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Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a  

 

„Közép-Dunántúli Regionális Informatikai Klasztert” 

 

  

A Közép-Dunántúli Régió informatikával foglalkozó szervezetei, valamint a régió vál-

lalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel és befektetés ösztönzéssel foglalkozó szervezetei 

együttműködésünket fejezzük ki a régió koncentrált iparfejlesztése érdekében. A meg-

alapított informatikai klaszter a régió minden versenyképes vállalkozója, intézménye 

felé nyitott, szolgáltatásait a térség fejlődése érdekében minden itt működő, munkahe-

lyeket fenntartó és munkahelyeket teremtő gazdasági szereplő számára –kölcsönösségi 

alapon– elérhetővé tesszük!  



 

A Közép-Dunántúli Regionális Informatikai Klaszter  

 

A Klaszter neve: Közép-Dunántúli Regionális Informatikai Klaszter
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Jogállása: Nem jogi személy 

A Klaszter székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 139Kertalja u. 11. 

 

A KDRIK
 
nem jogi személy, minden alapító és csatlakozó együttműködő tagja önálló-

an, saját nevében tett együttműködési vállalása alapján és tartalommal vesz részt a 

klaszter tevékenységében. 

A KDRIK az Alapító Okirat aláírásával jött létre és az elsődleges alapítók szándéka 

szerint az alapítás időbeli hatálya határozatlan időre szól. 

 

A Közép-Dunántúli Regionális Informatikai Klaszter a működését pályázati források-

ból, regisztrációs díjakból, tagdíjakból, továbbá a klaszter menedzsment szervezet által 

nyújtott szolgáltatások díjaiból  kívánja finanszírozni.  

A Klaszter működéséhez szükséges üzleti infrastruktúrát kezdetben az integrátori sze-

repet betöltő Seacon Europe Kft biztosítja, ellátva egyúttal a működéséhez kapcsolódó 

szervezési és menedzselési feladatokat. A későbbiekben önálló menedzsment szerve-

zet működtetése a cél. 

 

A Közép-Dunántúli Regionális Informatikai Klaszter  

céljai, tevékenységi köre 

1) A Klaszter létrehozása és működtetése elő kívánja segíteni az informatikai kis- és 

középvállalkozások beszállítói készségének, képességének és lehetőségének a fej-

lesztését. Ezen belül cél megvalósítani és fenntartani a tagok között a partnerségen 

                                                 
1
 Közép-Dunántúli Regionális Informatikai Klaszter (rövidítve KDRIK, angol neve 

CTDRIC). A a domain név regisztrációig használt „munka név”, ami a regisztrálható-

ság okán még változhat, illetve csak sikeres domain név regisztráció után válik végle-

gessé, majd az SZMSZ-ben rögzítetté. 



alapuló együttműködést az egyes szakmai területek klaszteren belüli művelői kö-

zött.  

2) A Klaszterhez csatlakozó informatikai vállalkozások, intézetek számára olyan, kö-

zösen menedzselt szolgáltatásokat és fórumokat működtet, melyek eredményeként 

a régióban működő informatikai vállalkozások tovább erősíthetik szerepüket a re-

gionális gazdasági teljesítmény növelése területén. 

3) A Klaszter létrehozásával és működtetésével, a tagok, hozzá kívánnak járulni a tér-

ségben található (kiemelten a klaszterhez csatlakozó) informatikai vállalkozások 

versenyképességének erősítéséhez, a vállalatok piacra jutási esélyének növelésé-

hez. 

4) A Klaszter elsődlegesen a Közép-Dunántúli régióban működő informatikai vállal-

kozások körében működik, de nyitott a klaszterhez csatlakozni kívánó más hazai 

informatikai, vagy az informatika határterületén működő vállalkozásokkal, intéz-

ményekkel történő együttműködésre, amennyiben azok a Klaszter által kitűzött és 

felvállalt célokat elfogadják, illetve magukévá teszik. 

5) A Klaszter – kiemelten a Közép- Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgálta-

tó Kht vezetésével működő Közép-Dunántúli Regionális Klaszter Közösség mun-

kájára is építve – elő kívánja segíteni az informatikai vállalkozások részvételét az 

országos és regionális gazdaság- és technológia-fejlesztési pályázatokon, támogatja 

a vállalkozások pénzpiaci lehetőségeinek bővítését és olyan szakmai garanciarend-

szer kialakítását, amely a hitelhez jutás biztonságát is növeli.  

6) A Klaszter elősegíti a térségben működő kis- és középvállalkozások hálózati 

együttműködésének fejlesztését, illetve a térségben megvalósuló beruházások és in-

formatikai feladatok elnyerését, új beszállítói kapcsolatok kialakulását, a Klaszte-

ren, illetve a Közép-Dunántúli Klaszter Közösségen belüli beszállítóvá válást. 

7) Az informatikai nagyvállalatok integrátori tevékenységével képesek ösztönözni a 

kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok piaci, technológiai, K+F innovációs 

együttműködésének erősítését. Ugyanakkor a klaszter működése kezdeti időszaká-



ban - az amúgy is igen jó érdekérvényesítő képességű „nagyok” helyet - kisebb, il-

letve közép méretű cégek csatlakozására, együttműködésére alapoz. A második lé-

pésben, a már megerősödött hálózathoz kívánjuk csatlakoztatni a nagyobbakat, biz-

tosítva, hogy a hálózat a KKV tagok felzárkózását, növekedését segítse elsődlege-

sen. 

 

Alulírott mint a Közép-Dunántúli Regionális Informatikai Klaszter Alapító tagja 

jelen Alapító Okiratot mint akaratommal mindenben megegyezőt alulírt tanúk előtt 

jóváhagyólag aláírom. 

  

  

Kelt: Székesfehérvár, 2006. július 20. 

Módosítva: Székesfehérvár, 2008. július 20 



Alapító Tagok
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Berkovich Gábor 

Seacon Europe Kft 

(integrátor) 

Bene Béla 

E_Base Kft. 

Dravecz Tibor 

Integrity Kft 

Pálffy Zoltán 

Seawing Controls Kft 

Gelesz László 

SW Vega Kft. 

Csont Csaba 

Developing Bussines Kft. 

Csapó Zoltán 

BakonySoft Kft. 

Fábián István 

Seawing Kft. 

Kovács Péter 

Absurd Design Kft 

Uher Árpád 

Belting Kft. 

Kovács Pál 

AlbaSoft Kft. 

Dóra Levente 

Unicomp Kft 

Dr. Lőrinc Péter 

BMF KKV SzI
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Kovács Endre 

Delta Trade Kft. 

Hegedüsné Szabó Ágnes 

Pannon Job Kft. 

Léber Zoltán 

RIS Kft   
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 A csatlakozási szándék bejelentésének a sorrendjében 

3 
Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézet 


