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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2001. 05. 

25.-én került a Fővárosi Bíróságnál 11. Pk. 60423/2001/1 szám alatt bejegyzésre. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:378 - 3:404. §-

ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az egyesülési jogról, valamint a civil 

szervezetek gazdálkodásáról, az adománygyűjtésről és a közhasznúság egyes kérdéseiről 

szóló 350/ 2011. (XII.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján tartós közérdekű célok 

megvalósítására.  

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata a 2015-ben módosításra 

került. 

 

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében vagyonából támogatja az intézmény: 

 

1. magasabb színvonalú működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges új források és lehetőségek 

feltárását, 

2. a rendelkezésre álló források optimális felhasználására alkalmas, jól koordinált irányítási 

rendszer megteremtését, 

3. a szakember- és műszerellátottság fejlesztésével, az ellátási- ápolási feltételek javításával, 

más intézményekkel, versenyképes szolgáltatások nyújtását, 

4. a kórház és az ellátást igénylő személyek mindennapi kapcsolatának kialakítását, 

5. egészség megőrzési, betegségmegelőzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet, 

6. szociális tevékenységének ellátását, az időskorúak gondozásának elősegítését, 

7. a humán erőforrás hatékonyságának emelése érdekében, az orvosok, az ápoló személyzet 

oktatását és továbbképzését támogatja, segíti a szakmai utak szervezését, 

8. támogatja az intézmény kutatási - fejlesztési feladatainak ellátását, 

9. hitéleti tevékenységének folyamatos biztosítását.  

 

A Kuratórium szükség szerint ül össze, 2017. évben összesen 4 kuratóriumi ülés volt. 

  

Az Alapítvány a Közhasznú szervezetekről és a Számvitelről szóló törvény hatálya alá 

tartozik, alapvetően közhasznú tevékenységet végez, vállalkozási tevékenységet nem 

folytatott.  

Tevékenységéről, beszámolójáról a Kórház információs csatornáin nyújt tájékoztatást a 

nyilvánosság számára.  

A könyvvezetés módja egyszerűsített kettős könyvelés.  

A beszámoló készítés formája: „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek 

beszámolója”. 

Könyvvizsgálatra nem kötelezett. Munkáját Felügyelő szervezet ellenőrzi. 

 



 

 

Az Alapítvány 2016. évben az előző évhez hasonlóan folytatta tevékenységét. Kiemelt 

feladata volt a Kórház működésének segítése, különös tekintettel beteg ellátás minőségének 

javítására. 

 

1. A tevékenységgel összefüggésben kapott bevételek, támogatások, bemutatása 

 

Az Alapítvány 2017. évben költségvetési támogatásban – az 1%-on kívül - nem részesült, 

vállalkozási tevékenységet nem végzett, így ebből származó bevétele sem volt. 

 

Pályázati tevékenységünk nem volt ebben az évben. 

  

Az Alapítvány 2017. évi bevétele, összesen: 59,653 e. Ft. volt, ami döntően a 

magánszemélyek és vállalkozások támogatásából származott. A bevételek alakulását az 1. sz. 

táblázat szemlélteti. 

 

 

Alapítványi bevételek alakulása 

 2016-2017 

1. sz. táblázat 

Bevétel    

Megnevezés Bevétel (e.Ft) Index 

  2016 2017 % 

1% 1 871 1 487 79% 

Pályázatok 0 0   

Alapítványi támogatás 0 0   

Magánszemélyek és vállalkozások 

adománya 
55 734 57 728 104% 

Egyéb bevételek 5 000 0 0% 

Pénzügyi műveletek 221 438 198% 

Összesen 62 826 59 653 95% 

 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételeknél stagnáltak az adományok az előző 

évhez viszonyítva. Ebben az évben az 1 %-os adományok negatív irányú változását ismét nem 

sikerült megállítani.  

 

2. Tevékenységgel összefüggésben felmerült ráfordítások alakulása. 

 

Az Alapítványnak 2016. évben, a számviteli törvény szerint összesen 63,806 ezer forint 

költsége, illetve ráfordítása merült fel, amelynek majdnem 100 %-a a célszerinti tevékenység, 

vagyis a kórház és a betegek támogatása volt.  

 

Amint az a 2. sz. táblázatból megállapítható az egyéb költségek és ráfordítások összege az 

alábbiak szerint alakult. 

 

 

 

 



 

 

Alapítványi ráfordítások alakulása 

2016-2017 

 

2. sz. táblázat 

Kiadás    

Megnevezés Kiadások (e.Ft) Index 

  2016 2017 % 

Anyagjellegű ráfordítások 16 2487 22% 

Egyéb ktg. és ráfordítás 791 2074 150% 

Kórház támogatása 62 999 60 000 93% 

 

 

Bér és bérjellegű, illetőleg magánszemély részére kifizetés nem történt, ebből következően 

járulékfizetési kötelezettségünk nem volt.  

A Kuratóriumi tagjai és a tisztségviselők sem költségtérítésben, sem egyéb díjazásban nem 

részesültek. 

 

 

1. Közösségi programok, klubfoglalkozások. 

 

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 700.000-ft-ot biztosított pályázat 

útján. Ezt az összeget fellépő művészek tiszteletdíjára, valamint a csoportfoglalkozásokon 

használt játék vásárlására használták fel.  

 

Betegek hospitalizálódásának megakadályozására, mentális állapotának javítására, meglévő 

képességeik, készségeik megőrzésére, fejlesztésére alkalmasak a heti rendszerességgel tartott 

csoportos foglalkozások. A foglalkozások előtti harmincperces csoportos gyógytorna szintén 

erősíti a közösségi kapcsolatokat, kiegészítve az egyéni tornát. Az immár évek óta 

rendszeresen ismétlődő zenés programjaik nagy örömet okoznak betegeinknek, amit az utóbbi 

években kutyaterápiával is bővítették 

 

- Gyógytorna- és klubfoglalkozások: 

  

Az év során a három belgyógyászati osztályon összesen 127 alkalommal tartottak 

csoportfoglalkozásokat, ebből 62 alkalommal filmvetítés, és 65 alkalommal játék volt a 

program. A foglalkozásokat minden alkalommal fél órás gyógytorna előzi meg. Ezeket, a 

foglalkozásokat mióta a II. belgyógyászaton nincs foglalkozás, érdeklődés hiányában,  

az I. és a III. belgyógyászati osztály gyógytornászai tartják, felváltva, kivéve a 

gyógytornászok csoport vezetőjét.  

 

Az előadók megkeresését, felkérését és az időpontok egyeztetését, a technikai feltételek 

biztosítását szintén a kórház szociális munkásai végzik. A betegek előadásra kísérésében a  

hospice nővérek, a pszichológus, és az önkéntesünk feladata.   

Az elmúlt negyedévben a könyvtár szolgáltatása folyamatos volt. A kölcsönzéssel járó 

feladataikat a szociális munkások alkalomszerűen látták el. 

 



 

 

Heti klubfoglalkozások keretében az alábbi közösségi programok valósultak meg a betegek 

számára 2017-ben: 

Heti, rendszeres közösségi programok 

● Kvíz és egyéb csoportos játékok 

● Film vetítések 

● Csoportos torna 

 

Egyéb közösségi programjaink 

 

● Berentei Péter és Egri József vidám újévi koncertje 

● Fellegi Balázs és Ökrös Ottó nótadélután 

● Fellegi Ádám és Bálint Ágnes nőnapi koncertje 

● Ökrös Ottó zongoraművész népszerű opera és operett betétdalokat játszott 

● Kutya terápia 

● Berentei Péter és Egri József előadóművészek örökzöld melódiákat énekeltek 

● A Budapest Klezmer Band vezetője, Jávori Fegya zongora koncertje 

● St. Martin szaxofon művész koncertje, zongorán kísérte Kövesi János 

● Opus-Art vonósnégyes koncertje 

● Hanukai előzetes: Klein Judit és barátai klezmer előadása. 

●  

Az év első felében az előző évi maradvány került felhasználásra. Az áthúzódásra a csoport 

kért és kapott engedélyt. 

 

Sorszám Dátum Cég megnevezése Megnevezés Összeg 

1.  2017.03.14. Jelisound  Szinpadi 

látvány technika 

40.000.-ft 

2.  2017.03.14. Unique World Design Bt. előadás     74.100,-ft 

3.  2017.06.30. Tuza Erika  kutyaterápia 20.000.,-ft 

4.  2017.07.10. Opus Art Nem 

belépőjegyes 

előadás 

84.000,-ft 

5.  2017.08.28. Januki Adrián  Zongora 

hangolás 

   15.000,-ft 

6. 2017.08.29 Jávori Ferenc Matiné koncert 138.000,-ft 

7. 2017.09.19. Tiszta Művészetért 

Társulat Egyesület 

Ea művészeti 

tevékenység 

100.000,-ft 

8. 2017.12.19. Klein Ervin Művészeti 

tevékenység 

125.000,-ft 

9. 2018.03.03. Stux Art Bt. Művészeti tev. 80.000,-ft 

összesen    676.100,-ft 

 

Az év további részében megtartott előadások közül a Kórház is segített a finanszírozásban 

 



 

 

Az átlagos részvétel a közösségi programjainkon 10-30 fő volt. 

 

Az alapítvány támogatásával sikerült a betegek kórházban eltöltött napjainak minőségét 

javítani. 

 

Budapest, 2018. március 27. 

 

 

 

 

 

Dr. Deutsch Zsuzsanna 

A Kuratórium Elnöke                                                                                                  

 


