MAGYAR ŰRIPARI KLASZTER

A MAGYAR ŰRIPARI KLASZTER SZERVEZETI
ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1.

Általános rendelkezések
a) A Magyar Űripari Klaszter az űripar 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 2007. május 10-én.
b) A szervezet neve: Magyar Űripari Klaszter
A szervezet angol neve: Hungarian Space Cluster, rövidítve HUNSPACE
Székhelye: 3534 Miskolc, Kandó Kálmán utca 5.
Elérhetőségei:
Levelezési címe: 3534 Miskolc, Kandó Kálmán utca 5.
Telefon: +36 46 898333
E-mail: info@hunspace.org
Honlap cím: www.hunspace.org
c) A szervezet jogállása: az SME4SPACE (Űrérdekeltségű kisvállalkozás-egyesületek szervezete)
tagja (székhely: Leuven, Belgium)

2.

A szervezet célja:

A hazai űriparban 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 Magyar Űripari Klasztert az alapító dokumentumot aláíró 15 fél alapította 2007. május 10-én.
A klaszter tagsága időközben változott. Az alapítók szellemiségét és célkitűzéseit a tagok követik és
magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A klaszter szervezet nyitott, ahhoz a szakmai és eljárási feltételek betartásával bárki csatlakozhat, aki
elfogadja az alapító dokumentum és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat.
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3.

Klasztertagság

3.1

A tagsági viszony keletkezése:

A Magyar Űripari Klaszter első tagsági körét az Alapítók képezik. További tagok csatlakozása két
klaszter-tag ajánlásával történhet meg, amelyhez a csatlakozni kívánó cég, magánszemély vagy
szervezet rövid ismertetést ad szakmai munkájáról, referenciáiról, fejlesztési és távlati
elképzeléseiről. A tagok felvételéről fentiek figyelembevételével az Klaszterbizottság dönt.
3.2

A tagok jogai:
-

A klaszter éves 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 Magyar Űripari Klaszter logója és a klaszter
tagságra vonatkozó információ megjelenítése
Igénybe venni a klaszter által biztosított szolgáltatásokat

3.3

A tagok kötelezettségei:

3.3.1
a)
b)
c)
d)

Általánosságban
A klaszter jó hírnevének megőrzése
Más klaszterben való tagságáról írásos tájékoztatást adni.
Más klaszterhez való csatlakozás esetén a szándékát előzetesen bejelenteni
Jelentősebb (éves árbevételének 10%-át meghaladó volumenű) űripari projektjeiről rövid
általános összefoglalót küldeni a menedzsment szervezet számára az indulástól számított 1
hónapon belül, az erre készített formanyomtatvány alapján.
A HUNSPACE logó használata (űripart érintő prezentációk, rendezvények alkalmával, továbbá a
tag saját honlapján)

e)

3.3.2 Működési hozzájárulási fizetési kötelezettség:
Hozzájárulás fizetésére minden alapító és rendes klasztertag kötelezett.
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3.3.2.1 Alaphozzájárulás
A hozzájárulás a tagszervezet méretének függvényében változik. A méret megállapításához a
tárgyévet megelőző évi átlagos statisztikai állományi létszám szolgál alapul. Amennyiben a statisztikai
létszám nem egész szám, úgy a kerekítési szabályok szerint az érték egész számra kerekítendő. Ezek
alapján három sáv kerül kijelölésre:
a)
0-tól 5 főig az éves hozzájárulás összege nettó 50 000 Ft,
b)
6-tól 20 főig nettó 75 000 Ft,
c)
21 fős és ennél nagyobb szervezetek esetében nettó 100 000 Ft.
Új belépők esetén az első éves hozzájárulás mértékét a klaszterbizottság állapítja meg időarányosan,
melynek minimális összege 5000 Ft.
3.3.2.2 Alternatív hozzájárulás
Alapító és rendes klaszter tag választhatja a közgyűlés által jóváhagyott alternatív hozzájárulás
kategóriát, amelynek mértéke a létszám szerinti sávonként évi fix nettó 300 000 Ft, 400 000 Ft ill.
500.000 Ft. Az alternatív hozzájárulás kategóriába belépéssel a tagvállalat mentességet kap a
sikerdíjfizetés alól, amely kedvez azoknak a tagoknak, akiknek az éves becsült sikerdíj fizetése a fix
hozzájárulást meghaladja. Az alternatív hozzájárulás kategóriába történő be-és kilépés választható a
klaszterhez való csatlakozáskor, illetve minden év utolsó hónapjában a következő naptári évre
vonatkozóan.
A hozzájárulás egy összegben, minden év november 30-i határidővel esedékes, és a
menedzserszervezet által kiállított számla ellenében banki átutalással történik.
Egyedi döntés alapján, az elnök engedélyével bármely tag dönthet az alaphozzájárulásnál nagyobb díj
befizetéséről.
3.3.3 Sikerdíjfizetési kötelezettség:
a)
Amennyiben egy klasztertag olyan támogatást nyer el, amelynél az akkreditált klasztertagság
feltétel vagy pénzügyi előnyt jelent, köteles sikerdíjat fizetni a menedzsment szervezet részére
b)
A sikerdíj mértéke az elnyert összeg 1%-a, de maximum a hozzájárulás fizetési 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 mentességre jogosult volt, és az adott évben fenti pályázatokon
támogatást nyert úgy a tárgyévi hozzájárulás fizetési mentességét elveszíti és a továbbiakban
nem jogosult hozzájárulás fizetési mentességet kérni.

Oldal: 3 / 8

Elérhetőség:
Tel: +36 46/898-333
pal.barczy@hunspace.org
www.hunspace.org

MATMOD Kft.
3534 Miskolc, Kandó Kálmán u. 5.
Adószám: 14264438-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-015431

MAGYAR ŰRIPARI KLASZTER
d)

e)

f)

A sikerdíj fizetési kötelezettséggel összefüggő nyertes projektekről a klasztertag köteles a
klasztermenedzsment szervezetet írásban az erre rendszeresített formanyomtatványon
keresztül a pályázat pozitív elbírálását követően 30 napon belül írásban értesíteni.
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.
Mentességet kap a sikerdíjfizetés alól az az alapító vagy rendes klasztertag, aki a 3.3.2
hozzájárulás fizetési kötelezettség d) pontja alapján, a klaszterhez való csatlakozáskor, illetve
minden év utolsó hónapjában a következő naptári évre vonatkozóan, az alternatív hozzájárulás
fizetési kategóriát választotta, azzal, hogy a sikerdíj fizetéssel érintett pályázat elbírálása a
magasabb hozzájárulás fizetési kategória választása után történt.

3.4

A tagsági viszony megszűnése:

3.4.1
a)
b)
c)
d)

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 be nem tartásával.

3.4.2 A klaszter tagság megszüntethető, a klasztertag a klaszterből kizárható, ha
a)
A klasztertag a klaszter jó hírnevét a klasztertag vétkes cselekményeivel súlyosan rontja
b)
A hozzájárulás illetve sikerdíj fizetésére kötelezett klasztertag díjfizetési kötelezettségének
felszólításra sem tesz eleget
c)
A klasztertag vállalkozásáról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele szemben az Európai
Bizottságnak valamely támogatás 20%-át meghaladó mértékű 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 szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból, a teljes
kötelezettségvállalás 20%-át meghaladó mértékben nem teljesítette
d)
A klasztertag vállalkozásról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az akkreditációs pályázat
szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat
A klasztertagság megszűntetéséről, a klaszterből való kizárásról a klaszterbizottság dönt. Az elnöknek
nem kötelessége a szavazás alapján megszületett döntést megindokolnia.
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4.

A Magyar Űripari Klaszter vezetése és irányítása

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 feladatait a Klaszterbizottság által megbízott szervezet vagy személy látja el.
4.1

A Közgyűlés

A Közgyűlés kizárólagos feladata:
Az Elnök és a Klaszterbizottság megválasztása
döntés a hozzájárulások és a sikerdíj mértékéről
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.
Az Alapítók 1/3-ának vagy a jelenlévő tagok legalább 20 %-ának kezdeményezésére zárt ülés
rendelhető el, ha erről a Közgyűlésszavazással dönt.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a jelen van.
Határozatképtelenség miatt változatlan napirenddel megismételt Közgyűlés esetén a
határozatképesség a megjelent tagok számától független.
A Közgyűlés minden kérdésben egyszerű többségi szavazással dönt.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet két jelenlévő tag hitelesít.
Két közgyűlés között a klaszter tevékenységét az Elnök és a Klaszterbizottság irányítja.
4.2

Az Elnök

Az Elnököt első alkalommal az Alapítók, később a Közgyűlés választja 3 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
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4.3

A Klaszterbizottság

A Klaszterbizottság 7 tagból áll. Kötelezően tagja az Elnök és a menedzsment vezetője.
További 5 tagot a Közgyűlés választ meg 3 éves időtartamra.
A Klaszterbizottság ülése határozatképes akkor, ha azon legalább 5 fő képviselteti magát. A
Klaszterbizottság minden kérdésben egyszerű többségi szavazással dönt.
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 és 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
döntés tagsági viszony megszüntetéséről
a hozzájárulási kedvezmények meghatározása
állásfoglalás egyes klasztertagok más klaszterben való tagsága kérdésében
4.4

Az 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 3 évre szól.
Az Ellenőrző Bizottság feladata:
a hozzájárulási díjak 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 (adományok, juttatások, támogatások) felhasználásának ellenőrzése
Az Ellenőrző Bizottság munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek.
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4.5

A Klaszter-menedzsment

A Klaszter menedzsment a Klaszterbizottság megbízása alapján ellátja a klaszter alapvető feladatait.
A klaszter-menedzsmenti feladatok ellátására gazdasági társaság kap megbízást.
A működés feltételeit írásban rögzíteni szükséges.
4.5.1 A klasztermenedzsmenti tevékenységet ellátó gazdaság társaság (továbbiakban
klasztermenedzser szervezet) jogállása
a)
A klasztermenedzser szervezet jogosult a klaszter képviseletére.
b)
A klasztermenedzser szervezet kijelölése és megbízása a Klaszterbizottság hatáskörébe tartozik
c)
Klasztermenedzser szervezet csak olyan szervezet lehet,
- amely nem tagja a klaszternek
- amely, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel
rendelkező gazdasági társaság vagy közhasznú társaság
- amely, nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt
d)
Klasztermenedzsment szervezet megbízása minden esetben felbontható, ha
- a klasztermenedzser szervezet a klaszter és tagjai jó hírnevét veszélyeztető módon jár el
- a Klaszterbizottság egyszerű többséggel ilyen tartalmú döntést hoz.
4.5.2 A klasztermenedzser szervezet feladatai
a)
A klasztermenedzser szervezet az alábbi feladatokat látja el:
- székhelyén gondoskodik klaszter működéséhez kapcsolódó dokumentumok, iratok megfelelő
tárolásáról és őrzéséről
- segíti és támogatja a klaszter testületeinek, szervezeti egységeinek munkáját
b)
A klasztermenedzser szervezet elismeri, hogy a tagok egyenlő partnerek a klaszteren belül, a
birtokába jutott információk kezelésével a klasztertagokat sem előnyösen, sem hátrányosan
nem különböztetheti meg.
c)
A feladatokat a menedzserszervezet részéről a Klasztermenedzser látja el
4.5.3
-

A Klasztermenedzser feladata:
a klaszter szolgáltatások koordinációja
a klaszter honlapjának működtetése
a klaszter tagok folyamatos tájékoztatása, figyelemfelhívás
a klaszter programjainak szervezése (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb.)
a klaszter levelezésének kezelése, iratainak tárolása
a klasztertagok adatbázisának elkészítése és karbantartása
egyéb, a klaszter működtetéséhez szükséges feladatok ellátása
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