TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Onkológusok Társasága®
2015. május 20-án tartotta évi rendes közgyűlését.
Ugyanezen a napon került sor a Vezetőség ülésére is.
Minkét testület rendezvénye határozatképes, érvényes és eredményes volt.
Az ülések jó kollegiális hangulatban, baráti légkörben zajlottak.
A testületek több fontos határozatot hoztak egyhangúlag.
I.
A közgyűlésen - melyet a MOT® Elnöke, Dr. Géczi Lajos vezetett – a vezető tisztségviselők (Elnök,
Főtitkár, Kincstárnok) beszámoltak a Társaság tevékenységéről, az Elnökség munkájáról, az elért jelentős
eredményekről.
A MOT® sikeres működtetése alapján továbbra is megtarthatja – az új, szigorúbb jogszabályi előírásoknak
is megfelelve – közhasznú minősítését, mely bár több feladatot, de több kedvezményt is ad. Ez utóbbi a
tagok és külső partnerek tekintetében is jelentős előnyökkel jár, többek között a Társaság által nyújtott
szakmai és anyagi támogatás, de a befolyó adományok terén is.
A tagság részletes tájékoztatást kapott a közelgő MOT ® Kongresszus szervezéséről is.
Az Ellenőrző Bizottság Elnökének tájékoztatója alapján is megállapítást nyert, hogy a Társaság az
előírásoknak mindenben megfelelően, törvényesen és eredményesen működik, megvalósítva az
Alapszabály szerinti céljait.
A Genersich Alapítvány képviseletében ismertette a Kuratórium döntését, mely szerint 2014-ben Dr.
Géczi Lajosnak, 2015-ben pedig Dr. Tóth Erikának ítélték oda a Genersich díjat.
A tagság a Magyar Onkológia Főszerkesztőjének beszámolójából képet kapott a Társaság hivatalos
lapjának működéséről, a további tervekről.
A Közgyűlésen hirdették ki a Vezetőség határozatát arról, hogy a 2014. évi Krompecher-díjat Prof. Dr.
Kulka Janinának ítélte a testület.
A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
elfogadta a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolót (mérleg) és közhasznúsági mellékletet,
jóváhagyta a Működési Tervet (éves munkaprogram) és a Pénzügyi Tervet (éves költségvetés).
II.
A Vezetőség ülésén – melyet a MOT® Főtitkára, Dr. Ágoston Péter vezetett – a testület tagjai a főtitkári
beszámolóból megismerhették a Társaság folyamatos működésének és működtetésének aktuális kérdéseit,
kiemelten
az Ügyintéző Iroda helyzetét, új elhelyezését,
a tagrevízió eredményét,
a szekciók és munkacsoportok helyzetét,
a pályázatok elbírálását, különös tekintettel a Magyar Onkológiában megjelenő tudományos
közlemények díjazását,
a honlap megújításának kedvező tapasztalatait.
Prof. Dr. Tímár József, a Magyar Onkológia c. folyóirat Főszerkesztője ismertette a folyóirat szakmai és
anyagi helyzetét. Kedvező változás, hogy megnövekedett a publikációk száma, valamint, hogy a folyóirat
olvasottsága (letöltés) igen magas.
A Vezetőség – egyhangú határozatával – Prof. Dr. Kulka Janina részére ítélte oda a 2014. évi Krompecher
– díjat.

