
Az In Vitro Veritas alapítvány közhasznúsági jelentése 
2010 év 

(A közhasznú jelentés, az In Vitro Veritas alapítvány alapító okiratában foglalt  
szempontok szerint készült el) 

 
a, a számvíteli beszámoló: mellékelve 
 
b, költségvetési támogatás: nem volt 
 
c, vagyon felhasználás: 

Az alapítvány működési költségeként havonta két kifizetést eszközöl 
          1, A KB Audit Kft. És Continfo Bt. (1085 Budapest, Hornyánszky u. 10)  

          részére havi 30 000 Ft + ÁFA átalánydíjat 
          2, Kovács Ferncné adminisztrátornak bruttó 36 000 Ft-t 
2010-ben kutatás támogatására egy kérelem érkezett, amelyet a kuratórium tagjai  

elfogadtak. A támogatást az alábbi időpontban utaltuk át: 
          Dr. Salgó László         200 000 Ft.  (2010. 03.29. 

A 2010-ban kiírt pályázatunkra egy kolléga adott be támogatási kérelmet továbbképzésre. Az 
e célból létrehozott ad hoc bíráló bizottság megszavazta  a támogatást, amelyet átutaltunk  pályázó 
bankszámlájára az alább feltüntetett időben: 

                   Dr. Kalmár Katalin        47 350 Ft   (2010.12.13.) 
 
d, cél szerinti juttatás: nem volt 
 
e, támogatást: nem kaptunk 
 
f, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselői: nem részesültek juttatásban 
 
g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló:  
  A c, pontban közöltek szerint, a 2010ben kiírt pályázatunkra tehát egy kolléga adott be       
    kérelmet továbbképzési támogatásra, ill egy másik kolléga kutatási támogatást kért. 
    2009 tavaszán egy pályázatot írtunk ki Egészségpolitikai mesterképzésen történő részvétel   
    tandíjának elnyerésére, 250 000 Ft/félév. A Kuratóriumunkhoz egy kérelem érkezett, dr.   
    Hetyési Katalin főorvosnő részéről, amit a kuratórium elfogadott. A 2009 szeptemberében  
    induló mesterképzésre a főorvosnő beiratkozott, de különböző problémák miatt kénytelen    
    volt évhalasztást kérni, majd 2010-en egyéb problémák miatt, végleg visszavonta  
    pályázatát 

    2010-ben  újabb 1.5 éves pályázatot írtunk ki, egyéni továbbképzések ill.  kongresszusi  
    részvétel, stb. támogatására, amelyre 2011 első félév végéig, már három  pályázat érkezett.  
    Az Alapítvány céljának megfelelően, a Kuratórium ambicionálja, hogy a támogatási      
    lehetőségeket a kollégák minél nagyobb számban vegyék igénybe. Ezért, az eddigi  
    gyakorlatunknak megfelelően 2011 szeptemberében újabb pályázatot kívánunk kiírni, amit  
    terveink szerint, minden laboratóriumi szakembernek, akinek rendelkezésünkre áll az e-mail 
    címe, és az MLDT-nek tagja, elektronikus úton is meg fogjuk küldeni. 

   2010-ben lejárt az Alapítvány Kuratóriumi tagsági megbízása, ezért, az MLDT vezetése    
   megújította a régi ill. kinevezett új tagokat. A Kuratórium tagsága a következő:  

  Dr. Havass Zoltán c.egyetemi docens, elnök 
  Dr. Földesi Imre egyetemi docens 
  Dr. Litter Ilona ov. főorvos 
  Dr. Markó Eleonóra ov. főgyógyszerész 
  Dr. Német Antónia ov. főorvos  
  Dr. Vámosi Ildikó ov. főorvos     
 
Az alapítvány elnökének megváltozott az e-mail száma: drhavasszoltán@t-onlin.hu.  
 
Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága, a 2010 év végi vizsgálata eredményeként, javasolta, 

hogy az állandó kiadásainkat, a következő évtől (2011), hozzávetőlegesen 50%-al csökkentsük.  
 
Szeged 2011. szeptember 10.                                      dr. Havass Zoltán 
                                                                                          elnök 
                                                                    In Vitro Veritas Alapítvány  Kuratóriuma              


