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A Magyar Hospice Egyesület 2000 december hó 1.-én tartott taggyűlésének döntései: 

2000/1 számú határozat: a hazai hospice mozgalom létrejöttében kezdeményező szerepet vállaló 

Révész Istvánnét (1051 Budapest, József Attila u. 18) a Magyar Hospice Egyesület tiszteletbeli 

tagjának tekinti. 

 

2000/2 számú határozat: a Magyar Hospice Egyesület 1998-as és az 1999-es évre vonatkozó 

számviteli és szakmai beszámolóit, valamint közhasznúsági jelentéseit a taggyűlés elfogadja. A 

közhasznúsági jelentéseket az Egyesület a 2000/4 számú Hospice Hírekben teszi közzé. 

 

2000/3 számú határozat: a Magyar Hospice Egyesület új neve: Magyar Hospice – Palliatív 

Egyesület 

 

2000/4. számú határozat: az Egyesület alapszabályának 1.2.2 alpontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 
1.2.2. Az Egyesület közhasznú tevékenységei kiemelten az alábbiak: 

 

1.2.2.1 Haldokló beteg gondozása /99 §/ 

Hospice ellátás 

Az Egyesület célja a haldokló betegek gondozásával kapcsolatos elméleti kérdések kidolgozása, 

különös figyelemmel a hospice-palliatív ellátás szemléletének és gyakorlatának 

megismertetésére, meghonosítására és azoknak a külföldi tapasztalatokkal és módszerekkel 

való integrálására. 

 

1.2.2.2 Egészségnevelés /37 §. (1), (2) bekezdések/ 

Az Egyesület célja egészségnevelés útján elősegíteni a már kialakult idült betegség, vagy kóros 

állapot egyensúlyban tartását és romlásának megakadályozását. Az Egyesület célja továbbá a 

kóros lelki folyamatok kialakulásához vezető tényezők időben történő felismerésének és a 

mentálhigiénés gondozásnak az elősegítése, mely hozzájárul a haldokló betegek és 

hozzátartozóik életminőségének javulásához. 
 

1.2.2.3. Közép- és felsőoktatási, valamint szakképzési rendszerben, illetőleg a felnőttoktatás 

keretében az életkorhoz és tanulmányokhoz igazodó egészségügyi képzés /38 §. (1)/ 
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2000/5 számú határozat: az Egyesület alapszabályának 2.5.2 alpontja az alábbiakkal egészül ki: 

 
Az Egyesület jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei jogaikat a 

képviselőjük útján gyakorolják. Képviselőnek minősül az Egyesületnél bejelentett, aláírásra 

jogosult, vagy akadályoztatása esetén az általa magánokiratban meghatalmazott személy. A 

képviselőnek képviseleti jogosultságát igazolni kell. Természetes személy tagok a jogaikat 

személyesen, személyükben gyakorolhatják. 

 

2000/6 számú határozat: az Egyesület alapszabályának 2.6 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 
2.6.7. Az Egyesület jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei 

kötelezettségeket képviselőjük által vállalhatnak. Képviselőnek minősül az Egyesületnél bejelentett, 

aláírásra jogosult, vagy akadályoztatás esetén az általa magánokiratban meghatalmazott személy. A 

képviselőnek képviseleti jogosultságát igazolnia kell. Természetes személy tagok a kötelezettségeket 

személyesen, személyükben vállalhatnak. 

 

2000/7. számú határozat: az Egyesület alapszabályának 3.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:  

 
3.2.11. A vezetőség köteles üléseiről és az azon hozott döntéseiről, határozatairól jegyzőkönyvet 

felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, a jelenlévő tagok névsorát, a 

szavazat érvényessége megállapításának jogalapját, a döntéseket sorrendiségben. A 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a szavazás név szerinti eredményét, a döntést ellenzők és a döntést 

támogatók számarányát, az egyes szavazók esetleges külön véleményét. Fel kell tüntetni továbbá a 

döntés érvényességi idejét és hatályát. A jegyzőkönyveket kronológiai sorrendben le kell fűzni és 10 

évig megtartani. A jegyzőkönyvekben szereplő döntéseket úgynevezett határozatok tárában kell 

összesíteni, a határozatok tárát a jegyzőkönyv vezetője és hitelesítője írja alá. 

 

2000/8. számú határozatát: az Egyesület új vezetőségi tagja – a 2001-es új vezetőségi választásig 

– Szombati Zsolt, a gyulai Pándy Kálmán Kórház Hospice Osztályának képviselője. 

 

2000/9. számú határozatát: az Egyesület 2001-es tagdíja magánszemélyek részére 2000 Ft, 

tagszervezeteknek 10.000 Ft. 

 

2000/10 számú határozatát: az Egyesület Ellenőrző Bizottságot állít fel, amelynek tagjai: 

Böszörményi Dalma, Kovács Dunai Andrásné és Simándi Erzsébet. 


