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Szöveges beszámoló a 2000. évi közhasznú tevékenységről  
Az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületét (OBME) a bíróság 1999. március 22. - én a 14. 
Pk. 61. 174/1998/3. számú végzésével 8446. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 
vette. A közhasznú jogállást egyesületünk ugyanezzel a dátummal szerezte meg.  
Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c.) pont 1. alpontja 
szerint  
    * egészségmegőrzés,   
    * betegségmegelőzés,   
    * gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat.  
 Ezen tevékenység során az oszteoporózisban szenvedő betegeknek és veszélyeztetetteknek 
tájékoztatást nyújt magáról a betegségről, annak - lehetőség szerinti minél korábbi megelőzéséről és 
kezeléséről.   
Az OBME "ernyő-szervezet", melyhez az ország különböző helyein működő csoportok: beteg klubok, 
életmód klubok, egyesületek, támogató körök tartoznak (30). Az egyesület tagja lehet azonban minden 
olyan magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az egyesület alapszabályát. A 
klubokat civil önkéntes "háziasszonyok" vezetik orvos-tanácsadók közreműködésével.  
Az OBME - nek munkaviszonyban, vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott 
alkalmazottja nincs.   
A 2000. év nagy jelentőségű volt az OBME életében, ugyanis az előző évi eredményének (5,895 eFt) 
valamint 2000. - ben a közhasznú tevékenysége során elért bevételének (1, 913 eFt) felhasználásával 
mód nyílt arra, hogy a közhasznú feladatait igen magas szinten lássa el; közhasznú tevékenységeinek 
költsége 5,231 eFt - ot tett ki.   
Ezen feladatok a következők voltak:  
     * Civilek önkéntesek részére tanfolyam Dobogókő  05.19-21.  
    * Közös szekció az OROM Kongresszuson Dobogókő 05.21.   
    * Oszteoporózis demonstrációs séta Balatonfüred 06.10.   
    * Közös szekció a MOOT Kongreszuson Balatonfüred 06.10.   
    * Osteoporosis Világnapi Sajtótájékoztató Budapest 10.17.   
    * Oszteoporozis Világnapi Divatbemutató Budapest 10.20-21.  
    * OBME Hírmondó első számának megjelentetése  09.10.  
Tárgyévi eredményünk - a fent említett tevékenységek költségei miatt - mínusz 3, 348 eFt-nak 
adódott. Ez azt jelenti, ahhoz, hogy az elkövetkezendő időkben is hasonló színvonalon tudjuk 
feladatainkat ellátni forrásainkat növelnünk, kell:  
    * pályázatok benyújtása,   
    * 2001. évben a szja 1 % - a, valamint   
    * gazdálkodó szervezetek- és magánszemélyektől kapott támogatások megszerzése útján.  
  
Budapest, 2001. május 15.  
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