
MONT Izotópdiagnosztikai 

Alapítvány beszámoló 

2014. 02. 03.

Dr. Radics Edit 



Változások  2013. ban

• Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?)

• Új kuratórium

• Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.)

• „Kötelező” önállóság ( de megfelelő együttműködési hajlandóság!!!)

• Szigorúbb elszámolási, ellenőrzési feltételek 
(adóbevallás NAV + Bíróság)

• Szigorúbb gazdálkodási és adminisztratív fegyelem 
(költség 16% kötöttség, magán-adományok % meghatározása)

• Pályáztatás és támogatások rendjének megváltozása



Változások az alapító okiratban

• Székhely: 2030 Érd, Szamos u. 10-12

• Kuratórium 5 tagú (max. 2 tag lehet MONT tag)

• A kuratórium megbízása határozatlan 

ideig/visszahívásig szól

• Kuratórium: 

MONT közgyűlés 2012 november 15-16.

Dr. Radics Edit (elnök)
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Jövőre vonatkozó célok és tervek

• Valódi szakmai támogatás a kollégák és a szakma részére, 
ténylegesen működő alapítvány feltételeinek megteremtése

• A cégek részére is biztosítani, hogy a szakma részére hatékonyabb 
támogatást nyújthassanak (adókedvezmény)

• Pályázatokon keresztül biztosítani a működés és a támogatások 
körének szélesítéséhez szükséges anyagi bázist



Kifizetési lehetőségek

• Pályázatok kiírása

• Konkrét rendezvény, vagy esemény támogatására 

kérelem benyújtását követően kuratóriumi döntés 

alapján, ha a kérés mindenben megfelel az Alapítvány 

céljainak, és az Alapító okirat előírásainak  

(kérelmező a MONT, valamely intézmény v. magánszemély)

• Költségek kifizetése (nem haladhatja meg a bevétel 16 % - át)



Társadalmi támogatottság igazolása

• Közhasznúság megőrzéséhez szükséges a társadalmi 

támogatottság igazolása

• Ez csak magán befizetés lehet, céges nem: 

magánszemélyek befizetései adó 1% - ból

tényleges magán befizetések, („érdekeltség nélkül”)



Pályáztatás feltételei

• A pályázatot a kuratórium írja ki.

• A pályázati felhívás tartalmazza, hogy ki jogosult, milyen feltételnek 
kell megfelelni, valamint az elbírálás módját és idejét.

• A pályázati felhívás nyilvánosságra kerül a társaság nyilvános 
fórumain (honlapon, hírlevélben, szakmai fórumokon), melyekhez 
minden társasági tag korlátlanul hozzáfér.

• A pályázatot a kuratóriumhoz kell beküldeni. A kuratórium ellenőrzi, 
hogy a pályázó megfelelt-e a pályázati kiírás követelményeinek. 
Amennyiben igen, úgy a független szakmai bírálóknak (minimum 3 fő) 
küldi ki a pályázatot. 

• A pályázat eredményét a kuratórium dönti el a szakmai bírálók 
véleménye alapján. 

• Az eredményről a nyertest írásban vagy személyes megkereséssel 
tájékoztatják. Az eredményt hozzáférhetővé teszik a társaság 
honlapján.  



Konkrét intézkedések a megvalósításhoz

• Bank változtatás, lekötésekkel kapcsolatos változtatás

• A kuratórium tagjainak konkrét feladat kiosztásai, saját 

működésünk megszervezése

• Pályázat figyelés megszervezése, pályázásban segítő cégekkel 

kapcsolat kiépítés 

• Pályázatok kiírása

• A jelenlegi támogatócégek vezetőnek személyes megkeresése, 
(bemutatkozás, célok ismertetése, együttműködési lehetőségek keresése)

• Új támogatócégek keresése 

• Működésünk és létünk szélesebb körökben való ismertetése



2013-ban megvalósult feladatok

• Bank változtatás, lekötésekkel kapcsolatos változtatás

• Pályázatok kiírása (kongresszusi részvételre –PÉCS, 

EANM, - TDK díj, Cégek által felajánlott díjak)

• Pályázat figyelés megszervezése, pályázásban segítő cégekkel 

kapcsolat kiépítés (Scanomed pályázati figyelésén keresztül)

• A jelenlegi támogatócégek vezetőnek személyes megkeresése, 
(bemutatkozás, célok ismertetése, együttműködési lehetőségek keresése) folyamatban

• Új támogatócégek keresése (Gravitás)

• Működésünk és létünk szélesebb körökben való ismertetése 
(Kapcsolat felvétel  EGIS gyógyszergyárral, Tárgyalások más társaságok honlapján 

való megjelenésről)



2013. Évi könyvelés előzetes adatai

MONT részéről a hiányzó dokumentumok 

pótlása a közhasznossági jelentés elkészítéséhez

(a laborvezető által „benyújtott, és aláírt” támogatás kérő listák,

MONT kérés a kongresszus támogatására)





Társadalmi támogatottság kérése

• Adó bevallás mellé ismételten küldjük a kérőlapokat

• Kérjük a MONT honlapján kérésünk okának részletes 

ismertetését, illetve a kérőlap megjelenítését

• Kérjük a MONT vezetőség tagjait, és a 

laborvezetőket, hogy mindenkinek jelezzék a 

befizetési kérések indokoltságát, fontosságát 



• És kérjük a MONT vezetőségének intenzívebb 

támogatását, az együttműködésünk 

szorosabbra vonására. (Ötletek és kapcsolatok a szélesebb 

körben való megismertetésünkhöz)

• A kuratórium tagjainak több, mint 50 %-a nem 

lehet MONT tag, így a szakmával való 

kapcsolat lazább, mint korábban (Az információ 

átadás fontossága)!




