
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a Magyar Bioetikai Társaság közgyűléséről 

Időpont: 2013. április 9. 18 óra

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 

A levezető elnök, dr. Pruzsinszky József megnyitó szavaival kezdődött az ülés, melyen 20
fő jelent meg. 
A közgyűlést megelőzően felkérte dr. Rojkovich Bernadette főorvost, tartsa meg előadását
„Az  emberi  embrionális  sejtek  felhasználásával  készült  védőoltások  erkölcsi  megítélése”
címmel.  Az előadást  követően felolvasta  a  témában megfogalmazott  állásfoglalást,  amit  a
Keresztény Orvosok Egyesületével közösen készítettek és kérte a megjelent tagság szavazatát
annak elfogadására, mivel az illetékes minisztériumba kívánják továbbküldeni. 
Több  hozzászólás  hangzott  el,  melyeknek  lényege  az  volt,  hogy  valóban  fontos  a
kezdeményezés, az alternatív út megkeresése a védőoltások készítésére. 

A  megjelent  20  főből  1  tartózkodás  mellett  elfogadásra  került  az  állásfoglalás
(mellékelve). 

Dr. Pruzsinszky József ismertette a közgyűlés napirendi pontjait
1. Tisztségviselők beszámolója 
    1.1. Leköszönő elnök beszámolója (prof. dr. Bándi  Gyula)
    1.2. Pénzügyi beszámoló (Hamvas Józsefné) 
    1.3. Magyar Bioetikai Alapítvány kuratóriumának beszámolója (dr. Duray Aladár) 
2. Magyar Bioetikai Szemle további kiadásáról (dr. Makó János) 
3. Új elnökség megválasztása

1/2013.(IV.9.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja dr. Pruzsinszky József által ismertetett napirendi pontokat.

1. Tisztségviselők beszámolója
1.1.  Bándi  professzor először  is  megköszönte  mindenkinek  a  közreműködését  és

segítségét  a  társaság  munkájában.  Tulajdonképpen  az  ő  szerepvállalása  az  előző  elnök
elhunyta után csak átmenetinek készült, végül 7 év lett belőle. Szívesen végezte ezt a munkát
eddig, de mint az elnökségnek szóló lemondásában is kitért rá, az MBT-ben fiatalításra lenne
nagy szükség, de ez neki sem sikerült, részben a fiatalok érdektelensége miatt. Kiemelkedő
esemény az előző évben a konferencia volt, mely jól sikerült.
A leendő új elnöknek további sok sikert kíván munkájához. 
 1.2.  Hamvas Józsefné  mindenki nevében megköszönte Bándi professzornak elnöki
munkáját, s amit a társaságért tett eddig. Ecsetelte a nehéz anyagi helyzetet, melyet ebben az
évben  Makó  dr.  önzetlen  adományával  és  az  Alapítványtól  kapott  támogatással  sikerült
túlélni. Ismertette a tagsággal a pénzügyi beszámolót (mellékelve). 

1.3) Duray dr. alapítványi elnök elmondása szerint ebben az évben semmi dolga nem
volt  az  alapítványnak  a  társaság  anyagi  helyzetének  javításán  kívül.  Bejelentette,  hogy  a
korábban  már  az  elnökség  felé  jelzett  kuratóriumi  tagságukról  való  lemondásukat
változatlanul fenntartják, ezért kérik a Közgyűlést, hogy fogadják azt el, ennek következtében
kéri  a  közgyűlést,  hogy  még  napirendi  pontnak  vegyék  fel  az  új  kuratóriumi  tagok
megválasztását. 
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Az elnöki, gazdasági és alapítványi beszámolókat a közgyűlésre közben megérkezett további
négy  személlyel  együtt  a  tagság  egyhangúan  elfogadta,  majd  külön  szavazás  történt  a
kuratórium lemondásának elfogadásáról, mely 4 tartózkodás és 20 igen mellett elfogadásra
került. 

2. Magyar Bioetikai Szemle kiadásáról
    Makó  dr. ismertette  a  tagsággal,  hogy  a  Bioetikai  Szemle  2012/1-es  szám

kiadásának nyomdai költsége a szűkös anyagi helyzet miatt  nem állt  rendelkezésre.  Mivel
neki szívügye a lap, ezért ennek megjelentetésére ajánlotta fel adományát, azaz 101.270,- Ft-
ot  a  társaságnak.  A  most  megjelent  2012/2-es  szám  is  anyagiak  miatt  került  csak  most
kiadásra. Mindenkinek köszönetét fejezi ki a cikkek megírásáért. Egyben bejelentette, hogy a
főszerkesztői funkciót továbbra is ellátja, cikkeket továbbra is lehet leadni, de egyelőre csak
e-mail útján történik a lap megküldése, illetve a társaság honlapján lehet majd olvasni. 

Pruzsinszky dr. mindenki nevében megköszönte Makó dr.-nak önzetlen támogatását,
egyben felkérte az új elnökség megválasztásának lebonyolítására. 

3. Új elnökség megválasztása
Makó dr. ismertette a választás menetét, majd felolvasta a javasolt elnökségi névsort

(mellékelve). Javaslatra utólag felírásra került dr. Lipták József, aki ezt vállalva kéri elfogadni
a Felügyelő bizottsági tagsáról való lemondását.  Változás még, hogy törölve lett  a listáról
Bándi Gyula professzor és Nyéki Kálmán főtisztelendő,  akik az elnökségben való további
közreműködésüket  most visszavonták.  A régi elnökségből hárman nem vállalták a jelölést
(Makó  dr.,  Somosi  György  dr.  és  Pacs  Katalin),  akiknek  ezúton  mondott  köszönetet  az
elnökségi munkában való közreműködésükért. 
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A közgyűlés egyhangúlag az alábbi tisztségviselőket választotta meg: 

Elnök: dr. Rojkovich Bernadette 

Alelnökök: dr. Blaskovich Erzsébet
        dr. Mogyorósi Dorottya

dr. Zlinszky János

Főtitkár:  dr. Pruzsinszky József 

Tagok: dr. Hámori Antal 
 Hamvas Józsefné 
 dr. Lipták József 
 dr. Lőrincz Jenő
 
Rojkovich  dr.  megválasztott  elnök  megköszönte  a  tagságnak  a  megelőlegezett

bizalmat. Javaslatot tett az alapítvány kuratóriumi tagjaira Nyéki Kálmán, dr. Benkő András



és Szabó Kármen személyében. Továbbá kéri a közgyűlést,  hogy a felügyelő bizottságban
megüresedett helyre dr. Geleji Frigyesnét válasszák meg, aki a jelölést elfogadja. . 

A társaság székhelye és levelezési címe megváltozik: 
Magyar Bioetikai Társaság

       dr. Rojkovich Bernadette  
       1114 Budapest, Eszék u. 18. 
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 A közgyűlés egyhangúlag a Magyar Bioetikai Alapítvány kuratóriumi tagjainak dr.
Benkő Andrást,  Nyéki Kálmánt és Szabó Kárment választotta meg és a felügyelő bizottságba
dr. Geleji Ferencnét . 

Nyéki  Kálmán kérte  a  közgyűlést,  szavazza  meg  az  alapítványi  alapszabály
módosítását, hogy e-mail és telefon használatával is lehessen alapítványi ülést lebonyolítani.
Továbbá  kéri  az  alapítvány  székhelyének  módosítását  is,  valamint  a  közhasznúság
visszaállítását. 

Az alapítvány új székhelye: 7400 Kaposvár, Bartók B. u. 13. 

A közgyűlés megbízza az Elnökséget, hogy intézze a továbbiakban a módosításokkal
kapcsolatos  bírósági  és  banki  ügyeket,  újabb  közgyűlés  összehívása  nélkül  is,  teljes
ügyintézési és döntési hatáskört ad nekik.

Pruzsinszky dr. megköszönve a részvételt, bezárta az ülést. 

Budapest, 2013. április 9. 

……………………………………… …………………………………………
              Prof. dr. Bándi Gyula Dr.Rojkovich Bernadette

                                volt elnök      elnök 

……………………….
 Somoghy Kálmánné 
 jegyzőkönyv vezető 

…………………………………………       …………………………………………
Hamvas Józsefné Dr. Pruzsinszky József 

jegyzőkönyv hitelesítők 


