
Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 
 2004. évi tevékenységérıl 

 
Társaságunk a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény elıírása 

szerint kérte a Fıvárosi Bíróságtól nyílvántartásba vételét a közhasznú szervezetek közé. Az 
eljárás a Pk.60.423 ügyiratszámon befejezıdött és Társaságunkat 1999. február 17.-én 
bejegyezték a közhasznú egyesületek közé. 

Az MBFT hatályos Alapszabálya értelmében az alábbi közhasznú tevékenységeket 
végzi: 

- tudományos tevékenység, kutatás; 
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
- kulturális örökség megóvása; 
- környezetvédelem; 
- euroatlanti integráció elısegítése. 

A hatályos jogszabályok elıírásai szerint a közhasznúsági jelentést az alábbiakban 
részletezzük: 
1. Költségvetési támogatás felhasználása 
Közvetlenül az állami költségvetésbıl  támogatást nem kaptunk. 
2. Egyéb támogatás 
Rendezvényekhez kapott támogatás 1.562e Ft. 
2.1 Kapott közhasznú mőködési támogatások kimutatása: 
Az Erns Jenı Alapítványtól  200e Ft támogatást kaptunk.  
A Fotoszintézis Élet a fénybıl Alapítványtól 200e Ft támogatást kaptunk. 
2.2 SZJA 1%-ból kapott támogatás 
2004-ben tagjainktól 350e- Ft-ot kaptunk adójuk 1 %-ából. 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
Társaságunk mérleg szerinti vagyona 2003-ban 4.454e Ft volt. Vagyonunk 2004 év végén 
9.327e Ft-ra nıtt, amit állampapírokban, bankszámlán, illetve készpénzben tartunk. Tárgyi 
eszközünk  állománya 237e Ft, ami egy új beszerzés (számítógép), a többi eszközeink olyan 
régiek, hogy értékük már nincs.  
4. Cél szerinti juttatások kimutatása: 
Az Ernst Jenı Alapítványtól kapott támogatás segítségével 200e Ft-ot fizettünk ki tagjainknak 
utazási támogatásként. 
 5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások: 
Vezetı tisztségviselıink nemcsak névlegesen, hanem ténylegesen társadalmi munkában látják 
el önként vállalt feladatukat, amelyért a beszámolási idıszakban semmiféle juttatásban nem 
részesültek, még költségtérítésben sem. Sok idıt és energiát igénylı, felelısséggel is párosuló 
társadalmi tisztségük ellátásáért semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesültek. 
6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolóját a fıtitkári beszámoló tartalmazza: 

2004 augusztus 25-28 között, a Magyar Biofizikai Társaság szervezésében, 
Budapesten tartották az Európai Sugárbiológiai Társaság 33. Kongresszusát. A sikeres 
Kongresszuson a szokásosnál lényegesen több, 248 regisztrált résztvevı volt. A Kongresszus, 
amelynek elnöke Gazsó Lajos tagtárs, tudományos fıtitkára Sáfrány Géza tagtárs volt, 
plenáris elıadások, elıadások és posterek formájában felölelte a modern sugárbiológia teljes 
vertikumát. Ehhez csatlakozott még a EULEP „ Latent times to deterministic late effects after 
radiation exposure” c. workshopja. A Kongresszus szakmailag, társadalmilag és anyagilag 
egyaránt sikeres volt. 

2004 júniusában a Fotobiológiai Szekció tudományos elıadássorozattal ünnepelte 
Rontó Györgyi tagtársunk 70. Születésnapját, amelyen Rontó professzornıt – tanítványai 



szívbıl jövı köszöntése mellett – a Magyar Biofizikai Társaság is köszöntötte, valamint az 
Ernst Jenı alapítvány díjában részesült. 

A Magyar Biofizikai Társaság 2004. évi tevékenysége alapvetıen a Szekciók 
keretében zajlott. A szekciók tudományos és oktatási tevékenysége a beszámolóban a 
szekciók írásos beszámolói alapján kerülnek ismertetésre alfabetikus sorrendben. 
Idımegtakarítás miatt nem ismertetem az összes elhangzott elıadás címét és szerzıt, ha 
valakit ez érdekel, a beszámolók részleteit a Társaság Titkárságán megtekintheti. 

Az Agro- és Élelmiszerfizikai Szekció 2004-ben egy ülést tartott. Ezt az ülést az 
MTA Élelmiszeranalitikai és –minıségi Munkabizottságával közösen szervezték. Helyszíne a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának 
Élelmiszertudományi Intézete (Mosonmagyaróvár) volt.  

A Fotobiológiai Szekció különbözı munkacsoportjai ebben az év is önállóan 
mőködtek, egymással együttmőködve. Közös rendezvényük a már említett nemzetközi 
Workshop volt „UV radiation: Interaction with the environment and humans” címmel Rontó 
Györgyi professzor asszony 70. születésnapja alkalmából, aktív résztvétellel. 

Az Ioncsatorna Szekció legfontosabb rendezvénye 2004-ben a XXXIV. Membrán-
transzport konferencia volt, mely 2004. június 01. és június 04-közt került megrendezésre 
Sümegen. A konferencia keretein belül az ioncsatorna szekció részérıl Panyi György titkár 
és. Krasznai Zoltán jelentıs elıadássorozatot szervezett, a konferencia teljes elıadás 
programjának kb. 1/3-a ez a blokk volt. A sümegi konferencián kívül az ioncsatorna szekció 
munkatársai számos nemzetközi konferencián vettek részt, melyek közül kiemelendı az USA 
Biophysical Society Annual Meeting-en való részvétel. Az ioncsatorna szekció másik fontos 
feladata 2004-ben a 2005-ben rendezendı Biofizikai Kongresszusra való felkészülés volt. A 
Kongresszuson egy blokkot az ioncsatorna szekció szervez. 

A Membrán Szekció a 2004. májusában Sümegen megrendezésre került a Membrán 
Transzport Konferencián a szekció tagjai a már megszokott aktivitással vettek részt. 2004. 
december 13-án az ELTE-n rendezett szekcióülést "Hazai mőhelyek új koncepciói a 
membrán- biofizikában" címmel, amelyen a terem majdhogynem kicsinek bizonyult a nagy 
érdeklıdés miatt. A Szekció elnöke képviselte Magyarországot a márciusi szlovéniai 
regionális (Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Magyarország) Biofizikai 
Konferencia szervezésében, amelyen elvállalták, hogy  a  2007-es konferenciát a Magyar 
Biofizikai Társaság szervezi, várhatóan a Magyar Biofizikai Kongresszussal összevonva. 
2004-ben a Semmelweis Egyetemen a kreditrendszerő oktatás keretében elıször került 
meghirdetésre a „Modellmembránok (liposzómák) orvosi, gyógyszerészi alkalmazásai” címő 
kötelezıen választható tárgy egy félévben, heti 2 órában. A tárgyat, amelyet a Szekció tagjai 
oktatnak, több mint száz hallgató vette fel. 
 Az Orvosfizikai Szekció  2004-ben 5 új taggal bıvült, A Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség támogatásával a „Quality Assurance/ Quality Control in Radiation Oncology” c. 
kurzuson a Szekció 6 tagja vett részt. A Szekció elkészítette saját internetes honlapját. A 
honlap jelenlegi elérhetısége: http://www.moft.fw.hu. Az orvosfizikus-képzés, ill. az oktatási 
feladatok koordinálására ad hoc bizottság jött létre Zaránd Pál vezetésével. Évi rendes 
Konferenciájukat szeptember 24-25. között Budapesten, OSSKI –ban tartották. Zaránd Pál 
részt vett a „Medical Physics in Countries around Austria” c. kerekasztal beszélgetésen az 
Osztrák Orvosfizikai Társaság 2004 évi konferenciáján. 

Az Orvosi Utrahang Szekció ebben az évben is szorosan együttmőködött a Magyar 
Ultrahang Társasággal (MUT), valamint a Magyar Gastro-enterológiai Társaság (MGT) UH 
Szekciójával:  Közös tudományos üléseket rendeztek, és megtartották az évek óta minden 
évben megtartott és továbbfejlesztett ultrahang-diagnosztikai alaptanfolyamot, amelyet a 
Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kara 50 kredit ponttal akkreditált Tagjaik több hazai 



és nemzetközi kongresszuson tartottak elıadásokat, vezettek szekciókat, illetve részt vettek 
ezek tudományos és szervezı bizottságaiban. Tárgyalásokat folytattak a különbözı szakmai 
kollégiumokkal az UH oktatás és mőködési engedélyek egységesítésére. 

A Sejtanalitikai Szekció olyan MBFT tagok tevékenységét fogja össze, akik az élı 
sejtek elemzését olyan fejlett biofizikai módszerekkel végzik, mint pl. áramlási citometria, 
képalkotó citometria, beleértve az ionkoncentrációk mérésére alkalmas mikroszkópiát, a 
konfokális mikroszkópiát, atomerı mikroszkópiát valamint közeli mezı pásztázó mikroszkópiát. 
Ennek a tevékenységnek a részeként rendezik meg kétévente a “Magyar Sejtanalitikai 
Konferenciá”-t, 2004-ben számszerően a negyediket A konferencia sikerét az jelzi, hogy 
rendszeresen 300 feletti regisztrált résztvevıje van. A konferencia szerkezete változatlan: a 
délelıtti elıadásokat délután gyakorlati bemutatók követik. A délelıtti elıadásokat az adott 
terület meghatározó személyiségei tartják, az ebédidıben pedig poszter bemutatók zajlanak Az 
2004-es konferencia elıadói listája újabb külföldi elıadókkal bıvült. A Szekció tagjai közül 
dicséretesen sokan vettek részt a 2004. május 22-27. között megrendezett ISAC International 
Congress-en, Montpellierben, részben kiemelt elıadóként. Ezen a konferencián választották be 
az ISAC vezetıségébe „Councilornak” Szöllısi János tagtársat. A Szekció reméli, hogy aktív 
részvételük is elısegíti hogy az ISAC XXIV. Kongresszusát Budapesten rendezhessék meg. 

A Sugárbiológiai Szekció legfıbb tevékenysége a 2004-es év folyamán a European 
Society of Radiation Biology (ESRB) 33. kongresszusának a megrendezése volt. A European 
Radiation Research 2004 (ERR 2004) néven megtartott kongresszus augusztus 25-28. között 
került megrendezésre Budapesten, az Agro szállóban, elnöke. Gazsó Lajos, fıtitkára. Sáfrány 
Géza volt. A kongresszuson az ESRB történetében rekordlétszámú résztvevı (248) vett részt. 
A kongresszust a szakterület neves tudósai tisztelték meg jelenlétükkel,  és több mint 40 
magyar kutató is részt vett. Az ESRB Bacq and Alexander díját A. T. Natarajan, az Ernst Jenı 
alapítvány díját Köteles György tagtárs vehette át. A kongresszuson két, párhuzamos 
szekcióban hangzottak el elıadások. A kongresszus keretein belül tartotta munkaértekezletét 
az EULEP „a sugárzás okozta determinisztikus hatások lappangási ideje” címmel. A 
European Society for Radiation Biology közgyőlésén Sáfrány Gézát az ESRB következı 
elnökévé választották. 
A Molekuláris Biofizikai Szekció tagjai az elmúlt évben is igen aktív tudományos 
tevékenységet folytattak, számos nemzetközi és hazai rendezvénynek voltak résztvevıi 
szervezıként és elıadóként, külföldi tanulmányutakon vettek részt. A molekuláris 
megközelítések jelentıségének elıretörése a fizikában és az élettudományokban mindinkább 
azt eredményezi, hogy a molekuláris biofizika és egyéb biofizikai/élettudományi szakirányok 
között a határok elmosódnak. Ez a Molekuláris Biofizikai Szekció mőködésében is úgy 
nyilvánul meg, hogy tagtársaik látogatják egymás szakirányú rendezvényeit. Ez évi  saját 
rendezvényét a Szekció 2005. március 7-én tartotta az MTA Szegedi Akadémiai 
Munkabizottság Székházában „Fehérjék és a sejtmembrán — a fehérje oldaláról” címmel, 
nagy érdeklıdés mellett, 45-50 résztvevıvel tartotta.  

A Társaság büszke arra, hogy kiváló tagjai révén lehetısége van arra, hogy „egész 
népét tanítsa” : a Mindentudás Egyetemén 2004-ben társaságunk tagjai közül a következık 
tartottak kitőnı elıadást: Damjanovich Sándor, Ormos Pál, Vondeviszt Ferenc, Vicsek 
Tamás. Ez a sor – mint már tudjuk – 2005-ben is folytatódik. 
 
 
 
 
 
 



7.  Számviteli beszámoló 
 

KETTİS KÖNYVVITELT VEZET İ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2004. ÉV   

 
 

                                                                                              adatok E Ft-ban 
Sor-
szá
m 

A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév 

1. A. Befektetett eszközök 0 237 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK - - 

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK - 237 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - - 

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 

- - 

6. B. Forgóeszközök 4.904 10.071 

7. I. KÉSZLETEK - - 

8. II. KÖVETELÉSEK 450 744 

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 2.518 8.551 

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1.936 776 

11. C. Aktív idıbeli elhatárolások 56 1.103 

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 4.960 11.411 

13. D. Saját tıke 2.261 6.742 

14. I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE 2.047 2.047 

15. II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY -116 214 

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - 

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - 

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBİL 
     (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL) 

330 3.901 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBİL 

- 580 

18. C. Céltartalék - - 

19. F. Kötelezettségek 2.044 2.167 

20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.415 1.491 

21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 629 676 

22. G. Passzív idıbeli elhatárolások 655 2.502 

23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 4.960 11.411 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KETTİS KÖNYVVITELT VEZET İ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁ SA  

2004. ÉV 
 

                                                                                                                       adatok E Ft-ban 
Sorszá

m 
A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 4.892 22.223 
2. 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás - 1.781 
3.      a) alapítótól - - 
4.      b) központi költségvetésbıl - - 
5.      c) helyi önkormányzattól - - 
6.      d) egyéb, ebbıl 1% 223 223 1.781 
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 375 531 
8. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 3.038 18.491 
9. 4. Tagdíjból származó bevétel (egyéni és jogi) 1.164 1.044 
10 5. Egyéb bevételek 92 376 
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 580 
12. C. Összes bevétel 4.892 22.803 
13. D. Közhasznú tevékenységek ráfordításai  4.562 18.322 
14.      1. Anyagjellegő ráfordítások 102 585 
15.      2. Személyi jellegő ráfordítások 391 208 
16.      3. Értékcsökkenési leírás 0 96 
17.      4. Egyéb ráfordítások 3.995 17.107 
18.      5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 74 326 
19.      6. Rendkívüli ráfordítások - - 
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 
21.      1. Anyagjellegő ráfordítások - - 
22.      2. Személyi jellegő ráfordítások - - 
23.      3. Értékcsökkenési leírás - - 
24.      4. Egyéb ráfordítások - - 
25.      5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai - - 
26.      6. Rendkívüli ráfordítások - - 
27. F. Összes ráfordítás 4.562 18.322 
28. G. Adózás elıtti eredmény 330 4.481 
29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 580 
31. J. Tárgyévi közhasznú  eredmény 330 3.901 

Tájékoztató adatok (E Ft-ban) 
MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 

A. Személyi jellegő ráfordítások 208 
1. Bérköltség 0 
    ebbıl:  - megbízási díjak 0 
                - tiszteletdíjak 130 
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 68 
3. Bérjárulékok 10 
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 
     ebbıl: A korm.rend. 16§(5) bekezdése szerint 
kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve 
átadott támogatás 

200 

 



8. A Számviteli törvény által elıírt mérleg és eredménykimutatásnál bıvebb összeállítást 
készített a Gazdasági Bizottság: 
 

Nagy örömmel jelenthetjük, hogy a Magyar Biofizikai Társaság gazdasági mutatói 
2004-ben jelentısen javultak, a Társaság pénzügyi helyzete stabilizálódott. A 2002. évi 
pénzügyi jelentés még a vészharangok kongatását jelentette. A 2003. évet illetıen már 
bizonyos mértékő javulásról tudtunk beszámolni. Habár Társaság pénzügyi helyzete még 
tavaly sem volt megnyugtató, de jó tendenciaként értékeltük, hogy a pénzügyi helyzetünk 
súlyosbodása lelassult. A társaság összbevétele már 2003-ban is meghaladta az összes 
ráfordítások összegét. 

A 2004. gazdasági évben nagyon jelentıs változásról, fordulatról számolhatunk be: A 
legfontosabb mutató, hogy a társaság vagyona több mint megkétszerezıdött: A tavaly évvégi 
4.454 eFt-ról 9.327 eFt-ra nıtt. Ebben természetesen a bevételek nagyon jelentıs növekedése 
játszott szerepet – ez 22.803 eFt volt, míg a kiadásaink 4.481 eFt-al elmaradtak ettıl (az 
összes kiadásunk 18.322 Ft volt). A Társaság vagyonának növekedés meghaladja az 
eredmény összegét, mert a bankszámlánkon olyan összegek is megjelentek, amelyek a 
könnyvitel szabályai szerint még nem szerepelnek a bevételek között. 

Az eredmények értékelésekor rendkívül fontos annak a kiemelése, hogy a 2004. évi 
„fordulat” döntı módon annak köszönhetı, hogy a rendezık a 2004. augusztus 25-28. között 
megtartott European Radiation Research 2004 (ERR2004) nemzetközi kongresszus teljes 
nyereségét a Biofizikai Társaságnál hagyták. A kongresszus szervezésének fáradságos 
munkáját  Társaságunk Sugárbiológiai Szekciója végezte, a kongresszusra a European Society 
for Radiation Biology és az MBFT közös rendezésében került sor. Rendkívül fontos 
kihangsúlyozni és mindannyiunk, a Biofizikai Társaság valamennyi szekciója számára 
példaértékő a Kongresszus Szervezı Bizottságának az a döntése, hogy a nyereség teljes 
egészében a Társaság vagyonát növeli, mindenfajta elkülönítés, kikötés nélkül. Ha arra 
gondolunk, hogy két évvel ezelıtt még azt hangsúlyoztuk, hogy a Társaság léte is veszélybe 
kerülhet, talán kis túlzással ez a döntés a Társaság megszőnésének veszélyét hárította el. 
Határozottan állíthatjuk, hogy a Kongresszus bevétele az MBFT helyzetét legalább néhány 
évre stabilizálta. 
 Korábbi jelentésben a 2003. és 2004. évi tervszámokat egyfajta minimum célként 
fogtuk fel és hangsúlyoztuk, hogy a tervszámok mögé közös erıfeszítéssel, racionális ötletek 
alkalmazásával valóságos pénzügyi folyamatokat kell teremtenünk. 2004-ben ez sikerült. El 
kell azonban érnünk, hogy ez a folyamat meg ne torpanjon. Változatlanul érvényesnek tartjuk, 
hogy a tavaly is felsorolt alábbi bevételi forrásokban rejlı lehetıségeket kihasználjuk: 

1. Jogi tagság elterjesztése, más szóval intézmények, cégek megnyerése arra, hogy 
váljanak az MBFT tagjaivá (jogi tagság).  

2. Egyéb források növelése. (pl. a rendezvényszervezés). 
3. Társasági rendezvények szervezése mindenekelıtt azáltal, hogy az MBFT vezetıi és 

tagjai a biofizika vonzáskörébe tartozó rendezvényeket az MBFT bevonásával 
szervezzék. 

 
 A 2004. év példája alapján változatlanul fontos lenne az is, hogy az MBFT égisze alatt 
szervezett rendezvények bevételei a Társaság pénzügyi stabilitását erısítsék. Az Elnökség 
számára talán az is megfontolandó, hogy ezt a Társaság alapító okiratának keretei között a 
szekciókra nézve alkalmas adminisztratív eszközökkel elımozdítsa. 
 Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a 2004. év eredményei lényeges javulást 
jeleznek a korábbi évek adataihoz képest, a társaság gazdasági helyzete stabilizálódott. 
Társaságunk hosszabb távú fejlıdéséhez azonban továbbra is fontos, hogy a 



gazdálkodásunkban ez évben tapasztalt fejlıdési tendenciája a következı években is 
folytatódjon.. 
 
 
A Magyar Biofizikai Társaság 2004. évi gazdasági beszámolója és 2005. évi gazdasági 
terve 
 
 

Megnevezés 2003. évi 
tény 

2004. évi 
terv 

2004. évi 
tény 

2005. évi 
terv 

Bevételek ezer Forintban     
Egyéni tagdíj 364 360 344 360 
Jogi tagdíj 800 700 700 720 
SZJA 1 %-a 223 200 350* 350 
Állami támogatás 275 - - 500 
Kamatok 93 100 376 550 
Alapítványi támogatások     

Ernst Jenı 400* 200* 200** 400**  

Fotoszintézis - 200 200 - 
Rendezvényi bevételek 3.038 6.000 20.950 7.000 
Egyéb bevételek 99 100 233 122 
Összesen 4.892 7.860 22.803 10.002 
     

Kiadások ezer Forintban     
Személyi kifizetés, bér és járulékai helyett 
számlára 

1.284 1.440 1.306 1.536 

Utazási támogatás, külföldi kiküldetés, 
pályázati díj 

400** 200** 200** 400**  

Reprezentáció 4 50 64 70 
Anyagköltség 8 50 22 50 
Bankköltség 74 70 105 110 
Posta, telefon 135 200 109 200 
Nemzetközi tagdíjak - 160 132 140 
MTESZ-nek fizetett díjak 890 1.068 816 996 
Rendezvényi kiadások 1.930 4.000 15.298 6.000 
Egyéb kiadások (ÁFA is) 237 200 470 500 
Kiadások összesen 4.562 7.238 18.322 10.002 
Eredmény 330 622 4.481 0 
 

 2003. dec. 
31-én 

2004. dec. 
31-én 

Bankszámlán 1.915 743 
Pénztárban 21 33 
Értékpapírban 2.518 8.551 
MBFT vagyona összesen: 4.454 9.327 
* SZJA 1 % csak tájékoztató jellegő adat, bevételben nem szerepel, mert még nem használtuk fel. 
** Csak átmenı tételek, az Ernst Alapítvány támogatását utaljuk tovább. 

 



 
9.  Az Ellenırzı Bizottság jelentése a 2004. évrıl 
 
A bizottság a már korábban bevált gyakorlatot folytatva a rendelkezésére bocsátott 
kimutatások áttanulmányozásával, illetve néhány számla szúrópróbaszerő felülvizsgálatával 
alakította ki véleményét a Társaság gazdálkodásáról. Megállapította, hogy a pénzügyi 
gazdálkodás az érvényes törvényi elıírásoknak megfelelıen folyt, a pénzmozgás összhangban 
állt a Társaság céljaival, tevékenységével. A bevételek tervezett és tényszámainak 
összehasonlítása azt mutatja, hogy a tagdíj bevételek sajnálatosan tovább csökkentek, 
örvendetesen növekedett viszont az 1% SZJA felajánlás. Bár a mőködés maga a tovább 
csökkentett anyag és postaköltség ellenére is „veszteséges volt”, az MBFT vagyona igen 
jelentıs mértékben, mindösszesen 4 873 eFt-tal nött! Ez az eredmény kizárólag a kiugróan 
magas rendezvényi bevételeknek, illetve egészen pontosan annak a példaértékő magatartásnak 
köszönhetı, hogy a Sugárbiológiai Szekció a konferenciájának rendezésébıl származó 
teljes(!) nyereségét az MBFT-nek adta, saját céljaira egy fillért sem különíttetett el. Úgy 
tőnik, hogy a szakmai kiválóság is képes jelentıs bevételt teremteni és a mindenki számára 
követendınek ajánlott gesztus révén azzal alapvetıen hozzásegíteni a szakmai ernyıt nyújtó 
MBFT-t.  
 
A fentiek tükrében az összefoglaló következtés az, , hogy az MBFT gazdálkodása a 2004. 
évben is megfelelt a törvényes elıírásoknak és segítette a Társaság alapszabályszerő 
mőködését,  
 
10. Fenti  közhasznúsági jelentést  az MBFT 2005. május 26.-i Közgyőlése elfogadta. 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
     Dr. Ormos Pál 
                                                                     elnök 


