat tartalmazza legalább: 

i. Az eldöntendő kérdést olyan formában, amelyre egyértelmű igen, vagy nem 
válasz adható 

ii. Az eldöntendő kérdés hátterét adó információk tömör megfogalmazását 
iii. A döntés visszaküldésének határidejét 

c) A kérdés kiküldésére a közgyűlési meghívó kiküldésére vonatkozó szabályok az irányadók. 
d) Az ilyen módon kiküldött kérdésekre a klasztertagok képviselői a meghatározott határidőig 

írásban, vagy elektronikus úton igen vagy nem szavakkal válaszolnak. 
e) A határidőként megadott napot követő három napon belül a klasztermenedzser szervezet 

vezetője összesíti a szavazatokat és jegyzőkönyvet vesz fel az eredményről. 
f) A döntés akkor hatályos, ha klasztertagok legalább fele válaszolt és a válaszadók között 

mindegyik érdekcsoport legalább egy-egy tagszervezettel képviselve volt. 
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g) A döntésről szóló jegyzőkönyvet a klasztermenedzsment szervezet vezetője köteles a döntés 
követő 20 napon megküldeni a klasztertagoknak. 
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4. A Klaszter elnöksége 
4.1.  Az elnökség jogállása 
a. A klaszter elnöksége a klaszter legfontosabb operatív döntéshozó testülete. Az elnökséget a 

klaszter közgyűlése választja határozatlan időre.  
b. Az elnökség öt tagból áll, melyből 3 tagot ipari képviseleti tagként választanak meg, 1-1 tagot 

a klaszterben részt vevő egyetemek képviselői jogosultak betölteni. 
c. Az elnökség vezetőjét, az elnököt, az elnökség tagjai maguk közül választják. 
d. Az elnökség a döntéseket egyszerű többséggel vagy egyhangúlag hozza, az elnökség 

döntéshozatala során fokozottan alkalmazza az online eszközöket és a gyors és hatékony 
döntéshozatal érdekében nagy szerepet kap az elnökségi tagok informális kapcsolattartása. 
Ennek keretében az elnökség hivatalos döntése megszülethet az elnök által az elnökségi 
tagoknak küldött e-mail formájában, ahol legalább egy elnökségi tag kifejezett 
hozzájárulásával a döntés érvényessé válik. 

e. Az elnökség egyhangúlag dönt és írásban rögzített módon a következő kérdésekben: 
i. Az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Stratégiai és 

Cselekvési Terv módosítását eredményező a Közgyűlés elé tárandó javaslatok 
esetében 

ii. A közgyűlés összehívása nélküli döntési javaslatok esetében 
iii. A tag kizárását, a tagság felfüggesztését, új tag felvételét érintő kérdések 
iv. Javaslat klasztermenedzsment szervezetre 
v. Javaslat klaszter közgyűlés időpontra és napirendre 

vi. Menedzsment szervezettel egyetértésben állásfoglalást hoz egy klasztertag 
más klaszterbe való belépésének hatásáról, és arról 15 napon belül 
tájékoztatja a klasztertagot. 

 
4.2. Elnökségi tagok jelölése  
a. Az elnökség 3 ipari képvielelti tagját a klasztertagok – kivétel a klaszterben tag 2 egyetem - 

jelölhetik írásban vagy a közgyűlésen szóban. Minden klasztertag maximum öt személyt 
jelölhet az elnökségbe. Elnökségi tagként kizárólag a klasztertag az SZMSZ 1. számú 
mellékletében szereplő képviselője jelölhető.  

b. Amennyiben valamely ipari képviseleti tag mandátuma lemondással szűnik meg, az elnökség 
maradó tagjai jogosultak a következő közgyűlésre a távozó tag helyett új tagra jelölést tenni. 

c. Az elnökség 1-1 egyetemi képviseleti tagjára az tag egyetemek mindenkori rektorai 
jogosultak jelölést tenni. 

d. Az elnökségi tagjelölés a meghirdetett közgyűlést megelőzően 5 nappal vagy az erre szolgáló 
közgyűlésen történik névtelenül, írásban leadott jelölésekkel. 

e. Abban az esetben, ha öt érvényes jelölés nem valósul meg az érvényes tagjelöltek mellé 
pótkörben kell a minimális jelölti szám eléréséhez szükséges jelölt számot biztosítani. 
 

4.3 Az elnökségi tagok megválasztása 
a. Az elnökségi tagokat az érvényesen jelölt tagjelöltek közül a közgyűlés választja meg.  
b. Az elnökségi tagok választása során minden klasztertag egy szavazatot adhat le az érvényes 

elnökségi tagjelöltek egyikére. A legtöbb szavazatot kapó öt tagjelölt lesz elnökségi tag,  
c. Minden elnökségi tag jogosult megválasztását követően az első elnökségi ülés során 

elnökségi póttag megjelölésére. Amennyiben valamely elnökségi tag mandátuma megszűnik, 
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úgy az általa jelölt elnökségi póttag jogosult a pozíciót betölteni. Az elnökségi póttag az 
elnökségi feladatokat a következő rendes közgyűlésig jogosult elvégezni. Rendes elnökségi 
tag megválasztása a közgyűlés hatásköre. 

d. Az elnökség tevékenységéért ellenértékre nem jogosult. 

 

4.4  Az elnökség, az elnökségi tag mandátumának megszűnése 
a) Az elnökségi tag mandátuma megszűnik: 

i. Az elnökség mandátumának megszűnésével 
ii. Az elnökségi tag halálával 

iii. Az elnökségi tag által képviselt tagszervezet klaszter tagságának 
megszűnésével 

iv. Az elnökségi tag által képviselt tagszervezet klaszter tagságának 
felfüggesztésével 

v. Az elnökségi tag által képviselt tagszervezet és az elnökségi tag közötti 
alapjogviszony (tulajdonosi jogviszony, munkaviszony, ügyvezetői/vállalkozói 
jogviszony, stb) megszűnésével 

vi. Az elnökségi tag tagszervezet általi visszahívásával 
vii. Az elnökségi tag lemondásával 

b) Az elnökség mandátuma megszűnik: 
i. A klaszter megszűnésével 

ii. Lemondással 
iii. Az elnökségi tagok száma négy alá csökken és nincs több elnökségi póttag 
iv. Az elnökség visszahívásával 

c) Az elnökség visszahívásáról a tagok legalább 20%-ának javaslatára a klaszter közgyűlés 
kétharmados többséggel dönt. Amennyiben a közgyűlés az elnökség visszahívásáról döntött, 
köteles ugyanazon a közgyűlési ülésen a visszahívott elnökség helyére új elnököt választani. 
Amennyiben a közgyűlés új elnököt nem tud választani az elnökség visszahívására tett 
javaslat elfogadása semmisnek tekinthető.  

d) A klaszter elnökség tagja képviselheti a klasztert a hivatalos rendezvényeken, a sajtóban, 
valamint a kutatatás-fejlesztési közösség előtt. 

 
4.5  A klaszter elnöke 
a) A klaszter elnöke képviseli a klasztert a hivatalos rendezvényeken, a sajtóban, valamint a 

kutatatás-fejlesztési közösség előtt. 
b) Az elnök a klaszterrel kapcsolatos kérdésekben jogosult a nyilvános nyilatkozattételre. 
c) Az elnök jogosult egyedi döntés alapján a közgyűlés napirendjére tűzni egyes kérdéseket, 

továbbá amennyiben az elnökség összehívása akadályokba ütközik halasztást nem tűrő 
ügyekben az elnökség összehívása nélkül döntést hozni. Ilyen esetben az elnökséget az 
akadályoztatás megszűnését követően haladéktalanul össze kell hívni és az elnökség az elnök 
által hozott döntését köteles megvizsgálni és döntést hozni annak megerősítéséről, vagy 
elvetéséről. 
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d) A klaszter elnökét a klaszter elnökség tagjai közül választja. A szavazatok értékelésénél a 
legtöbb szavazatot kapott elnökségi tag szavazatát nem kell számításba venni. A klaszter 
elnök választást addig kell megismételni, amíg eredményre vezet. 

e) A klaszter elnökének lemondása esetén az elnökség a soron következő ülésen új elnököt 
választ. 
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5 Klasztermenedzser szervezet 
5.1 A klasztermenedzser szervezet jogállása 
a) A klasztermenedzser szervezet a klaszter tagjaitól jogilag elkülönített szervezet, amely mint 

klasztermenedzser szervezet jogosult a klaszter képviseletére 
b) A klasztermenedzser szervezet kiválasztása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, arra javaslatot 

az elnökség tehet. 
c) Klasztermenedzser szervezet csak olyan szervezet lehet,  

i. amelyben egyik klaszter tagvállalat sem gyakorol többségi befolyást. 
ii. amely, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon 

székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy közhasznú társaság 
iii. amely, nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt 

d) A Klasztermenedzsment szervezet klaszter menedzsment szerződést köt, amelyet az Elnökség 
egyhangúan hagy jóvá. A klasztermenedzser szervezet és a klaszter egyéb szervezeti 
egységeinek kapcsolatát a klasztermenedzsment szerződésben kell részletesen szabályozni 

e) Klasztermenedzsment szerződés felbontásának szabályait részletesen a klasztermenedzser 
szerződés szabályozza, de a klasztermenedzser szerződés minden esetben felbontható, ha 

a. A klasztermenedzser szervezet a klaszter és tagjai jó hírnevét veszélyeztető módon 
jár el 

b. A klasztermenedzser szervezettel szembeni feltételeknek nem felel meg 
c. A közgyűlés minősített többséggel ilyen tartalmú döntést hoz. 

 
5.2 A klasztermenedzser szervezet feladatai 
a) A klasztermenedzser szervezet az alapító okiratban meghatározottakon túl az alábbi 

feladatokat látja el: 
i. Székhelyén gondoskodik klaszter működéséhez kapcsolódó dokumentumok 

iratok megfelelő tárolásáról és őrzéséről 
ii. Segíti és támogatja a klaszter testületeinek, szervezeti egységeinek munkáját 

b) Elismeri, hogy a rendes tagok egyenlő partnerek a klaszteren belül, a birtokába jutott 
információk kezelésével a klasztertagokat hátrányosan nem különböztetheti meg. 

 

6 Klasztermenedzser szervezet vezetője 
6.1 Klasztermenedzser szervezet vezetőjének jogállása 
a) A Klasztermenedzser szervezet vezetőjének kiválasztása a klasztermenedzsment szervezet 

feladata. 
b) A Klasztermenedzsment szervezet vezetőjének személye ellen a klaszter elnöksége, illetve a 

közgyűlés, egy-egy alkalommal vétóval élhet a klasztermenedzsment szervezetnél. 
c) A Klasztermenedzsment szervezet vezetőjét a klasztermenedzser szervezet köteles leváltani 

abban az esetben, ha tevékenysége a klasztermenedzsment szerződésbe, vagy jelen SZMSZ-
ben meghatározott egyéb feltételekbe, szabályokba ütközik. 

d) A klasztermenedzsment szervezet vezetőjének feladatait, jogállását részletesen a 
klasztermenedzser szerződésben kell szabályozni. 
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7 Titoktartás 
a) A klaszter tagjai illetve tisztségviselői, továbbá a klaszter menedzser szervezet munkavállalói,

vagy bármely egyéb a klaszter tevékenységébe bekapcsolódó harmadik személy a klaszter
működési keretei között a tudomására jutott, a klasztert, a klasztertagokat, a
klasztermenedzser szervezetet és azok tevékenységét érintő bármely bizalmas információt,
különös tekintettel az üzleti titoknak minősülő információkat, valamint a kutatás-fejlesztés
célokra, tervekre vonatkozó információkra köteles megtartani, bizalmasan kezelni és
harmadik személlyel azt az érintett hozzájárulása nélkül nem közölheti.

b) A klaszter tagjai az együttműködés során tudomásukra jutott, megismert műszaki
megoldásokat, eljárásokat, know-how-t, legjobb gyakorlatot az érintett hozzájárulása nélkül
tovább nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja.

8 A szellemi jogok rendezése 
a) A klaszter tagjai a klaszteren belüli együttműködések keretei között a szellemi jogokat érintő

kérdéseket kötelesek egymás között írásban rendezni.
b) A szellemi jogokat érintő vitás kérdések esetén a klasztertagok megállapodásukban kiköthetik

a klaszter elnökség mediátorként való igénybevételére

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter közgyűlés a 
mai napon jóváhagyta és a klasztertagok mindegyik jóváhagyólag aláírásával látta el. 

Kelt: 2009. december 15. 

Módosítva 2010. június 30-án a rögzített szabályoknak megfelelően, a Közgyűlés döntése alapján. 

Módosítva 2011. március 28-án a rögzített szabályoknak megfelelően, a Közgyűlés döntése alapján. 

Módosítva 2012. február 14-én a rögzített szabályoknak megfelelően, a Közgyűlés döntése alapján. 

Módosítva 2012. március 29-én a szabályoknak megfelelően, a Közgyűlés döntése alapján. 

Módosítva 2021. március 10-én a rögzített szabályoknak megfelelően, a Közgyűlés döntése alapján. 


