JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Bioetikai Társaság közgyűléséről
(második meghirdetésben)
Időpont: 2015. szeptember 18. 1630
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 2014 év munkájáról, közhasznúság tevékenységeiről (dr. Rojkovich
Bernadette)
2.) Költségvetési beszámoló (Hamvas Józsefné)
3.) Felügyelő bizottság beszámolója (dr. Geleji Frigyesné)
4.) Bioetikai Szemle főszerkesztőjének beszámolója (dr. Makó János)
5.) Alapítvány kuratóriumának beszámolója (Ft. Nyéki Kálmán)
6.) 2015. évi bejelentések és program tervek (dr. Rojkovich Bernadette)
1/2015.(IX. 18.) számú határozat
A közgyűlés egyhangúan elfogadta 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
Közhasznú tevékenységeink
Egészségmegőrzés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről, 144. § (1)-(2);
Szociális tevékenység, családsegítés ( 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §);
Legfontosabb közhasznú tevékenységünk a tudományos tevékenység, kutatás (2004. évi
CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3); ennek keretében
kéthavonta rendszeresen a következő tudományos üléseket szerveztünk:
A Magyar Bioetikai Társaság 24. nemzetközi konferencia 2014. szeptember 26. 27. Címe:
„Jövőnk záloga: család és hivatás”
Tudományos ülések:
20014.
 Papp Miklós: A meddőség keresztje
 Kovács Mátyás: Természetvédelem, vadászat
 Ménesi Krisztina: Szempontok a „homo-együttélésről”
 Sapientia Hittudományi Főiskolával: Az embrionális őssejtkutatások
 Lipták József: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Pályázataink
NKA Pályázattal 800.000 Ft-ot nyertünk könyvkiadásra. „A gyógyítás szakralitása” könyv
szerkesztője dr. Blaskovich Erzsébet. A könyvbemutatóra 2015. május került sor a Szent Imre

házban. Konferenciánk délelőtti szekciójában a könyv részletesebb bemutatására is sor került.
Az Éghajlat Könyvkiadóval szerződést kötöttünk az általunk megszerkesztett anyag
kiadásának lebonyolítására, a teljes összeget a könyv elkészülte után ebben az évben átutaltuk
a könyvkiadás minden költségének fedezésére. A pályázati összegből 800 könyv került
jutányos áron kiadásra.
2.) Hamvas Józsefné 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.
Ezért javasolja a tagsági díj megemelését, aktív dolgozóknak 5.000,- Ft-ra, nyugdíjasoknak
3.000,- Ft-ra.
Hámori dr. javasolja csak 4.000,- és 2.000,- Ft-ra az emelést, melyet a résztvevől
egyhangúan elfogadtak.
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 2014-ben 4 szám jelent meg, melynek
anyagi fedezete nagyrészt adományokból tevődött ki. Pályázatot készülünk beadni
lapkiadásra, mely szeptember 8-ra volt jelezve, de eddig még nem jelent meg a pályázat
kiírás. Továbbra is kéri a tagság nagyobb aktivitását cikkek írására, s bármilyen bioetikai
témájú konferencia előadás anyagát is szívesen közöljük.
Magyar Bioetikai Szemle Szerkesztőbizottság tagságáról lemondott Hamvas Józsefné, mivel
e-mail elérhetőség nélkül nehéz a kommunikáció a többiekkel. Viszont három taggal bővült a
bizottság: prof. dr. Bándi Gyula, prof. dr. Tringer László, prof. dr. Veress Gábor.
Pruzsinszky József a társaság nevében is megköszöni Makó dr-nak a lap életben tartása
érdekében tett fáradhatatlan munkáját és az adminisztratív segítséget Somoghy Katalinnak.
5.) Az Alapítvány részéről Nyéki Kálmán kuratóriumi elnök tájékoztatta a résztvevőket.
Jelenleg a pénzügyi helyzet ……. Ft, ebben az évben 10.000,- Ft-al támogatta az alapítványt.
Az elmúlt évben egyéb említésre méltó esemény részükről nem történt.
2/2015.(IX.18.) számú határozat
Az elnöki, pénzügyi, felügyelő bizottsági valamint a Bioetikai Szemle főszerkesztői és
alapítvány kuratóriumi beszámolók a 2014 évi tevékenységről, valamint a tagdíj emelése a
közgyűlésen egyhangúan elfogadásra kerültek
6.) Rojkovich dr. elnök bejelentései
a.) munkaköri leterheltségre hivatkozva dr. Lőrincz Jenő kérte elnökségi tagságról való
lemondásának elfogadását. Elnökség javasolja helyette prof. dr. Veres Gábor megválasztását
b.) dr. Duray Aladár halála miatt Felügyelő bizottsági tagságra Kaszaky Éva tagtársat
jelölik.
Mindkét tag előzetes megkeresés után köszönettel elfogadta a bizalmat.
c.) az Elnökség Gaizler Gyula emlékérem alapítását határozta el májusi ülésén, melyről a
tagság írásban kapott értesítést és szavazati lehetőséget az idei kitüntetettre. Az Alapító okirat
(mellékelve) felolvasásra került, kéri ennek elfogadását a közgyűléstől.
A jövő
2015-ben már lezajlott ülések.

Hámori Antal: Az abortusz szabályozás problémái
Rojkovich Ádám: Cyberteológia
Semmelweis Egyetemmel: Krónikus súlyos betegek kezelése
További tervek
Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete ünnepi ülése
2015. október 17. 10 óra Frankel Leo u. 54.
„Keresztények Szíriában”
2015. december: Ferenc pápa „Laudato si'” („Áldott légy”) kezdetű enciklika bemutatása
2015-re pályázati terveink: EMMI működési pályázat, folyóirat kiadásra benyújtandó
pályázat, MBT Ösztöndíj pályázata „Ifjúsági szekció” megalakítására. Utóbbira már az
EMMI 500.000 Ft-os pályázati támogatásról értesített.. Ennek a pályázatnak a segítségével
tervezzük 2016 októberében a Magyar Bioetikai Társaság 26. nemzetközi konferencia keretén
belül, a „Fiatal bioetikusok” fórumának megszervezését, mert továbbra is a társaság fiatalítása
nagyon fontos feladat.
3/2015.(IX. 18.) számú határozat
A Közgyűlés egyhangúan elfogadta prof. dr. Veress Gábor elnökségi taggá, valamint Kaszaky
Éva Felügyelő bizottsági taggá való megválasztását, valamint a Gaizler Gyula emlékérem
alapító okiratát.
Pruzsinszky dr. levezető elnök megköszönve mindenkinek a részvételt, bezárja az ülést.
Budapest, 2015. szeptember 22.
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jegyzőkönyv hitelesítők

