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Szöveges beszámoló a 2002. 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 (32). Az egyesület tagja lehet azonban minden 
olyan magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az egyesület alapszabályát. A 
klubokat többnyire civil önkéntes „háziasszonyok” vezetik orvos-tanácsadók közreműködésével.  
Az OBME – nek munkaviszonyban, vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott 
alkalmazottja nincs.   
A 2002. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 1 021 eFt bevétele volt. A 
bevétel 945 eFt nem magánszemélyektől tapott támogatásként, 75 eFt személyi jövedelemadó 1 % -
ból, 1 eFt pedig banki kamatokból érkezett.  Közhasznú tevékenységeinek költsége 1 152 eFt – ot tett 
ki. 
 
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbi feladatokat láttuk el. 

• Közös rendezvény az osteoporosis rehabilitációjával foglalkozó OROM 
Kongresszuson betegek részvételével.                                                             
Dobogókő, április 28. 

• Civil Fórum a MOOT kongresszushoz csatlakozva: „Nők, Karrier, Egészség”.                           
Balatonfüred, május 22. 

• A „Napfényes Nyárutó – Colorful Indian Summer” kétnyelvű kiadvány 
megjelentetése 

• Részvétel Lisszabonban az Osteoporosis Betegek Társaságainak Világkonferenciáján 
Lisszabon, május 10-14.  

• Barna Judit előadása Lisszabonban a divatbemutatóról: „Colorful Indian Summer: 
Aesthetic designe for reality” 

 
Tárgyévi eredményünk - a fent említett tevékenységek költségei, valamint az előző évinél még 
kevesebb - a közhasznú tevékenység során elért - bevétel miatt, mínusz 99 eFt–nak adódott. Ez azt 
jelenti, ahhoz, hogy az elkövetkezendő időkben is legalább hasonló színvonalon tudjuk feladatainkat 
ellátni forrásainkat növelnünk, kell:  

• pályázatok benyújtása, 
• 2003 évben a szja 1 % - a, valamint  
• gazdálkodó szervezetek- és magánszemélyektől kapott támogatások megszerzése útján. 

 
Budapest, 2003. május 15. 
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