
Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 
 2007. 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, de az NCA pályázaton  
570e Ft mőködési támogatást nyertünk. 
 
2. Egyéb támogatás 
Rendezvényekhez kapott támogatás 6.503e Ft. 
2.1 Kapott közhasznú mőködési támogatások kimutatása: 
Az Ernst  Jenı Alapítványtól  1.500e Ft támogatást kaptunk továbbutalás céljából.  
2.2 SZJA 1%-ból kapott támogatás 
2007-ben tagjainktól 130e- Ft-ot kaptunk adójuk 1 %-ából. 
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
Társaságunk mérleg szerinti vagyona 2006-ban 9.229e  Ft volt. Vagyonunk 2007 év végén 
15.399e Ft, amit állampapírokban (8.301e Ft), bankszámlán (7.055e F), illetve készpénzben 
(43e Ft) tartunk. Befektetett eszközünk  nettó állománya 25e Ft.  Új beszerzés 2007 évben egy 
monitor volt, amit kisértékő tárgyi eszközként vettünk nyílvántartásba és egy összegben 
elszámoltuk az értékcsökkenési leírást. 
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása: 
Az Ernst Jenı Alapítványtól kapott támogatás segítségével 1.100e Ft-ot fizettünk ki 
tagjainknak utazási támogatásként, a fiatal biofizikus pályázat nyerteseinek, illetve 
támogattuk a fiatalokat hazai nemzetközi konferenciáinkon.  
 
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 az alábbi fıtitkári beszámoló 
tartalmazza: 
Magyar Biofizikai Társaság (MBFT) 2007-ben (i) két jelentıs, nagy sikerő nemzetközi 
kongresszust rendezett; (ii) a Társaság több tagja sikeresen képviselte Magyarországot illetve 
a magyar biofizikát különbözı nemzetközi fórumokon; (iii) a szekciók szervezésében tagjai 
több hazai tudományos találkozón vettek részt.  

 
(i) Nemzetközi konferenciák az MBFT rendezésében 

 
A „LOWRAD International Conference on Low Dose Radiation Effects on Human 

Health and Environments” Budapesten került megrendezésre 2007. október 18 és 20 között 
(A Kongresszus elnöke: Dr. Závodszky Péter, az MBFT elnöke; fıtitkára: Dr. Sáfrány Géza, a 
Sugárbiológiai Szekció titkára). A kongresszus fı célja, a kis dózisok biológiai hatásának 
tanulmányozásával foglalkozó kutatók részére a közvetlen információ csere elısegítése. A 
kongresszuson  több mint száz résztvevı jelent meg a világ 27 országából. Érdekes módon a 
külföldiek közül a legtöbb résztvevı Japánból és a Koreai Köztársaságból jött, többen 
családostól. A résztvevı országok között szerepelt az említetteken kívül Kína, India, Irán, 
Ukrajna, Oroszország, Litvánia, Izrael, USA, Kanada, Belgium, Egyesült Királyság, 
Franciaország, Spanyolország, Portugália, Svájc, Németország, Ausztria, Olaszország, Svájc, 
Görögország, Norvégia, Bulgária, Románia.  A konferencián 55 elıadás hangzott el. Az 
elıadások mellett poszter szekciót is rendeztek, közel 60 poszterrel . 

A „Regional Biophysics Conference (RBC 2007)” Balatonfüreden 2007. augusztus 21. 
és 25. között került megrendezésre (elnök: Dr. Zimányi László, a Membránbiofizikai Szekció 
elnöke), amely egyúttal az MBFT XXIII –ik Kongresszusa is volt. A korábban Szlovéniában 
megrendezett konferenciához hasonlóan, az RBC 2007 is a horvát, magyar, olasz, osztrák, 
szlovén és szerb biofizikusok számára nyújtott fórumot, de több más országból is vonzott 
résztvevıket: Balatonfüredre 15 országból 152 résztvevı érkezett. A konferencián 23 plenáris 
és 26 szimpózum elıadás és 3 ipari partner által szponzorált mérési eljárást bemutató elıadás 
hangzott el; a résztvevık további 96 poszterelıadást tartottak. A konferencia szervezıi és az 
MBFT vezetése külön figyelmet szentelt a fiatal kutatók szereplésére és díjazására. 
Tematikailag, a konferencia az alábbi tématerületeket ölelte föl: Makromolekuláris 
szerkezetek és funkciók; Membránok, receptorok és csatornák; Fotobiofizika és biológiai 
energiaátalakaító rendszerek; Citológia, szövetek, organellumok és komplex rendszerek; 
Egyedi molekula technikák, nanotechnológia, mikroszkópia és leképezések; Elméleti 
biofizika, bioinformatika és számítógépes modellezés. 
 

(ii)  Jelentısebb nemzetközi konferenciák az MBFT képviseletében és tagjainak 
részvételével 

 
Társaságunk több tagja és tisztségviselıje képviselte a magyar biofizikát a VI. EBSA 
(European Biophysical Societies’ Association) Kongresszuson (London, 2007 júlis 14-19). 
Ennek során, többek között, megbeszéléseket folytattak annak érdekében, hogy a soron 
következı kongresszusok egyike Magyarországon kerülhessen megrendezésre. Több 
nemzetközi konferencián tagjaink az egyes szekciók szervezésében vettek részt – ezeket ott 
soroljuk föl.  
 
 
 
 



(iii)  Hazai konferenciák, a szekciók munkájának rövid bemutatása  
 

A szekciók tudományos és oktatási tevékenysége a beszámolóban a szekciók írásos 
beszámolói alapján kerül ismertetésre. A szekcióüléseken elhangzott elıadások címei, szerzıi, 
és a Szekciók részletes beszámolói a Társaság Titkárságán megtekinthetık. 

Az Agro- és Élelmiszerfizikai Szekció tagjai részt vettek több hazai és nemzetközi 
konferencián. Ezek közül kiemelkedik az RBC2007, a Lippay-Ormos-Vas Tudományos 
Tanácskozás (Budapest), az MTA Agrár Mőszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési 
Tanácskozása (Gödöllı), Magyar Szárítási Szimpózium (Nyíregyháza), Centenáriumi 
Vegyészkonferencia (Sopron) ill. az International Conference on Electrical Bioimpedance 
(Graz, Ausztria), a 15th International Symposium "Spectroscopy in Theory and Practice" 
(Nova Gorica, Slovenia) és az  EUROanalysis XIV (Antwerp, Belgium). 

A Fotobiológiai Szekció tagjai az év során számos, részben a Szekció tagjai által 
szervezett, a fotobiológia tárgykörébe tartozó nemzetközi konferenciákon, köztük az EBSA 
Kongresszuson és az RBC2007-n, mely utóbbin három fiatal kapott támogatást a részvételre. 
2009-ben Magyarországon kerül megrendezésre a CIE (Nemzetközi Világítástechnikai 
Társaság) következı konferenciája „Solid State Lighting, Vision and and Health” címmel. A 
szekció több tagja bekapcsolódott a konferencia szervezésébe.  
Részben nemzetközi felkérésnek eleget téve a Szekció kezdeményezte a magyar 
felsıoktatásban a fotobiológiai tárgyú képzési formák felmérését. Áttekintik a különbözı 
szinteken, graduális és posztgraduális képzésben ajánlott kurzusokat. E képzések 
összegyőjtésével a szakterületen tanuló-kutató hallgatók számára is átláthatóbbá válnának a 
stúdiumok, és az esetleges hiányok pótlására, vagy a fotobiológiai oktatás összefogására, 
nemzetközi együttmőködésekbe való bekapcsolódásra is mód nyílna 

Az Ioncsatorna Szekció nevében Panyi György titkár szervezett egy rendezvényt 
Debrecenben, ahol a Debreceni egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete mutatkozott be. A 
rendezvényen az Ioncsatorna és a Membrán Szekció vett részt, kb. 40 fı érkezett fıként 
Szegedrıl és Budapestrıl, de Pécs és Tihany is képviseltette magát. A rendezvény egy 
elıadássorozatból és a laboratóriumok bemutatásából állt. 
Az RBC2007 programjában is Panyi György szervezett egy szekciót ioncsatorna tárgykörben. 
A Szekció munkatársai 3 posztert mutattak be az USA Biofizikai Társaságának Baltimore-ban 
rendezett kongresszusán. 

A Membrán Szekció szervezte - Bérczi Alajos, a Szekció elnöke vezetésével – a 
XXXVII  Sümegi Membrán-Transzport Konferenciát, amelyben a szekció tagjai mellett az 
MBFT más szekcióinak tagjai is részt vettek.  
A Szekció társ-szervezıje volt 2007. januárjában Debreceni Egyetemen tartott elıadás-
sorozatnak. Több elıadással és a szervezési feladatok egy jelentıs hányadának ellátásával 
vállaltak részt az RBC2007 munkájában ill. szervezésében. 
A Szekció munkatársai részt vállaltak több helyi rendezvény lebonyolításában a nano-bio-
technológia területén valamint a European Solar Fuel Initiative projektjavaslat keretein belül.  

Az Orvosfizikai Szekció 2007. évi konferenciáját Kecskeméten tartották, Major 
Tibor, elnök és néhai Treer Tivadar valamint Kazai Lajos helyi szervezık közremőködésével. 
A konferencia elıadásainak összefoglalói a Magyar Onkológiában (2007, 51/3, 241-249) 
jelentek meg. 
Az ESTRO a „Dose Calculation and Verification for External Beam Therapy” c. tanfolyamát 
Budapesten tartotta Major Tibor és munkatársai szervezésében 2007. április 29 – május 3. 
között közel 100 résztvevıvel, köztük 20 tagtársuk részvételével. 
Porubszky Tamás, titkár, közremőködésével, és a Szekció társ-szervezésében zajlott le 2007. 
április 25-28. között Budapesten az OSSKI-ban a „First Central & Eastern European 



Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and 
Interventional Radiology and Nuclear Medicine, scientifically supported and accredited as a 
CPD event by EFOMP” c. rendezvény.  
Porubszky Tamás volt a szervezıtitkára a 2007. november 8-án a Budapesti Vásárközpontban 
a MEDING Országos Orvostechnikai Egyesület technikai szervezésében megrendezett 
"Röntgenberendezéseken végzendı mérések IV." c. interdiszciplináris tudományos ülésnek. 

A Radioökológiai Szekció a Pannon Egyetemmel közösen rendezte Veszprémben a 
IV. Magyar Radon Fórum Környezetvédelmi Konferenciát. A konferencián 15 (+8 poszter) 
elıadás hangzott el. Az elıadásokról 161 oldalas kiadvány is készült (ISBN 978 963 9696 20 
4). A Szekció tagjai 2007. évben több hazai ill. nemzetközi összejövetelen vettek részt, és ott 
14 ill. 5 elıadást tartottak.  Megkezdték a „Földkérgi radioizotópok a környezetünkben” c., 
2008-ban megrendezendı környezetvédelmi konferencia szervezését. 

A Sejtanalitikai Szekció rendezte 2007. november 15 és 17. között a VI. Magyar 
Sejtanalitikai Konferenciát, amely közös programot alakított ki a XII. Nemzetközi Semmelweis 
szimpóziummal a molekuláris gasztroenterológia, sejtanalitika és “array” technológia 
területént;több mint 300 résztvevıvel. A konferencián a délelıtti elıadásokat délután gyakorlati 
bemutatók követték, általában kiscsoportos foglalkozások keretein belül a technológia hazai 
ipari, kereskedelmi képviselıinek támogatásával.  
A Szekció elnöke, Szöllısi János, vezetésével szervezik az International Society for Analytical 
Cytometry (ISAC) következı, XXIV. Nemzetközi Kongresszusát Budapesten (2008. május 17-
21). 

A Sugárbiológiai Szekció elnöke, Sáfrány Géza, és több tagja szervezte Budapesten a 
LOWRAD Konferenciát (l. fent).  
A Szekció vezetısége 5 sugárbiológiai sugáregészségügyi témájú továbbképzı elıadást 
szervezett fiatal diplomás dolgozók részére az OSSKI-ban. 
A Tudomány napi rendezvény-sorozat keretében ismeretterjesztı elıadásokat tartottak az 
OSSKI-ban. Ugyanott négy külföldi meghívott elıadó tartott elıadást. 
A Szekció elnöke képviselte a hazai sugárbiológiát a San Franciscoban tartott 13th 
International Congress of Radiation Resesearch (ICRR 2007) világkongresszuson. 
Szekció négy elıadással vett részt a MOT XXVII. Jubileumi Kongresszusán Budapesten. 

Az Ultrahang Szekció szervezte a SOTE ÁOK által akkreditált két hetes 
ultrahangdiagnosztikai alaptanfolyamot. 
A Szekció tagjai több hazai és nemzetközi kongresszuson, köztük a Lipcsében tartott Euroson 
2007 Kongresszuson, tartottak elıadásokat, vezettek szekciókat, illetve vettek részt ezek 
tudományos és szervezı bizottságaiban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. KETTİS KÖNYVVITELT VEZET İ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2007. ÉV   

 
 

                                                                                              adatok E Ft-ban 
Sor-
szám 

A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév 

1. A. Befektetett eszközök 49 25 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 37 25 

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 12 - 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - - 

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE - - 

6. B. Forgóeszközök 11.292 15.579 

7. I. KÉSZLETEK - - 

8. II. KÖVETELÉSEK 2.063 180 

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 8.796 8.301 

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 433 7.098 

11. C. Aktív idıbeli elhatárolások 454 3.977 

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 11.795 19.581 

13. D. Saját tıke 7.753 15.884 

14. I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE 2.047 2.047 

15. II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 6.140 5.706 

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - 

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - 

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL 
     (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL) 

- 434 8.131 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBİL 

- - 

18. C. Céltartalék - - 

19. F. Kötelezettségek 3.038 2.473 

20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.505 1.520 

21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.533 953 

22. G. Passzív idıbeli elhatárolások 1.004 1.224 

23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 11.795 19.581 

A beszámolót Pusztainé H. Magdolna bejegyzett mérlegképes könyvelı készítette.   
PM. engedély száma: 117496. 
A beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KETTİS KÖNYVVITELT VEZET İ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁ SA 2007. ÉV 

                                                                                                                       adatok E Ft-ban 
Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6.966 25.945 

2. 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 555 1.209 

3.      a) alapítótól - - 

4.      b) központi költségvetésbıl - - 

5.      c) helyi önkormányzattól - - 

6.      d) egyéb, ebbıl 1% 130 555 1.209 

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 300 3.765 

8. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4.831 19.475 

9. 4. Tagdíjból származó bevétel (egyéni és jogi) 1.112 1.027 

10 5. Egyéb bevételek 168 469 

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 

12. C. Összes bevétel 6.966 25.945 

13. D. Közhasznú tevékenységek ráfordításai  7.400 17.814 

14.      1. Anyagjellegő ráfordítások 52 482 

15.      2. Személyi jellegő ráfordítások 847 733 

16.      3. Értékcsökkenési leírás 111 94 

17.      4. Egyéb ráfordítások 6.298 16.124 

18.      5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 92 308 

19.      6. Rendkívüli ráfordítások - 73 

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 7.400 17.814 

28. G. Adózás elıtti eredmény - 434 8.131 

29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 

31. J. Tárgyévi közhasznú  eredmény - 434 8.131 

Tájékoztató adatok (E Ft-ban) 
MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 

A. Személyi jellegő ráfordítások 733 

1. Bérköltség 420 

    ebbıl:  - megbízási díjak - 

                - tiszteletdíjak - 

2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 179 

3. Bérjárulékok 134 

B. A szervezet által nyújtott támogatások 1.210 

     ebbıl: A korm.rend. 16§(5) bekezdése szerint kötelezettségként 
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 

1.110 

 
 

 



8. A Gazdasági Bizottság beszámolója a Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi 
gazdálkodásáról és a 2008. évi gazdálkodás terve 
 
 

A Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi gazdálkodásával kapcsolatban kellemes 
helyzetben van a bizottság, hiszen a Társaság az elmúlt évben eredményesen látta el szakmai 
feladatait és a bevételek jelentısen meghaladták az elıre tervezettet. Azt is érdemes 
megjegyezni, hogy az elmúlt néhány év már egyfajta stabil gazdálkodást tükröz. A társaság 
összvagyona mostanra meghaladta a 15 millió Ft-ot, tehát 2006-hoz képest több mint 
másfélszeresére nıtt a Társaság vagyona.  

A Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi gazdálkodását egy mondatban összegezve 
megállapíthatjuk, hogy kiemelkedıen jó évet zártunk. A gazdálkodásunk eredményes volta 
kizárólag a Társaság égisze alatt rendezett (Regionális, illetve LOWRAD) konferenciáknak 
köszönhetı. Megállapíthatjuk tehát, hogy a Társaság pénzügyi helyzete stabilizálódott a 
korábbi mélyrepüléshez képest és az elmúlt négy év eredményei alapján ez a stabilitás 
tartósnak mondható.  

Áttekintve a társaság 2008. évi pénzügyi tervét, megállapítható, hogy a társaság nem 
önfenntartó abban a tekintetben, ha kizárólag a fixen tervezhetı bevételeket nézzük. 
Ugyanakkor megállapítható, hogy a társaság vagyona 2008-ban (a támogatások beérkezése 
után) meghaladja a 16 MFt-ot, amelyre még soha nem volt példa. A pénzügyi stabilitást 
kizárólag a rendezvénybevételek teremtették meg, melyek sajnos esetlegesen alakulnak évrıl 
évre. Ez a tıkeösszeg jelen pillanatban biztosítja a hosszú távú stabilitását, mivel a Társaság 
tevékenységébıl adódóan a felhalmozott pénzeszközökre vonatkozóan nincs semmiféle 
célzott felhasználás. Ez a bizonytalan állapot, miszerint a felhalmozott pénzeszközök jelentik 
a „jövı zálogát” hosszabb távon nem tartható és mindenképpen rendezni kell a Társaság 
mőködtetésével kapcsolatos pénzügyi forrásokat. A rendezvényszervezéssel kapcsolatos 
bevételeket egészítette ki a konferenciákhoz pályázat útján elnyert támogatás. Ezen pályázati 
lehetıségek kiaknázásának fontos szerepe van a jövıre vonatkozóan. 

Összegezve a 2008-as tervet látható, hogy a „nullszaldós” pénzügyi évhez un. egyéb 
bevételekre is szükség van, melynek nagyságrendje (1277 eFt) jelentıs a teljes 
költségvetéshez (3877 eFt) viszonyítva. A tıke növekedésével megszerzett pénzügyi 
stabilitást kihasználva, az említett probléma kezelésére a következı években át kellene 
gondolni a Társaság jövıbeni financiális és hosszú távú bázisát. 

Változatlanul fontos lenne tehát, hogy az MBFT égisze alatt szervezett rendezvények 
bevételei a Társaság pénzügyi stabilitását erısítsék, viszont az ilyen irányú bevételek 
felhasználását függetleníteni kellene a társaság állandó mőködési költségeitıl. Ennek 
teljesülése esetén a jövıben várhatóan realizálódó rendezvénybevételeket is szakmai célra 
lehetne fordítani valamilyen elıre tervezhetı formában. Ennek megvalósítására számos 
alternatíva áll rendelkezésre, melyeket az elkövetkezendı években az Elnökségnek át kellene 
tekinteni. 

További gazdálkodási tartalékaink vannak a korábbi jelentésekben is többször emllített 
forrás-lehetıségek kihasználásában: 

 
1. Jogi tagság elterjesztése, intézmények, cégek megnyerése arra, hogy váljanak az 

MBFT tagjaivá (jogi tagság).  
2. Egyéb források folyamatos biztosítása. (pl. a rendezvényszervezés). 
3. Társasági rendezvények szervezése a posztgraduális képzésben résztvevı hallgatók 

számára oktatási Workshop-ok szervezése mindenekelıtt azáltal, hogy az MBFT 



vezetıi és tagjai a biofizika vonzáskörébe tartozó rendezvényeket az MBFT 
bevonásával szervezzék. 

4. Pályázati források felkutatása, kiaknázása (a sikeres mecenatúra pályázatokhoz 
hasonlóan), illetve az említett posztgraduális képzéshez kapcsolódó oktatási források 
kiaknázása az MBFT égisze alatt. 

 
 Összefoglalásként ismét elmondhatjuk, hogy gazdálkodásunkban a 2007. év 
eredményes volt. A 2008. évi tervek is azt muutatják, hogy a Társaság gazdasági helyzete 
várhatóan 2008-ban is stabil marad.  
 
9. Az Ellenırzı Bizottság jelentése 
 

A Bizottság ellenırizte a 2007-es gazdasági tevékenység beszámolóját, a 2008. évi 
gazdasági tervet, valamint a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegét és 
eredménykimutatását és azokat rendben lévınek találta.  

A számlákat és bizonylatokat a Bizottság szúrópróbaszerően ellenırizte és szintén 
rendben lévınek találta.  

A Bizottság megállapította, hogy a megválasztása óta eltelt idıszakban a Társaság 
tevékenysége az alapszabályban foglaltaknak megfelelıen folyt. 

  Megállapította továbbá, hogy az Ügyészség felhívásának a Társaság  és vezetısége 
eleget tett, a kifogásolt pontoknak megfelelıen az  Alapszabály módosítása elkészült és a 
Társaság elnöksége véleményezésre megkapta. A Bizottság tagjai az elfogadásra javasolt 
módosított Alapszabályt áttekintették és az abban foglalt módosításokkal egyetértenek; ezen 
felül ahhoz további módosító javaslatokat tettek.   

A Bizottság megtárgyalta a Befektetési Szabályzatra készített javaslatot és azzal 
egyetértett. 
 
10. Fenti  közhasznúsági jelentést  az MBFT 2008. május 23.-i Közgyőlése elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 
        Závodszky Péter akadémikus 
         az MBFT elnöke 
 


