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Jegyzőkönyv a Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesületének 2013.
március 2-án tartott közgyűléséről

Helyszín: Semmelweis Egyetem ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Baross u. 23
A 2013. március 2-án Közgyűlésen 930-kor megjelent 19 fő alapján a Közgyűlést az elnök,
Orbán Andrea határozatképtelennek minősíti, ezért, a megismételt Közgyűlést, mely 2013.
március 2-án 1000 órakor került megrendezésre az elnök, Orbán Andrea határozatképesnek
minősíti.
A megjelent tagok létszáma 19 fő –a jelenléti ív szerint.
A jegyzőkönyv vezetésére Horváth Katalin Beatrix-ot kérte fel az elnök, Orbán Andrea,
melyet a jelenlevők egyöntetűen elfogadtak.
Ezt követően került sor a napirendi pontok megbeszélésére:
1. Az Egyesület elnöke, Orbán Andrea megtartja az elnökségi beszámolót, tájékoztatja a
jelenlevő tagokat az Egyesület 2012 évi tevékenységeiről:
a. Pályázatok:
- március 14. – NEA civil elektori jelöltállítás, melyre Szabó Józsefnét jelölte
az Egyesület – elfogadásra került.
- Május 1. – NEA működési pályázat – várólistára kerültünk a 177. helyre.
- Május 15. – Honlap Jeladó Kft. – az Egyesület megújuló honlapjának
szerkesztése.
- Június 6. – NEA szakmai pályázat – elutasításra került.
- Július - GYEMSZI szaktanácsadó hálózat létrehozására – sajnos nem nyert.
- December 14. NEA 2013. működési pályázat – sikertelen.
Tehát a tavalyi pályázatok során az Egyesület nem jutott pénzbevételi
forráshoz.
b. Új projektek:
- 1% kampány – 7700 Ft a 2011 évi bevétel az 1% os kampányt az Egyesület
az interneten, a facebook-on, a Stoma Világ c. újságon keresztül terjeszti;
- Önkéntesek fogadása,
- Szakmai Nap megrendezése,
- Az Egyesület új honlapján a „Tanácsadó oldal” és a „Sztómakezelő
özpont”valamint az ezekhez kapcsolódó szakmai anyagok összegyűjtése,
- Dr Oláh András által készített „Az ápolástudomány Tankönyve”-ben Orbán
Andrea és Deák Gyuláné szerkesztésével – Burnyóczki Elza lektorálásával –
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lvasható elektronikus ápolástankönyv (www.tankonyvtar.hu) a magyar
szakemberek számára,
- Szakmai kapcsolatok építése, ápolása (ILCO, ESZEF, SLO, MCCBE,
Szakmai Kollégium, MESZK, stb,): - A MESZK 2012-ben rendezett
naggyűlésén Egyesületünket Hkrenkóné Kovács Magdolna képviselte,
- részt vettünk a Szakdolgozói Kongresszus Civil Fórumán – Orbán Andrea
- részvétel különböző kongresszusokon (22 előadás hangzott el a
sztómaterápiás nővérek részéről)
- Stoma Világ c. újság szerkesztése
- legalább 275 db e-mail váltásra került sor az Egyesület és hivatalos
intézmények között
c. Valamint
az
Egyesületet
Orbán
Andrea
-„Legyen egy kék napod” programon - Nyíregyházán;
- a Forgalmazók az Egészségért Szövetség Kongresszusán;
- ”ILCO Nap”-on – Pécsen
- Országos Sztóma találkozón – Kunfehértón
- TV-interjúkon

képviselte:

Az elnöki beszámolót a résztvevők egyhangúan elfogadták.
2. Ezt követi a gazdasági beszámoló, melyet Szabó Józsefné a gazdasági ügyekért
felelős elnökségi tag tartja.
Szabó Józsefné tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az Egyesület 2012 évi kiadásai
180 849 Ft, ezzel szemben a 2012 évi bevétel mindössze – tagdíj: 76 000 Ft, amihez
még hozzá adódik 2978 Ft banki kamat –mindössze 78 978 Ft
Az egyesületnek 2012. január 1-én 135 744 Ft-tal rendelkezett, ami 2012. december
31-re 34 663 Ft-re módosult. Az Egyesület 2013 évi tervezett bevétele: tagdíj és az
1%. Az Egyesület 2013 évi kiadása: ESZEF tagdíj, könyvelő, ügyvéd, banki
szolgáltatások: 104 000 Ft
Az elhangzott gazdasági beszámolót a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója az elnök távolléte miatt nem történt meg.
A Tudományos Bizottság elnöke Deák Gyuláné tájékoztatta a jelenlévőket arról,
hogy a korábban megbeszélt tudományos anyagok az előadások előtt nem kerülnek
elküldésre az Egyesület Tudományos Bizottságához, és kéri, hogy a jövőben ez
történjen meg.
Tájékoztatott továbbá arról is, hogy sztómaterápiás nővérképzés OKJ-s képzésben
nem fog indulni, csak licence képzés lesz, amihez az Egyesületünk leadta a képzéshez
szükséges anyagot, és az elfogadásra került.
A Tudományos Bizottság beszámolóját a jelenlevők egyhangúan elfogadták.
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4. Az Egyesület elnöke Orbán Andrea tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a megváltozott
civil törvények ellenére nincs szükség Egyesületünk Alapszabályának
módosítására.
5. A 2013-as évi Munkatervről az Egyesület elnöke, Orbán Andrea tájékoztatta a
résztvevőket.
Az Egyesület minden, korábban elkezdett munkát – mely fent említésre került –
folytatni kiván.
Orbán Andrea tájékoztatta a jelenlevőket továbbá arról is, hogy az Egyesület újságja a
„Stoma Világ” kiadásának szponzorálási ideje a Hollister Kft. részéről az idei évben
lejár, dönteni kell a folytatásról.
A közgyűlésen tagként résztvevő cégek képviselői (Molnár Mónika – Replant-Cardo
Kft. és Kleer Zsuzsa a Coloplast képviseletéban) felajánlották a cégük részéről ez
irányú segítségüket Egyesületünk számára. Ezután történt a cégek képviselőinek
jelenléte nélkül történő szavazás:
A Coloplastra szavazott 6 fő, a Replant-Cardo-ra 10 fő. A szavazás során mindenki
szavazott, nem volt tartózkodó személy.
Ez alapján az Egyesület újságjának következő számát még a Hollister Kft.
szponzorálja, majd a Replant-Cardo Kft. veszi át a szponzorálást két évre.
Megbeszéltük továbbá az MCCBE rendezvényein az idei első félévben résztvevő
tanácsadók személyeit, akik önként jelentkeztek:
Január és február: Horváth Katalin Beatrix,
március 25. Szabó Józsefné,
április 29. Horváth Katalin Beatrix,
május 27. Csiszár Tímea.
Orbán Andrea emlékeztetett minket arra, hogy az MCCBE új helyszínen tartja az
összejöveteleit: a XII. kerület, Ráth György u. 4. „Nyitott Műhely”-ben.
Ezt követően több kérdés nem lévén az Egyesület elnöke Orbán Andrea 12oo-kor
bezárta a közgyűlést; megbeszéltük, hogy legközelebb 2014. március 1-én 930-kor,
ugyanezen a helyszínen tartjuk a következő évi közgyűlést.

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Katalin Beatrix

