KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához

A civil szervezet bemutatása:
A Magyar Biológiai Társaságot a Fővárosi Törvényszék a 0100/Pk.60442/1989 számú
végzésével 01-02-0000409 számon vette nyilvántartásba.
Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Baross utca 13.
Az egyesület adószáma: 19815747-2-42

Az egyesület célja és főbb tevékenységei:
A Társaság jogi személy, a magyar biológusok és a határterületi tudományokkal
foglalkozó szakemberek önkéntes közhasznú egyesülete, amely 1952. évben
alakult. Az egyesület Állattani és a Botanikai Szakosztálya 1891-ben alakult meg,
akkor még a Királyi Magyar Természettudományi Társulat keretében, amely
Társulat jogutóda a Magyar Biológiai Társaság.
A Társaság célja a biológia és határtudományainak művelése, társadalmi
hasznosításának, fejlődésének előmozdítása, a biológiaoktatás színvonalának
emelése, a magyar biológusok érdekképviselete.
Az egyesület a fenti céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:
Az egyesület céljaként, valamint főbb tevékenységeinél megfogalmazott célok
érdekében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2. §. 19. és
20. pontjában, valamint a 34. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi
közhasznú tevékenységeket fejti ki:
-

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV.
tv. 5. § (3) bekezdésében foglalt közfeladat ellátásának támogatása keretében
tudományos tevékenység és kutatási tevékenységet végez a biológia, és
természettudományok területén. Az alap- és alkalmazott kutatásokban elért
eredmények ismertetése és megvitatása, ebből a célból tudományos
rendezvények, konferenciák, tudományos ülések stb. szervezésével. A Társaság
felkérésre vagy saját elhatározásból szakvéleményeket és javaslatokat dolgoz ki
a biológiával, természet- és környezetvédelemmel és más rokon
szakterületekkel kapcsolatosan, valamint az országos érdekkörű, általános
jellegű, időszerű kérdésekben. A Társaság tevékenykedik a biológiai kutatási
eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében. A Társaság
szakmai és társadalmi munkában kiváló tagjainak munkásságát Gelei József,
Herman Ottó, Jávorka Sándor, id. Entz Géza, Gorka Sándor, Huzella Tivadar
díjjal és oklevéllel ismeri el. A díjak megnevezését, adományozási rendjét, a
1

Magyar Biológiai Társaság Díjadományozási Szabályzata tartalmazza. A
Társaság további díjakat is alapíthat, javaslatot tehet állami és társadalmi és
társadalmi díjak adományozására.
-

A 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) bekezdésének p) pontjában foglalt a fejlesztő
nevelés, oktatás mint közfeladat ellátásának támogatására a Társaság
képességfejlesztést, ismeretterjesztést végez a biológia, környezetvédelem,
természetvédelem területén. A biológusi, valamint a biológia tanári munka és
hivatás társadalmi megbecsülésének előmozdítása érdekében is kifejti
tevékenységét. Továbbá a biológia oktatásának elősegítése érdekében
figyelemmel kíséri az alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tantervét;
javaslatokkal, konferenciákkal és előadásokkal segíti a biológia oktatásának
javítását és korszerűsítését. Tervszerű részvételt biztosít a fiatal tehetségek
felkutatásában, pályázatok, szakmai versenyek kiírásával, jutalmak kitűzésével.
A mindenkori közoktatási és kulturális ügyekért felelős minisztérium(ok)-kal
együttműködve szakmai tanfolyamos tartásával részvétel a pedagógus
továbbképzésben, illetve az egyetemek posztgraduális képzésének segítése.

-

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi
XX. tv. 21. §-ában foglaltakra tekintettel a természetvédelmi kultúra fejlesztése,
természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, a településtisztaság,
környezet- és természetvédelem, mint közfeladatok támogatása érdekében
környezetvédő csoportot szervez, és népszerűsíti a környezetvédelem alapjait.
Ezen szakterületeken folyóiratokat és más kiadványokat szerkeszt és ad közre.

-

Az egyesület tevékenysége során magyar biológusok nemzetközi
kapcsolatainak elősegítése érdekében is kifejti tevékenységét, képviseli a
Társaság a nemzetközi tudományos szervezetekben, kapcsolatokat ápol és
fejleszt más országok biológiai egyesületeivel. A Társaság, illetve szakosztályai
tagjai lehetnek nemzetközi tudományos szervezeteknek. A Társaság a tagok
részére szakmai tanulmányutakat szervezhet, anyagi és erkölcsi támogatással
segítheti tagjainak a külföldi tudományos rendezvényeken való részvételét.

A Magyar Biológiai Társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett a 2011. évi CLXXV.
törvény előírásai alapján. Egyszerűsített éves beszámolóját a többszörösen módosított
2000.évi C. törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet alapján készíti el.
Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése:
Saját tőke alakulása
Megnevezés

Előző év (eFt)

Tárgyév (eFt)

Induló tőke

0

0

Tőkeváltozás

1972

4732

Cél szerinti terv eredménye

2760

-1739
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Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

2020-ban történt tárgyi eszköz beszerzések:
Adatok ezer forintban
Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

Műszaki gépek,
berendezések, járművek

Egyéb berendezések, felszerelések,
gépek

Bruttó Nyitó

1 229

Bruttó Növ.

278

Bruttó Csökk.
Bruttó Záró

0

0

Écs Nyitó

1 507
1 229

Écs Növ.

121

Écs Csökk.
Écs Záró

0

0

1 350

Nettó

0

0

157

A HUF pénztár egyenlege 292 000 Ft, az EUR 1 490 EUR azaz 544 000 Ft míg a bankszámla
egyenlege 1 141 000 Ft volt a tárgyév végén.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
Az egyesület támogatást 2020. évben kapott:
-

-

-

Támogatói okirat száma: KFB-041/2020., támogató: Magyar Tudományos Akadémia,
megítélt támogatás: 1 260 000 Ft, támogatási cél: az MTA Biológiai Tudományok
Osztálya által támogatásra felterjesztett alábbi kiadványok megjelentetése:
Anthropologiai Közlemények 2020. (180 000 Ft), Állattani Közlemények 2020.
(400 000 Ft), Botanikai Közlemények 2020. (500 000 Ft), Természetvédelmi
Közlemények 2020. (180 000 Ft),
Pályázati azonosító: NTP-TMV-M-20-B-0040, támogató: Emberi Erőforrások
Minisztériuma, megítélt támogatás: 1 500 000 Ft, támogatási cél: 42. Kitaibel Pál
Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny. A támogatás 2021.
évben kerül felhasználásra, így elhatárolásra került.
SZJA 1 %-ból 85 000 Ft érkezett az egyesülethez.

Egyéb bevételei voltak:
Tagdíj befizetésekből: 995 000 Ft, illetve magánszemélyektől adomány: 343 000 Ft.
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A Magyar Biológiai Társaság elnökségi, küldöttgyűlési és díjbizottsági tagjai díjazásban nem
részesülnek, költségtérítést nem kapnak.

A Magyar Biológiai Társaság által adományozott 2020. évi kitüntetések:
-

Jávorka-Sándor-díj: Dr. Csontos Péter
Huzella Tivadar-díj: Dr. Szigeti Zoltán

Az MBT egyes szakosztályainak ülésein felmerülő költségtérítések időnként: meghívott
előadók útiköltség térítése, ünnepi ülésekhez kapcsolódó esetleges házilag intézett fogadások,
valamint a köszöntési könyv/virág/bor támogatása. Illetve szükség szerint az MBT részéről
érintett tisztségviselők temetésére szánt virág, koszorú költségtérítése.

A számviteli szolgáltatások elvégzésével Fügedi-Hódi Viktória mérlegképes könyvelőt bízta
meg (regisztrációs szám: 169239), aki egyéni vállalkozóként végzi az alapítvány könyvelését.

Budapest, 2021.05.11.

Mecsnóber Melinda
ügyvezető igazgató
Magyar Biológiai Társaság
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