
Hemokromatózisos 
Betegek Egyesülete

Online Közgyűlés
2021.04.23.

 
Egyesületünk működését a 2020. április 1.-2021. március 31-ig 

terjedő időszakban a NEA-UN-O-M-0089 pályázat keretében   
308.000 Forinttal támogatja:

A hemokromatózisos betegek egyesülete tagja az alábbi ernyőszervezeteknek:



Nagy tisztelettel köszöntjük:

● Dr. Várkonyi Juditot, tiszteletbeli elnökünket,

● Egyesületünk lelkes tagjait,
● Minden kedves vendégünket!



Napirend:

● Levezető elnök, jegyzőköny-vezető: 
Ábele Mária

Program:
● Ábele Mária: 2020 évi tevékenység beszámoló
● Mörtl Mária: 2020. évi pénzügyi beszámoló
● 2021-es tervek
● szavazás
● beszélgetés 

szavazás a napirendről 



A 2020-as év:
A vastartalom táblázatok megújultak
Köszönet Kurucz Virág dietetikusnak!!



A 2020-as év:
Ritka Betegségek Világnapja

  Köszönet!!



A 2020-as év:
-Bemosz közgyűlés (februárban, élőben)
-Rirosz közgyűlés:”kitaposták” az utat az online 
közgyűléshez és az alapszabály módosításhoz. 
-Márciusban: a klinika egy hét alatt elköltözött
Semmelweis 250
előadás-sorozatok témánként (Dr. Várkonyi Judit)
ápr. 29: Mozgás és mozgásszervi betegségek



A 2020-as év:

EUrordis konferencia 
Május14-16: online 3 nap

Rare2030: célkitűzések és tervek a ritka 
betegek ellátásában (Nemzeti tervek, 
Európai Referencia Hálózat, Mo: Szakértői 
Központok, Uni-Versum) 

Európai Egészség-Unió (Manifesto)
Egészséghez való jog: az EU vállaljon nagyobb szerepet



A 2020-as év:
WHW: a

Hemokromatózis Világhéten

FotoFeXPO, magyar közönségszavazás, album, 

cikkek a világ minden tájáról, grafikák és 

dalok!  

KÖSZÖNJÜK!

IDÉN: ÖRÖKSÉG/ÖRÖKLÉS 

Az elfogyott betegtájékoztatók helyett aktualizált 
újakat készítünk, új roll-up...



A 2020-as év:
WHW: A járványhelyzet miatt egyáltalán nem 
tudtunk személyesen találkozni



Rare Barometer COVID kérdőív

Július: 98 válasz 
Magyarországról



 EIC (szept)

Közgyűlésünk: halasztva (szept 28), online. 
 Alapszabály módosítás, székhelyváltozás +
 ADÓSZÁM VÁLTOZÁS!
Köszönet Várkonyi doktornőnek a székhely 
ügyintézésért, Dr. Frei Jánosnak a jogi 
tanácsadásért 



  

ABEP:AIPM és Betegszervezetek 
Együttműködési Platformja (nov)
ABEP: jelentkeztünk…
a hazai betegek és betegszervezetek bevonásra kerüljenek a gyógyszerek teljes 

életciklusába és a különböző egészségügyi döntéshozatali folyamatokba
betegközpontú és eredményközpontú egészségügy

A tájékozottság közös felelősségünk

Euroterv Konferencia Rare2030
Uni-Versum (holisztikus ellátás)



 HI közgyűlés (nov16), EFAPH (dec5) 

-HI: érdekes tapasztalatok nemzetközi 
megosztása

-EFAPH:kérdőív a közös tudományos 
tanács által támogatandó kutatási 
irányokról

UniversalHealthCare4RD
webinar(dec16)
UHC4All



EMA COVID vakcinák (december11)



Évzáró közgyűlés:
December 4
Beszélgetés
zseton

Az elfogyott betegtájékoztatók helyett 
aktualizált újakat készítünk, új roll-up…

December 5: önkéntesek világnapja 
Thank You, Vielen Dank,Obrigado, Merci, 
Takk skal du ha, Köszönöm, Grazie, Gracias, 
Dziękuję Ci

Véradás:
AKI TEHETI, VÉRADÁSSAL 
VÁLTSA KI AZ ESEDÉKES 
CSAPOLÁST!



2021: már lezajlott:

- EFAPH/HI Tudományos Tanács kérdőív
- RustNeverSleeps közönségszavazás
- Nemzetközi Ritka Hét
- Eurordis CEF ülés
- Black Pearl Award
- Ritka Nap
- Vac-Pact konferencia
- Rirosz közgyűlés



2021-es tervek:

- WHW: ???
- fotópályázat: Örökség/Öröklés témában - idén már 

nemzetközi és magyar közönségszavazás is lesz 

- A ”hónap betegtörténete” sorozat fb-on (sokan olvassák). 
Kérjük, önök is küldjék be a saját történetüket, név 
nélkül. Mások okulhatnak belőle!

- fb: rengeteg kérdés vakcinák, csapolás, véradás, 
hova forduljak témákban

- közgyűlés: ősszel lejár a vezetőség mandátuma



Kérdések??
Szavazás
Kérem, jelezze, aki nem fogadja el, illetve tartózkodik:

a) éves beszámoló

b) 2021-es terv 

Köszönöm a figyelmet, a tagság támogatását, Várkonyi doktornő állandó 
segítségét, Mörtl Mária és Nizsalovszky Éva munkáját, az önkéntesek 

○ Csóti Pali
○ Diószeghy Judit és barátnője
○ Kamarás Gábor és Zsuzska
○ Mörtl Mária
○ Simon Éva   lelkes támogatását

Átadom a szót Mörtl Máriának, a pénzügyi beszámoló és 2021-es terv 
bemutatására


