Hírös Beszállítói Klaszter
Szervezeti és Működési Szabályzata
I. Általános rendelkezések
A Hírös Beszállítói Klaszter a Dél-alföld területén működő, potenciálisan érdekelt vagy azzá
tehető cégek, kutató-fejlesztő és gazdaság-fejlesztő szervezetek szövetsége, amelyet az
Alapítók a klaszter létrehozását célzó Együttműködési megállapodás aláírásával alapítottak
meg.
A szervezet neve: Hírös Beszállítói Klaszter, rövidítve HBK
A szervezet angol neve: Hírös Supplier Cluster
Levelezési címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt.4.
Telefon: 36 (76) 501 500
e-mail: info@hirosklaszter.hu
web: www.hirosklaszter.hu
A szervezet célja:
A Dél-alföldi Régióban, a gyártásában érdekelt, vagy potenciálisan érdekelt cégek tömörítése,
közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, együttes fellépésükkel piacképességük
növelése, a cégek vezetőinek és alkalmazottainak szakmai megerősödése, nemzetközileg is
látható méretű gazdasági és szakmai szövetség működtetése. Együttműködés a szakmai
célokat segítő tudományos, kutató-fejlesztő és gazdaság-fejlesztő szervezetekkel.
A Hírös Beszállítói Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát a klasztert alapító tagok
írják alá.
Alapítók:
- Agrikon Fémipari Zrt.
- Agrikon Logisztika Kft.
- Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Csaba Metál Zrt.
- EMIKA Zrt.
- HUPA Gépészmérnöki Bt.
- Kalo-MÉH Trans Kft.
- Kaloplasztik Kft.
- Kecskeméti Főiskola
- Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
- Knorr-Bremse Kft.
- Kunplast-Karsai Zrt.
- Metalconstruct Zrt.
- Pata József Gépipari Kft.
- PET Mérnöki Iroda EC.
- Phoenix Mecano Kecskemét Kft.
- Pro Patria Electronics Kft.
- Szimikron Kft.
- UNICREDIT Bank Zrt.

1/6

A klaszter szervezet nyitott, ahhoz a szakmai és eljárási feltételek betartásával bárki
csatlakozhat, aki elfogadja, és aláírásával hitelesíti az alapító dokumentumot és a Szervezeti
és Működési Szabályzatban foglaltakat.
A tagsági viszony keletkezése:
A Hírös Beszállítói Klaszter első tagsági körét az Alapítók képezik. További tagok
csatlakozása a klaszter-tagok 50%-os ajánlásával történhet meg, amelyhez a csatlakozni
kívánó cég, magánszemély vagy szervezet rövid ismertetést ad szakmai munkájáról,
referenciáiról, fejlesztési és távlati elképzeléseiről, kitölti és benyújtja a Belépési
nyilatkozatot, és elfogadja az Együttműködési megállapodást, és a Szervezeti és Működési
Szabályzatot. A tagok felvételéről fentiek figyelembevételével az Klaszterbizottság dönt.
A tagok képviselete
A Klasztertagok (szervezetek) képviseletét a jelentkezéskor a Belépési nyilatkozatban
megadott vezető vagy kapcsolattartó, ill. az általuk írásban meghatalmazott személy látja el.
Támogató tag
A tagokkal minden tekintetben azonos jogosítványokkal és kötelezettségekkel bíró Támogató
tagok státusza abban különbözik a többi tag státuszától, hogy számukra a tagságból adódóan
nem a beszállítói szakmai képességek fokozása az elsődleges cél, hanem a Klaszter, a tagok
és partnereik számára történő (pl. pénzügyi) szolgáltatások nyújtása. Ebből adódóan a
Támogató tagok egyes fejlesztési, pályázati projektekben történő közvetlen részvétele nem
célszerű, és a projekt által elért eredmények kimutatását cégméretükből adódó mutatóik is
nagyon megnehezítik.
Pártoló tag
Pártoló tagok elsősorban olyan szervezetek lehetnek, amelyek közelebbről meg kívánják
ismerni a klaszter tevékenységét, mielőtt döntenének taggá válásukról, illetve tevékenységük,
szaktudásuk a klaszter céljai szempontjából különös jelentőséggel bír. A Pártoló tag nem fizet
tagdíjat, és nem rendelkezik szavazati joggal, de meghívást kap a Klaszter rendezvényeire,
üléseire, azokon megfigyelőként, közreműködőként részt vehet. A Klasztertagok számára
nyújtott szolgáltatásokat csak korlátozottan, a Klaszterbizottság által meghatározott
feltételekkel veheti igénybe.
A tagok jogai:
-

A klaszter Közgyűlésén való részvétel és döntés
A klaszter vezetőinek megválasztása
A klaszter programjaiban való részvétel a tagokat megillető kedvezmények
figyelembevételével
Hivatalos és céges irataikon, honlapjukon a Hírös Beszállítói Klaszter logója és a
klaszter tagságra vonatkozó információ megjelenítése
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A tagok kötelezettségei:
-

A klaszter Alapító dokumentumában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltak betartása
A Közgyűlés által megállapított egyszeri belépési díj befizetése mely:

Egyéni, mikro, vállalkozások
Kisvállalkozások
Középvállalat
Nagyvállalatok
Intézmények, egyesületek, szövetségek, non-profit
szervezet

-

Belépési dí
15.000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft
100.000 Ft

Tagsági díj
15.000 Ft/év
50.000. Ft/év
70.000 Ft/év
100.000 Ft/év

0 Ft

20.000 Ft/év

A Klaszter tagjai együttműködésük során az egymásról, egymás partnereiről,
üzlettársairól minden tudomásukra jutott tényt, adatot, információt, mint üzleti titkot
korlátlan ideig kötelesek megőrizni, és azt csak a másik fél írásban megadott előzetes
hozzájárulásával jogosultak harmadik fél tudomására hozni.
A tagok a Klaszter érdekkörében felmerülő üzleti információt titokban tartják és
minden intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen jellegű információk
csak az adott munkával megbízott szakemberek számára legyenek hozzáférhetők.
Ez a titoktartási kötelezettség kötelező érvényű a Klaszter tagjaira, a tagok vezető
képviselőire, alkalmazottaira, tisztségviselőire a külső szakemberként / szakértőként
közreműködőkre és azok partnereire.

A tagsági viszony megszűnése:
A tagsági viszony megszűnik:
- A tag kilépésével, amelyet írásban jelent be
- Természetes személy esetén a tag halálával
- Vállalkozás esetén a vállalkozás megszűnésével
- A klaszter szabályzat el nem fogadásával és be nem tartásával, különösen a tagdíj
fizetési kötelezettség elmulasztásával
II. A Hírös Beszállítói Klaszter szervezete és működése
A Klaszter legfőbb szerve a Közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlés
tagja a klaszter valamennyi tagja.
A Klaszter vezetéséhez kapcsolódó feladatokat két közgyűlés között az Elnök és a
Klaszterbizottság látja el.
A Klaszter gazdálkodásának, pénzkezelésének szabályosságát az Ellenőrző Bizottság
felügyeli.
A Klaszter-menedzsment vezetőjének feladatait a Klaszterbizottság által megbízott szervezet
vagy személy látja el.
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Amennyiben a Klaszter működése során létrejön olyan szellemi alkotás, amely jogvédelmet
igényel, a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni a szellemi tulajdonjog védelme
érdekében.
A Közgyűlés
A Közgyűlés kizárólagos feladata
-

az Elnök és a Klaszterbizottság megválasztása
döntés a tagdíjakról,
döntés az éves feladattervről, a költségvetési tervről
döntés az éves munkaterv és költségvetési terv teljesülésének elfogadásáról.

A Közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak a klaszter tagjai rendelkeznek. A Tagok
gazdasági méretüktől függetlenül egy szavazattal rendelkeznek.
A Klasztertagok 1/3-ának vagy a jelenlévő tagok legalább 20 %-ának kezdeményezésére zárt
ülés rendelhető el, ha erről a Közgyűlés szavazással dönt.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet két jelenlévő tag hitelesít.
A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza.
A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik.
A határozatképességhez 50% + 1 tag jelenléte szükséges, de a működés biztonsága érdekében
- amennyiben ezt a Közgyűlési meghívóban előzetesen így jelezték - a jelenlevők
határozatképesek.
A Közgyűlési meghívót a napirendi pontok megadásával legalább 8 nappal a tervezett időpont
előtt kell kiküldeni E-mailben, ha a tag az értesítést más módon nem kérte.
Két közgyűlés között a klaszter tevékenységét az Elnök és a Klaszterbizottság irányítja.
Elektronikus szavazás
A tagok képviselőinek személyes találkozóját nem igénylő Közgyűlési és Klaszterbizottsági
döntések gyors meghozatala érdekében a Klasztermenedzsment a tagok szavazatát
elektronikus úton (E-mail) is bekérheti. A határozatképességhez ebben az esetben 50%+1 tag
válasza szükséges.
Az Elnök
Az Elnököt első alkalommal az Alapítók, később a Közgyűlés választja 2 éves időtartamra.
Az Elnök joga és feladata:
-

a Klaszter önálló képviselete
A Klaszterbizottság szükség szerinti összehívása
A Közgyűlés összehívása
Az éves munkaterv és költségvetési terv illetve az azok teljesüléséről szóló beszámoló
előterjesztése
Klaszterbizottság

A Klaszterbizottság 6 tagból áll. Kötelezően tagja az Elnök és a menedzsment szervezet
vezetője. További 4 tagot első alkalommal az Alapítók, a továbbiakban a Közgyűlés választ
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meg a tagok közül 2 éves időtartamra. A Klaszterbizottság üléseit az Elnök hívja össze
szükség szerint, de évente legalább három alkalommal.
A Klaszterbizottság joga és feladata:
-

döntés a pályázatokban való közös részvételről, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról
döntés a nemzetközi konferenciákon, fórumokon való együttes megjelenésről
döntés a klasztert érintő projektek indításáról (pl. szakmai továbbképzés)
döntés a klaszter-menedzsment feladatokat ellátó szervezetről vagy személyről, a
feladat-ellátás anyagi és tartalmi körülményeiről
a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok előzetes elfogadása
az Elnök akadályoztatása esetén a klaszter képviselete együttesen, vagy az Elnök
felhatalmazásával egy személy által
döntés új tag felvételéről a tagok ajánlása alapján
döntés tag kizárásáról, ha nem teljesíti a tagsággal járó kötelezettségeit
döntés a Pártoló tagok által igénybe vehető szolgáltatásokról
Ellenőrző Bizottság

A Klaszter gazdálkodásának, pénzkezelésének szabályosságát az Ellenőrző Bizottság
felügyeli.
Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll, akik nem lehetnek a Klaszterbizottság tagjai.
Az Ellenőrző Bizottságot első évben az Alapítók, ezt követően a Közgyűlés választja.
A választási mandátum 2 évre szól.
Az Ellenőrző Bizottság feladata:
-

a tagdíjak befizetésének és felhasználásának ellenőrzése
a pályázatokhoz tartozó önrészek és támogatások felhasználásának ellenőrzése, a
pályázatban vállalt kötelezettségek megvalósulásának ellenőrzése
közös projektek egyedi finanszírozásának ellenőrzése (befizetés/felhasználás)
egyéb források (pl,.: adományok, juttatások, támogatások) felhasználásának
ellenőrzése

Az Ellenőrző Bizottság munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek.
Klaszter-menedzsment
A Klaszter munkaszervezete, amely a Klaszterbizottság megbízása alapján működik.
A klaszter-menedzsmenti feladatok elláthatóak:
- magánszemély által főállású munkaviszonyban vagy megbízás alapján, teljes vagy részmunkaidőben
- meglévő szervezet által (gazdasági társaság, nonprofit szervezet)
- az Alapítók a klaszter menedzsmenti feladatok ellátásával első alkalommal a Bács-Kiskun
megyei Kereskedelmi és Iparkamarát bízták meg.
2009. szeptember 9-től a tagok klaszter menedzsmenti feladatok ellátásával megbízták a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 100%-os tulajdonában álló HÍRÖS Kulcs
Kamarai Gazdaságfejlesztő és Szervező Kft-t.
A klaszter-menedzsment feladata:
- a klaszter honlapjának működtetése
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- a klasztertagok folyamatos tájékoztatása, figyelemfelhívás
- a klaszter programjainak szervezése (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb)
- a klaszter levelezésének kezelése
- a klaszter iratainak tárolása, kezelése, melynek helye a klaszter-menedzsment szervezetének
székhelye
- a klasztertagok adatbázisának elkészítése és karbantartása
- egyéb, a klaszter működtetéséhez szükséges feladatok ellátása
- beszámolási köztelezettség az Elnök, a Klaszterbizottság felé
Kecskeméti Klaszterközi Együttműködés
A HÍRÖS Beszállítói Klaszter (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.), az Alföldi Regionális Ipar- és
Gazdaságfejlesztő Klaszter (6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5), és a 3P Műanyagipari,
Csomagolástechnikai és Nyomdaipari Klaszter (6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5) a
Kiemelt Járműipari Központtá nyilvánított Kecskeméten és vonzáskörzetében olyan
klaszterközi együttműködést hoz létre, mely lehetőséget teremt a klaszterek átjárhatóságára,
közös szinergiák (szolgáltatások, irányítás és közös projektek) kiaknázására és a hazai és
nemzetközi piaci együttműködésre. A klaszterközi együttműködések feltételeit felek külön
megállapodásokban kell, hogy rögzítsék.
Záró rendelkezések
A HÍRÖS Beszállítói Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát, mint akaratunkkal
egyezőt a tagok jóváhagyólag elfogadták.
Kecskemét, 2013.03.29.
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