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1.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) 2001. 05. 25.-én került a Fıvárosi Bíróságnál 11. Pk.
60423/2001/1 szám alatt bejegyzésre.
Az Alapítvány célszerinti tevékenysége:
a.) A Kórház szinten tartásához, illetve a magasabb színvonalú
mőködtetéshez, fejlesztésekhez szükséges új források, lehetıségek
feltárásának elısegítése,
b.) az intézményi források optimális felhasználására alkalmas, jól
koordinált irányítási rendszer megteremtésének elısegítése.
c.) a szakember- és mőszerellátottság fejlesztésével, az ellátási – ápolási
feltételek javításával, más intézményekkel „versenyképes” szolgáltatás
biztosításának az elısegítése,
d.) a kórház és az ellátást igénylı állampolgárok és mőködı szervezetek
mindennapi kapcsolatának kialakítása, a fenti célok és feladatok
megvalósítása érdekében,
e.) intézményi kutatási – fejlesztési feladatok támogatása,
f.) a humán erıforrás hatékonyságának emelése érdekében oktatási,
továbbképzési tevékenység támogatása, szakmai utak szponzorálása.
A Kuratórium az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített célok megvalósítása
érdekében a hatályos jogszabályok adta keretek közt különösen a következı
célok, feladatok támogatására fordított különös figyelmet:
A) A betegellátás mennyiségi és minıségi fejlesztésének támogatása. Így
különösen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a kórház szakmai színvonalának emelése, tevékenységi köreinek
fejlesztése,
az egészségügyi marketing tevékenység,
az alapellátás és a járó beteg szakellátás résztvevıivel való szorosabb
kapcsolatok kiépítése ezek fejlesztése,
a háziorvosokkal való szakmai együttmőködés,
a civil betegszervezetekkel és egészségügyi profilú egyesületekkel való
kapcsolat keresése és a kapcsolattartás,
az egészségügyi ellátási rendszerek közti kommunikáció és
információcsere elısegítése,
a minıségbiztosítási és minıségfejlesztési módszerek bevezetése,
mőködtetésének támogatása.

B) A kórházi szakemberek továbbképzésének, átképzésének, tudományos
tevékenységének támogatása. Így különösen
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a tanfolyamokat, egyéni továbbképzéseket, tanulmányutakat,
a tudományos rendezvényeken, konferenciákon, kongresszusokon való
részvételt,
a kórház szakemberei által tartott tudományos továbbképzı,
ismeretterjesztı elıadásokat, tanfolyamokat és rendezvényeket,
a tudományos kutató és oktató munkát,
az egészségügyi és kórházi szakemberképzést,
a könyvtárfejlesztést, nevezetesen a folyóiratok, könyvek, elektromos
információhordozók, beszerzését támogatja közvetlen anyagi
eszközökkel, pályázatok kiírásával, ösztöndíj(ak) alapításával és egyéb
lehetséges eszközökkel.

C) Az ellátás tárgyi feltételeinek biztosításához való hozzájárulás. Így
különösen:
a)
b)
c)

a mőszerek, orvosi gépek, eszközök beszerzését, javítását, felújítását,
a gyógyszer és egyéb egészségügyi anyagok beszerzését, kedvezményes
beszerzési lehetıségének felkutatását,
a hotelszolgáltatás és az ápolási feltételek javítását, fejlesztését..

D) Az Intézet vezetésének, vezetési rendszereinek támogatása. Így különösen:
a)
b)
c)
d)

a kórházi információs rendszer (KIR) kiépítését, mőködtetését,
az információs kapcsolatok (internet, intranet, e-mail stb.)
üzemeltetését,
hatékony vezetıi információs rendszer (VIR) kiépítését, mőködtetését,
új vezetési technikák bevezetését.

A Kuratórium szükség szerint, de jellemzıen negyedévente ült össze. 2005.
évben összesen hat kuratóriumi ülés volt (a hatodik már 2006-ban az évzáró),
amelyeken összesen hat határozat született.
Az Alapítvány a Közhasznú szervezetekrıl és a Számvitelrıl szóló törvény
hatálya alá tartozik, alapvetıen közhasznú tevékenységet végez, vállalkozási
tevékenységet nem folytatott. Tevékenységérıl, beszámolójáról a Kórház
információs csatornáin nyújt tájékoztatást a nyilvánosság számára. A
könyvvezetés módja egyszerősített kettıs könyvelés. A beszámoló készítés
formája: „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója”.
Könyvvizsgálatra nem kötelezett. Munkáját Felügyelı szervezet ellenırzi.

Az Alapítvány 2006. évben az elızı évhez hasonlóan folytatta tevékenységét.
Kiemelt feladata volt a Kórház mőködésének segítése, különös tekintettel az új
krónikus részleg beüzemelésére.
2.

A tevékenységgel összefüggésben
pályázatok bemutatása

kapott

bevételek,

támogatások,

Az Alapítvány 2006. évben, költségvetési támogatásban – az 1%-on kívül nem részesült, vállalkozási tevékenységet nem végzett, így ebbıl származó
bevétele sem volt.
Pályázati tevékenységünk keretében a következı eredményeket értük el:

Pályázat

beadás

idıpontja

Pályázat

Téma

Eredmény

Szupervízió a hospice mobil

200. 000 Ft

teamnek 300. 000 Ft

támogatás

Tájékoztató füzet a hospice

300. 000 Ft

mobil teamrıl 400. 000 Ft

támogatás

címzettje
2005. február

2005. február

A

pályázat

MAZSIHISZ

MAZSIHISZ

A pályázatot beadta

A pályázat célja

kiírója

A kért támogatás

Elnyert

összege

támogatási
összeg

MAZSIHISZ

MAZSIHISZ Szeretetkórházért

2006

Közhasznú Alapítvány

programszervezés

170.000 Ft

170.000.- Ft

Az Alapítvány 2006. évi bevétele, összesen: 51.848 eFt volt, ami döntıen a
magánszemélyek és vállalkozások támogatásából származott. A bevételek
alakulását az 1.sz. táblázat szemlélteti.

Törölt: évben

Alapítványi bevételek alakulása
2005-2006
1. sz. táblázat
Megnevezés

Bevétel (eFt)
2005
2006

1%

Index
%

2 998

4 134

137,9

Pályázatok

591

500

84,6

Alapítványi támogatás
Magánszemélyek és
vállalkozások adománya
Egyéb bevételek

825

2 925

354,5

43 879

44 026

100,3

315

263

83,5

Összesen

48 608

51 848

106,7

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek mintegy 6 %-kal
növekedtek az elızı évhez viszonyítva, az 1 % és az alpítványok adományainak
köszönhetıen. Az egyéb bevételek a kamatokból származtak.
A pénzügyileg realizált bevételt a nyitó pénzeszköz 18.418 ezer forint összeggel
növelte, így a tárgyidıszakban felhasználható összes forrás 70.266 ezer forint
volt.
3.

Tevékenységgel összefüggésben felmerült ráfordítások alakulása.

Az Alapítványnak 2006. évben, a számviteli törvény szerint összesen 53.036
ezer forint költsége, illetve ráfordítása merült fel, amelynek 98%-a (52.000 e.
Ft) a célszerinti tevékenység, vagyis a Szeretetkórház támogatása volt. Amint
az a 2. sz. táblázatból megállapítható az egyéb költségek és ráfordítások
összege az alábbiak szerint alakult.

Alapítványi ráfordítások alakulása
2005-2006
2. sz. táblázat
Megnevezés

Kiadások (eFt)
2005

Anyagjellegő ráfordítások
Egyéb ktg. és ráfordítás

Index

2006
839

%
607

72,3

467

429

91,9

Kórház támogatása

42 030

52 000

123,7

Összesen

43 336

53 036

122,4

Bér és bérjellegő, illetıleg magánszemély részére kifizetés nem történt, ebbıl
következıen járulékfizetési kötelezettségünk nem volt. A Kuratóriumi tagjai és
a tisztségviselık sem költségtérítésben, sem egyéb díjazásban nem részesültek.
Kulturális tevékenység támogatása:
Közösségi programok 2006-ban
január-március
 Tu Bi-Svát ünnep Davidovics László rabbijelölttel;
 Pálmai Zsuzsa koncertje operett és musical slágerekbıl;
 Scheiber Sándor Iskolások énekeltek purimi dalokat;
 Pannónia Klezmer Együttes koncertje (Balogh József és barátai)
április - június
 Pészach-i elıkészületeket, az ünnep fontosságát rabbijelöltünk,
Davidovics László ismertette
 Savuot ünnepének jelentıségérıl Davidovics László rabbi jelölt
beszélt

július-szeptember
 Swinging Bach Singers együttes zenés mősora a Szeretetkórház
udvarán
 Schweickardt Zsolt elıadása Leonardo da Vinci tudományos
munkáiról
 Berentei Péter koncert a Scheiber Sándor Iskola aulájában
 Tisá be Áv-ról megemlékeztünk.
 Ros-Hásáná jelentıségérıl Davidovics László rabbi jelölt, a
templomkörzet rabbija beszélt.
 Ros-Hásáná-i dalokat énekeltek a Scheiber Sándor Iskola tanulói
a II. Belgyógyászat társalgójában.

 Fellegi Ádám zongorakoncertje a III. Belgyógyászat Télikertjében
október- december
 Jom-Kipur jelentıségérıl Davidovics László rabbi jelölt, a
templomkörzet rabbija beszélt.
 Szukot ünnepének hagyományairól Davidovics László rabbi jelöl
a templomkörzet rabbija emlékezett meg
 Chanukai megemlékezés a kórház imatermében Davidovics László
rabbi jelölt segítségével
 Pálmai Zsuzsa koncertje, szintetizátoron kísérte Hám Bernadett
 Óév-búcsúztató Felléptek: Gyurkovics Zsuzsa és Berentei Péter
Az elızıeken túlmenıen minden héten a betegek számára különbözı
játékokat, gyógytornát, filmvetítést szervezünk.
Az átlagos részvétel a közösségi programjainkon 30 - 40 fı volt.
Budapest, 2007. február 28.

Dr. Deutsch Zsuzsanna
A Kuratórium Elnöke

A fentiekben részletezett Közhasznúsági Jelentést, valamint annak mellékleteit
(Mérleg és Eredmény-kimutatás) a 2007. évi március 22-én megtartott
Kuratóriumi ülés egyhangúlag elfogadta.

