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Tájékoztató a gyermekéhezés felszámolására indított jótékonysági gyűjtésről, és
javaslat a következő évi jótékonysági gyűjtés céljának meghatározására
Készítette:
Látta:
Megtárgyalta:

Szabó Katalin titkársági szakreferens, Elnöki Titkárság
Zilahy Péter titkárságvezető (Elnöki Titkárság), Medve Zsuzsa
főosztályvezető (Jogi és Igazgatási Főosztály)
Vezetői Kollégium, Elnökség

I. Vezetői összefoglaló
Az MTA 2015. május 4-5-i, 186. közgyűlése Falus András akadémikus kezdeményezésére
arról döntött, hogy a következő közgyűlésig az „Összefogás a gyermekéhezés ellen” célra
felajánlásokat gyűjt. Kiemelkedő részvétellel a köztestület tagjaitól 2016. április 19-ig 17,1
millió Ft érkezett az erre elkülönített számlára.
Az MTA Elnöksége 31/2015. (IX. 29.) számú határozatában arról döntött, hogy a forrás a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) segítségével jusson el a legrászorultabb családokhoz
és gyermekekhez. Az MMSZ által elkészített, az MTA Elnöksége részére eljuttatott és
elfogadott programtervben célként a leginkább rászoruló, hátrányos helyzetű településen élő,
18 év alatti, intézményi ellátásban nem részesülő gyermekek, fiatalok részére korszerű,
egészséges, jó minőségű étkeztetés biztosítása került meghatározásra.
Az MTA 186. közgyűlésének határozata alapján az Akadémia lehetőséget teremt az
akadémikusok, illetve a köztestület minden tagja számára, hogy jövedelmük egy általuk
meghatározott részét jótékonysági célra ajánlják fel. E célt minden évben a Közgyűlés
határozza meg, a következő rendes közgyűlésig tartó időszakra. Ennek megfelelően a 2016.
évi Közgyűlés számára több célra érkezett javaslat, amelyek közül az Elnökség 20/2016. (IV.
19.) számú határozata alapján az előterjesztő által a Közgyűlés számára javasolt cél a
következő: az Erdélyben élő árva, félárva vagy mélyszegénységben élő gyermekek segítése.
II. Előterjesztés
Az MTA társadalmi felelősségvállalása részeként, a 186. Közgyűlés döntése szerint „a
Tudományos Akadémia felajánlásokat gyűjt tagjaitól és a köztestület tagjaitól, amit számláján
elkülönítetten tart nyilván. A felajánlások felhasználásának célját minden évben az Akadémia rendes
közgyűlése határozza meg a következő rendes közgyűlésig tartó időszakra. A 2016. évi közgyűlésig a
gyűjtés célja a gyermekéhezés enyhítése”.
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Az „Összefogás a gyermekéhezés ellen” célra meghirdetett akadémiai jótékonysági
felajánlások 2016. április 19-ig beérkezett összege 17,1 millió Ft. Az MTA Elnöksége 31/2015.
(IX. 29.) számú határozatában arról döntött, hogy a forrás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
(MMSZ) segítségével jusson el a legrászorultabb családokhoz és gyermekekhez. Az MMSZ
projekttervében foglaltaknak megfelelően ezen összeg a szakmaközi egyeztetések során (a
helyi családsegítő szolgálatok, közoktatási intézmények és az egészségügyi szolgáltatások
képviselőinek bevonásával) azonosított, rászoruló gyermekek 2016. június-augusztus (nyári
szünet) időtartamban, illetve évközi, hétvégi meleg vagy hideg étellel és itallal való ellátásra
fordítják. A program azokon a településeken valósul meg, melyek nem részesülnek
költségvetési támogatásban a települések részére meghirdetett szociális nyári
gyermekétkeztetési pályázatokból, és amelyek társadalmi és infrastrukturális szempontból
hátrányos helyzetűek.
A megvalósítás technikai követelménye, hogy azokon a településeken, ahol nincsenek meg az
étkeztetés feltételei, ott meleg étel osztására alkalmas mobilkonyha üzemeljen. A támogatás
jogszerű felhasználásáért az MMSZ felelős. Naprakész nyilvántartást vezet, szakmai és
pénzügyi beszámolót nyújt be az MTA részére a támogatás célnak megfelelő és
rendeltetésszerű felhasználásáról.
Az Akadémia 2016. évi Közgyűlésén meghatározásra kerül a következő időszakra
meghirdetendő jótékonysági gyűjtés célja.
A Vezetői Kollégium 2016. április 12-i, valamint az Elnökség 2016. április 19-i ülése
áttekintette a jótékonysági gyűjtés lehetséges céljaira beérkezett javaslatokat, és ennek alapján
az alábbi célt javasolta a Közgyűlés számára elfogadásra:
az Erdélyben élő árva, félárva vagy mélyszegénységben élő gyermekek segítése.
A megjelölt cél az Erdélyben embertelen körülmények között, sokszor az éhhalál szélén
tengődő árva és félárva vagy mélyszegénységben élő gyermekek felkarolása. Az eddigi
támogatók adományainak köszönhetően az elmúlt 23 évben több mint 5000 gyermek kapott
otthont az árvaházakban, s jelenleg is több mint 2500 gyermek nevelkedik ezen intézmények
valamely otthonában, napközijében. Az élelmezési feladatok ellátása mellett cél az érintettek
taníttatása, szellemi és lelki fejlődésük.
III. Határozattervezet

…/2016. (V. 2.) számú
közgyűlési határozat (tervezet)
A Közgyűlés a 186. közgyűlés határozata alapján indított jótékonysági gyűjtésről készült
beszámolót megismerte és elfogadja.
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…/2016. (V. 2.) számú
közgyűlési határozat (tervezet)
A Közgyűlés elfogadja az Akadémia 186. közgyűlésén meghirdetett jótékonysági gyűjtés
folytatását. A 2017. évi közgyűlésig a gyűjtés célja az Erdélyben élő árva, félárva vagy
mélyszegénységben élő gyermekek segítése.
A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az egy év alatt összegyűlt felajánlások
felhasználásáról döntsön oly módon, hogy az összeget annak a szervezetnek vagy
szervezeteknek juttatja, amelynek tevékenysége a Közgyűlés által meghatározott célnak
minden tekintetben megfelel, és lehetősége van a támogatásnak a kedvezményezettekhez
történő közvetlen eljuttatására.

IV. Javaslat az előterjesztés kommunikációjára
A határozat megjelenik az Akadémiai Értesítőben, az MTA honlapján, az MTA Intraneten,
valamint a közgyűlési határozatok adatbázisában.
Budapest, 2016. április 20.
Lovász László s.k.
elnök
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