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Alapító okirat 
a Kreatív Ipari Klaszter létrehozására és működtetésére 

 

 
2015.08.25 

-Módosításokkal átírt egységes szerkezetben- 

 

 

 

 

 

Amelyben az alapító okiratot aláíró partnerek (továbbiakban: aláíró 
partnerek) létrehozzák a Kreatív Ipari Klasztert.  

 
 

 
1.    Alapító okirat tárgya: a Magyarországon működő kulturális és 

kreatív ipari vállalkozásainak és intézményeinek klaszterének 

szervezése, és a klaszter működése. 
 

 
2.    Alapító partnerek: 

 Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület 
 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

 Pécsi Kulturális Központ 
 Wosinszky Mór Megyei Múzeum 

 Fair-Expo Kft.  
 Kapos TV és Rádió Kht.  

 Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft.  
 Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.  

 Balázspéter Építésziroda Bt.  
 

Alapító partnerek nevében az aláírásra jogosult – vagy meghatalmazott 

- képviselőik járnak el. 
 

Alapító partnerek termékeinek és szolgáltatásainak köre, alkalmazásuk 
elsődleges területe(i): 

 Kulturális ipari szolgáltatások és termékek 
 Művészeti szolgáltatás 

 Kulturális rendezvények 
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3.    Alapító partnerek kinyilvánítják szándékukat, hogy az erőforrások 

racionálisabb kihasználása érdekében klasztert hoznak létre, 
amelynek keretében az alábbiakban felsorolt területeken biztosítják 

a klaszter működését, fenntartását, fejlesztését: 

 Egyetemi K+F kapcsolatok feltárása a kulturális és kreatív 
ágazatban (Egyetem művészeti és műszaki karának fejlesztési és 

innovációs stratégiája). 
 Innovatív, kultúripari vállalkozások megalakításának, támogatása és 

fejlesztése, valamint klaszterbe integrálása. 
 Közös beszerzések, kulturális szolgáltatások megszervezésének 

támogatása. 
 Közös értékesítés szervezése. 

 Közös fejlesztési, termelési és szolgáltatási tevékenység 
menedzselése. 

 Termékek közös megjelenítésének támogatása a piacon. (közös 
arculat, közös márkanév) 

 PR és reklámanyagok készítése. 
 Partnerkapcsolatok építése, partneri találkozó szervezése hazai és 

nemzetközi vonatkozásban. 

 Adminisztráció, projektelszámolások támogatása. 
 Forráskoordináció és pályázatkészítés. 

 
 

4.    A klaszter létrehozásának célja: 
 A versenypiacon való sikeres működés feltételeinek 

megteremtése, a kulturális innovációs hálózat és innovatív 
ágazati szereplők koordinált együttműködésének megteremtése. 

 Kulturális termékkínálat regionális marketingjének tervezése és 
szervezése.   

 A kulturális háttér tevékenységek és a kulturális tevékenységek 
indusztriális és működési szabályrendszerének kidolgozása és 

inkubálása. 
 RIS és Versenyképességi (Fejlesztési) Pólus Projektekben 

megjelenő kulturális ágazatot érintő igények, tervek és projektek 

megoldása, innovatív fejlesztések generálása. 
 Megfelelő képzési rendszer kialakítása a kulturális ágazat 

fejlődési irányainak megfelelően, ami magába foglalja szakmai és 
továbbképzések szervezését. 

 EKF-ben megjelenő beruházásokhoz kapcsolható programok és 
rendezvények szervezésében és kialakításában való 

közreműködés. 
 A kulturális ipar szereplőinek piaci jellegű működésének innovatív 

módszereken alapuló fejlesztésére, egységes normarendszer 
kialakítása.  

 A kulturális ipar területének innovatív eredményeinek különböző 
eszközökkel történő kommunikálása. 
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 Megosztani a tapasztalatokat a horvát és szlovén ágazati 

szereplőkkel, a módszertan és az eredmények átadása, 
felkészülésük segítése. 

5.    A klaszter megnevezése: Kreatív Ipari Klaszter. 

 
 

6.    Klaszter központja: 7626 Pécs, Koller u. 5/2. 
 

 
7.    Az IG Kreatív Pont Klasztermenedzsment Nonprofit Kft. vállalja, 

hogy ellátja a klaszter menedzsment feladatait. Az alább 
megnevezett menedzsment alapfeladatait elnyert pályázati 

forrásokból a klasztermenedzsment szervezet finanszírozza.  
 

 
8.    A klasztermenedzsment szervezet a IG Kreatív Pont 

Klasztermenedzsment Nonprofit Kft., a klasztermenedzseri 
feladatokat IG Kreatív Pont Klasztermenedzsment Nonprofit Kft. 

látja el. (munkáját az SZMSZ szabályozza). A klaszter működéséért 

a klaszter elnöke felel, képviselője felel, a klaszter menedzseri 
feladatokat a IG Kreatív Pont Klasztermenedzsment Nonprofit Kft. 

megnevezett klasztermenedzserek végzik el.  
 

 
9.    Partnerek megállapodnak abban, hogy az együttműködés 

fejlesztésével, működtetésével, a pályázatok megvalósításával 
kapcsolatos rájuk háruló költségeket egyenlő arányban osztják meg. 

A költségviselés módjának vonatkozásában a mindenkori érvényes 
számlaadási kötelezettség betartását és annak szabályozását 

tekintik irányadónak. 
 

 
10. Partnerek megállapodnak, hogy bármelyikük tevékenységét, 

érdekeit hátrányosan érintő vagy befolyásoló tevékenységet nem 

folytatnak, ill. az erre utaló magatartástól tartózkodnak, 
bármelyikükre vonatkozó adatot külső fél részére csak az érintett 

partner beleegyezésével adhatnak ki. Magukra nézve kötelezőnek 
tekintik az együttműködés fejlesztése, működtetése, a pályázat 

megvalósítása során a konszenzuális alapon hozott közös 
határozatokat, megállapodásokat. 

 
 

11. Partnerek közös képviseletét külső intézmények felé az 
együttműködés fejlesztése és működtetése során minden esetben 

meg kell határozni. Határozat hiányában minden partner csak saját 
magát reprezentálhatja. 
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12. Jelen szerződés aláírásának időpontjától számított 3 évre jön létre 

azzal, hogy a három év lejártát követően automatikusan egy évre 
meghosszabbítható, amennyiben partnerek bármelyike a lejáratot 

legalább 90 nappal megelőzően másként nem nyilatkozik. 

 
13. Jelen szerződés módosítható, melynek igényét bármely partner 

kezdeményezheti. A módosítást konszenzuális alapon partnerek 
meghatározzák, közös akaratukat írásba foglalják, és aláírásukkal 

elfogadják. 
 

 
14. A szerződés futamideje alatt bármely partner szabad akaratából 

indoklás nélkül kilépési szándékát bejelentheti, melynek a kilépés 
szándékozott időpontját legalább 90 nappal kell megelőznie. 

Bármely partner kilépése a szerződés módosítását jelenti.  
 

 
15. Új partner belépését a klaszterbe az SzMSz szabályai határozzák 

meg. A partnerek meghatározásáról részletesen az SzMSz 

rendelkezik. 
 

 
16. Amennyiben bármely partner tevékenysége sérti fentieket, ill. 

nem felel meg a fent meghatározottaknak, bármely másik partner 
kérheti annak kizárását, ami a szerződés módosításának 

indítványozását jelenti 
 
 
 

17. Valamely szerződő partner kilépését vagy kizárását követően az 
új partnerek közül a belépési sorrendnek megfelelően léphet helyére 

szerződő partnerként új partner. Amennyiben a sorrendnek 
megfelelő partner nem kéri ezt, akkor a belépési időrendben utána 

következőnek kell a lehetőséget felajánlani. 

 
 

18. Felek kijelentik, hogy az együttműködésük folyamán egymással 
közölt információkat és dokumentumokat üzleti titokként kezelik, 

azokat kívülálló harmadik személy számára semmilyen formában 
nem teszik hozzáférhetővé. Vita esetén minden olyan információ és 

dokumentum üzleti titokként minősül, amelynek titokban tartásához 
bármely tagnak méltányolható érdeke fűződik, és ezt kinyilvánítja. 

 
 

19. Kimentő záradék: Amennyiben a jelen alapítói okirat egyes 
rendelkezései érvénytelenek vagy hatálytalanok lennének, úgy ez a 

szerződés egyéb pontjainak érvényességét nem érinti. A tagok 
kötelesek az érvénytelen, illetőleg hatálytalan rendelkezések helyett 
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haladéktalanul olyan rendelkezéseket megállapítani, amelyek 

érvényesek és hatályosak, valamint az érvénytelen / hatálytalan 
rendelkezések gazdasági céljához legközelebb állnak. 

 

20. Egyéb, fent nem részletezett kérdésekben a mindenkor hatályos 
jogi előírásokat tekintik partnerek irányadónak és esetleges vitás 

kérdésekben, alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett szervezett állandó Választottbíróság Baranya 

megyei Tagozata kizárólagos döntésének azzal, hogy a 
Választottbíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el. 

 
 

 
 

 
 

-k.m.f.t.- 
 

 
 

 
 

…………………………………. 
    Keresnyei János  
            elnök 

Kreatív Ipari Klaszter 
 

 
 

 
 

 

 

  


