JEGYZOKONYV
Kesziilt: a Neurofibromat6zisos
Betegekds Segit6ikT6rsas6gaKozhasznuEgyesi.ilet
2013.09.21.--en 13.30-kortartott kozgyril6sdn.
Kdzgyrildshelye: 1032Budapest,B6csi trt 132.,,8" dpriletV/506.
Jelenvannak:a mellekeltjelenldti iv szerint
Bach Rezs6elnok megnyito szavaibankdszontia kozgytildstagjait.
Jelenlevokegyhangirhatirozattal megvA,lasztottAk
P6l Raymundota kozgyil6s levezet6
elndk6nek,Cserm6kSzeren6t6s SpieglerCsab6taz iilds jegyzokdnyvdnek
hitelesitesdre
6s Bach Rezs6ta jegyzlkonyv vezet6sdre.
A kiizgyiil6s hatfirozatk6pes.Mivel a mai nap 13.00-raiisszehivottkiizgyiil6s
hatirozatkdptelen volt, az ism6telt kiizgyiil6s a tagok sz6m6t6lfiiggetleniil
hatfrozatk6pes.
A kiizryiil6s a napirendet eg-vhangrilag
elfogadta 6s az alfbbiak szerint diintiitt:
7, A vezetdsdgdltal a kazgyfrldsigdnizsgdlt szabdlyzatokesetlegesen
szilksdges
modosftdsainakelfogaddsa.Alevezetoelncikfelkdri a szervezetelndket atf$ekoztatfusra.
Bach Rezs6elnok ti\ekoztatja a Kozgyril6st,hogy a szabiiyzatok futvrzsgirl6sa
megtdrt6nt,
azok a torvdnyi felteteleknekmegfelelnek.
Ti4ekoztatjaakdzgyiil6st,hogy aPenzkezeldsiSzabfilyzatII. 2. pontjaszerintiPtk.685gb.
pontja szerintiosszeferhetetlensdg
miatt t4 penzt6rostkell kinevezniea szervezetnek.
A jelenlev6k koziil senki nem v6llalta ezt a st6tuszt.Igy a szervezetmtikod6senekbiztositdsa
drdekebenBach Rezsoelndk az alibbiakatjavasolja a Kozgytilds szrimara.
A Kozgyril6s az dsszeferhetetlensdg
tudomasulv6telemellett, a szervezetmrikdd6s6nek
brztositftsadrdekdbentov6bbrais SzalontarErzsebetetbizza meg a penztitrosifeladatok
ell6t6s6val. Az al6bbi feltdtelekkel:
A vezetosdgnekfolyamatosankeresniekell a lehetSsdgetaz dsszeferhetetlens6g
megold6s6ra
ds uj penztaroskinevezdsere.
SzalontaiErzsdbetideigleneskinevezdsea kov etkezoKdzgyrildsig sz6l, itt vagy ij penrtarost
kell kinevezni vagy ha erre ismeteltennincs lehetosdgismdtelten6t kell megbizni erre a
st6:tuszra
ideiglenesj elleggel.
Szavaz6s;
Fenti hatfuozatotaKozgl'til6s 2013.09.21./l szdmmalegyhangrilagelfogadja.
2, Az adatgyrijt6sekfeliilvizs giiata, a rendelkezdsreiilo adatbazisokfeliilvizs gitlata
az esetlegesen
nem megfelel6adatoktorlese.
P6l Raymund levezet6elnokfelkeri a szervezetelnoket a thjekoztathsra.
Bach Rezs6elndk tflekoztatja aKozgytil6st, hogy az adalgyrijt6sek,adatkezeldsek
feltilvizsgitlatafolyamatosantortdnik. A betegeketfelkertdk egy adatkezeldsi,
nyilv6ntart6si

nyilatkozat kitdltds6re, ezekbedrkez6sefolyamatbanvan 6s ennekmegfeleldenaz adatok
v iitoztat6sa,tdrl dse megtcirtdnik.
Bach Rezs6elnok felkerte a kdzgytil6st,hogy a teljes adatkezeldsifolyamat vdgrehajt6s6ra
2013.12.31.-igadjon avezetosdgnek
hat6ridot,hogy mindenbetegetmegkereshessenek
es
azoknyi latkozni tudjanak adatkezeldsiikr6l.
Szavazfs:
A kozg}'til6sfenti javaslatotegyhangrilag2013.09.21.12.
szfmmalelfogadtaes az adatkezeldsi
folyamatok
vdgrehajt6sdnakbefejezes6rea vezet6s6gnek2013.12.31.-igadott hat1ldot.
3, A vezet6s6gmegerosftdseapoziciojitban,vagykozgytildsihatarozatUljvezetos6gr6l.
P6l Raymund levezetoelncik,Bach Rezs6 tital saj6t magilal szembenbenyirjtott
btzalmatlansdgiinditvanya nyom6n kdri aKozgyrildst,hogy a jelenlegi ve'zetos6get
statuszaban
er6sftsemes.
Szavazas'.
A Kozgytil6s a jelenlegt vezetlsdgetst6tusz6banegyhangrilagmeger6siti.
4, Egydb el6kdszftettszabfiytervezetekelfogaddsa
P6l Raymund levezetoelndk felkdri Bach Rezs6elnokot a ti$ekoztatdsra.
Bach Rezs6elndk kdri a Kozgyrildst,hogy ahazaikutat6sokvedelmedrdekdbenazelnoki
st6tuszbetolthet6s6gdvel kapcsolatban az a\ilbbthatir ozatothozzameg.
Az elnoksdgtagiait a kozgyfrldshatitrozatlan id6re vdlasztja meg. Etndk csak az lehet, aki a
Jlemzeti IVFRegiszlermfrkddtetdsdben,
szervezdsdben,
a hozzdkapcsolodokutatdsokban
minimum hdrom dvig rdszt vett, megfelelSszakmaituddssalrendetkezik.
Az elnoksdgitagsdgmegszfrnika kazgyfrldsindokldssalelldtott visszah[vd
dontdsdvelds az elnoksdgitag lemonddsdval,illeNe haldldval.
Szavazfs:
A kozgyfrlds.fentii avaslatot2013.09.2 I /1. szdmmalegyhangillag elfogadta
5, 1o4-os felaj6nl6sok felhasznfiilsftnaklehet6s6gei
Egyeztet6sa kozgyril6stagjaival
6, kommunikaci6sfejlesztesek
Egyeztetdsa kozgyrildstagjaival

P61Raymund levezet6elndkaz iilest lezixja.
Budapest,2013.09.21.
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Bach Rezs6elnok Qegyz(5konywezet6)

Cserm6kSzerdna(hitelesfto)

SpieglerCsaba(hitelesft6)

