ALAPÍTÓ OKIRAT
1 PREAMBULUM
A Pannon Egészségipari Klaszter létrehozását az egészségipari ipar vállalkozásai K+F tevékenységének minél hatékonyabbá tétele indokolja. A klaszter által biztosított keret célja a tagok fejlesztési és
jövedelemtermelési képességeinek javítása: a kölcsönös üzleti előnyökön alapuló hálózatszerű együttműködés a versenyképesség növelése, a hazai és nemzetközi piaci jelenlét erősítése, a kutatás-fejlesztés összehangolása, az oktatási, marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának növelése, fejlesztési tervek és elképzelések összehangolása, foglalkoztatási lehetőségek bővítése érdekében a Klaszter
nyitott az egészségipar bármely vertikumában tevékenykedő vállalkozás, kutatóhely vagy más intézmény felé, melyek érdekeltek és hajlandók egy tartós kooperációra egészségipari innovációk fejlesztése és piacra vitele érdekében.
A klaszter politikai tevékenységet nem folytat.

2 A KLASZTER MŰKÖDÉSE
2.1 A Klaszter célja
Tagok az eredményes és hatékony együttműködés érdekében a Klaszter keretében történő együttműködésekben kiemelten törekednek a jóhiszemű és tisztességes együttműködésre, ennek érdekében a
projektek sikere érdekében, a külön megállapodásokban szabályozott együttműködések tartalmán túl
is, törekednek a közös célok elérését szolgáló minden más körülmény, adat stb. egymás tudomására
hozására. A Klaszter keretében történő tényleges együttműködések lényeges körülményeiről a Tagok,
illetve külső partnerek között külön megállapodások készülnek.

2.2 A Klaszter alapítása
Jelen Alapító Okiratot aláíró alapító tagok egybehangzó nyilatkozattal létrehozzák a Pannon
Egészségipari Klasztert (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 6.)

2.3 Tagsági jogviszony
2.3.1

Tagsági jogviszony keletkezése

A Klaszternek tagja lehet bármely szervezet, amely az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott célokkal és rendelkezésekkel egyetért, azokat elfogadja és erről a belépési nyilatkozatot tesz.
Tagsági jogviszony létrejön:



alapító tagok esetében jelen Alapító Okirat aláírásával
csatlakozó tag esetében tagfelvétel útján

2.3.2

Tagsági jogviszony megszűnése

Tagsági jogviszony megszűnik a



a Tag halálával/jogutód nélküli megszűnésével
a Klaszter megszűnésével

Tagsági jogviszony megszüntethető



bármely Tag erre irányuló nyilatkozatával
a Tag kizárásával

A működéssel kapcsolatos részletes szabályokat szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) tartalmazza.

2.4 A klaszter szervezete
2.4.1

Közgyűlés

A Közgyűlés a Klaszter legfőbb szerve és évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlést a
tagok alkotják, akik egy-egy szavazattal rendelkeznek.
2.4.2

Elnök

Az Elnök feladata a Klaszter képviselete külső partnerek felé. Jognyilatkozatok megtételére nem jogosult.
2.4.3

Elnökség

Az Elnökség feladata a Klaszter érintő stratégiai döntések előkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése.
Az Elnökséget az Elnök vezeti, két további tagot a Közgyűlés jelöl ki.
2.4.4

Klasztermenedzser

A Klaszter jogképességgel nem rendelkezik, saját neve alatt jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket
nem vállalhat, önállóan pert nem indíthat és nem perelhető. A Klaszterrel kapcsolatos tevékenységek
ellátása és a szükséges jognyilatkozatok megtétele érdekében a Tagok klasztermenedzsert választanak,
amely gazdálkodik a Klaszter vagyonával, illetve közreműködik a klaszter feladatainak ellátásában.
A Klaszter szervezetét és működési rendjét a Közgyűlés által elfogadott SZMSZ határozza meg, mely
további szervezeti egységek létrehozásáról is rendelkezhet.

3 A KLASZTER GAZDÁLKODÁSA
A Klaszter bevétele




Tagok által fizetett tagdíj
Tagok által fizetett egyéb hozzájárulások
egyéb külső források (adományok, támogatások stb.)

A Klaszter vagyonával a Klasztermenedzser gazdálkodik a kitűzött feladatok ellátása érdekében. A
gazdálkodás részletes szabályait az SZMSZ határozza meg.
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4 TITOKTARTÁS ÉS SZELLEMI TULAJDONJOG VÉDELME
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés során tudomásukra jutott, bármely másik
tag birtokában lévő nem nyilvános ismeretet, megoldást, eljárást stb. üzleti titokként kezeli és azzal
kapcsolatban kívülálló személyek részére semmilyen információt nem ad át.
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogszabályi előírásokon túl is tiszteletben tartják bármely
másik Tag birtokában lévő vagy klaszteregyüttműködés keretében létrejött bármilyen szellemi tulajdonát, illetve elősegítik ennek harmadik személyekkel szembeni védelmét. Szellemi tulajdon felhasználását vagy előállítását szolgáló projektek esetében az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket
külön megállapodás szabályozza.

Budapest, 2008. október 8.
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