JEGYZŐKÖNYV
mely készült a VIMOR – Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete –, SOTE II. Belklinikán, 2012. március 31-én megtartott közgyűlésén.
Jelen vannak a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok, összesen 40 (azaz negyven) fő.
A közgyűlés határozatképes.
A közgyűlést levezető elnök, jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása.
A jelenlévők egyhangúlag megválasztották:
dr. Nemesi Krisztina tagot levezető elnöknek.
A jelenlévők jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották:.
Demény Olga tagot.
A jelenlévők a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag megválasztották:
dr. Fébó Lászlóné és Németh György tagokat.
A napirendi pontok elfogadása:
1. Dr. Zsadon Ildikó elnök lemondása.
2. A 2011-es év beszámolója.
3. Tagrevízió.
4. Közhasznúság kérvényezésének megbeszélése, megszavazása.
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.
1. napirendi pont: Az egyesület elnökének lemondása
Dr. Zsadon Ildikó elfoglaltsága miatt a közgyűlésen nem tudott jelen lenni, ezért levélben tájékoztatta a tagokat, hogy
egyéb elfoglaltsága miatt az egyesületi elnöki feladatokat a továbbiakban nem tudja vállalni. A levelet Marisné dr. Werling
Klára alelnök olvasta fel. A lemondást a tagok egyhangúlag elfogadták. Az elnöki teendőket a következő választásig – az
alapszabály szerint – az alelnök veszi át. A lemondó levelet a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.
2. napirendi pont: A 2011-es év beszámolója
Dr. Nemesi Krisztina beszámol a 2011. évi egyesületi tevékenységekről, az egyesület könyvelője által elkészített tájékoztatójáról és a 2011. év mérlegéről. Az elmúlt évben végzett egészségligeti programról külön részletes jelentés is készült.
Egyben ismertettük, hogy az egyesületnek nincs tartozása, illetve a szükséges, a törvényeknek megfelelő adózási és
beszámolási kötelezettségeknek eleget tettünk.
A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. Többen jelezték, hogy szívesen részt vennének újabb programok,
szűrővizsgálatok szervezésében is.
3. Napirendi pont: Tagrevízió
Dr. Nemesi Krisztina elnökségi tag beszámol arról, hogy az elmúlt években sokan nem vettek részt az egyesület munkájában, illetve tagdíjat sem fizettek, azonban továbbra is szerepelnek az egyesület tagnyilvántartásában. Az alapszabály
útmutatása alapján az elnökség 2011 novemberében, és 2012 februárjában minden korábbi VIMOR-tagnak levelet küldött, s akik ezután sem jelezték, hogy tagok kívánnak maradni, illetve nem fizették be tagdíjukat, őket a továbbiakban
nem tartják az egyesület tagjának. Erről a döntésről mindenkit írásban is értesítenek.

Jelenleg – a 2011–2012 évi tagdíjfizetések alapján – az egyesületnek 48 tagja van, és most – a rendezvény után is – lehetőség van csekket, illetve belépési nyilatkozatot kérni.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem történt. A közgyűlés végén többen személyesen egyeztették saját tagságukat,
illetve tagdíjfizetésüket.
A tagdíj az elnökség javaslata alapján továbbra is évi 2000 forint marad, ezt a jelenlévők egyhangúlag megszavazták.
4. Napirendi pont: Közhasznúság kérvényezésének megbeszélése
Dr. Nemesi Krisztina elnökségi tag beszámolt arról, hogy bár az egyesület – mivel egészségügyi területen működik –
jelenleg is jogosult az adókból felajánlott 1 %-ok fogadására. Az elmúlt évek beszámolói alapján kapott is az egyesület
ilyen támogatást, azonban 2011. évi egészségligeti program szervezésénél kiderült, hogy cégek támogatásánál, illetve
pályázatok írásánál nagyon jelentős, sokszor alapvető feltétel a közhasznúság. Éppen ezért fontos lenne az egyesület
közhasznúságának kérvényezése – bíróságon.
A jelenlévő egyesületi tagok a közhasznúság kérésének elindítását egyhangúlag támogatták, az ez irányú támogatói ívet
aláírták. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
2012/1 számú határozat
A közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy az egyesület nevében nyújtson be közhasznúsági kérelmet az illetékes bíróságra.
Ezután a közgyűlést – egyéb hozzászólás hiányában – dr. Nemesi Krisztina levezető elnök bezárta.
Rövid szünetet követően az összejövetel dr. Werling Klára és dr. Nemesi Krisztina nyílt előadásával folytatódott.
Az előadások címe:
• Első hazai tapasztalatok boceprevirrel kombinált hármas antivirális kezeléssel krónikus HCV-fertőzött betegek
esetében.
• Új hazai protokoll ismertetése.

Budapest, 2012. március 31.
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