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

Időpont: 2014. szeptember 27. 1500

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

Levezető elnök: dr. Pruzsinszky József 

Köszöntötte  a  megjelent  17  főt.  Felkérte  Somoghy Kálmánnét  a  jegyzőkönyv  vezetésére,
valamint dr. Geleji Frigyesnét a jegyzőkönyv hitelesítésére főtitkáron kívül, majd ismertette a
napirendi pontokat. 

1.) Elnöki beszámoló a 2013 év munkájáról, közhasznúság tevékenységeiről (dr. Rojkovich
Bernadette)
2.) Költségvetési beszámoló (dr. Rojkovich Bernadette)
3.) Felügyelő bizottság beszámolója (dr. Geleji Frigyesné)
4.) Bioetikai Szemle főszerkesztőjének beszámolója (dr. Makó János)
5.) Alapítvány kuratóriumának beszámolója (Ft. Nyéki Kálmán)
6.) 2014. évi program (dr. Rojkovich Bernadette)

1/2014.(IX. 27.) számú határozat
A közgyűlés egyhangúan elfogadja dr. Pruzsinszky József által ismertetett napirendi pontokat,
valamint a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő kijelölését. 

1.) Elnöki beszámoló
A Magyar  Bioetikai  Társaság  törvény  által  meghatározott  közfeladatai  és  ezek  teljesítése
2013-ban
Közérdekű tevékenységeink:

 1. EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS: a lakosság testi-lelki egészségi állapotának javítása, a jobb
életminőség  elősegítése,  az  egészségkárosító  környezeti,  társadalmi  és  egyéb  hatások
elleni fellépés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről, 144. § (1)-(2));
 2. SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG, CSALÁDSEGÍTÉS: a családok védelme és a családok
jólétének erősítése ( 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §); 
2013. szeptember 21.: Katolikus Társadalmi Napok, Budapest, Múzeumkert: Keresztény
orvosok és az Egyház Társadalmi Tanítása, moderátor: dr. Rojkovich Bernadette
3. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG, KUTATÁS (2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-
fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)); 
A közérdekű tevékenység körében a Társaság két konferenciát szervezett a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem II. János Pálról nevezett díszteremben

2013.  szeptember  20.:„Magyar  Bioetikai  Társaság  és  Magyar  Katolikus  Jogászok
Egyesülete,  Magyar  Katolikus  Orvosok  Szent  Lukács  Egyesülete  Pacem  in  Utero
Egyesület, KDNP Család- és Életvédelmi Munkabizottsága „A sokszínű bioetika és orvosi
jog aktuális kérdései”

2013.  szeptember  21.:  A  Magyar  Bioetikai  Társaság  23.  nemzetközi  konferencia
témája: „Az életvégi döntések etikai kérdései”. 



A Magyar Bioetikai Társaság tudományos ülései:

 2013.  június  19.  Dr.  Mogyorósi Dorottya:  Embrionális  őssejtvonalak  használata  az
élelmiszer- kozmetikai- és gyógyszeriparban.

 2013. november 06. Czakó Gábor író: Beavatás könyvismertetés

Két  nyilatkozat  kiadása,  médián  keresztüli  terjesztése  és  a  Bioetikai  Szemlében
megjelentetése:
„A  magyar  bioetikai  társaság  nyilatkozata  az  ”eutanázia”  és  a  túlbuzgó  gyógyítás
elutasításáról”
„Állásfoglalás az emberi embrionális sejtek felhasználásával készült védőoltásokról”

2.)  Rojkovich dr.  ismertette  a  pénzügyi  beszámolót  (mellékelve)  melyből  kiderül,  hogy a
társaság bevétele csak az évi tagsági díjakból és az adó 1 %-os felajánlásából tevődik össze.
De még így is anyagi gondokkal küzdünk, mert az évi 4 szemle kiadását sem fedezi a bevétel. 

3.) A Felügyelő Bizottság nevében dr. Geleji Frigyesné beszámolt, hogy rendellenességet az
elmúlt évi jelentésben nem találtak. 

4.) Dr. Makó János ismertette a jelenlévőkkel, hogy cikk hiány és anyagi nehézségek miatt
sajnos csak két szám jelent meg 2013-ban. Ez azért is nagy probléma, mert pályázatot sem
tudunk beadni lapkiadásra, mert annak feltétele az évi 4 szám megjelenése. Ezért kéri a tagság
nagyobb aktivitását cikkek írására, s bármilyen bioetikai témájú konferencia előadás anyagát
is szívesen közöljük. 

Pruzsinszky  József  a  társaság  nevében  is  megköszöni  Makó  dr-nak  a  lap  életben  tartása
érdekében tett fáradhatatlan munkáját és adományait. 

5.)  Az  Alapítvány részéről  Nyéki  Kálmán  kuratóriumi  elnök  tájékoztatta  a  résztvevőket,
hogyaz elmúlt évben érdemleges esemény részükről nem történt. 
 

2/2014.(IX.27.) számú határozat
Az  elnöki,  pénzügyi,  felügyelő  bizottsági  valamint  a  Bioetikai  Szemle  főszerkesztői  és
alapítvány  kuratóriumi  beszámolók a 2013 évi  tevékenységről  a  közgyűlésen  egyhangúan
elfogadásra kerültek

6.)  Rojkovich  dr.  ismertette  a  további  programtervezetet.  Kéthavonta  továbbra  is
megrendezzük szerdai napokon 6 órától a tudományos üléseket, az elnökség tagjai vállalják
egy-egy ülés szervezését, üléselnöki levezetését és hallgatóság toborzását.
Évi  két  alkalommal,  ősszel  és  tavasszal  emellett  kihelyezett  tudományos  üléseket  is
szervezünk kerekasztal formájában, 3-4 meghívott előadóval. Az első ülés 2014. november 7.
péntek, 16-19 órakor a Sapientia Hittudományi Főiskolán lesz, témája „Az embrionális őssejt
kutatások”.
2015.  évi  nemzetközi  konferenciát  az  orvosokkal  tervezzük  együtt  szervezni  a  PPKE-en
szeptember hónapban, péntek délután és szombati napon. A fiatalok bevonása céljából TDK
és PhD hallgatókat is szeretnénk előadónak meghívni.

Hozzászólások
Hámori Antal dr. szintén javasolja a jövő évi konferenciát az orvosokkal közösen tartani,
továbbá, hogy nagyobb számban bevonni a határon kívülieket is.



 
Nyéki Kálmán javasolja  a bioetikát  oktató egyetemek tanáraival  felvenni  a kapcsolatot,  s
jelezni nekik a társaság programjait, hogy minél szélesebb körben tudjanak róla. 

Pruzsinszky dr. javasolja felvenni azzal a 15 hallgatóval a kapcsolatot, akik most jelen voltak
a konferencián, s elképzeléseiket, javaslataikat kérni.

Matekovits  dr. személyes  tapasztalata  is  van,  hogy  érdemes  az  oktatókkal  felvenni  a
kapcsolatot a fiatalság bevonása érdekében. 

Pruzsinszky dr. levezető elnök megköszönve a hozzászólásokat és mindenkinek a részvételt,
bezárja az ülést. 

Budapest, 2014. szeptember 27.

…………………………………………
Dr.Rojkovich Bernadette  

elnök   
 

……………………….
Somoghy Kálmánné jk vezető

…………………………………………       …………………………………………
Dr. Geleji Frigyesnné Dr. Pruzsinszky József 

      jegyzőkönyv hitelesítők 


