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A Magyar Spin-off és Start-up Egyesület alapítói az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény alapján a tagvállalatok fejlesztésére, együttműködésük elősegítésére, szakmai 
érdekképviseletük ellátása és társadalmi szemléletformálás céljából társadalmi szervezet 
alapítását határozták el, melynek alapszabályát az alábbiakban határozták meg: 

 

 
I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 

1./ Az egyesület neve:       Magyar Spin-off és Start-up Egyesület1 
2./ Az egyesület rövidített neve:     MSE1 
3./ Az egyesület idegen nyelvű elnevezése:    Hungarian Spin-off Association 
4./ Az egyesület rövidített idegen nyelvű elnevezése:  HSA 
5./ Az egyesület székhelye:      1031 Budapest, Záhony u. 7. „N” ép. I.11.2 

 

 
II.  AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI 

 
        1)  Abiol Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.  2)  AnaLogic Computers Számítástechnikai Kft. 
 

3) Green Controll Környezetvédelmi   4)  Jégzselé Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
Szaktanácsadó és Szolgáltató Bt.        

5) Prof. Dr. Kovács Kornél    6)   Nagy Péter   
 
        7)   Pharmahungary 2000 Klinikai Kísérletes  8)   ThalesNano Nanotechnológiai Zrt. 

és Klinikai Kutatásfejlesztési Kft.          
 

9) TRANSMENTIX Kutató és Fejlesztő Kft.           10)    3D Histech Fejlesztő Kft 
 

 

III.  AZ EGYESÜLET KÜLDETÉSE, CÉLJAI 

 
A fejlett nyugati világban -Nyugat-Európa, Egyesült Államok- több évtizedes múltra tekint 
vissza az egyetemeken keletkezett találmányok, eljárások üzleti hasznosítása. A klasszikus 
spin-off cég egyetemi vagy egyetemen kívüli, de non-profit kutatóhely fejlesztési 
eredményeinek piaci hasznosítására jön létre. Léteznek vállalati spin-off-ok, melyeket 
vállalatok új kutatási irányok, illetve fejlesztési eredmények piacra vitelére alapítanak.  
Spin-off vállalkozásban érdekelt lehet tehát egyetem, kutatóintézet ezek kutatói és akár egy 
külső menedzsment, mely az új termékre/eljárásra alapuló vállalkozást működteti. 
Az egyesület létrejöttét motiválta, hogy Magyarországon az ismert történelmi előzmények 
miatt hiányzik a gazdaság-orientált kutatás, a közfinanszírozású kutatóhelyeken keletkező 
jelentős kutatási és fejlesztési eredmények hazai vállalkozások által történő piaci hasznosítása 
pedig igen alacsony mértékű. Ennek oka többek között a társadalmi szemlélet és 
támogatottság hiánya, a technológia-transzfer (kutatói szféra-piac kapcsolat) kultúrájának 
hiánya, valamint a technológiai vállalkozások működtetéséhez szükséges (speciális) 
vállalatvezetési módszerek művelőinek korlátozott száma. 

                                                 
1 Közgyűlési határozat alapján hatályos: 2008.03.01-től 
2 Közgyűlési határozat alapján hatályos: 2009.12.15-től 
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Az Egyesület küldetése:  
Az Egyesület a régió technológiai és/vagy tudásintenzív mikro-, kis- és középvállalatainak 
legfontosabb információs bázisa, képzési és networking központja, a régió nagy egyetemeinek 
és egyéb, kirajzó (spin-off) vállalatok bölcsőjeként szóba jöhető kutatószervezetek elsőszámú 
partnere. Az Egyesület katalizátor és tudásáramlás-gyorsító szerepet játszik a régió 
technológia és/vagy tudásintenzív mikro-, kis- és középvállalatainak menedzsment 
kompetenciáinak fejlesztésében azok létrejöttének és megerősödésének elősegítése 
érdekében.3 
 
Fentiek alapján az Egyesület az alábbi tevékenységet végzi: 
 
1) Technológia-intenzív vállalkozások fejlesztése 
A Szövetség a tagvállalkozások fejlődését hivatott elősegíteni professzionális, tisztán szakmai 
alapon szerveződő közösség működtetésével, mely keretében: 
- lehetővé válik a tagok közötti tapasztalatcsere, együttműködés, megismerhetik egymás és 
külföldi társaik fejlődési pályáját, együtt közös tanulási folyamat részesei lesznek, és 
- kifejezett szándéka, hogy hozzájárul a tudományos eredményeket felmutató kutatók üzleti 
életben való érvényesüléséhez, kutatási/fejlesztési eredményeik hasznosítása érdekében. 
Tevékenységével elősegíti egy újgenerációs vállalati réteg létrejöttét és megszilárdulását. A 
sikeres vállalkozások példái pedig visszahatnak a közfinanszírozású kutatóhelyekre, erősítik 
azok hasznosítás orientált szemléletét.  
 
Az Egyesület a technológia-intenzív vállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó fő tevékenysége 
az oktatás és a konferenciaszervezés.4 Az Egyesület ezen felül menedzsment és üzletviteli 
tanácsadást nyújt tagjai számára kedvezményes áron, tagságon kívüliek részére piaci áron. 1 
 
2) Társadalmi szemléletformálás 
Az Egyesület társadalmi küldetése, hogy vonzó jövőképet vázoljon fel és közvetítsen a magyar 
fiatal kutató generációk számára a tudás, a vállalkozás és a gazdaság kapcsolatának 
bemutatásával. Növelni igyekszik ezen keresztül a tudomány és a kutatás-fejlesztés társadalmi 
elismertségét, azok minél szélesebb körű társadalmi beágyazódása érdekében. 
 
3) Érdekvédelem 
Az Egyesület a tagság érdekeinek védelmében egységes fellépést biztosít. Elsősorban a 
tagvállalkozások fejlődését befolyásoló gazdasági szabályozó rendszerrel összefüggő 
kérdésekben alakít ki állásfoglalást, fogalmaz meg javaslatot a döntéshozók felé. 
 
 
A fentiek jövőbeni biztosítása érdekében a jelen Alapszabályt elfogadó alapító jogi és 
természetes személyek az Egyesület céljait az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
1) Vállalatfejlesztés 
A globális gazdasági térben szükséges új típusú vállalatépítési módszerek és tapasztalok 
közvetítése. Együttműködést, partnerséget tapasztalat- és információcserét biztosító fórum 
alapítása. 
 
                                                 
3 Közgyűlési határozat alapján hatályos: 2011.március 3-tól 
4 Közgyűlési határozat alapján hatályos: 2010. április 1-től 
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2) Szemléletformálás 
Vonzó jövőkép felvázolása és közvetítse elsősorban a magyar fiatal kutató generációk 
számára a tudás és a vállalkozás illetve a gazdaság kapcsolatának bemutatásával. Önálló 
szerepvállalásuk előmozdítása az üzleti élet terén. 
 
3) Érdekképviselet 
Az újgenerációs vállalati réteg létrejöttét és megerősödését elősegítő, a gazdasági 
szabályozórendszer módosítására irányuló javaslatok megfogalmazása a döntéshozók felé. 
 
 
Az Egyesület konkrét céljai a következők3: 
 
1) A „spin-off jelenség” magyarországi meghonosodásának elősegítése 
2) A tagvállalkozások fejlődését elősegítő szakmai fórum biztosítása, közös tanulási 

folyamat kialakítása 
3) A tudományos eredményeket felmutató kutatók üzleti életben való érvényesüléséhez való 

hozzájárulás, kutatási/fejlesztési eredményeik hasznosítása érdekében 
4) A fiatal generációk látókörének bővítése a tudás és a gazdaság gyakorlati példákon 

keresztül való bemutatásával, szerepvállalásuk előmozdítása a gazdasági / üzleti élet terén 
5) A magyar és a régió tudományágainak hasznosítása iránti érdeklődésének erősítése, 

ismeretterjesztés – innováció menedzsment 
6) Hozzájárulás Magyarország versenyképességének növeléséhez 
7) Európai egyesületté válás stratégiájának (célok, eszközök, módszerek) kidolgozása 
8) Magyar K+F értelmiség hazatelepülésének segítése (Marie Curie program); 

kapcsolattartás kint élő magyar kutatókkal 
9) Európai szintű együttműködésre hajlamos partnerek (társszervezetek) felkutatása 
 
Az Egyesületnek nem közvetlen célja, hogy az egyetemi/akadémiai és egyéb kutatóhelyek 
technológiatranszfer mechanizmusának kialakításában részt vegyen. Elsősorban a létrejövő 
tudásintenzív vállalkozások fejlesztésében kíván szerepet vállalni, csatlakozva ezzel a 
technológiatranszfer folyamathoz, támogatva eredményének üzleti sikerre vitelét.3 
 
Az Egyesülten belül tagozat működik az egyetemi technológiai transzfer szervezetek 
(technológiatranszfer irodák, TTI / TTO) részvételével, annak érdekében, hogy az egyetemi 
technológia-transzfer mechanizmus hatékonyabban szolgálja a létrejövő spin-off / start-up 
cégek érdekét. 1 
 
 
 
 

IV.  A TAGSÁGI VISZONY 
 
A tagság formái 

1. rendes, ezen belül: 
a.) vállalati-, 
b.) egyéni tagság 

 
2. pártoló  
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1. Rendes tagság 
 
1.1 Az MSE rendes tagjai olyan magyar gazdálkodó szervezetek, spin-off  és start-up 

vállalkozások, illetve magánszemélyek  lehetnek, amelyek: 
 
a.) spin-off vagy start-up vállalkozásnak minősülnek, azaz:  

i) közfinanszírozású kutatóhely kutatás-fejlesztési eredményeinek hasznosítására 
létrehozott vállalkozás, melyben a kutató/fejlesztő magánszemély és/vagy a kutatóhely is 
tulajdonosi részesedéssel bír. Start-up cégként pedig alapítói és/vagy menedzserei, tagjai 
rendelkeznek piacképes tudományos, fejlesztési megoldással, egyetemi kutatóhelyi kötődés 
nélkül is. 

ii) gazdálkodó szervezet (vállalat) vagy magánszemélyek által létrehozott spin-off / 
start-up vállalkozás, mely új kutatási eredmények továbbfejlesztésére és piacra vitelére alakul. 
b.) felvételüket kérik az MSE-ébe és annak Alapszabályát elfogadják, 
c.) székhelyük szerinti jogszabályoknak megfelelően regisztrált, és ezt igazoló gazdálkodó 
szervezetek, amelyek tényleges működésüket megkezdték és az „a” pontban definiált „spin-
off, illetve start-up vállalkozás” kritériumainak megfelelnek, illetve tudományos 
tevékenységet folytató magánszemélyek / kutatók, akiknek tevékenysége az MSE 
célkitűzéseinek megvalósítását eredményesen elősegíti. 
d.) magánszemélyek esetében bizonyítható módon tudományos tevékenységet folytatnak, így 

rendelkeznek a tudományos tevékenységet dokumentáló közleményekkel, találmányokkal, 
szabadalommal, 

e.) tagdíjfizetési kötelezettséget vállalnak, 
f.) az ezekről szóló belépési nyilatkozatot aláírják, 
g.) belépésükhöz az Elnökség legalább ¾-es szavazati aránnyal hozzájárul. 
 
 
1.2 A tagok belépése az MSE-be önkéntes. 
 
1.3 A rendes tagok jogai.  
Az MSE rendes tagjait megilleti 
a.)  a részvételi jog az MSE rendezvényein, 
b.)  Közgyűlésen a hozzászólás, javaslattétel joga, 
c.)  a szavazati jog, 
d.) a Közgyűlés és az Elnökségi ülés összehívására, illetve napirendi pontjára történő 

javaslattétel joga, 
e.)  a jog az MSE tevékenységébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni az Elnökségtől, 
f.) MSE irataiba betekinteni, 
g.) az MSE szolgáltatásait igénybe venni, 
h.)  a jog, hogy az MSE bármely tisztségére választhat és választható, 
i.)  a kezdeményezni a Közgyűlésen a tisztségviselők visszahívását. 
 
A tagok jogaikat személyesen, szervezetszerű képviselőjük, illetve meghatalmazottjuk útján 
gyakorolják. A Közgyűlésen valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. 
 
1.4 A rendes tag kötelességei 
a.) az MSE Alapszabályát és a Közgyűlés valamint az Elnökség határozatait megtartani, 
b.) jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az MSE munkájában részt 

venni és a tagság érdekeit képviselni, 
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c.) a belépési nyilatkozatban vállalt, illetve az Elnökség által meghatározott tagdíjfizetési 
kötelezettségnek eleget tenni, 

d.) a választott tisztségből adódó feladatokat ellátni. 
 
1.5 Rendes tagság megszűnik 
a.) az MSE feloszlásának kimondásával, 
b.) a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 
c.) kilépéssel, ha a tag ez irányú szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt az 

Elnökségnek írásban bejelenti, 
d.) kizárással. Ki lehet zárni azt a tagot, aki az MSE érdekeit vagy az Alapszabályt súlyosan 

megsérti, aki az adott évre megállapított tagdíjat az adott határidő letelte után, másodszori 
írásos figyelmeztetésre 1 hónapon belül sem fizeti be, illetve olyan cselekményt követ el, 
melynek alapján az Elnökség javasolja a tag kizárását. 
A tag kizárásáról a Közgyűlés legalább ¾-es többséggel határoz. 

 
2. Pártoló tagság 
 
2.1 Az MSE pártoló tagja 
Pártoló tag lehet minden olyan gazdálkodó szerv, egyéb szervezet és magánszemély, mely a 
rendes tagság feltételeivel nem rendelkezik, de tevékenysége az Egyesület rendes tagságának 
tevékenységével szoros összefüggésbe hozható, illetve gazdálkodó szervezet esetén új, úttörő 
technológiát képviselő ún. „technológia-intenzív vállalkozásnak” minősül. A pártoló tag 
képviselője tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlésen vagy meghívás alapján az Egyesület 
más fórumain.  
A pártoló tag felvételéről az Elnökség legalább ¾-es többséggel határoz.  
 
2.2 A pártoló tag kötelességei 
a.) az MSE Alapszabályának rendelkezéseit betartani 
b.) a belépési nyilatkozatban vállalt anyagi támogatást megfizetni. 
 
2.3 A pártoló tagság megszűnik 
a.) az MSE feloszlásának kimondásával, 
b.) a pártoló tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 
c.) kilépéssel, ha a pártoló tag ez irányú szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt 

az Elnökségnek írásban bejelenti, 
d.) kizárással. Ki lehet zárni azt a pártoló tagot, aki az MSE érdekeit vagy az Alapszabályt 

súlyosan megsérti, aki az adott évre vállalt anyagi támogatást az adott határidő letelte 
után, másodszori írásos figyelmeztetésre 1 hónapon belül sem fizeti be, illetve olyan 
cselekményt követ el, amelynek alapján az Elnökség javaslatára a Közgyűlés pártoló tagot 
kizárja. A pártoló tag kizárásáról a Közgyűlés legalább ¾-es többséggel határoz. 
 

A tagsági struktúráról illetve a tagdíjak mértékéről jelen Alapszabály 1. sz. mellékletében 
található részletes összeállítás. 
 
Azon a tagok vonatkozásában, amelyek i.) írásban értesítést küldtek az Elnökség részére, és 
ebben bejelentették kilépési szándékukat illetve ii.) nem fizették be az aktuális évi tagdíjat a 
következő szabályok érvényesülnek: Az Egyesület, mindazonáltal, hogy tiszteletben tartja a 
kilépő tagok szándékát, nem azonnal szünteti meg a tagok részére nyújtott szolgáltatásokat, de 
korlátozza azokat a következőképpen: 
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• Ha egy tag nem fizeti a tagdíjat (kilépő tag) egy adott évben, akkor korlátozott jogokkal, 

az Egyesület tagja marad 1 évig. 
• Ha a rákövetkező évben sem fizet, akkor a kilépő tag elveszíti a tagság részére nyújtott 

előnyöket. 
• A korlátozott jogok a következőket jelentik: 

1. A kilépő tag továbbra is kap hírlevelet illetve a tagoknak kimenő értesítéseket, 
leveleket. 

2. A kilépő tag nem lesz jogosult kedvezmények igénybevételére az Egyesület 
rendezvényein. 

3. A kilépő tag nem érheti el a tagoknak jelszóhoz kötött web oldalunkon található 
információkat, adatbázisokat. (Ez a jövőben került fejlesztésre.) 

(Az MSE fenntartja a jogot, hogy újabb engedményeket illetve korlátozásokat vezessen be.) 
Az Egyesület célja a fentiekkel az, hogy az esetlegesen valamilyen okból átmenetileg vagy 
kényszerűségből szüneteltetett tagság miatt a kilépő tagok ne essenek ki az Egyesület által 
biztosított K+F cégeket összefogó szerveződés vérkeringéséből. A fenti pontok által 
biztosított átmeneti időszakban az adott kilépő tag véleménye, helyzete megváltozhat, amely 
révén újra az aktív tagok soraiban üdvözölhetjük.  
 
 

V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
 
I. A Közgyűlés 

 
1./ A Közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfőbb szerve. 
 
2./ A Közgyűlés hatáskörébe tartozik 
a.) az MSE Alapszabályának jóváhagyása, módosítása, 
b.) az Elnök és az Elnökségi tagjainak megválasztása, beszámoltatása és visszahívása, 
c.) az MSE éves költségvetésének jóváhagyása, 
d.) az MSE éves tevékenységéről készített elnökségi beszámoló jóváhagyása, 
e.) az MSE más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének kimondása, 
f.) a rendes tag és a pártoló tag kizárása, 
g.) az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés Levezető Elnökének megválasztása, 
h.) az MSE feloszlásának kimondása, a feloszlás kimondásában a Közgyűlés 2/3-os 

többséggel határoz. 
 
3./ Az MSE tisztségviselői a Közgyűlésnek felelősséggel tartoznak és tevékenységükről 
beszámolni kötelesek.  
 
4./ A Közgyűlésre vonatkozó szabályok 
 
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet.  
A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A 
Közgyűlést a Szövetség Elnöke hívja össze. 
A Közgyűlés összehívását az Elnök, az Elnökség három tagja vagy a tagság 1/3-a, az ok és cél 
megjelölésével bármikor kezdeményezheti.  
A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.  
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A Közgyűlésre a meghívót a tagoknak írásban kell megküldeni a Közgyűlés összehívását 
megelőző 15 napon belül, a napirendi pontok közlésével. A meghívónak előzetesen fel kell 
hívnia a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire. Bármely tag indítványozhatja a 
Közgyűlés előtt 8 nappal a napirend kiegészítését. A napirend kiegészítéséről a Közgyűlés 
dönt.  
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele megjelent vagy valósidejű 
távkapcsolatot (internet/skype, video- vagy telekonferencia) létesített a jelenlévőkkel5. Ha a 
Közgyűlés határozatképtelen, akkor 15 napon belül új Közgyűlést kell összehívni, azonos 
napirenddel. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet két tag hitelesít. 
A Közgyűlésen a szavazatok 2/3-os többsége szükséges az MSE Alapszabályának, illetve 
módosításának jóváhagyásához, más szövetséghez, egyesülethez való csatlakozáshoz, az 
MSE felszámolásához. 
Az Elnökség megválasztása titkos szavazással történik, egyébként a Közgyűlés határozatait 
nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Egyesület Elnökének szavazata 
dönt.  
A rendes tag és pártoló tag kizárásához legalább ¾-es többség szükséges.  
A Közgyűlésen hozott határozatokról úgynevezett Határozatok Könyvét kell vezetni, 
amelyben az Egyesület Elnöke köteles a határozat teljes tartalmát és hatályát, meghozatalának 
idejét, valamint a döntést megszavazók és ellene szavazók számát nyilvántartásba venni. A 
Határozatok Könyvét az Egyesület székhelyén kell tárolni. 
 
II. Az Egyesület Elnöksége 
 
1./ Az Egyesület elnöksége legfeljebb öt2 főből áll. Az Elnökség tagjai: 
- az Elnök, aki egyben az ügyvezetői teendőket is ellátja, 
- és az alelnökök, akik közül: 

i)      egy az egyesület élettudományi tagozatának elnöke,  
ii) egy az infokommunikáció tagozat elnöke és  
iii) egy a vállalat- és üzletfejlesztési szakbizottság elnöke. 

 
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással, a jogi személy rendes tagok képviselői 
vagy munkavállalói közül, továbbá az Egyesület magánszemély tagjai közül 3 évre választja 
meg. Az Elnökség a Közgyűlések közötti időben az MSE irányító testülete. Az Elnökség 
ülései szükség szerint, de legalább évente két alkalommal esedékesek.  Az Elnökség üléseit az 
Elnök a napirend közlésével írásban hívja össze. Az Elnök az Elnökségi ülést megelőzően 15 
nappal korábban köteles megküldeni a meghívókat az Elnökségi tagoknak.  
Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. 
Az Elnökségi ülésekről úgynevezett Elnökségi Ülések Könyve nyilvántartást kell vezetni, 
amelyben fel kell tüntetni az időpont megjelölésével a vezetőségi ülésen résztvevők nevét, a 
napirendi pontokat, az ott hozott határozatok tartalmát és hatályát, a határozatokat 
megszavazók és ellene szavazók számát. Az Elnökségi Ülések Könyvét az Egyesület 
székhelyén kell tárolni. 
Az Elnökségi ülésről készült feljegyzéseket az egyesület minden tagja számára, csak úgy, 
mint a Határozatok Könyvét, nyilvánossá kell tenni, azt bármikor, bármelyik tag 
megtekintheti, abból kivonatot kérhet. 
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg, a Közgyűlésen állított jelöltek közül. 

                                                 
5 Közgyűlési határozat alapján hatályos: 2009. február 26-tól 
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2./ Az Elnökség feladatköre 
Az Elnökség dönt minden olyan lényegesebb ügyben, amelyet jogszabály vagy az 
Alapszabály nem utal kifejezetten a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, különösen: 
-     rendes tag felvételéről, 
- pártoló tag felvételéről, 
- a tagdíj mértékéről, 
- ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, 
- dönt a Közgyűlés elé nem utalt fontosabb szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésekben, 
- ellenőrzi a döntések végrehajtását, 
- irányítja és felügyeli az MSE gazdálkodását, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket 

számára a Közgyűlés meghatároz. 
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, főszabály szerint egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 
Tagok felvételében az Elnökség legalább ¾-es többséggel határoz. 
 
Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével írásban kell a 
tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg, és az Elnöknek küldik meg. A 
határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő nappal kell meghozottnak tekinteni. A 
szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az 
Elnök írásban tájékoztatja. Ha bármelyik elnökségi tag kéri, az Elnökség ülését össze kell 
hívni a határozattervezet megtárgyalására. 
Írásban történő szavazásnak minősül a levélben, körlevélben, telefaxon, e-mail útján történő 
szavazás. 
 
 
3./ Elnökségi tagsági tisztség megszűnése: 
- a tisztségviselő halálával, 
- a tisztségviselő mandátumának lejártával 
- a tisztségviselő lemondásával, 
- közgyűlés általi visszahívással, amennyiben: 

az Elnökségi tisztséget betöltő személy a tiszthez kapcsolódó feladatokat elégtelenül látja 
el, tevékenysége súlyosan sérti a tagság illetve a szövetség törekvéseit és érdekeit vagy 
figyelmen kívül hagyja a szövetség alapszabályának rendelkezéseit. A visszahíváshoz a 
Közgyűlés ¾-es szavazati többsége szükséges. 

- a képviselt tag kizárásával, 
- a képviselt tag jogutód nélküli megszűnése esetében, 
- a képviselt tag tagságának megszűnésével. 
 
4/ Nem választható újra és az Egyesületben nem tölthet be semmilyen tisztséget az a személy, 
akit korábban a Közgyűlés Elnökségi tagsági tisztségéből visszahívott.4 
 
 
III. Az Egyesület Elnöke 
 
1./ Az Egyesület Elnöke 
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Az Elnököt az Elnökség tagjai közül a Közgyűlés választja meg, titkos szavazással. Az 
Elnököt a Közgyűlés 3 éves időtartamra választja. Az Elnök újraválasztható. Az Egyesület 
Elnöke az Elnökség, illetve a teljes tagság Elnöke, így ellátja az Elnökség és az Egyesület 
elnöki teendőit is. Az Elnök teljes joggal és valamennyi ügyre kiterjedően képviseli az MSE-t. 
Az MSE-t terhelő nettó 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint feletti anyagi 
kötelezettségeket az Elnök csak valamely Elnökségi taggal együttesen vállalhat. A nettó 
250.000 Ft, tehát kétszázötvenezer forint értékhatár feletti anyagi kötelezettséggel járó 
szerződéseket tehát az Elnök mellett valamely Elnökségi tagnak is alá kell írnia.4 
 
2./ Az Egyesület Elnökének feladatai: 
- képviseli a tagság érdekeit, 
- a Tagjegyzékben nyilvántartja az MSE tagságát, 
- figyelemmel kíséri a tagdíjak befizetését, 
- folyamatosan figyelemmel kíséri az MSE működésének gazdasági és jogi feltételeit, 
- előkészíti, szervezi és összehívja a Közgyűlés és az Elnökség üléseit, 
- a Közgyűlés, illetve a testületek megbízása alapján elemzéseket, javaslatokat készít az 

általuk eldöntendő kérdésekről, 
- jóváhagyásra előkészíti az MSE éves költségvetését és teljes felelősséggel szervezi az 

MSE éves gazdálkodását, 
- nyilvántartja és végrehajtja, illetve kiadja a Közgyűlés és az Elnökség határozatait, 
- vezeti a Határozatok Könyvét, az Elnökségi Ülések Könyvét, 
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés és az Elnökség megbízzák (ld. 

„4”/ pont). 
 
Az Elnököt akadályoztatása esetén valamely Elnökségi tag helyettesíti, aki a helyettesítés 
tárgyában teljes jogkörrel eljárhat. Helyettes Elnököt az Elnökség egyszerű többségű 
határozatával jelöli ki.  
 
3./ Az Egyesület Elnökének megbízatása megszűnik: 
- az elnök halálával, 
- az elnök mandátumának leteltével 
- az elnök lemondásával 
- Közgyűlés általi visszahívással, amennyiben:  

feladatai ellátásával kapcsolatban súlyos kifogás merül fel, tevékenységével súlyosan sérti 
a tagság illetve a szövetség törekvéseit, érdekeit vagy figyelmen kívül hagyja az egyesület 
alapszabályának rendelkezéseit. A visszahíváshoz a Közgyűlés il ¾-es szavazati többsége 
szükséges. 

- a képviselt tag kizárásával, 
- a képviselt tag jogutód nélküli megszűnése esetében, 
- a képviselt tag tagságának megszűnésével. 
 
4./ Az Elnök ügyvezetői teendői 
Az Egyesület Elnöke a „2)” ponton túlmenően a Közgyűlés illetve az Elnökség megbízása 
alapján ellátja a szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat, (ügyvezetés), azaz: 
-előkészíti az egyesület éves konferenciáját 
-szervezi az egyesület bemutatkozó előadásait, körútjait (pl. egyetemek, kutatóintézetek stb.) 
-folyamatosan dolgozik a tagság bővítésén, új tagok megnyerésén 
-szakmai találkozókat, workshopokat szervez a tagság igényeinek megfelelően 
-gondoskodik az egyesület honlapjának tartalmi feltöltéséről 
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-hírlevelet szerkeszt és terjeszt 
-szponzorokat és támogatókat kutat fel 
A „2)” és „4)” pontok alapján az Elnök egy személyben az ügyvezetői teendőket is ellátja, 
azaz Ügyvezető Elnökként tevékenykedik. Az Egyesület tagságának, illetve feladatainak 
bővülésével az Elnökség javaslatot tehet a Közgyűlésnek az alapszabály módosítására az 
ügyvezetői és az elnöki tisztség szétválasztásának tárgyában. 
 
5./ Az Ügyvezető elnök díjazása 
Az ügyvezető elnök díjazásban részesül, melynek mértékéről a Közgyűlés illetve az Elnökség 
határoz. 
 
 
IV. Szakmai tagozatok 
 
A Szövetség szervezetén belül a következő Szakmai Tagozatok megalakításáról döntött  
 
1) Élettudományok Tagozat 
2)  Infokommunikáció Tagozat 
3) Környezeti technológiák - Megújuló Energiák Tagozat 
4) Anyagtudományok – Nanotechnológia Tagozat 
5) Egyéb unikum eljárások és technológiák Tagozat 
 
 
Az Elnökség határozata alapján további Tagozatok alakulhatnak. A Tagozatok számának és 
struktúrájának változtatása az Elnökség határozata alapján történik. 
 
 
V. Szakbizottságok 
 
Az Egyesület szervezetén belül a következő Szakbizottságok működnek: 
 

1) Vállalat- és üzletfejlesztési szakbizottság 
2) Nemzetközi kapcsolatok szakbizottság 
3) Egyetemi technológia transzfer bizottság1 

 
Az Elnökség határozata alapján további Szakbizottságok alakulhatnak. A Szakbizottságok 
számának és struktúrájának változtatása az Elnökség határozata alapján történik. 
 
 

VI.  AZ MSE FELADATAI 

 
1./ Az Egyesület képviseli a szakterületi érdekeit, ellátja a tagok közötti egyeztetést és 
kapcsolattartást, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai nemzetközi gazdasági 
folyamatokat és ezek alapján szakmai információt nyújt a tagoknak. 
 
2./ Kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, 
amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek, különösen: 
a.) szakmai érdekek képviselete jogalkotó és végrehajtó szerveknél, 
b.) nemzetközi szakmai kapcsolattartás, 
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c.) a piaci-technológiai trendek követését segítő információs és prognosztikai rendszerek, 
működtetése, 

d.) médiakapcsolatok kialakítása és fenntartása, 
e.) kapcsolattartás egyéb érdekképviseleti szervezetekkel. 
 
Az Egyesület feladatainak ellátásához szükséges gazdasági feltételeinek biztosítása 
érdekében, kizárólag másodlagos jelleggel gazdasági tevékenységet is folytathat figyelemmel 
arra, hogy a vállalkozás fő tevékenysége nem lehet. 
Az Elnökség határozati úton további feladatokat fogalmazhat meg. Az Elnökség a feladatokra 
vonatkozóan minden év március 31-ig éves tervet dolgoz ki és fogad el.  
 
 

VII.  AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

1./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a 
társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az MSE vagyona 
elsősorban a tagok által fizetett tagdíjból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, 
hozzájárulásaiból, a társaság esetleges gazdasági, vállalkozási tevékenységéből, és egyéb 
jogszabályban meghatározott forrásból (pályázatok) származik. 

2./ A tárgyévre esedékes tagdíj illetve vállalt anyagi támogatás befizetése egy összegben a 
tárgyév március 31. napjáig történik. A nem fizető tagok tagsága az Alapszabály erre 
vonatkozó rendelkezései szerint (ld.: IV/1.6. és IV/2.2.) megszűnik. A tagdíj összegére 
vonatkozó, fentiekben meghatározott mértékek az éves inflációs ráták figyelembe vételével 
évente felülvizsgálandók. A tagdíj mértékét, melyet jelen Alapszabály 1. sz. melléklete 
részletez, az Elnökség határozza meg, évente, a Közgyűlés által elfogadott költségvetés 
függvényében.  Amennyiben a tárgyévre elfogadott költségvetés bevételi oldala nem teljesül, 
a hiányzó bevétel pótlásáról az e célból összehívott Közgyűlés határoz. Az új tagok által a 
költségvetésen felül befizetett tagdíj és a gazdálkodás eredményeként jelentkező tőkeváltozás 
összegével beszámolási kötelezettség mellett az Elnökség rendelkezhet.  

3./ Az Egyesület gazdaságát a jogi személyek és magánszemélyek felajánlásai is segítik. A 
támogatók részére ún. szponzorcsomagokat ajánl az Egyesület. A szponzorcsomagok az adott 
mértékű támogatások fejében az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat is tartalmazzák. A 
szponzorcsomagok kiválasztása kizárólag a támogatók hatásköre. A szponzorcsomagok 
tartalmát és az ennek megfelelő támogatások mértékét az Elnökség határozza meg illetve 
módosítja a piaci lehetőségek és trendek függvényében. Az aktuális évi szponzorcsomagokat 
jelen Alapszabály 2. sz. melléklete mutatja. 
 

VIII.  IRATBETEKINTÉS 
 

A Közgyűlésekről, Elnökségi Ülésekről felvett jegyzőkönyveket, valamint a hozott 
határozatokat az írásba foglalását követően az Egyesület Elnöke köteles megőrizni. Az 
Egyesület bármely tagja jogosult arra, hogy az Egyesület Elnökének kezelésében lévő iratokat 
megtekintse, azokról másolatot kérjen. Kívülállók részére az iratbetekintést az Elnök 
engedélyezi, aki a másolatokra vonatkozó kérést saját hatáskörében indoklás nélkül 
elutasíthatja. Az Elnökség az általa hozott határozatokat az érintett személyekkel írásban 
közölni. A Közgyűlés által hozott határozatot, illetve az Elnökségi határozatokat az érintettel 
írásban, tértivevényes levélben, a határozat meghozatalától számított 15 napon belül közölni 
kell. 
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IX.  AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 
1./ Az Egyesület megszűnik: 
- feloszlással, 
- más társadalmi szervezettel való egyesülés útján, 
- feloszlatással, 
- illetőleg megszűnésének megállapításával 
Az Egyesület megszűnése esetén a vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, az ezzel kapcsolatos 
teendők ellátása a felszámolók feladata. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy 
megszűnését állapították meg, vagyona a hitelezők kielégítése után az MTA tulajdonba kerül 
és azt az Egyesület céljával, tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra kell 
fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 
Ha a felügyelőszerv másként nem rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt vezetősége 
jár el.  
 

 
X. EGYEBEK 

 
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
Dátum: 2011. március 3. 
 
Az Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2011. március 3. napján megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadta. 
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1. SZ. MELLÉKLET 3 
 

Az Egyesület tagságát a következőképpen strukturáljuk: 
 
Rendes tagság: 
• Prémium tagság: bejegyzett, új technológiára/tudásintenzív termék vagy 

szolgáltatásra építő, esetlegesen nemzetközi potenciált hordozó K+F mikrovállalatok 
számára, tagsági díj: 50.000,-Ft/év. Az új alapítású spin-off / start-up cégek az alapítás 
naptári évében mentesülnek a tagdíjfizetés kötelezettsége alól, egyedi kérelem alapján 
mentesség kérhető az alapítást követő naptári évben is. 

• Platina tagság: azok a cégek, melyek elindultak az üzleti felemelkedés útján 
(kisvállalatok, 100 millió forintos éves nettó árbevétel felett); tagsági díj: 100.000,-
Ft/év. 

• Magánszemélyek (pl. kutatók) 15.000,- Ft/év tagdíjfizetést teljesítenek. Ez a tagdíj 
5.000,-Ft/év-re mérsékelhető, de ebben az esetben a magánszemély nem részesül a 
rendes tagokat megillető anyagi kedvezményekből. 

• Doktoranduszok, valamint negyed- és ötödéves egyetemi hallgatók: tagsági díj: 
ingyenes. 

 
Pártoló tagság: 
• Céges pártoló tagság: az előző kategóriákon túlnövő cégek, illetve azon cégek 

számára, akik eleve nem lehetnek Prémium és Platina tagok (középvállalatok); tagsági 
díj: 150.000,-Ft/év. Az egyetemi technológiatranszfer szervezetek, regionális 
innovációs ügynökségek pártoló tagsági díja 50.000,-Ft/év.1 

• Egyéni pártoló tagság: magánszemélyek, akik azonosulnak az Egyesület 
Alapszabályában rögzítettekkel; tagsági díj: változó; egyénileg az elnökség döntése 
alapján. 
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Az Egyesület szponzorcsomagjait a következőképpen strukturáljuk: 
 

A Platina fokozatú szponzor az Egyesület legmagasabb szintű támogatója, s mint ilyen minden
szempontból megkülönböztetett figyelemmel kezeltetik.

I. fokozat: Platina fokozatú
támogató Támogatás
összege: 1.000.000.-Ft-tól

II. fokozat: Arany fokozatú
támogató Támogatás
összege: 500.000.-Ft-tól

III. fokozat: Ezüst fokozatú 
támogató Támogatás
összege: 300.000.-Ft-tól

szponzor logója (és
neve) az alábbi
helyeken jelenik meg:

• az Egyesület www.europeanspinoff.com domain nevű hivatalos honlapján, a főoldalon
• az Egyesület www.europeanspinoff.com domain nevű hivatalos honlapján, a "szponzoraink"
aloldalon
• minden nyomtatott anyagon: rendezvény meghívók, tájékoztató brosúrák, beharangozó
hirdetések, szórólapok stb.
• az események hivatalos programfüzetén
• az Tagságnak kimenő hírlevélben (jelenleg többek között több Egyetemnek, kutatószervezetnek,
a Magyar Biotech Szövetségnek, a Magyar Innovációs Szövetségnek, a teljes Tagságnak)
• a rendezvények helyszínén elhelyezésre kerülô reklámfelületeken
• a szponzorfalon, mely elôtt zajlik minden esemény, előadás, panel beszélgetés, helyszíni riport
stb., melynek azért van nagy jelentôsége, mert ez a helyszín minden felvételen szerepel
• a rendezvényekről készülő összefoglaló filmek elején és végén (a filmek a honlapról tölthetôk le a
Tagság és Szponzoraink részére)
• az Egyesület logójával (alatt, mellett), bárhol ahol az Egyesület logója megjelenik

További szolgáltatások:

A helyet kap az innováció-menedzsment adatbázisunkban (IMDB) ingyenesen kedvezményesen kedvezményesen
A Tagságnak kimenő hírlevélben, és a hivatalos honlapon a szponzorok által összeállított
reklámoknak, híreknek, üzleti ajánlatoknak, promóciós anyagoknak helyet biztosítunk
Az átadott promóciós anyagot elhelyezzük az események promóciós mappáiban, melyek az összes
résztvevőnek átadásra kerülnek

rendezvénybelépők

5 ingyenes belépő a
rendezvényekre, további
résztvevők esetén a
tagoknak járó kedvezmény
vehető igénybe

3 ingyenes belépő a
rendezvényekre, további
résztvevők esetén a
tagoknak járó kedvezmény 
vehető igénybe

1 ingyenes belépő a
rendezvényekre, további
résztvevők esetén a
tagoknak járó kedvezmény 
vehető igénybe

Az Egyesület honlapján található fórum használata, ami biztosítja a Tagokkal, Szponzorokkal való
kapcsolatépítést
Az Egyesület törekszik arra, hogy a leendő szponzorcéggel kölcsönösen, hosszútávon
kiegészítsék egymást, ezért a fenti csomagtartalmakon kívül megegyezés alapján egyéb
tartalmakkal is bővíti szolgáltatásait.

o Innovációs Előadássorozat, Kossuth Klub, 2011. tavaszától A 2 hetente megrendezésre kerülő
előadásokkal induló beszélgetéseken a Tagság, illetve a magyarországi egyéb kezdővállalkozások 
gyakorlati problémáira javasolunk konkrét megoldásokat. Részletek hamarosan szintén
honlapunkon találhatóak: (http://europeanspinoff.com/).

5 ingyenes belépő a
rendezvényekre, további
résztvevők esetén a
tagoknak járó kedvezmény
vehető igénybe

3 ingyenes belépő a
rendezvényekre, további
résztvevők esetén a
tagoknak járó kedvezmény 
vehető igénybe

1 ingyenes belépő a
rendezvényekre, további
résztvevők esetén a
tagoknak járó kedvezmény 
vehető igénybe

o Személyes részvétel az egyetemi és egyéb állásbörzéken, amely megnyitja a lehetőséget a
Tagság számára, hogy a feltörekvő K+F utánpótlás informálódhasson róluk.

o Szakértők ajánlása a Tagság napi problémáinak megoldásához (ügyvédek, iparjogvédelmi és
pályázati szakemberek, befektetési tanácsadók, stb.) eléréséhez nyújtunk segítséget.
o Az Egyesületen belül tagozat működik az egyetemi technológiai transzfer szervezetek
(technológia-transzfer irodák, TTI / TTO) részvételével, annak érdekében, hogy az egyetemi
technológia transzfer mechanizmus hatékonyabban szolgálja a létrejövő kezdővállakozások
érdekeit.

- Sajtóközlemények ,hírek ingyenes közzététele a honlapunkon.
Üzleti valamint HR hirdetések ingyenes közzététele a honlapunkon.
-  Tagsági hírek megjelentetése folyamatosan honlapunkon, amely biztosítja a hazai kutató- és
üzleti társadalom figyelmének felkeltését. Kérésre emailes figyelmeztetőt küldünk ki, amennyiben az
érdeklődésének megfelelő hír kerül elérhetővé honlapunkon.

-   Folyamatos jelenlét a hazai kutatótársadalom érdeklődését felkeltő rendezvényeken. Természetesen kedvezményes 
részvételt biztosítunk rendezvényeinkre Tagságunk részére. Idén az alábbi kongresszusokon, rendezvényeken veszünk 
részt Tagjainkat, Szponzorainkat bevonva:

-   Érdekképviselet és segítségnyújtás problémák megoldásában:

- Hírverés

 


