Magyar Bioetikai Társaság
1114 Budapest, Eszék u. 18. II. emelet 12.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2017. év közhasznú beszámolóhoz

Budapest, 2018. március 09.
………………………
Elnök

2

I. A CIVIL SZERVEZET BEMUTATÁSA
A Magyar Bioetikai Társaság alapszabályát 2013. április 09. napján tartott közgyűlés elfogadta. A
Társaságot a Fővárosi Törvényszék 2013. április 13-án vett nyilvántartásba és a Bírósághoz
Pk.60.520/2013/1993. számú végzésével civil szervezetként bejegyzésre került.
2014. évben az törvényváltozások miatt elindítottuk a közhasznúsági fokozat megszerzését is. A
módosítást 2015. május 05-én jegyezte be a Fővárosi Törvényszék.
A 01-02-0005145. törvényszéki nyilvántartási szám alatt Magyar Bioetikai Társaság alapszabályát a
Fővárosi Törvényszék 2018. január 5-i 11.Pk.60.520/1993/33. számú végzésével módosította.
A Társaság szervezet típusa: Egyesület.
Alapszabályban meghatározott, törvény szerinti közhasznú tevékenységei:
1. a bioetika és határterületeinek tudományos igényű tanulmányozása, fejlesztése,
különös tekintettel a tudományos technikai fejlődésnek az emberrel és
környezetével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseire
2. tudományos szellemű közösség kialakítása és érdekeinek védelme
3. a fenti területeken az általános és szakmai ismeretek elmélyítése, képviselete és
terjesztése elsősorban előadások, konferenciák, tanfolyamok rendezésével.
A társaság székhelye: 1114 Budapest, Eszék utca 18. II. emelet 12.
1. Számviteli beszámoló
A Társaság a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A Civil szervezet egyszerűsített
beszámolót köteles készíteni a 2011. évi CLXXV. törvény előírásai szerint.
A 2017. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló tartozéka a jelen közhasznúsági melléklet.
A beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a
kormányzati portál és a Bíróság felé.
A számviteli alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló elkészítése során nem tértünk el.
A számviteli rendért felelős személy: Gold Judit egyéni vállalkozó/mérlegképes könyvelő, 1149
Budapest, Limanova tér 6. 3/3. Nemzetgazdasági Minisztérium által bejegyzett nyilvántartási száma:
191618.
Könyvvizsgálati kötelezettség: A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A 2017. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
1. Az Társaság 2017. évi létszáma és tevékenysége
Társaságunk iránt folyamatosan nő az érdeklődés. Új belépők is kérték a felvételt. 2017. év végén
152 tagunk volt, akik közül 46 tag fizette be a tagdíjat, legtöbben készpénzben a házipénztáron
keresztül. Társaságunk az év során folyamatosan működött, az Alapszabályában megfogalmazott
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céljai és feladatait teljesítette. Ezek közé tartozik a bioetika és határterületeinek tudományos igényű
tanulmányozása, fejlesztése, etikai állásfoglalások terjesztése elsősorban előadások, konferenciák,
tanfolyamok rendezésével. A törvény által meghatározott közfeladataink:
•

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)); és

•

Emberi és állampolgári jogok védelme: jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő
nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok
jogai (az alapvető jogok biztosának feladatai 2011. évi CXI. tv.).

•

Szociális tevékenység, családsegítés: a családok védelme és a családok jólétének erősítése
(2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §);

Tudományos tevékenység keretében kéthavonta Tudományos üléseket szervezett, melynek
helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékáni tanácsterme (Budapest, VIII. ker. Szentkirályi
u. 28. II. em.).
Február 8. dr. Szathmáry Gábor: Felelősségteljes családtervezés.
Április 6. dr. Hámori Antal: Az életveszélyben lévő magzatok megkeresztelésének problematikája
dr. Kellermayer Miklós: Természettudományos bizonyosság is, hogy az emberi személy 5 fokozatú
titok-, misztériumkaszkád.
December 14. Prof. Dr. Jobbágyi Gábor: A művi megtermékenyítés magyar szabályainak
Alaptörvény ellenessége.
Dr. Rojkovich Bernadette: A művi megtermékenyítés orvos-szakmai kérdései.
Dr. Faigl Ilona: Lehetőségek napjainkban a népességfogyás csökkentésére.
Olaj Anette és dr. Csókay András: Mivel a halálban úgyis megszületünk, találkozunk a kidobott
magzatokkal, embriókkal.
A Magyar Bioetikai Társaság tagjai több rendezvényen és más szakmai fórumokon szerepelt,
társaságunk jó hírnevét erősítve.
A Magyar Bioetikai Társaság 2017. évi (27.) kétnapos konferenciájának időpontja 2017. október
6-7., témája: ÉLETVÉDELEM ÉS TUDOMÁNY
2. A Társaság vezetőségének munkája
Kilenc fős vezetőségünk hat alkalommal ülésezett, és tizenhét határozatot hozott.
3. Pályázatok
A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiuma által 2016. december 15-én
megjelentetett NEA-17-M kódszámú, "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.” című
pályázati kiírásra benyújtott, NEA-NO-17-M-1676 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba
vett, Emberi és állampolgári jogok védelme című pályázata 350 000 Ft csökkentett (700.000 Ft-ot
pályáztunk) összegű támogatásban részesült.
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II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
1. Az eredmény és a pénzeszközök kimutatása
2017. év végén az eredmény 74 eFt volt, mely nyereség.
A pénztárban 2017.12.31-én 30.104 Ft, a bankszámlán pedig 352.003 Ft volt.
2. Kapott támogatás mértéke
Az egyesület a tárgyévben 12.000 Ft támogatást kapott, melyet a Szemle kiadására fordítottunk.

III. A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. A Társaság 2017. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Társaság 2017. évi gazdálkodási adatai részletesen
Bevételek:
A tárgyévben a Társaságnak 543.003 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak:
Tagdíj bevételek
Költségvetéstől kapott támogatás
Kapott támogatás
Pénzügyi és egyéb bevételek
Bevételek összesen:

Költségvetéstől kapott támogatás részletezése:
Adminisztrációs költségekre
irodaszer:
posta ktg:
könyvelési díj:
bankköltség:
ügyvédi díj:
Összesen:

29.760 Ft
11.295 Ft
30.000 Ft
13.623 Ft
6.500 Ft
91.178 Ft,

PR, kommunikáció költségekre
Havasmezői Gergely:
30.000 Ft
Bodnár nyomda:
65.930 Ft
Tárhely:
22.631 Ft
Numizmatika – plakett:
72.898 Ft
Honlap készítés:
160.000 Ft
Összesen:
351.459 Ft

A kapott támogatás elszámolásának határideje: 2018.04.30.

181.000 Ft
350.000 Ft
12.000 Ft
3 Ft
543.003 Ft
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Kiadások:
2017. évben a Társaságnak 468.736 Ft kiadása keletkezett:
Működési költségek felhasználása:
Postaköltség
Irodaszer
Könyvelési díj
Web szolgáltatás
Közjegyzői költség
Bankköltség
Működési költség összesen:

11.295 Ft
19.370 Ft
30.000 Ft
12.573 Ft
6.500 Ft
15.623 Ft
95.361 Ft

Cél szerinti tevékenységre:
MBSZ nyomdai munkálatok
Működési költség összesen:

295.930 Ft
295.930 Ft

Reprezentáció és ajándék költsége :

76.199 Ft

Értékcsökkenés:

1.246 Ft

Költségek összesen:

468.736 Ft.

A közhasznú tevékenység kiadásait fedezte a tagdíjak bevétele és kapott támogatások összege.
A Társaság a 2017. évet 74.267 Ft nyereséggel zárta.

IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A Társaság elnöke: Dr. Rojkovich Bernadette, 1114 Budapest, Eszék utca 18.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás összege
A Társaság tagjai semmiféle juttatásban, anyagi ellenszolgáltatásban nem részesültek, úgy, ahogy a
korábbi években sem. Fáradságos munkájukat a közösség érdekében önkéntesen és ingyenesen
végzik.
Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fő.

V.

KÖZZÉTÉTEL

A közhasznú szervezetekről szóló törvény minden közhasznú szervezet számára kötelezővé teszi
évenként közhasznúsági melléklet készítését. Erre azért van szükség, hogy a közpénzekkel mindenki
nyilvánosan elszámoljon.
A civil szervezetekről szóló törvény előírja, hogy a civil szervezet köteles a közhasznúsági beszámoló
adatait a tárgyévet követő évben saját honlapján, ennek hiányában, pedig a nyilvánosság számára
elérhető módon közzétenni. A Társaság a közzétételi kötelezettségnek a minden évben eleget tesz.
A számviteli beszámolót a Társaságnak 2018. május 31-ig ÁNYK űrlapon kell benyújtani az
Ügyfélkapun keresztül, melyet az Országos Bírósági Hivatal letétbe helyez. Ennek tényét az
Egyesület a NAV által kiadott Elfogadó Nyugta elnevezésű nyomtatvány kinyomtatásával igazol.

