A MAGYAR BIOTECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG IDŐKÖZI
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA
A Magyar Biotechnológiai Szövetség alapítói az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján tudományos tevékenységük segítése, kutatási projektek támogatása, szakmai
érdekképviseletük ellátása céljából társadalmi szervezet alapítását határozták el, melynek
alapszabályát az alábbiakban határozták meg:
I.
AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE
_________________________________
A MAGYAR BIOTECHNOLÓGIAI
SZÖVETSÉG

1./ Az egyesület neve:
2./ Az egyesület rövidített neve:
3./ Az egyesület idegen nyelvű elnevezése:
4./ Az egyesület rövidített idegen nyelvű elnevezése:
5./ Az egyesület székhelye:

II.
AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI

ALAPSZABÁLYA
_________________________________

A 2008. június 25-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Magyar Biotechnológiai Szövetség
MBSZ
Hungarian Biotechnology Association
HBA
6726 Szeged, Közép fasor 52.1

1./

Biostatin Kft. 1045 Budapest, Berlini út 47-49.
képviseletében Dr. Szüts Tamás

2./

ChemAxon Kft. 1038 Budapest, Kóborló köz 4/c
képviseletében Dr. Csizmadia Ferenc

3./

ComDrug Kft. 1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.
képviseletében Dr. Darvas Ferenc

4./

ComGenex Rt. 1020 Budapest, Bem rakpart 33-34.
képviseletében Dr. Ürge László

5./

DRC Kft. 8232 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
képviseletében Dr. Korányi László

6./

Genodia Molekuláris Diagnosztikai Kft. 1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 1-3.
képviseletében Dr. Holló Zsolt

7./

GenoID Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. H épület
képviseletében Dr. Jeney Csaba

8./

InFarmatik Bt. 1021 Budapest, Széher u. 77.
képviseletében Dr. Kovács László

9./

L&Mark Térinformatika Számítástechnikai és Mérnöki Kft. 1027 Budapest, Fő u. 68.
képviseletében Dr. Lisziewicz Zsolt

10./

Megapharma Kft. 1174 Budapest, Baross u. 53.
képviseletében Dr. Gaál József

11./

N-Gene Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 18.
képviseletében Dr. Literáti Nagy Péter
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12./

RecomGenex Kft. 1027 Budapest, Bem rkp. 33-34.
képviseletében Ambrus-Aikelin Géza

13./

Solvo Rt. 6722 Szeged, Béke u. 5/A.
képviseletében Duda Ernő

14./

Thales Nanotechnológia 1027 Budapest, Bem rkp. 33-34.
képviseletében Alex Drijver

15./

Tomtec Kft. 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 34/A.
képviseletében Dr. Farkas Mariann

16./

TRC Toxikológiai Kutató Központ Kft. 8201 Veszprém, Szabadság puszta, Pf. 348.
képviseletében Dr. Hirka Gábor

17./

TRIO-LAB Kft. 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 10.
képviseletében Dr. Nagy Norbert

18./

Vichem Chemie Kutató Kft. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 15.
képviseletében Dr. Kéri György

IV.
A TAGSÁGI VISZONY
A tagság formái
1.
rendes, ezen belül:
a.) nagyvállalati-,
b.) kis-, és középvállalati-,
c.) mikrovállalati-,
2.
pártoló-,
3.
társult-,
4.
tiszteletbeli tagság.

III.
AZ EGYESÜLET CÉLJAI

1.

Rendes tagság

1.1

Az MBSZ rendes tagjai olyan magyar és külföldi gazdálkodó szervezetek és
magánszemélyek lehetnek, amelyek:

a.)
b.)

felvételüket kérik az MBSZ-be és annak Alapszabályát elfogadják,
Székhelyük szerinti jogszabályoknak megfelelően regisztrált, és ezt igazoló
gazdálkodó szervezetek, amelyek tényleges működésüket megkezdték, illetve
tudományos tevékenységet folytató magánszemélyek, akiknek tevékenysége az
MBSZ célkitűzéseinek megvalósítását eredményesen elősegíti.
bizonyítható módon tudományos tevékenységet folytatnak, így rendelkeznek a
tudományos tevékenységet dokumentáló közleményekkel, találmányokkal,
szabadalommal,
tagdíjfizetési kötelezettséget vállalnak,
az ezekről szóló belépési nyilatkozatot aláírják,
belépésüket legalább két rendes tag ajánlja,
belépésükhöz az Elnökség legalább ¾-es szavazati aránnyal hozzájárul.

A XX. sz. végén a tudományos fejlődés a biológia szintjén is forradalmi változásokon ment
keresztül, amelynek az alkalmazott eredményei már megmutatkoznak az egészségügyben, a
mezőgazdaságban és egyéb területeken.

c.)

Az elmúlt húsz év alatt szinte a semmiből nőtt ki a biotechnológiai iparág, amely még az
információtechnológiai iparnál is gyorsabb és dinamikusabb fejlődést mutat. Így a modern
gyógyszer-, mezőgazdasági és egyéb kutatási területeken kiemelten fontossá vált a
biotechnika által reprezentált módszerek, megközelítések fokozott alkalmazása.

d.)
e.)
f.)
g.)

A társadalmi szervezet célja elsődlegesen az, hogy összefogja az országban a
biotechnológiában dolgozó, a biotechnológiát mint tudományt szolgáló személyeket,
tudományos intézményeket, csoportokat, gazdasági társaságokat, ismeretterjesztést valósít
meg, tanfolyamokat szervez, bekapcsolódik az információs és felvilágosító programokba,
segíti a szakmában dolgozók és a kívülállók tájékoztatását, felveszi a kapcsolatot tudományos
szervekkel és közintézményekkel, rendszeres kiadványokkal tájékoztatja az érdeklődőket
működéséről.

1.1.1. Nagyvállalati tag:

A fentiek jövőbeni biztosítása érdekében a jelen Alapszabályt elfogadó alapító jogi
személyek az egyesület céljait az alábbiak szerint határozzák meg:
a hazai élettudományok fejlődésének, a tudományos eredmények mielőbbi
hasznosításának támogatása,
hazai és külföldi kutatási – fejlesztési projektek figyelemmel kísérése és támogatása,
a tagok tudományos tevékenységének segítése és összehangolása,
a tagok érdekeinek érvényre juttatása során felmerülő kérdésekben az összehangolt
fellépés kezdeményezése, koordinálása,
a tagok tevékenységével összefüggő különböző érdekeik egyeztetésének előmozdítása,
munkáltatói érdekképviselet ellátása,
szakmai érdekképviselet, a tagok közötti egyeztetés, kapcsolattartás elősegítése,
Magyarország társadalmi, gazdasági céljainak megvalósulásához való hozzájárulás.
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Nagyvállalati tagnak minősülnek azok a rendes tagok, amelyek a magyar, vagy a
székhelyük szerint hatályos jog szerint gazdasági társaságként működnek, de nem
rendelkeznek a kis- és középvállalati tagsághoz, illetve a mikrovállalati tagsághoz
szükséges feltételekkel.
1.1.2. Kis- és Középvállalati tag:
Kis- és Középvállalati tagnak minősülnek azok a rendes tagok, amelyek a magyar,
vagy a székhelyük szerint hatályos jog szerint gazdasági társaságként működnek, és
összes foglalkoztatotti létszámuk 250 fõnél kevesebb, és éves nettó árbevételük
legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfõösszegük
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
1.1.3. Mikrovállalati tag:
Mikrovállalati tagnak minősülnek azok a rendes tagok, amelyek a magyar, vagy a
székhelyük szerint hatályos jog szerint gazdasági társaságként működnek, és összes
foglalkoztatotti létszámuk 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevételük vagy
mérlegfõösszegük legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
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A mikrovállati tagok közé számítanak továbbá mindazok, akik/amelyek nem
tartoznak az 1.1.1 vagy 1.1.2. pontok hatálya alá.
1.2

A tagok belépése az MBSZ-be önkéntes.

1.3

A rendes tagok jogai. Az MBSZ rendes tagjait megilleti

a.)
b.)
c.)
d.)

a részvételi jog az MBSZ rendezvényein,
Közgyűlésen a hozzászólás, javaslattétel joga,
a szavazati jog,
a Közgyűlés és az Elnökségi ülés összehívására, illetve napirendi pontjára történő
javaslattétel joga,
a jog az MBSZ tevékenységébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni az
Elnökségtől,
MBSZ irataiba betekinteni,
az MBSZ szolgáltatásait igénybe venni,
a jog, hogy az MBSZ bármely tisztségére választhat és választható,
a kezdeményezni a Közgyűlésen a tisztségviselők visszahívására.

e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

2.

Pártoló tagság

2.1

Az MBSZ pártoló tagja
Pártoló tag lehet minden olyan gazdálkodó szerv és egyéb szervezet, mely a rendes
tagság feltételeivel nem rendelkezik. A pártoló tag képviselője tanácskozási joggal
vesz részt a közgyűlésen vagy meghívás alapján a társaság más fórumain. A pártoló
tag felvételéről az Elnökség legalább ¾-es többséggel határoz.

2.2

A pártoló tagság megszűnik:

a.)
b.)
c.)

az MBSZ feloszlásának kimondásával,
a pártoló tag, mint jogi személy megszűnésével,
kilépéssel, ha a pártoló tag ez irányú szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége
előtt az Elnökségnek írásban bejelenti,
kizárással. Ki lehet zárni azt a pártoló tagot, aki az MBSZ 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, az Etikai Kódexbe ütköző cselekményt követ el, amelynek alapján
az Elnökség valamely tagja javasolja a tag kizárását. A pártoló tagok kizárása a
Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A pártoló tag kizárásáról a Közgyűlés legalább ¾-es
többséggel határoz.

d.)

A tagok jogaikat meghatalmazott képviselőik útján gyakorolják, a Közgyűlésen valamennyi
tag egy szavazattal rendelkezik.
1.4

A rendes tag kötelességei

a.)
b.)

d.)

az MBSZ Alapszabályát és határozatait megtartani,
jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az MBSZ munkájában
részt venni és a tagság érdekeit képviselni,
a belépési nyilatkozatban vállalt, illetve az Elnökség által meghatározott tagdíjfizetési
kötelezettségnek eleget tenni,
a választott tisztségből adódó feladatokat ellátni.

1.5

A rendes tagság ideiglenes felfüggesztése

c.)

3.

Társult tagság

3.1

Társult tag lehet bármely érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet, a vele – az
Elnökség által – külön kötött megállapodásban foglaltak szerint tagdíjfizetési
kötelezettség mellett. A társult tag képviselője tanácskozási joggal vesz részt a
Közgyűlésen vagy meghívás alapján a társaság más fórumain. A társult tag
felvételéről az Elnökség ¾-es többséggel dönt.

3.2

A társult tagság ideiglenes felfüggesztése

Az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés jogosult a tagság ideiglenes, 1-3 évig
terjedő felfüggesztéséről határozni, amennyiben nem tartja szükségesnek a tag
kizárását. A tagság ideiglenes felfüggesztéséről a Közgyűlés legalább ¾-es többséggel
határoz.
1.6

Rendes tagság megszűnik:

a.)
b.)
c.)

az MBSZ feloszlásának kimondásával,
a tag, mint jogi személy megszűnésével,
kilépéssel, ha a tag ez irányú szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt az
Elnökségnek írásban bejelenti,
kizárással. Ki lehet zárni azt a tagot, aki az MBSZ 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 az Etikai Kódexbe ütköző – cselekményt követ el, melynek alapján az Elnökség
javasolja a tag kizárását. A tag kizárásáról a Közgyűlés legalább ¾-es többséggel
határoz.

d.)

5

A Közgyűlés jogosult a társult tag tagságának ideiglenes 1-3 évre történő
felfüggesztéséről határozni, amennyiben nem tartja szükségesnek a tag kizárását. A
társult tag ideiglenes felfüggesztéséről a Közgyűlés legalább ¾-es többséggel határoz.
3.3

A társult tagság megszűnik:

a.)
b.)
c.)

az MBSZ feloszlásának kimondásával,
a társult tag, mint jogi személy, vagy gazdálkodó szervezet megszűnésével,
kilépéssel, ha a tag ez irányú szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt az
Elnökségnek írásban bejelenti,
kizárással. Ki lehet zárni azt a társult tagot, aki az MBSZ 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, az Etikai Kódexbe ütköző cselekményt követ el, amelynek alapján
az Elnökség valamely tagja javasolja a tag kizárását. A társult tag kizárásáról a
Közgyűlés legalább.¾-es többséggel határoz.

d.)
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Közgyűlés előtt 8 nappal a napirend kiegészítését. A napirend kiegészítéséről a Közgyűlés
dönt.

4.

Tiszteletbeli tagság

4.1

Közgyűlés által tiszteletbeli taggá megválasztott olyan szervezet vagy természetes
személy, aki a tevékenységével eredményesen elősegíti a társaság célkitűzéseinek
megvalósítását. A tiszteletbeli tagot tanácskozási jog illeti meg a Közgyűlésen vagy
meghívás alapján a társaság más fórumain. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

4.2

A tiszteletbeli tagság megszűnik:

a.)
b.)
c.)

az MBSZ feloszlásának kimondásával,
a tiszteletbeli tag, mint jogi személy, vagy gazdálkodó szervezet megszűnésével,
kilépéssel, ha a tag ez irányú szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt az
Elnökségnek írásban bejelenti,
kizárással. Ki lehet zárni azt a tiszteletbeli tagot, aki az MBSZ érdekeit vagy az
Alapszabályt súlyosan megsérti, aki olyan, az Etikai Kódexbe ütköző cselekményt
követ el, amelynek alapján az Elnökség valamely tagja javasolja a tag kizárását. A
tiszteletbeli tagok kizárása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A tiszteletbeli tag
kizárásáról a Közgyűlés legalább ¾-es többséggel határoz.

d.)

V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

A Közgyűlés összehívását az Elnök, az Elnökség három tagja vagy a tagság 1/3-a, az ok és
cél megjelölésével bármikor kezdeményezheti. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A
Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet két tag hitelesít.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele megjelent. Ha a Közgyűlés
határozatképtelen, akkor 15 napon belül új Közgyűlést kell összehívni. A megismételt
Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel határoz.
Az Elnökség megválasztása titkos szavazással történik, egyébként a Közgyűlés határozatait
nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
A szavazatok 2/3-os többsége szükséges az MBSZ Alapszabályának, illetve módosításának
jóváhagyásához, más szövetséghez, egyesülethez való csatlakozáshoz, az MBSZ
felszámolásához.
A rendes tag, pártoló tag, társult tag és a tiszteletbeli tag kizárásához, ill. a tagság ideiglenes
felfüggesztéséhez legalább ¾-es többség szükséges.

I.

A Közgyűlés

1./

A Közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfőbb szerve.

2./

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

az MBSZ Alapszabályának jóváhagyása, módosítása,
az Elnök és az Elnökségi tagjainak megválasztása, beszámoltatása és visszahívása,
az MBSZ éves költségvetésének jóváhagyása,
az MBSZ éves tevékenységéről készített beszámoló jóváhagyása,
az MBSZ más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének kimondása,
a rendes tag, a pártoló tag, a társult tag, ill. a tiszteletbeli tag kizárása, tagságának
ideiglenes felfüggesztése.
az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés Levezető Elnökének megválasztása,
az MBSZ feloszlásának kimondása, a feloszlás kimondásában a Közgyűlés 2/3-os
többséggel határoz.

A Közgyűlés az MBSZ összes ügyében dönthet.

g.)
h.)
3./

Az MBSZ 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 össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.
A Közgyűlésre a meghívót a tagoknak írásban kell megküldeni a Közgyűlés összehívását
megelőző 15 napon belül, a napirendi pontok közlésével. Bármely tag indítványozhatja a
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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.
II.

Az Egyesület Elnöksége

1./
-

Az Elnökség tagjai:
a mindenkori Elnök ,
a Közgyűlés által megválasztott más Elnökségi tagok.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással, a rendes tagok képviselői vagy
munkavállalói közül 3 évre választja meg, az első alkalommal megválasztott elnökségi tagok
az Alapító Elnökségi Tagok. Az Elnökség a Közgyűlések közötti időben az MBSZ irányító
testülete. 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 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 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 létszáma legfeljebb 6 fő. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg, a
Közgyűlésen állított jelöltek közül.
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Az Elnökség tagjainak legfeljebb 1/3-át a nagyvállalati, legfeljebb 1/3-át a közép-és
kisvállalati, és legalább 1/3-át a mikrovállalati rendes tagok képviselői közül kell
megválasztani.
2./

2.

Dr. Darvas Ferenc
lakcím: Budapest III., Zápor u. II/B.
an: Palotay Anna
születési hely, idő: Budapest, 1942. május 14.

3.

Dr. Kéri György
lakcím: 1021 Budapest, Modori u. 4.
születési hely, idő: Budapest, 1950. január 11.
an: Dr. Sós Ilona

4.

Dr. Gaál József
lakcím: 1174 Budapest, Baross u. 53.
an: Palesch Ilona
születési hely, idő: Budapest, 1948. május 18.

5.

Duda Ernő
lakcím: 6722 Szeged, Vitéz u. 1.
an.: Borsodi Anna
születési hely, idő: Budapest, 1968. augusztus 27.

6.

Dr. Korányi László
lakcím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 10.
an.: Fóthy Krisztina
születési hely, idő: Budapest, 1942. február 23.

III.

Az Egyesület Elnöke

1./

Az Egyesület Elnöke

Az Elnökség feladatköre

Az Elnökség dönt minden olyan lényegesebb ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal
kifejezetten a Közgyűlés hatáskörébe, különösen:
rendes tag felvételéről,
pártoló tag felvételéről,
társult tag felvételéről,
tiszteletbeli 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 MBSZ gazdálkodását, ellátja mindazokat a feladatokat,
amelyeket számára a Közgyűlés meghatároz.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Tagok felvételében az Elnökség
legalább ¾-es többséggel határoz.
Az Elnökség a hatáskörébe tartozó kérdésekben ülés tartása nélkül is határozhat. 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 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 tisztség megszűnése:
a tisztségviselő halálával,
a tisztségviselő mandátumának lejártával
a tisztségviselő lemondásával,
közgyűlés általi visszahívással,
a képviselt tag kizárásával,
a képviselt tag jogutód nélküli megszűnése esetében,
a képviselt tag tagságának megszűnésével.

4./

Alapító Elnökségi Tagok

1.

Dr. Ürge László
lakcím: 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 3.
an: Róka Erzsébet
születési hely, idő: Eger, 1963. december 31.

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 a Szövetség
elnöki teendőit is. Az Elnök teljes joggal és valamennyi ügyre kiterjedően képviseli az
MBSZ-t. Az MBSZ-t terhelő anyagi kötelezettségeket csak két Elnökségi taggal együttesen
vállalhat, az Elnökség többi tagjának előzetes értesítésével.
Az egyesület titkos szavazással megválasztott első Elnöke:
Duda Ernő
lakcím: 6722 Szeged, Vitéz u. 1.
an.: Borsodi Anna
születési hely, idő: Budapest, 1968. augusztus 27.
2./
-
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Az Egyesület Elnökének feladatai:
képviseli a tagság érdekeit,
nyilvántartja az MBSZ tagságát,
figyelemmel kíséri a tagdíjak befizetését,
folyamatosan figyelemmel kíséri az MBSZ 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,
10

-

jóváhagyásra előkészíti az MBSZ éves költségvetését és teljes felelősséggel szervezi
az MBSZ 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.

Az Elnököt akadályoztatása esetén valamely Elnökségi tag helyettesíti. Helyettes Elnököt az
Elnökség egyszerű többségű határozatával jelöli ki.
3./
-

Az Egyesület Elnökségi tisztsége megszűnik:
az elnök halálával,
az elnök mandátumának leteltével
az elnök lemondásával
Közgyűlés vagy az Elnökség általi visszahívással,
a képviselt tag kizárásával,
a képviselt tag jogutód nélküli megszűnése esetében,
a képviselt tag tagságának megszűnésével.

IV.

A Szakbizottságok

Befektetési Szakbizottság
elnök: Duda Ernő

-

Bioinformatikai Szakbizottság
elnök: Dr. Darvas Ferenc

-

Gyógyszerfelfedezési – Gyógyszerkutatási Szakbizottság
elnök: Dr. Kéri György

-

Konzultációs Szakbizottság
elnök: Dr. Gaál József

-

Platform – Kutatástechnológiai Szakbizottság
elnök: Dr. Ürge László

-

Diagnosztikai Szakbizottság
elnök: Dr. Korányi László

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

szakmai, munkaadói érdekképviselet,
szakmai érdekek képviselete, hatóságként működő szervezeteknél
érdekek képviselete a befektetői fórumok felé,
nemzetközi szakmai képviselet,
biotechnológia általános érdekeit segítő információs és prognosztikai rendszerek
működtetése,
a tömegkommunikáció irányába általános és egyedi kapcsolattartás,
kapcsolattartás egyéb érdekképviseleti szervezetekkel, így különösen a Magyar
Gyógyszergyártók Országos Szövetségével (MAGYOSZ) és az Innovatív
Gyógyszergyártók Egyesületével (IGY).

Az MBSZ feladatainak ellátásához szükséges gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat.
Az MBSZ elsősorban az alábbi szakterületeken kíván tevékenykedni, amelyek általánosan
elfogadott magyar terminológia híján angolul is felsorolásra kerülnek:
Gyógyszerkutatás és fejlesztés (Drug discovery and development)
Gyógyszerek molekuláris célfehérjéinek felfedezése (Drug target discovery)
Kombinatorikus kémia (Combinatorial chemistry)
Farmakogenomika / funkcionális genomika (pharmacogenomics / functional
genomics)
Proteomika (Proteomics)
Biokompatibilis anyagok (Biomaterials)
Biológiai csipek (Biochips)
Diagnosztika (Diagnostics)
Génterápia (Gene therapy)
Információtechnológia / adatbázisok (Information technology / databases)
A fent felsorolt technológiákra szolgáltatók és problémamegoldók (Service and
solution provider for the above technologies)
A fent felsorolt technológiákra műszer- és technológiaellátók (Instrument and
technology provider for the above technologies)
Konzultáció
és Szerződéses Kutatási Szervezetek (Consulting and Contracting Research
Organizations)
DNS diagnosztika és ehhez kapcsolódó fejlesztések.(DNA diagnostics and related
developments)
Növényi biotechnológia (plant biotechnology)
Környezeti biotechnológia (environmental biotechnology)
Humán sejt- és immunterápia (human cell- and immune therapy)
Humán bio- és fototerápia (human bio- and photo therapy)

Az Elnökség határozata alapján további Szakbizottságok alakulhatnak.
VI.
AZ MBSZ FELADATAI
1./

Kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mindazon
kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek,
különösen:

f.)
g.)

Az Egyesület szervezetén belül a következő Szakbizottságok működnek:
-

2./

Az MBSZ képviseli a szakterületi érdekeit, ellátja a tagok közötti egyeztetést és
kapcsolattartást, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és külföldi
biotechnológiai, fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat és
ezek alapján szakmai információt nyújt a tagoknak.
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VII.
AZ MBSZ GAZDÁLKODÁSA
1./

Az MBSZ tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a
társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az MBSZ vagyona
elsősorban a tagok által fizetett tagdíjból, jogi személyek és magánszemélyek
12

2./

felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, a társaság esetleges gazdasági, vállalkozási
tevékenységéből, és egyéb jogszabályban meghatározott forrásból származik.

X.
EGYEBEK

A tagdíj mértékét az Elnökség határozza meg, évente, a Közgyűlés által elfogadott
költségvetés függvényében. Az egyesület rendes tagjai közül a nagyvállalatok részére
megállapított tagdíj legalább 200.000.- Ft, a kis és középvállalatok tagdíja a
mindenkori nagyvállalati tagdíj ötven (50) %-a, a mikrovállalati tagdíj a mindenkori
nagyvállalati tagdíj huszonöt (25) %-a.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesületekre vonatkozó 1989. évi
II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A tárgyévre esedékes tagdíj első részletének befizetése a tárgyév január 31. napjáig
történik. Az év végéig nem fizető tagok tagsága automatikusan megszűnik. A tagdíj
összegére vonatkozó, fentiekben meghatározott mértékek az éves inflációs ráták figyelembe
vételével évente felülvizsgálandók. Ez mindig a következő évi költségvetést tárgyaló
Közgyűlés feladata. Amennyiben a tárgyévre elfogadott költségvetés bevételi oldala nem
teljesül, a hiányzó bevétel pótlásáról az e célból összehívott Közgyűlés határoz. Pártoló,
illetve társult tagok esetében a tagdíj mértékét a velük kötött külön megállapodás tartalmazza.
A tagdíj nem lehet kevesebb a rendes tagokra vonatkozó éves tagdíjnál. Az új tagok által a
költségvetésen felül befizetett tagdíj és a gazdálkodás eredményeként jelentkező tőkeváltozás
összegével beszámolási kötelezettség mellett az Elnökség rendelkezhet.

Dátum: 2008. __________________________
Az alapszabály szövegét az egyesület közgyűlése által 2008. június 25. napján elhatározott
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta:

_________________
DUDA ERNŐ
Elnök

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. A Közgyűlésnek az Elnökség által hozott határozatokat az érintett személyek
felé írásban kell közölni. A Közgyűlés által hozott határozatot, illetve az Elnökségi
határozatokat az érintettel írásban, tértivevényes levélben, a határozat meghozatalától
számított 3 napon belül közölni kell.
IX.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1./
-

Az Egyesület megszűnik, ha
feloszlását a Közgyűlés kimondja,
a tagok létszáma tartósan 10 fő alá csökken,
más egyesülettel egyesül,
felügyelő szerve feloszlatja.
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.
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