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Jegyzőkönyv
Budapest, Transzplantációs Klinika
2011. március 5. 10h
Jelen vannak az Egyesület tagjai, 25 fő jelenléti ív szerint
Patai Gyöngyi elnök köszönti a tagságot és kihirdeti, hogy a közgyűlés határozatképtelen.
Ezért a meghívóban meghirdetett következő időpontra 10. 30-ra hívja össze a közgyűlést.
2011. március 5. 10. 30 h
Patai Gyöngyi elnök köszönti a résztvevőket és ismerteti a napirendi pontokat.
Jegyzőkönyvezetésre felkéri Orbán Andreát. A jegyzőkönyvvezető személyét és a napirendi
pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
1. napirendi pont - 
Vezetői beszámoló
Patai Gyöngyi elmondja, hogy a tagnyilvántartás nem jó, nagyon sok meghívó visszaérkezett,
a taglétszám nem növekszik.
Elmondja, hogy az egyesület tagjaival és a vezetőségi tagokkal folyamatos a kapcsolattartás
telefonon és e-mail-en. Ismerteti az elmúlt év eseményeit, kiemeli, hogy az Egyesület
„szellemi termékeit” meg szerette volna óvni, emiatt jogásszal is történt egyeztetés. Elmondja,
hogy az ETI ki akarja adni az egyesület anyagait, erre Orbán Andrea azzal reagál, hogy az
ETI nem az egyesület anyagait adja ki, mert nincs olyan. Erre Patai Gyöngyi azt válaszolja,
hogy mivel Orbán Andrea az egyesület tagja, az általa írt anyag az egyesület terméke. Erre
Orbán Andrea elmondja, hogy a felkérést az ETI-től az anyag megírására Deák Gyulánén
keresztül kapta, mivel először őt kérték fel erre. Czupi Attiláné megkérdezi, hogy miért nem
tájékoztatta erről az egyesület tagjait, erre Orbán Andrea elmondja, hogy pl Hajdúszoboszlón
erről is szó volt. Czupi Attiláné elmondja, ha tudtak volna erről szívesen segítettek volna.
Burnyóczki Elza elmondja, hogy mivel az egyesület a licence kidolgozásától elzárkózott úgy
gondolták jobb, ha egy olyan ember vesz részt az anyag kidolgozásában, aki ért is hozzá,

mintha egy nem hozzáértő írta volna.
Patai Gyöngyi ezek után bejelenti, hogy egy nyilatkozatot fog felolvasni (mellékelve). A
nyilatkozatban bejelenti lemondását az elnöki posztról és a tagságáról is.
Patai Gyöngyi egyúttal közli, hogy mind a telefonhasználati javadalmazásáról, mind a Stoma
Világ főszerkesztői posztjáról lemond.
Szabó Józsefné megjegyzi, hogy először szavazni kell a beszámoló elfogadásáról, majd a
lemondás elfogadásáról.
Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Az elnök lemondását a közgyűlés 1 nem, 3 tartózkodás és 22 igen szavazattal elfogadta.
Orbán Andrea javasolja, hogy a fellépett helyzet miatt módosítsanak a Közgyűlés
napirendjén. Javasolja, hogy a beszámolók történjenek meg, azaz az első 5 napirendi pont,
majd tartsák meg az elnöki szavazást, a megmaradt 3 pontot pedig egy későbbi közgyűlésen
tárgyalják az új elnök vezetésével.
Szabó Józsefné a javaslatot szavazásra bocsátja: a tagság egyhangúlag elfogadja.
2. napirendi pont- 
Gazdasági beszámoló
:
Szabó Józsefné gazdasági felelős beszámol a 2010-es év pénzügyi helyzetről, az egyesület
gazdasági helyzetéről.
2010. évben a bevétel:
Kiadás:
Negatívum:
Bejelenti, hogy az Egyesület bankszámláján jelenleg
Házipénztárban:

85 212 

Ft volt.
259 830 
Ft volt.
-174 618 
Ft
177 373 
Ft
2 755 

Ft van.

A gazdasági beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadta.
Szavazás során a tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
3. napirendi pont – 
ESZEF beszámoló
Horváth Katalin elmondja, hogy egy ülés volt a tavalyi évben, amelyen részt vett, egyébként
e-mail-ekben tájékoztat minket az ESZEF. Elmondja, hogy áprilisban lesz egy fórum, amelyre
februárban jelezni kellett, hogy részt kívánunk-e venni, és a vezetőséggel történő megbeszélés
alapján azt jelezte vissza, hogy 2 fő képviseli az egyesületet.
Orbán Andrea hozzászólásában elmondja, hogy jelen egészségügyi helyzetben fontos minden
érdekképviseleti és egyéb kapcsolat, ezért javasolja a további együttműködést.
A beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
4. napirendi pont- 
Felügyelő bizottság beszámolója
A Deák Gyuláné Felügyelő bizottsági elnök által elkészített beszámolót Horváth Katalin
ismerteti, mivel Deák Gyuláné betegsége miatta Közgyűlésen nem tudott megjelenni.

A beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
5. napirendi pont –Szakmai anyagok kiadásáról szóló beszámoló
Orbán Andrea elmondja, hogy inkább javaslatai lennének, mint beszámoló, olyan anyagokat
mutat be, amelyeket a honlapra szánt, hogy egy kicsit emeljék annak szakmai színvonalát.
A honlapra a következő anyagokat szeretné feltenni:
- Ápolási filozófiánk
- Küldetésünk
- A sztómások jogainak chartája
Elmondja, hogy néhány aktív taggal 3 pályázat beadására került sor, amelyből 1 már
elbírálásra került. A Civil rádió pályázati kiírására beadott pályázattal ugyan nem nyert az
egyesület, viszont a Rádió ugyanazon feltételekkel 1 órás műsoridőt és spotokat biztosít a
megjelenéshez, a 2011. június 1- december 31-ig tartó időszakban. Erről a szerződést már
elküldték, az új elnök feladata lesz aláírni. A komolyabb pályázat a NCA által kiírt működési
pályázat, melyen 300 000 Ft-ot pályáztak a szervezet fejlesztéséhez szükséges
megjelenésekhez, szórólapok és egyéb ismertetők elkészítéséhez, ez a pályázat hiánypótlás
alatt áll jelenleg.
Kéri továbbá, hogy amennyiben lehetséges az egyesület az ilyen jellegű képviselethez (honlap
stb.) adjon számára felhatalmazást a szerződések aláírásához, mert a domain regisztrációt pl.
ezért nem sikerült megoldani.
A beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta.
Czupi Attiláné szót kér, és elmondja, hogy köszöni Patai Gyöngyi leköszönt elnök munkáját,
és elmondja, hogy nem vállalja az elnöki jelölést.
Patai Gyöngyi elhagyja a Közgyűlést. A jelenlévők száma 24 főre csökkent.
6. napirendi pont- 
Elnökválasztás
Orbán Andrea elmondja, hogy Jelölő bizottságot kell felállítani a választás levezetésére.
Szabó Józsefné megkérdezi, ki vállalja önként. Mivel senki nem jelentkezett Orbán Andrea
kijelöli Jelölő bizottságnak:
Hegyi Ritát
Hamar Juditot
és Rittgasszer Katalint
Orbán Andrea szünetet rendel el, közben kéri, hogy a jelölések az elnöki posztra közben
történjenek meg.
Patai Gyöngyi elnök lemondó levelében jelöltként a következő személyeket nevezte meg:
Szabó Józsefné
Orbán Andrea
Deák Gyuláné
Czupi Attiláné
A jelölő bizottsághoz a következő jelöltek érkeztek:
Szabó Józsefné

Orbán Andrea
Deák Gyuláné
Czupi Attiláné
Horváth Katalin
A jelölést nem vállalta
Szabó Józsefné
Deák Gyuláné
Czupi Attiláné
Horváth Katalin
Az elnöki posztot 1 jelölt Orbán Andrea vállalta 1 éves időtartamra, mivel jövőre úgyis
tisztújító Közgyűlés következik.
Szabó Józsefné javasolja, hogy mivel 1 jelölt van, nyílt szavazással történjen a szavazás.
A javaslatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Szabó Józsefné szavazásra bocsátja, hogy az Egyesület elnöke Orbán Andrea legyen.
A Közgyűlés 23 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megszavazta,
hogy a Magyar Sztómaterápiás Nővérek egyesületének Orbán Andrea legyen az elnöke.
Orbán Andrea köszöni a bizalmat, és elmondja, hogy bízik abban, hogy jó lesz az
együttműködés továbbra is az Egyesülettel.
Elmondja továbbá, hogy az elnökségben a megüresedett helyre új tagot kell választani, ezért
megkéri a Jelölő bizottságot, hogy a jelöléseket fogadják.
A Jelölő bizottsághoz az alábbi jelöltek kaptak jelölést:
Horváth Katalin
Burnyóczki Elza
Hegyi Rita
Gál Zoltánné
A jelölést nem vállalja:
Gál Zoltánné
A jelölést a következő személyek vállalták:
Horváth Katalin
Burnyóczki Elza
Hegyi Rita
A szavazást titkos szavazással bonyolítják le.
A Jelölő bizottság tagjait Szavazatszámláló bizottságként egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.
A szavazás eredménye:
Horváth Katalin
1 szavazat
Burnyóczki Elza
13 szavazat
Hegyi Rita
10 szavazat

A Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete Elnökségi tagnak Burnyóczki Elzát választotta
13 szavazattal.
Orbán Andrea elmondja, hogy 1 fontos dologról még most kell dönteni, a Stoma Világ
szponzorálásáról.
Felszólalásra jelentkezik Molnár Mónika a Replant-Cardo Kft.
képviseletében és elmondja, hogy ők szívesen vállalják tovább az újság kiadását. Orbán
Andrea elmondja, hogy Dr. Fodor András a Dansac képviseletében írásban ajánlotta fel a
támogatást az újság kiadásához. Kleerné Klement Zsuzsa a Coloplast képviselője elmondja,
hogy ő úgy emlékszik, hogy a korábbi közgyűlésen az volt a döntés, hogy aki már volt
szponzor az egy ideig nem lehet. Czupi Attiláné felszólalásában megerősíti ezt, ő is így
emlékszik.
Orbán Andrea megkeresi a 2009-es Közgyűlési jegyzőkönyvet, melynek napirendjei között
volt az újság szponzorálásának döntése, mely a következőket tartalmazza:
"2009. március 7.
5. napirendi pont - 
Stoma világ támogatása
Patai Gyöngyi ismerteti, hogy 2009. júniusában lejár a Coloplasttal kötött támogatói
szerződés a Stoma Világ újság kiadásához. Elmondja, hogy 2 további cég (Replant-Cardo Kft
és a BBraun) ajánlotta fel, hogy hasonló feltételek mellett szerződést kötne az Egyesülettel. A
feltétel, minimum 1 év vagy 2 példány.
Az elnök felteszi a kérdést, hogy támogatja –e az Egyesület, hogy továbbra is a Coloplast
segítségével kerüljön kiadásra az újság?
A tagság 2 igen szavazattal, 14 fő ellenében 8 fő tartózkodása mellett a javaslatot elutasította.
A következő kérdés, hogy más cég is kapjon-e lehetőséget a támogatásra?
14 fő igen, 2 fő nem és 8 fő tartózkodás ellenében elfogadva.
Az elnök felteszi a kérdést, hogy nyílt vagy titkos szavazással történjen-e a kiválasztás. A
nyílt szavazást 6 fő a titkos szavazást 7 fő támogatta, 11 fő tartózkodott. A támogató
kiválasztásához titkos szavazást javasolt a tagság, mely egyhangúlag lett elfogadva.
Titkos szavazáson 21 szavazat érkezett, 4 érvénytelen volt, 7 szavazat érkezett a BBraunra,
10 a Replant-Cardo-ra, ezért az újság támogatói szerződésére Patai Gyöngyit felhatalmazza az
Egyesület, hogy a Replant-Cardoval megkösse a szerződést."
Ezért Orbán Andrea javasolja, hogy a Stoma Világ szponzora a Dansac legyen a következő 1
évre.
A tagság a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Orbán Andrea megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása, felvetése?
Burnyóczki Elza kér szót, és elmondja, hogy javasolná azt, hogy ha valaki valahol publikál
akár szóban, akár írásban legyen feltüntetve, hogy egyesületi tag.
A javaslatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Orbán Andrea javasolja, hogy az Egyesület székhelye a továbbiakban a következő legyen:
2336 Dunavarsány, Árpád u. 80.
A tagság egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A Közgyűlés megbízza Szabó Józsefnét, hogy az Egyesület új címen való bejegyzéséhez
szükséges engedélyeket beszerezze.
Orbán Andrea megköszöni mindenkinek a részvételt, és elmondja, hogy valószínű még az
első félévben lesz egy rendkívüli közgyűlés, melyen a továbbiakra vonatkozó munkatervet
szeretné majd ismertetni. Kihirdeti, hogy a következő - rendes- közgyűlés időpontja 2012.
március 3. és berekeszti a közgyűlést.
k.m.f.

Orbán Andrea
elnök
jegyzőkönyv vezető

Szabó Józsefné
gazdasági felelős

