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közgyűlést a MBT elnöke a 2018, marcius 22-én kelt elektronikus kézbesítésselküldött
levelében hívta össze.2018. marcius 29-én 16 órakor a Budai lrgalmasrendi Kórhaz Áopaa
fejedelem ítja 7. aulájában meghirdetett közgyrilésen csak az elnök volt jelen, ezért

A

hatán ozatképtelen vo lt.

Változatlan napirendi pontokkal a jelen közgyúlés ugyanebben a meghívóban meghirdetésre
került,

Helye: aPazminy Péter Katolikus Egyetem JÁK, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28,30.2.
emeleti dékáni targyalőjában, a tudományos ülést követően
Ideje: 2018. április 5-én 17.00 óra.
Dr. Rojkovich Bernadette az A\apszabály 12.§ (1) bekezdése alapján elnökölt

a KözgyŰléSen.

A levezető elnök ahatérozatképesség vizsgáIata során megállapította, hogy a közgy'tílésen 18
tag jelent meg, a második meghirdetésben az Alapszabály 9.§ (5) bekezdése alapjan a
Közgyúlés határozatképes.

A

levezető elnök javasolta a jegyzőkönyv vezetéséreDr. Jávor Andrást, aki a felkérést
vál'lalta. A levezető elnök javasolta jegyzőkönyv hitelesítéséreGeleji Frigyesnét, aki a
felkéréstszintén elfogadta. A közgyűlés mindkét személyi javaslatról egyhangú szavazással
döntött,

Dr. Rojkovich Bernadette ismertette az elektronikus kézbesítésselküldött közgyúlés napirendi
pontjait:
1. A MBT 2017 . évi beszámolójanak és közhasznúsági mellékletének a tírgyalása és döntés
az elfogadásról

A Felügyelő Bizottság jelentése
3. A Magyar Bioetikai Szemle foszerkesztőjének megválasztása
4. A MBT Pénzkezelési Szabályzatanak elfogadása

2.

5. Egyebek,

A kiküldött napirendhez összesen egy írásos módosító javaslat érkezett. Dr. Jávor András
javasolta az első két pont összevonását és Pénzkezelési Szabályzat helyett a teljes Számviteli
Politika rrlegtárgyalását és elfogadását. Ezeket az anyagokat elektronikus kézbesítéssel
megkapta minden tagunk.
A javasolto módosított napirendi pontok:
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,évi beszámolójanak

és közhasznúsági mellékleténeka targyalása

és a Felügyelő Bizottság jelentése, Döntés az elfogadásról.
Elóterjesztő: Dr. Rojkovich Bernadette
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Szavuzás a beszámoló ós közhasznúsági mellóklet elfogadásaról
2.

A Magyar Bioetikai Szemle főszerkesztőjének megválasáása

3. A MBT Számviteli Politikáiának megtárgyalása ós elíbgadása
4. Egyebek

A meg|elentek

a módosított napirendi pontot egyhangúan elfogadtak.

í. A MBT 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletónek a tárgyalása
és a Felügyelő Bizottság jelentése. Döntés az elfogadásról.
Előterjesztő: Dr. Rojkovich Bernadette

A 01-02-0005145. törvényszéki nyilvantartási szám

alatt Magyar Bioetikai Tarsaság

alapszabályát a Fóvárosi Törvényszék2}|8. január 5-i 11 .Pk,60.520ll993l33. számú
végzésévelmódosította.
2017. év végén152 tagunk volt, akik közül 46 tagfizette be a tagdíjat
Tudományos tevékenységkeretében kéthavonta Tudományos üléseket szervezett, melynek
helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékáni tanácsterme (Budapest, VIII. ker.
Szentkirályi u. 28. II. em.).
Február 8. dr. Szathmary Gábor: Felelősségteljes családtervezés.
életveszélyben lévő magzatok megkeresztelésének
Április 6. dr. Hámori Antal:
problematikája dr. Kellermayer Miklós: Természettudományos bizonyosság Ís, hogy az
emberi személy 5 fokozatu titok-, misztériumkaszkád.
December 14. Prof. Dr. Jobbágyi Gábor: A művi megtermékenyítésmagyar szabáIyainak
Alaptörvény ellenessége.
Dr. Rojkovich Bernadette: A művi megtermékenyítésorvos-szakmai kérdései.
Dr. Faigl llona: Lehetőségek napjainkban a népességfogyás csökkentésére.
Olaj Anette és dr. Csókay András: Mivel a halálban úgyis megszületünk, találkozllnk a
kidobott magzatokkal, embriókkal.

Az

A

Magyar Bioetikai Tarsaság tagjai több rendezvényen és más szakmai fórumokon

szerepeltek, társaságunk

j

ó hírnevét erősítve.

A Magyar Bioetikai Társaság 2017.
október

évi (27.) kétnapos konferenciájának időpontja 2017.

6-7 ., téméqa: ÉrErvpDELEM ÉsrunotlÁNy

A Társaság vezetőségének munkája: Kilenc fos vezetőségiink hat alkalommal ülésezett, és
tizenhét határ ozatot

ho

zott.

Pá|yázatok: A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiuma által
2016. december 15-én megielentetett NEA-i 7-M kódszámú, "Civil szervezetek működési
cólir támogatása 2aI7)' című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-NO-I7-M-I676pálryazati
azonosítószámon nyilvántartásba vett, Emberi és állampolgári jogok védelme című
páIyázata35O 000 Ft csökkentett (700.000 Frot pályáztunk) összegű.támogatásban részesült.
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AzOrszágos Informatikai Programiroda,,Számítógép a mindennapi taís 10" ciműpályázaton
szátmítőgépen nyertünk, amihez a szükséges önrészt kifizettiik.
Tervek 2018-ra: Tudományos ülések: június 7. és szeptember 6.
Konferenci a íémá1a: 20 éves az Oviedoi Szerződés aláírása, Időpontj a: 20 1 8. november
közepe

A Felügyelőbizottság jelentése
Munkahelyi elfoglaltságamiatt Dr. Schandl Lászlő, a F'elügyelő Bizottság elnöke elektronikus
levélben adta meg jelentését.melyet ctr. Pálffy Bea, a FB tagja olvasott fel:

A Felügyelőbizottság az előterjesztett clokumentumokat áttanulmányozta

és arta a
jutott,
megállapításra
hogy a Tarsaság működése megfelel az alapszabáIyzatban lefektetett
követelményeknek. A működés során törvénysértést nem tapasztaltunk. .Tavasoljuk a
Közgyűlésnek, hogy az elnöki beszámolót fogadja el
- a könyveló asszorry jelentését áttanulmányozya a Felügyelő Bizottság kéri, hogy a vagyoni
kérdéstovábbi, egyéfielmü definiálása törlénjen nleg."
,,-

2/2018.(IV. 5.) szdmú hatdrozat
A Közgyűlés a MBT 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletétés a Felügyelő
Bizottság jelentésétegyhangúan elfogadta.

2.

A Magyar Bioetikai Szemle főszerkesztőjének megválasztása

Tudományos folyóiratunk, a Magyar Bioetikai Szemle: az MTMT-ben is elfogadott, kettős
lektor által ellenőrzött tudományos folyóirat. Evente 4 alkalommal jelenik meg, könyvtárak
számára is elküldjük.2017 . évben a szá.mok megjelenése főszerkesztő váltás miatt késik. Dr.
Hámori Antal lemondása után a megbízott főszerkesztő: dr. Veress Gábor. önfeláldozó
munkíjáért köszönetet mondunk. A Szerkesztőbizottságnéhány tagja is elfoglaltságuk miatt
lemondtak a tagságukről, az ő munkájukért is köszönetünket fejezzilk ki. Az elnökség Dr.
Turgonyi Zoltánt javaso lj a a S zerke sztőbizottság elnökének.
A Szerkesztőbizottsági tagságáról elfoglaltság és egészségügyi okok miatt Dr. Frivaldszky
János, dr. Pruzsinszky József, dr. Somosi György, Szabó Kármen Rahel lemondott,

A Szerkesztőbizottság

és az elnökség megerősítette a következő személyek
Szerkesztőbizottsági tagságát: Dr.Veress Gábor (szerkesztő), Dr.. Bandi Gyula, dr.
Blaskovich Erzsébet, dr. Jávor András, dr. Kertész Gábor, Dr. Kuminetz Géza, Dr. Liptak
József, Nyéky Kálmán, dr. Rojkovich Bernadette, Dr. Tringer Lászlő, dr. Zlinszky János.

A Szerkesztőbizottság javaslatára az elnökség

egyhangúan jóvahagyta dr. Makó János
kinevezését a Szerkes ztőbizottságtiszteletbeli elnökének.

A Közgytílés a tájékoztatást tudomásul
3/20l&.(IV. 5.) szdmú hatúrozat

vette.
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Magyar Bioetikai Szemle Főszerkesztőjének Dr. TurgonyiZoltánt

megválasztotta. (egyhangú szav azás)

4/2018.(IV. 5) számú hatdrozat
A Közgyűlés köszönetet mond dr. Veress Gábornak az őnzetlen, lelkiismeretes
megbízott főszerkesztői munkáj áért. (1 tartőzkodás mellett egyhangúan)

3. A

MBT Számviteli Politikájának megtárgyalása

ós elfogadása

A Magyar Bioetikai

Társaság a számviteli politikájának részeként, de önálló szabályzatban
foglalta össze az alábbi szabályzatokat, melyek a Számviteli politika mellékleteit képezik:
l.számú - Egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg
2.számú - Egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás
3.számú - Közhasznúsági melléklet
4.számú , Eszközök és források értékelésirendje
5.számú - számlarend és számlatükör
6.számú - Leltárkészítésiés leltározási szabályzat
7.számű - Pénzkezelési szabályzat
8.számú - Selejtezési szabályzat

Dr. Jávor András hozzászőIásában elmondta, hogy az elnök asszony kéréseellenére a
könyvelő az 5. sz, mellékletet nem készítette el. Így a Számviteli politika nem teljes. Ennek
ellenére az elkészilt mellékletekkel együtt javasolja annak elfogadását. Egyben javasolja,
hogy a Közgyűlés ahatározattal egyidőben szólítsa fel a könyvelőt annak mielőbbi pótlására.
4/2018.(IV. 5.) szúmúhatdrozat

A

a Magyar Bioetikai Társaság Számviteli Politikáját a benyújtott
mellékletekkel együtt elfogadja, és egyben felkéri az elnököt, szólítsa fel a könyve|őt a
hiányző 5. §z. melléklet elkészítésére
záros határidőn belül. Az ehhez szüksóges
forrásokat, amennyiben szükséges, a költségvetésben biztosítsa. (egyhangú szavazás)
4.

Közgyűlés

Egyebek.

A Gaizler Gyrrla Emlékéremelnyerésére2018-ban atagság 10 személyre tett javaslatot.
Az elnökség által a legtöbb szavazatot elnyerő két jelölt kapja a díjat.
Elkészült a honlapunk: htlp://www.bioetikai-tarsasag.hrr
A honlap szerkesztésétdr. Koroknay András és Zaymus Eszter végzi.

Végül alevezető elnök kérte, hogy a tagság adója lYo-ával segítse a Magyar Bioetikai
Társaság működését. Adószámunk: 1 805227 7 -| -43 .
Akinek tagdíj hátraléka van, kérjük, íendezze, bankszámlaszámunk: 11706016-20752620.
4

Magyar Bioetikai Társaság

,.!

A levezető elnök megköszönte

14 Budapest, Eszék u. 18.
bioetikai.tarsasag@gmail. com

11

\r
*,

e-mail

a tagság részvételéta

Budapest, 201 8, április 05,

Aláírások:

Rojkovich Bernadette
levezető elnök
dr.

\-\,^-,
dr\lávor An_drás

jegyzökffivvezető

t
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Geleji Frigyesné
jegyzőkörryv hitelesítő tag
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közgytilésen és bezárta az ülést.

