ALAPÍTÓ OKIRAT
A Magyar Bioetanol Szövetség kezdeményezésére, a jelen Alapító Okirat aláírásával az alapítók (a
továbbiakban: Tagok) a mai napon határozatlan időre a Magyar Bioetanol Klaszter (a továbbiakban:
Klaszter) létrehozását határozzák el az alábbi feltételekkel:
A Klaszter önálló jogi személyiséggel nem rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli
szervezetek, intézmények, természetes személyek együttműködése azonos cél érdekében.
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1.1

A

Klaszter

célja

a

A Klaszter célja

megújuló

alapanyagokból

és

lehetőleg

környezetbarát

technológiával, illetve zöld energiaforrások felhasználásával előállított üzemanyag
használatának elterjedésében közreműködők (egyéni és társas vállalkozások,
szervezetek, intézmények stb.) együttműködése.
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A Klaszter adatai

2.1

Név: Magyar Bioetanol Klaszter

2.2

Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.

2.3

Képviselő: Mobilitas Consulting Kft. (cégjegyzékszáma:13–09-143271, székhelye:
2030 Érd, Jázmin utca 13.,) az 5. pont szerint.

2.4

Alapítás időpontja: 2011. március 11.
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3.1

A Klaszter feladata, tevékenységei

Hozzájárulás a bioetanol minél szélesebb körű felhasználását elősegítő kormányzati
intézkedések

és

regionális

programok

elterjedéséhez,

utóbbi

programokért

folytatott lobbi, illetve a programok propagálása útján.
3.2

A legújabb, szakmailag helytálló adatok és ismeretek átadása a Klaszter tagjai, a
sajtó,

a

döntéshozók,

az

üzemanyag

előállítók,

felhasználók,

gépjármű-

forgalmazók, valamint a közvélemény számára.
3.3

A Klaszter rendszeres szakmai fórumok megteremtésével járul hozzá a bioetanol
iparág hazai és regionális fejlődéséhez, valamint ezen a területen Magyarország
versenyképességének növeléséhez, illetve a magyar szereplők nemzetközi iparági
kapcsolatainak fejlesztésébe, illetve a magyar érintetteknek a nemzetközi szakmai
vérkeringésbe történő bekapcsolódásához.

3.4

A mezőgazdasági termelők tájékoztatása a bioetanol gyártására leginkább alkalmas
növényfajokról, fajtákról és mezőgazdasági technológiákról.

3.5

Az oktatásban vállalt közreműködés révén a megújuló üzemanyagok iránti általános
lakossági érdeklődés felkeltése és szélesítése. A széleskörű elfogadottság céljából az
oktatási program hangsúlyosan érinti a bioetanol Magyarország számára igen
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kedvező

hatásait,

pl.

a

környezet

védelme,

hazánk

energiafüggőségének

csökkentése, gazdaság- és vidékfejlesztő hatás.
3.6

A Klaszter kutatás-támogatási alap létesítésén keresztül próbálja ösztönözni,
segíteni a bioüzemanyagok előállításához kapcsolódó hazai tudományos kutatási és
fejlesztési munkát. Ezen célok megvalósításához a Klaszter pályázati és egyéb
forrást keres.
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4.1

A Klaszter tagsága

A Klaszternek rendes és támogató tagjai vannak. A Klaszter tagjairól a Klaszter
Menedzser szervezet nyilvántartást vezet.

4.2

A Klaszternek rendes tagja lehet bármely természetes-, jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet, aki egyetért a Klaszter célkitűzéseivel, tevőlegesen
részt vállal a feladatok végrehajtásában, megfizeti a 4.4 pontban rögzített éves
tagdíjat, a Klaszter Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzatát magára
nézve kötelezőnek fogadja el és felvételét a tagok egyszerű többsége támogatja.

4.3

A Klaszternek támogató tagja (külső segítője) lehet bármely természetes személy,
szervezet, vagy közösség, aki folyamatos, aktív tevékenységével segíti a Klaszter
célkitűzéseinek megvalósulását, ezt a szándékát jelzi a Klaszter tagjai felé, és a
felajánlott segítséget a tagok egyszerű többséggel elfogadják.

4.4

A rendes tagoknak évi 130. 000, Ft tagdíjat kell fizetni előre, minden év május hó
06. napjáig. Külön megállapodás alapján - melyet az Elnökség hagy jóvá - a
klasztertagok a tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítése helyett, annak megfelelő
értékű természetbeni szolgáltatást is nyújthatnak.

4.5

A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének – adott esetben a természetbeni
szolgáltatás nyújtásának - elmulasztása a szavazati jog megvonásával vagy a tag
kizárásával jár a Közgyűlés döntésétől függően.

4.6

A Klaszter tagjai: Az Alapító Okirat mellékletét képező taglistában meghatározott
tagok.

4.7
4.7.1

A Klaszter rendes tagjainak jogai és kötelezettségei:
A Közgyűlés munkájában részt vehet, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet és
szavazhat;

4.7.2

Részt vehet a Klaszter tevékenységében és rendezvényein;

4.7.3

Észrevételeket, javaslatokat tehet a Klasztert érintő bármely kérdésben;

4.7.4

Igénybe veheti a Klaszter által nyújtott szolgáltatásokat;

4.7.5

Jogosult 3 hónapos rendes felmondással kilépni a Klaszterből;

4.7.6

Köteles a Klaszter szabályait és döntéseit megtartani;
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4.7.7

Köteles az éves tagdíjat a Klaszter Menedzser szervezet számára fizetni vagy adott
esetben a meghatározott természetbeni szolgáltatást nyújtani;

4.7.8
4.8

Köteles közreműködni a Klaszter célkitűzéseinek megvalósításában;
A Klaszter támogató tagjai: Az Alapító Okirat mellékletét képező taglistában külön
íven felsorolt támogató tagok
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5.1

A Klaszter képviselete, aláírási jog

A Klasztert a Mobilitas Consulting Kft. (cégjegyzékszáma:13–09-143271, székhelye:
2030 Érd, Jázmin utca 13.,), mint Klaszter Menedzser szervezet képviseli.

5.1.1

A Klaszter Menedzser szervezet képviseletében Tóth Zsolt (anyja neve: Tas Mária,
lakcíme: 1094 Budapest, Ferenc körút 1. 3. em. 17/a. ) jár el önállóan, teljes
jogkörrel és aláírási joggal, mely a Klaszter bankszámlája feletti rendelkezésre is
kiterjed.
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6.1

Titoktartás, logó/név/emblémahasználat)

A Klaszter tagjai a munkájuk ellátása során a tudomásukra jutott üzleti titkokat,
valamint a tevékenységükre vonatkozó alapvető fontosságú információkat kötelesek
megőrizni,

és

biztosítani,

hogy

azok

jogosulatlan

számára

ne

váljanak

hozzáférhetővé.
6.2

A Klaszter logója az alábbi felirattal és formátumban jelenik meg:

7
7.1

A Klaszter és a Klaszter tagsági viszonyának megszűnése

Megszűnik a klaszter, ha:

7.1.1

a Klaszter tagok száma egyre csökken;

7.1.2

a Klaszter önmagát feloszlatja/megszünteti

7.2
7.2.1

Megszűnik a tagsági jogviszony
ha a tag a vállalt vagyoni hozzájárulását illetve természetben szolgáltatását felhívás
ellenére határidőre sem teljesítette és a Közgyűlés így döntött;

7.2.2

a tag kilépésével; A kilépésre vonatkozó szándékot legalább 3 hónappal a kilépés
előtt a Klaszter Menedzser szervezetnek be kell jelenteni.

7.2.3

súlyos jogsértés esetén a tag kizárásával;
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7.2.4

valamely tagjának halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével.
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8.1

Záró és egyéb rendelkezések

Felek jelen Alapító Okirathoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos
úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan
együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, Felek a
jogvita elbírálására a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. Amennyiben a
mindenkor hatályos hatásköri szabályok nem teszik lehetővé, hogy a jogvitában a
Fővárosi Bíróság járjon el, Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét
kötik ki.

8.2

Amennyiben Felek bármelyikének személyében jogutódlás következik be, jelen
Alapító Okirat a jogutódok vonatkozásában változatlan feltételekkel hatályban
marad.

8.3

Jelen Alapító Okirat 15 (tizenöt) magyar nyelvű példányban kerül aláírásra.

8.4

Jelen Alapító Okirat mellékletét képezi a Szervezeti és Működési Szabályzat.

8.5

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben és a Polgári Törvénykönyvről
szóló mindenkor hatályos 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

8.6

Felek

jelen

Alapító

Okiratot,

mint

akaratukkal

mindenben

megegyezőt

helybenhagyólag aláírták; Felek kijelentik, hogy az Alapító Okiratból mindegyik fél
egy példányt átvett.
Budapest, 2011. március 11.

Héjj Demeter
Elnök
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