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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
„A”
A Klaszter szervezete és jogállása
1.
2.

Név: Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter (a továbbiakban: Klaszter)
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

3.

Levelezési címek:

4.

Alapítók: a Klaszter alapítói a 2012. április 4-i közgyűlésen elfogadott Alapító Okirat
mellékletében felsorolt tagok.
A Klaszter jelenlegi tagsága az 1. sz. mellékletben felsorolt Teljes Jogkörű Klasztertagok,
valamint Támogató Tagok önkéntes szakmai és területi alapú együttműködése.
A Klaszter működéséhez szükséges üzleti infrastruktúrát a klaszter menedzsment szervezetek
szerepét betöltő Ajkai Innovációs és Szolgáltató Nonprofit Kft., Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. és Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
biztosítja, közösen ellátva egyúttal a klaszter operatív működéséhez kapcsolódó menedzselési
feladatokat.

5.

A Klaszterbizottság:
A Klaszterbizottság összetétele tekintetében 3 (három) bizottsági tagot a Klaszterközgyűlés
választ, a mindenkori menedzsment szervezetek pedig 3 (három) tagot delegálnak.
A Klaszterbizottság tagjai szavazati joggal rendelkeznek.
A Klaszterbizottság elnökét tagjai közül választja meg.
A Klaszterbizottság jelen dokumentum elfogadásakor 6 (hat) főből áll: 1 (egy) elnök és 5
(négy) tag, az alábbi részletezés szerint:
A Klaszterközgyűlés által választott tagok:
Gellén László, a Poppe+Potthoff Hungária Kft. ügyvezető igazgatója
Hédl Sándor, a Bakony Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója
Tavaszi István, az IK Metál Kft ügyvezető igazgatója
A klaszter menedzsment szervezetei által delegált tagok:
Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Sebestyén Csaba, az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Szépvölgyi Ákos, Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit
Kft. ügyvezetője

6.

A Klaszter jogállása: A Klaszter nem jogi személy. minden Teljes Jogkörű Klasztertag és
Támogató Tag saját nevében tett együttműködési vállalása alapján és tartalommal vesz részt a
Klaszter tevékenységében.

7.

Klaszter megalapítása: A Klaszter a 2007. szeptember 27-én alapított Ajkai Mechatronikai
és Járműipari Klaszter, valamint a 2008. június 4-én alapított Közép-dunántúli Regionális
Innovációs
Klaszter
fúziójaként,
azok
jogutódlásával,
a
tagok
belépési

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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szándéknyilatkozatának kitöltésével, a fúziót megerősítő klaszterközgyűlésen, nyílt, egyhangú
szavazással jött létre. A jogutódlás és fúzió tényállásából kiindulva az alapítás időbeli hatálya
2007. szeptember 27-től határozatlan időre szól.
8.

A Klaszter szervezete: (részletes bemutatását ld. IV. fejezetben)
Klaszterközgyűlés
Klaszterbizottság
Klasztermenedzsment Szervezet(ek)

„B”
A Klaszter céljai, tevékenységi köre
1. A Bakony-Balaton
célkitűzései

Mechatronikai

és

Járműipari

Klaszter

főbb

A Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter létrehozásának és működésének stratégiai céljai
a járműiparban és a mechatronikában, mint a Közép-dunántúli Régió regionális
stratégiájában, operatív programjában, az Új Széchenyi Terv (ÚSzT) illetve Széchenyi
2020 tervdokumentumokban megfogalmazott kulcságazatában érdekelt szereplők területi
alapú együttműködésének erősítése, piaci pozíciójuk javítása, belföldi- és nemzetközi
kapcsolataik erősítése, közös érdekeken alapuló fejlesztések, beruházások kezdeményezése
és megvalósítása;
valamint a gazdasági versenyképesség növelése, a foglalkoztatottság színvonalának
emelése, az általános életminőség javítása, a működő-tőke megtartása és a tőkevonzó
képesség emelése;
a Közép-Dunántúli Régió Bakony-Balaton térségében, illetve az ezt kiegészítő, dunántúli
fejlesztési tengelyek mentén
A Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter létrehozásának és működésének operatív céljai
a térségi vállalkozásokat, oktatási intézményeket, K+F és felsőoktatási intézményeket,
szakmai- - és fejlesztési háttérszervezeteket és képviselő klasztertagok egymás közötti új, a
versenyképesség és foglalkoztatás színvonalát célzó együttműködési formáinak kialakítása
és fejlesztése
a klaszter egészének, tagok meghatározott csoportjának, illetve egyes tagjainak más,
tagsági viszonnyal nem rendelkező szervezetekkel kapcsolatos, a térségi versenyképesség
és foglalkoztatás színvonalát célzó együttműködési formáinak kialakítása és fejlesztése
az alapító és az alapítást követően csatlakozó vállalkozások beszállítói készségének,
képességének és lehetőségének a fejlesztése, melyen belül cél megvalósítani és fenntartani
a tagok között a partnerségen alapuló együttműködést az eltérő termékgyártók és piaci
szereplők között
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a Klaszterhez csatlakozó térségi vállalkozások, intézetek számára olyan, közösen
menedzselt szolgáltatásokat és fórumokat működtetni, melyek eredményeként a
klasztertagok tovább erősíthetik szerepüket a regionális gazdasági teljesítmény növelése
területén
a Klaszter létrehozásával és működtetésével, a tagok hozzá kívánnak járulni a térségi
(kiemelten a klaszterhez csatlakozó) vállalkozások versenyképességének erősítéséhez, a
vállalatok piacra jutási esélyének növeléséhez
a Klaszter – kiemelten a klaszter menedzsment szervezeteinek munkájára építve –
elősegíti a tagok részvételét az országos és regionális gazdaság- és technológia-fejlesztési
pályázatokon, támogatja a vállalkozások pénzpiaci lehetőségeinek bővítését és olyan
szakmai garanciarendszer kialakítását, amely a hitelhez jutás biztonságát is növeli
a Klaszter elősegíti a hazai és külföldi befektetők felkutatását és a térségben megjelent
külső működő tőke megtartását, a térségben működő kis- és középvállalkozások hálózati
együttműködésének fejlesztését, új beszállítói kapcsolatok kialakulását
A Klaszter a térség K+F intézményeivel – különösen a Pannon Egyetemmel, mint a
Klaszter Teljes Jogkörű Tagjával - biztosítja a tagok részére K + F tevékenységük
hatékonyságának növelését, illetve a térségi és regionális innováció eredményeinek
felhasználását

2. A Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter alapvető
tevékenységi köre
A Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter alapvető tevékenységi köre az alábbi:
A Klaszter céljainak elérése érdekében végzett, operatív működéséhez kapcsolódó menedzselési
feladatok, melyek különösen
a menedzselési feladatokat ellátó klasztermenedzsment szervezetek fenntartható
működtetését;
a Klaszter tagjai körében alkalmazott, illetve gazdasági-társadalmi környezetével
fenntartott kommunikációs csatornáinak folyamatos fejlesztését és fenntartható
működtetését;
valamint a mindenkori működéshez igazodó, - ebből adódóan folyamatosan nyomon
követett, a belső működés és a környezet elvárásai alapján aktualizált - szervezeti és
működési szabályozást
jelentik.
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A járműiparban és a mechatronikában, mint a Közép-Dunántúli Régió regionális stratégiájában,
operatív programjában, ill. az Új Széchenyi Terv (ÚSzT) illetve Széchenyi 2020
tervdokumentumokban megfogalmazott kulcságazataiban érdekelt szereplők területi alapú
együttműködésének erősítése, piaci pozíciójuk javítása, belföldi- és nemzetközi kapcsolataik
erősítése, közös érdekeken alapuló fejlesztések, beruházások kezdeményezése és megvalósítása
érdekében végrehajtott operatív feladatok, melyek különösen
a Klaszter működésével kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges
klaszterközgyűlések és klaszterbizottsági ülések előkészítését és eredményes lebonyolítását
a Klaszter egésze, illetve tagsága kapcsolati tőkéjét fejlesztő üzletember-találkozókat,
partnerkereső adatbázisok kialakítását és fenntartható fejlesztését
a Klaszter egésze, illetve tagsága tudástőkéjét fejlesztő tapasztalatcsere megbeszéléseket és
tudásmegosztó fórumok létrehozását és fenntartható fejlesztését, belső- és külső képzések
előkészítését és lebonyolítását,
a folyamatok, termékek és szolgáltatások versenyképes kialakítását és fejlesztését
eredményező, a kutatást, fejlesztést és innovációt középpontba helyező projektcsatornarendszer működtetését
a Klaszter egésze, illetve tagsága létezését, elért piaci eredményeit, kínálatát és keresletét
keretbe foglaló marketingstratégia, tervek és akciók kidolgozását és megvalósítását különösen kiemelve a közös honlap, hírlevél, elektronikus fórumok, levelezőrendszer
kifejlesztését és folyamatos naprakészségének biztosítását, az egységes arculat kialakítását
és képviseletét a kapcsolódó rendezvényeken és média platformokon
olyan közös beruházások előkészítését és megvalósulását, amelyek növelik a Klaszter
egészének és tagjainak versenyképességét
jelentik.

3. A Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter által biztosított
együttműködés előnyei
A Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter tagjai egyetértenek abban, hogy a Klaszter létrehozása
és fenntartható működtetése a Klasztertagok számára kölcsönösen előnyös, mivel
saját tevékenységük és területi együttműködésük révén növekszik a térség gazdasági
versenyképessége, a foglalkoztatottság és ezáltal érezhetően javul a térségben élők
életminősége
elősegíti Klaszter szolgáltatásainak kialakítását és fenntartható fejlesztését, ezáltal
hozzájárul a Klasztertagok, mint vállalkozások, oktatási intézmények, K+F intézmények
és gazdasági szereplők közötti együttműködések létrehozásához, illetve fejlesztéséhez;
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lehetőséget nyújt a járműiparban és a mechatronikában, mint a közép-dunántúli regionális
stratégiákban, operatív programban, Új Széchenyi Terv (ÚSzT) illetve Széchenyi 2020
tervdokumentumokban megfogalmazott kulcságazatokban működő Klaszter, illetve az
egyes Klasztertagok versenyképességének növelésére;
biztosítja a Klaszter menedzsment szervezeteinek, valamint menedzsment eszközeinek
fenntartható működtetését – lehetőség szerint kiaknázva Új Széchenyi Terv (ÚSzT) illetve
Széchenyi 2020 által biztosított támogatásokat;
olyan közös beruházások előkészítését és megvalósulását indukálja, amelyek növelik a
Klaszter egészének, illetve az egyes Klasztertagoknak a versenyképességét - lehetőség
szerint kiaknázva az Új Széchenyi Terv (ÚSzT) illetve Széchenyi 2020 által biztosított
támogatásokat;
hozzájárul az egyes Klasztertagok közötti, illetve más Klaszterekkel, vállalkozásokkal,
oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel (különösen a Pannon Egyetemmel, mint a
Klaszter Tagjaival) és gazdasági szereplőkkel kialakított, innováció orientált fejlesztések és
együttműködések létrejöttéhez;
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II. A KLASZTER TAGSÁGI RENDSZERE ÉS VISZONYAI
1. A Klaszter nyílt szervezet, az együttműködésbe bekapcsolódhatnak a Bakony-Balaton
térségben tevékenykedő más vállalkozások, oktatási intézmények, K+F intézmények és
gazdasági szereplők is, amennyiben azok a Klaszter által kitűzött célokat elfogadják, és aktívan
részt vesznek a Klaszter munkájában.
Az együttműködés az önkéntesség és a kölcsönös üzleti, szervezeti előnyökön alapul.
2. A Klaszterbe belépni oly módon lehet, hogy a belépni szándékozó új tag Csatlakozási
Szándéknyilatkozat kitöltésével kéri felvételét és eljuttatja kérelmét a Klaszterbizottsághoz
Új tag kérelméről a Klaszterbizottság dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.
A Klaszterbizottság döntéséről a soron következő Klaszterközgyűlést tájékoztatja.
A Klaszterbizottság döntését követően az új tag aláírásával (egyedi vagy integrált Aláírólapon)
igazolja a Klaszter Alapító Okirat és SzMSz elfogadását.
3. A tagok saját döntésük szerint tagságukat bármikor megszüntethetik a Klaszterbizottsághoz
eljuttatott írásos kérelemmel (Kilépési Szándéknyilatkozat).
A Klaszterbizottság a klasztertag kilépési szándékáról a soron következő Klaszterközgyűlést
tájékoztatja.
4. A Klaszter Tagsága Teljes Jogkörű Klasztertagokból és Támogató Tagokból áll.
A Klaszter Teljes Jogkörű Tagjai jogosultak a Klaszter közös szolgáltatásainak díjmentes vagy
kedvezményes igénybevételére és a Klaszterbizottságban való, képviselőjük útján történő
szerepvállalásra.
A Klaszter Támogató Tagjai egyedi elbírálás alapján jogosultak a Klaszter közös
szolgáltatásainak díjmentes, kedvezményes vagy teljes díjú igénybevételére. A Klaszter
Támogató Tagjai nem jogosultak a Klaszterbizottságban való szerepvállalásra.
5. A Teljes Jogkörű Klasztertagok tagsági díjának összege 50.000 Ft/év.
A Teljes Jogkörű Klasztertagok egyaránt jogosultak a tagsági díj készpénzben, illetve
természetben történő megfizetésére.
A tagsági díjat – nem természetben történő befizetés esetén - minden tárgyév végéig kell
befizetni a Klaszter szervezete által meghatározott bankszámlára. A nem természetben
befizető tagok számára - indokolt esetben, egyedi kérés a klaszter menedzsment
szervezetének engedélyezése alapján - a tárgyévet követő év június 30-ig, halasztott határidejű
tagdíjfizetésre van lehetősége.
A természetbeni megfizetés módja az érintett Teljes Jogkörű Klasztertag szakterületét érintő
tanácsadási, termelési vagy szolgáltatási tevékenység biztosítása, melyet a klaszter tagjai az
érintett, természetbeni megfizetésre jogosult, Teljes Jogkörű Klasztertag tekintetében
mindösszesen 50.000 Ft/tárgyév keret erejéig, térítésmentesen vehetnek igénybe.
A tagsági díj halasztott határidejű elmulasztása esetén - indokolt esetben, egyedi kérésre - a
Klaszterbizottság a befizetési határidő 6 hónappal, maximum a tárgyévet követő év december
31-ig történő meghosszabbítását engedélyezheti. Az ismételten elhalasztott határnapig nem
Alapító Okirat
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fizető tag tagsági jogviszonya az ismételten elhalasztott határnapot követő első napon,
automatikusan megszűnik.
A Támogató Tagok egyszeri regisztrációs díj megfizetésére kötelezettek, melynek nagyságát az
Klaszterbizottság határozza meg. A regisztrációs díjat a belépést követő 120 naptári napon
belül kell befizetni a Klaszter szervezete által kezelt bankszámlára. A Támogató Tagok tagsága
egyebekben díjmentes.
A támogatói tagsági díj mértékét és megfizetésének módját a Klaszterközgyűlés évenként
felülvizsgálja.
6. A Klaszter a működését külső szervezetek és tagszervezetei felé nyújtott szolgáltatások
bevételeiből, tagdíjakból, valamint nemzetközi- és hazai fejlesztési forrásokból kívánja
finanszírozni.
A Klaszter működésének mindenkori, éves szintű költségvetését a Klaszterbizottság dolgozza
ki és terjeszti jóváhagyásra a Klaszterközgyűlésnek.
A Klaszter bevételeit, kiadásait a Klaszterbizottság nyilvántartásában szereplő, elkülönített
alszámlán kell kezelni. A Klaszter működésével kapcsolatos számlák banki ellenjegyzése a
Klaszterbizottság Elnökének (illetve az Általa erre felhatalmazott személyeknek) aláírásával
történik.
Bevételi forrás hiányában a Klaszterközgyűlés dönt a működési költség biztosításáról, illetve a
Klaszter működési feltételeinek körülményeiről.
Fentiek alól kivételt képeznek a Klaszter működéséhez, költségvetéséhez szorosan kötődő,
ám egyedi szabályozás alá eső esetek, különösen a nemzetközi- és hazai fejlesztési forrásokból
finanszírozott, egyedi szabályozás alá eső fejlesztések.
7. A Klasztertagok jogai:
1. A Klasztertag jogosult a Klaszter működését érintő kérdésekkel kapcsolatos
információk teljes körű megszerzéséhez.
2. A Klasztertag jogosult a Klaszterközgyűlésen, illetve egyéb, a Klasztert érintő
összejöveteleken részt venni.
3. A Klasztertag jogosult a Klaszter munkájával kapcsolatos bírálatokra, amelyet a
Klaszterbizottsághoz juttat el, vagy a Klaszterközgyűlésen hoz nyilvánosságra.
4. A Klasztertag jogosult a Klaszter általános szolgáltatásainak igénybevételére,
különösen az alábbi területeken:
a Klaszter tagjai körében alkalmazott, illetve gazdasági-társadalmi környezetével
fenntartott kommunikációs csatornáinak használata;
a Klaszter egésze, illetve tagsága kapcsolati tőkéjét fejlesztő üzletembertalálkozókon való részvétel, partnerkereső adatbázisok használata;
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a Klaszter egésze, illetve tagsága tudástőkéjét fejlesztő tapasztalatcsere
megbeszéléseken és tudásmegosztó fórumokon, belső- és külső képzéseken való
részvétel;
a folyamatok, termékek és szolgáltatások versenyképes kialakítását és fejlesztését
eredményező, a kutatást, fejlesztést és innovációt középpontba helyező
projektcsatorna-rendszer használata;
a Klaszter egésze, illetve tagsága létezését, elért piaci eredményeit, kínálatát és
keresletét keretbe foglaló marketingstratégiában, tervekben és akciókban való
képviselet - különösen kiemelve a közös honlap, hírlevél, elektronikus fórumok,
levelezőrendszer használatát valamint a kapcsolódó rendezvényeken és média
platformokon való képviselet lehetőségét;
Az általános mértéktől eltérő, többletszolgáltatás esetén a többletszolgáltatásért a
Klaszter külön díjazást számolhat fel.
8. A Klasztertagok kötelezettségei:
1. A folyamatos tagság fenntartása érdekében a Teljes Jogkörű Klasztertag köteles az
éves tagsági díj II.5. pontban szabályozott módon történő megfizetésére.
2. Támogató tagsági díj fizetésének kötelezettsége esetén, a Klaszter folyamatos
működőképességének fenntartása érdekében, a Támogató Tag köteles annak
későbbiekben szabályozandó módon történő megfizetésére.
3. A Tag köteles az adataiban történt változásról a Klaszterbizottságot értesíteni.
4. A Klaszter hatékony működése érdekében minden Tag köteles a Klaszter munkájában
aktívan részt venni. Az aktív részvétel magában foglalja az együttműködési
területekhez a folyamatos javaslatok kimunkálását és megadását, illetve a
Klaszterközgyűléseken való részvételt.
5. Amennyiben a tag a 8.1. és 8.2. pontban foglalt kötelezettségeket nem teljesíti, az a
tagság megszűnését vonhatja maga után. A tagság megszűnéséről ilyen esetben is a
Klaszterbizottság dönt.

Alapító Okirat
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III. A KLASZTER SZERVEZETI MŰKÖDÉSÉNEK A RENDJE
„A”
A Klaszterközgyűlés
1. A Klaszterközgyűlés a Klaszter legfőbb döntéshozó szerve.
2. A Klaszterközgyűlésben a Teljes Jogkörű Klasztertagok szavazati, a Klaszter Támogató Tagjai
tanácskozási jogkörrel vesznek részt.
3. A Klaszterközgyűlést korlátozás nélküli alkalommal, de legalább évente egyszer, a
Klaszterbizottság kezdeményezésére össze kell hívni.
A Klaszterközgyűlést 30 napon belül akkor is össze kell hívni, ha azt a Klasztertagok 1/3-a
írásban a napirend megjelölésével kezdeményezi.
4. A Klaszterközgyűlés akkor határozatképes, ha a Teljes Jogkörű Klasztertagok többsége (50%
+ 1 fő) jelen van.
A Klaszterközgyűlés mindenkori napirendjén szereplő határozati előterjesztéseit a jelenlévő
Teljes Jogkörű Klasztertagok „Igen”, „Nem” vagy „Tartózkodik” szavazattal támogatják,
utasítják el vagy foglalnak el semleges álláspontot.
A Klaszterközgyűlés határozatait a jelenlévő Teljes Jogkörű Klasztertagok egyértelműen
támogató („Igen”) vagy elutasító („Nem”) többségi szavazatával (jelenlévő Teljes Jogkörű
Klasztertagok 50%-a + 1 szavazat) hozza meg.
A Klaszterközgyűlés szavazatait – rendkívüli esetben - írásos, illetve elektronikus úton is
meghozhatja. Ez esetben a szavazás mindenkori adat- és titokvédelmi szabályok alapján
történő előkészítése és lebonyolítása a klaszter menedzsment szervezeteinek felelőssége és
feladata.
5. A Klaszterközgyűlés összehívását a Klaszterbizottság végzi, minden esetben postai, személyes
vagy elektronikus úton kiküldött meghívóval és konkrét meghatározott napirendi pontokkal.
Új, szavazás alapján meghozandó, döntést igénylő napirendi pont felvétele akkor lehetséges,
ha a Klaszterközgyűlésen a Teljes Jogkörű Klasztertagok többsége (50 % + 1 fő) jelen van.
Ez esetben a napirendi pont felvételéről a Közgyűlés a jelenlévő Teljes Jogkörű Klasztertagok
egyértelműen támogató („Igen”) vagy elutasító („Nem”) többségi szavazatával (jelenlévő
Teljes Jogkörű Klasztertagok 50%-a + 1 szavazat) hozza meg döntését.
Új, szavazás alapján meghozandó, döntést nem igénylő napirendi pont felvételéről a
Közgyűlés a jelenlévő Teljes Jogkörű Klasztertagok egyértelműen támogató („Igen”) vagy
elutasító („Nem”) többségi szavazatával (jelenlévő Teljes Jogkörű Klasztertagok 50%-a + 1
szavazat) hozza meg döntését.
A meghívót a Klaszterközgyűlés előtt legalább 3 nappal korábban meg kell küldeni.
A meghívó és az egyes előterjesztések, tájékoztatók háttéranyagainak megküldése történhet
írásos vagy elektronikus formában (telefaxon, e-mailen keresztül). A napirendi pontok
előterjesztése a Klaszterközgyűlésen történhet szóbeli előterjesztésben is.
Alapító Okirat
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6. A Klaszterbizottság Elnöke a Klaszterközgyűlés levezető elnöke is egyben.
Akadályoztatása esetén a bizottság elnöke jelöli ki az őt helyettesítő személyt.
7. A Klaszterközgyűlésről a lényegi dolgokat tartalmazó, nem kifejezetten szószerinti
jegyzőkönyv készül.
A jegyzőkönyvvezetőt és az azt hitelesítő személyt a Klaszterközgyűlés elején kell
megválasztani a jelenlévő Teljes Jogkörű Klasztertagok egyértelműen támogató („Igen”)
többségi szavazatával (jelenlévő Teljes Jogkörű Klasztertagok 50%-a + 1 szavazat)
8. A Klaszterközgyűlés hatásköre:
Dönt a Klaszter Szervezeti és Működési Szabályozásáról.
Dönt a Klaszter működését biztosító éves költségvetésről.
Dönt a tagsági díj mértékéről.
Dönt a Klasztermenedzsment szerepkör megváltoztatásáról.
Megválasztja a Klaszterbizottság tagjait és ellenőrzi annak munkáját.

„B”
A Klaszterbizottság
1. A Klaszterbizottság a Klaszter irányító testülete.
2. A Klaszterbizottság összetétele tekintetében 3 (három) bizottsági tagot a Klaszterközgyűlés
választ, a mindenkori menedzsment szervezetek pedig 3 (három) tagot delegálnak.
A Klaszterbizottság jelen dokumentum elfogadásakor 6 (hat) főből áll: 1 (egy) elnök és 5
(négy) tag, az alábbi részletezés szerint:
A Klaszterközgyűlés által választott tagok:
Gellén László, a Poppe+Potthoff Hungária Kft. ügyvezető igazgatója
Hédl Sándor, a Bakony Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója
Tavaszi István, az IK Metál Kft ügyvezető igazgatója
A klaszter menedzsment szervezetei által delegált tagok:
Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Sebestyén Csaba, az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Szépvölgyi Ákos, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit
Kft. ügyvezetője
3.

A Klaszterközgyűlés évente felülvizsgálja a Klaszterbizottság személyi összetételét és a
területi, valamit szakterületi kiegyenlítésre való törekvés elve alapján módosíthatja annak
összetételét.

4.

Klaszterbizottság tagjai közül elnököt választ. A Klaszterbizottság elnöke jelen dokumentáció
aláírásakor:
Gellén László, a Poppe+Potthoff Hungária Kft. ügyvezető igazgatója
Alapító Okirat
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5. A Klaszterbizottság tagjai szavazati joggal rendelkeznek.
A Klaszterbizottság Döntéseit többségi szavazattal (jelenlévő, szavazati jogkörrel rendelkező
bizottsági tagok 50%-a + 1 szavazat) hozza.
Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazás kerül megrendezésre, ismételt szavazategyenlőség
esetén a tárgyalt napirend elnapolásra kerül.
A Klaszterbizottság szavazatait – rendkívüli esetben - írásos, illetve elektronikus úton is
meghozhatja. Ez esetben a szavazás mindenkori adat- és titokvédelmi szabályok alapján
történő előkészítése és lebonyolítása a klaszter menedzsment szervezeteinek felelőssége és
feladata.
6.

A Klaszterbizottság tagjainak képviselete, az érintett tag részéről írásban – egyedi vagy állandó
jelleggel - meghatalmazott személy által, az érintett tag mindenkori jogkörének betöltésével
helyettesíthető.
A Klaszterbizottság ülésén, a klaszterbizottsági tagok kezdeményezésére, tanácskozási vagy
részvételi jogkörrel más személyek is részt vehetnek.
A Klaszterbizottság képviseletét, a Klaszterbizottság elnökének írásbeli meghatalmazásával,
rendkívüli esetekben más személy is elláthatja.

7.

A Klaszterbizottság hatásköre az alábbiakra terjed ki:
Kidolgozza a Klaszter Alapító Okiratában, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatában rögzített fő célkitűzéseit és együttműködési területeit, szükség szerint
javaslatot tesz azok esetleges módosítására.
Kidolgozza és a Klaszterközgyűlés elé terjeszti a Klaszter Szervezeti és Működési
Szabályzatát, szükség szerint javaslatot tesz annak esetleges módosítására.
Dönt új tag belépéséről, ill. meglévő tag kilépéséről, esetleges kizárásáról. Ez utóbbi az
esetben eredményezhet döntési helyzetet, amennyiben az érintett tag Szervezeti Működési
Szabályzatban rögzített kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti.
Előkészíti a Klaszterközgyűlés összehívását, koordinálja annak lebonyolítását.
Dönt a Klaszter közös arculati megjelenéséről.
Összehangolja a Klaszter közösségi együttműködéséhez rendelkezésre álló mindenkori
források felhasználási céljait.
A Klaszter menedzsment szervezetével közösen kezeli a Klaszter dokumentumainak
archívumát.
Évente egy alkalommal beszámol a Klaszterközgyűlésnek a Klaszter szakmai munkájáról,
valamint gazdasági és pénzügyi helyzetéről.

8.

A Klaszterbizottság üléseiről a lényeget tartalmazó jegyzőkönyvet készít.
Alapító Okirat
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Döntéseiről, határozatairól sorszámot tartalmazó jegyzéket vezet, s azokról a soron
következő Klaszterközgyűlést érdemben tájékoztatja.
A mindenkori jegyzőkönyv vezetője a Klaszterbizottság elnökének kijelölése alapján a
Klaszterbizottság ülésére meghívást kap.
9.

A Klaszterbizottság Elnökének hatásköre az alábbiakra terjed ki:
A tagság által elfogadott működési dokumentumok alapján irányítja a Klaszter munkáját.
Összehangolja a Klaszter szervezetrendszerének - beleértve a Klaszterbizottságot, a
Klaszterközgyűlést és a Klaszter Menedzsment Szervezetet – a működését.
Jogosult a Klaszter kiadmányainak önálló aláírására.
Figyelemmel kíséri a Klaszter bevételeinek és kiadásainak alakulását a VII. fejezetben
rögzített részletezés szerint.
Szükség szerint – a III. „A” pontban részletezettek alapján -, összehívja a Klaszter
Klaszterközgyűlését.

„C”
A Klaszter Munkabizottságai
1. A Klaszter alapításkor Munkabizottságokat nem állít fel.
2. Munkabizottságok felállításának és működésük szabályozásának hatáskörével - a Klaszter
működési tapasztalatai alapján, a fenntartható, szervezeti feladatokhoz igazodó, adekvát
szervezeti struktúra kialakításának igénye esetén, a Klaszterbizottság javaslatára – a
Klaszterközgyűlés felhatalmazott.

„D”
A Klaszter Menedzsment Szervezete
1.

A Klaszter Alapító Okirat alapján a Klaszter Menedzsment Szervezetének funkcióját az Ajkai
Innovációs és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Közép-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Kft. és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja.

2. A Klaszter Menedzsment Szervezetének feladat- és hatásköre:
A Klaszter munkaszervezeteként tevékenykedik az együttműködésben.
Feladatait a Klaszterbizottsággal szoros együttműködésben végzi.
Ellátja az általános működési és szervezési feladatokat, a Klaszter kommunikációs,
marketing és PR feladatait.
Alapító Okirat
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Ellátja a Klaszter pénzügyi, gazdasági és adminisztratív feladatait, beleértve a keletkezett
iratok, dokumentumok saját, belső rendszerében kialakított szabályozás szerinti módon
történő archiválási és kezelési teendőit is.
Ellátja a Klaszter nemzetközi- és hazai fejlesztési forrásokból támogatott projektjeinek
menedzsment feladatait, a vállalt kötelezettségek végrehajtásának szakmai- és általános
menedzsmentjét egyaránt beleértve.
3. A klaszterbizottság és a menedzsment szervezetek külön megállapodásban rögzítik a munkaés feladatmegosztást a menedzsment szervezetek között.

„E”
Együttműködő partnerek
1. A Klaszter együttműködő partnereinek (Teljes Jogkörű Klasztertagok, valamint Támogató
Tagok) felsorolását ld. az 1. sz. mellékletben

Alapító Okirat
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IV. A KLASZTER MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZABÁLYOK (kiadmányozás, arculat, szellemi tulajdonvédelem)
1. A Klaszter kiadmányainak önálló aláírására a Klaszterbizottság Elnöke illetve a Klaszter
menedzsment szervezetének vezetője külön-külön, egy személyben jogosultak.
Rendkívüli esetben a kiadmányok aláírására a Klaszterbizottság Elnökének egyedi
meghatalmazása alapján más személy is jogosult. A Klaszter Közgyűlését a más személy általi
aláírás tényéről a Klaszterbizottság Elnöke legkésőbb a soron következő Közgyűlésen köteles
tájékoztatni.
2. A Klaszter hivatalos kiadmányain kötelező feltüntetni az alábbi elnevezést:
„Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter”
A Klaszternek fenti megállapításon túlmenő, arculati megjelenésével összefüggő,
kötelezettségei a Klaszter Arculati Kézikönyvében megfogalmazottak szerintiek terjednek ki.
A Klaszter Arculati Kézikönyvének mindenkori kialakítása a Klaszter létrejöttekör fuzionáló
Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter, valamint a Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Klaszter arculati elemeit, mint elévülhetetlen kiindulópontokat köteles figyelembe
venni, különös tekintettel az alábbi logok-ra:

A Klaszter jelen dokumentum elfogadásakor érvényben lévő logo-ja az alábbi:

3. A szellemi tulajdonvédelem és iparjogvédelem tekintetében a mindenkori jogszabályok és
etikai normák előírásainak illetve íratlan szabályainak betartása és betartatása a Klaszter
valamennyi tagjának kiemelt kötelezettsége.
A klaszter működtetésébe bevont szereplők kötelesek figyelembe venni a szellemi és
iparjogvédelmi tulajdonra vonatkozó rendszabályok betartását, az érintettek teljes és pontos
nyilvántartást vezetnek minden általuk alkalmazott, tulajdonvédelemmel bíró eszköz
„életútjáról”, megengedik a eszközök szállítóinak, hogy megvizsgálja nyilvántartásaikat annak
érdekében, hogy meghatározzák, hogy azok alkalmazása megfelel-e a szerződésekben
foglaltaknak.
Alapító Okirat
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A klaszter funkcionális működése során létrejövő termékek egyediek, nem támaszkodnak
védett megoldások eredményeinek jogtalan bevonására, tulajdonlásuk az azokat felhasználó és
a előállító/rendelkezésre bocsájtók közötti szerződésekben szabályozott.

V. TITOKTARTÁS
1. A Klaszterbizottság mindenkori elnökének előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Klaszter
működése során keletkezett anyagok, szellemi termékek bármely részének bárminemű
sokszorosítása vagy közzététele, illetve illetéktelen személy általi betekintés.
Fenti elvárás alól kivételt képez minden olyan egyedi eset, melyekkel kapcsolatosan a
környezeti szabályozás másként rendelkezik, azonban a sokszorosítás, a közzététel vagy a
betekintés tényéről a Klaszterbizottság mindenkori elnökét ez esetekben is tájékoztatni
szükséges.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen okirat kiinduló, eredeti okiratait az Ajkai Mechatronikai- és Járműipari Klaszter Tagsága
a 2007. december 14-i Taggyűlésén, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter a
2008. június 4-i Taggyűlésén, a Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter 2012.
április 4-i, 2015. május 6-i, illetve 2017. május 26-i Taggyűlésén fogadta el.

2. Az Szervezeti és Működési Szabályzatot – az Alapító Okirat módosításával együtt - a 2017.
május 26-i Klaszterközgyűlés hagyta jóvá, s a mellékelt Aláíró-lap aláírásával tette legitimmé.

Alapító Okirat
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1.sz. melléklet

A BAKONY-BALATON MECHATRONIKAI ÉS JÁRMŰIPARI
KLASZTER TAGJAI
TELJES JOGKÖRŰ TAGOK
Ajkai Elektronikai Kft. (Ajka)
AE-Plasztik Kft. (Ajka)
Ajka Városért Alapítvány (Ajka)
Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft.
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium (Ajka)
Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. (Ajka)
Alap Európa Kft. (Veszprém)
Bakony Elektronika Kft. (Zirc)
Balaton FSK Kft. (Ajka)
Balyfa Kft. (Tardos)
Baumidex Kft. (Ajka)
Boncsod Kft. (Úrkút)
Bourns Alkatrészgyártó Kft. (Ajka)
Continental Automotive Hungary Kft. (Veszprém)
Csaba Tool Kft. (Ajka)
Csavária Kft. (Zalahaláp)
Csejtei Fém-Vill Kft. (Zalaegerszeg)
Dorner Alumíniumöntöde (Ajka)
GNSZ Tervező Kft. (Nemesvámos)
Hajtó-Mű Kft. (Ajka)
Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt. (Pápa)
IK Metál Kft. (Székesfehérvár)
Johnson Controls Mezőlak Kft. (Mezőlak)
Kontex Kft. (Ajka)
Kókai Tömítéstechnikai Kft. (Ajka)
KDRIÜ Nonprofit Kft. (Székesfehérvár)
Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt. (Ajka)
Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. (Székesfehérvár)

Alapító Okirat
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MAL Zrt. (Ajka)
MetalTec 2001 Kft. (Ősi)
MTD Hungária Kft. (Nemesvámos)
Pannon Egyetem (Veszprém)
Payer Industries Hungary Kft. (Ajka)
Plasticor Műanyagfeldolgozó Kft. (Veszprém)
Poppe + Potthoff Hungária Kft. (Ajka)
Rhodius Magyarország Kft. (Tapolca)
Simon Műanyagfeldolgozó Egyéni Cég (Kőszárhegy)
SVI Hungary Kft. (Ajka)
Szatuna Kft. (Balatonfűzfő)
Termelés-Logistic-Centrum Kft. (Balatonfüred)
Unimontex Kft (Ajka)
Vesz-Mont 2000 Kft. (Ajka)
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Veszprém)
Zsoldos Kft. (Ajka)

TÁMOGATÓ TAGOK
-

Veszprém, 2017. május 26.
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