
   

  1 

Kivonat az Antromedicart Egyesület 2019. május 3. Közgyűléséről 

 

A Közgyűlést az előzetesen meghirdetett időpontban és helyen 2019. május 3-án tartottuk meg.  

 

A résztvevők tájékoztatót kaptak az antropozófus gyógyászati képzés helyzetéről, a változásokról, 

tervekről. Ezekről a témákról röviden: az antropozófus gyógyászat nemzetközi helyzete meglehetősen 

nehéz. Az első antropozófus orvos-képzés száz éves évfordulója alkalmából 2020. január 24-31. között 

az egy nagyobb szabású konferenciára kerül sor Magyarországon. Megalakult és az Egyesület belépett 

a Magyar Integratív Medicina Szövetségbe. Szó volt a Pécsi Egyetem életmód-tanácsadó képzéséről, 

az ott folyó LázBarát
TM

 programról. Beszélgettünk az antropozófus gyógyszerek elérhetőségének 

lehetőségeiről. Az AMA képzés docensei – akik közül sokan a korábbi képzések hallgatói közül 

kerültek ki – egy jegyzetet készítenek, amely várhatóan őszre készül el, és ezt megkapják a most folyó 

képzés hallgatói. A képzés jövőbeli struktúrájának megváltoztatása komolyan felmerült annak 

érdekében, hogy a képzésre nagyobb számú érdeklődőt lehessen bevonzani.  

A tavalyi Közgyűlésen merült fel és a Közgyűlés el is fogadta, hogy az Egyesület hozzon létre 

továbbképzési keretet azon orvosok és terapeuták számára, akik elvégezték az Antromedicart képzést, 

és szakmai továbbképzésen vesznek részt, de szeretnének ehhez anyagi hozzájárulást kérni. 2018-ban 

egy fő kapott ilyen jellegű támogatást, és vett részt egy hollandiai festés-terapeuta továbbképzésen.  A 

továbbképzési program továbbra is nyitott, és lehetőség van a tavalyinál nagyobb, végül is, ki nem 

használt keret erejéig erre pályázni. 

A jelenleg folyó képzés túljutott a félidején, ebben az évben kerül sor a tanulmányi kirándulásra, 

melynek során német és svájci antropozófus klinikákat, gyógyszergyárakat és az antropozófiai 

mozgalom néhány fontosabb helyszínét keresik majd fel a képzés résztvevői. 

Az Egyesület gazdálkodása 2018-ben is kiegyensúlyozott volt; működésének költségei arányban 

álltak a lehetőségekkel. A képzés hétvégéi önfenntartóak. Az Egyesület gazdálkodása továbbra is 

nyereséges. (A tavalyi évről készített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 

önállóan is megtekinthető a honlapon.) 

A Közgyűlés résztvevői a beszámolót, a mérleget, az ez évi tervet elfogadták, majd döntöttek az 

egyesület létszámának változásával kapcsolatos előterjesztésekről. Az Ügyvivő testület 2018.5.2-án 

három fő tagságát felfüggesztette a 2017-es tagdíjak meg nem fizetése miatt, miután többszöri 

felszólítás után sem rendezték díjelmaradásukat. Erre azóta sem került sor, ezért az Alapszabály III. 

fejezetének 1.2. pontja értelmében: „Amennyiben a felfüggesztés egy évi időtartama alatt sem rendezi 

tartozását, a Közgyűlés a tagot az Egyesületből kizárja.” Ennek megfelelően három főt a Közgyűlés 

kizárt az Egyesületből. Két fő már korábban jelezte, hogy kilép az Egyesületből. Két fő jelezte viszont, 

hogy szeretne az Egyesület tagjává válni, őket a Közgyűlés felvette a tagok közé. Mindezen 

változások eredményeképpen az Egyesület létszáma a Közgyűlést követően 51 fő. 

A Közgyűlésen sort került az Egyesület tisztségviselőinek megválasztására, mivel a 2016-ban 

megválasztott Ügyvivő testület és Felügyelő bizottság mandátuma lejárt. Az Ügyvivő testület 

mindegyik tagja, és a Felügyelő bizottság két tagja előzetesen jelezte, hogy bizalom esetén tovább 

folytatják tevékenységüket. A Felügyelő bizottságba egyik társunk vállalta a jelölést, további javaslat, 

illetve jelentkezés a tisztségekre nem lévén, a Közgyűlés résztvevői három évre megválasztották az 

Ügyvivő testület (Dr. Szőke Henrik, Dr. Kapócs Gábor, Dániel János Tamás) és a Felügyelő Bizottság 

(Takáts Péter, Dr. Répási Ildikó, Dr. Virtics Ferenc) tagjait. 

 

(A Közgyűlésről készült részletes jegyzőkönyv megtekinthető az Egyesület székhelyén.) 

 

 


