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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.)
b.)
c.)

d.)
e.)
f.)

A Kórház szinten tartásához, illetve a magasabb színvonalú mőködtetéshez,
fejlesztésekhez szükséges új források, lehetıségek feltárásának elısegítése,
az intézményi források optimális felhasználására alkalmas, jól koordinált irányítási
rendszer megteremtésének elısegítése.
a szakember- és mőszerellátottság fejlesztésével, az ellátási – ápolási feltételek
javításával, más intézményekkel „versenyképes” szolgáltatás biztosításának az
elısegítése,
a kórház és az ellátást igénylı állampolgárok és mőködı szervezetek mindennapi
kapcsolatának kialakítása, a fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében,
intézményi kutatási – fejlesztési feladatok támogatása,
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)

B)

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.

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)

D)

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..

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 2007. évben az elızı évhez hasonlóan folytatta tevékenységét. Kiemelt
feladata volt a Kórház mőködésének segítése, különös tekintettel az új krónikus részleg
beüzemelésére.
1.

A tevékenységgel összefüggésben kapott bevételek, támogatások, pályázatok
bemutatása

Az Alapítvány 2008. évben költségvetési támogatásban – az 1%-on kívül - nem részesült,
vállalkozási tevékenységet nem végzett, így ebbıl származó bevétele sem volt.
Pályázati tevékenységünk az elızı évektıl eltérıen nem jártak sikerrel.

Az Alapítvány 2006. évi bevétele, összesen: 46.446 eFt volt, ami döntıen a magánszemélyek
és vállalkozások támogatásából származott. A bevételek alakulását az 1.sz. táblázat
szemlélteti.

Alapítványi bevételek alakulása
2006-2007
1. sz. táblázat
Bevétel (eFt)

Megnevezés

2006
1%
Pályázatok
Alapítványi támogatás
Magánszemélyek és
vállalkozások adománya
Egyéb bevételek
Összesen

Index

2007

%

4 134

3 788

91,6

500

170

34,0

2 925

0

0,0

44 026

41 839

95,0

263

649

246,8

51 848

46 446

89,6

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek mintegy 11 % ponttal csökkentek az
elızı évhez viszonyítva, az 1 % és az adományok negatív változásának köszönhetıen. Az
egyéb bevételek a kamatokból származtak.
2.

Tevékenységgel összefüggésben felmerült ráfordítások alakulása.

Az Alapítványnak 2007. évben, a számviteli törvény szerint összesen 6.202 ezer forint
költsége, illetve ráfordítása merült fel, amelynek 91,9%-a (5.700 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
2006-2007
2. sz. táblázat
Megnevezés

Kiadások (eFt)
2006

Index

2007

%

Anyagjellegő ráfordítások

607

395

65,1

Egyéb ktg. és ráfordítás

429

107

24,9

Kórház támogatása

52 000

5 700

11,0

Összesen

53 036

6 202

11,7

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 2007.-ben
Tu biSvát jelentıségérıl Davidovics László rabbi jelölt, a templomkörzet rabbija beszélt.
Márkus László vonósnégyesének koncertje

Megemlékeztünk Zájin ádárról és purim ünnepérıl Radnóti Zoltán a Frankel zsinagóga
rabbijának segítségével
Sabbat Song együttes klezmer koncertje Masa Tamás vezetésével
Scheiber iskolások énekeltek purimi dalokat.
Kállai Bori koncertje
Pészách ünnepérıl Davidovics László rabbi jelölt a templomkörzet rabbija beszélt
Széder-est elsı napjának megtartása a Scheiber Iskola aulájában
Savuot, a Tóra adás, jelentıségérıl beszélt Davidovics László rabbijelölt
Balogh József és zenekara klezmer zenét adott elı
Sabbathsong klezmer együttes nagysikerő kerti koncertje
Ros Hasana beköszöntérıl Davidovics László a körzet rabbija beszélt
A Scheiber Sándor Iskola diákja újévi köszöntıt adtak
Jom kipur-ról megemlékezés
Szimhat Tóráról megemlékezett Davidovics László a körzet rabbija
Pest megér egy estet, zenés-táncos mősor, színinövendékek elıadásában
Fellegi Ádám zongoramővész koncertje
Chanuka köszöntése Davidovics Lászlóval, a körzet rabbijával és a Scheiber Sándor Iskola
diákjaival
Közös gyertyagyújtás Chanuka harmadik napján
Chanukai mulatság Berentei Péter elıadómővésszel
Óévbúcsúztató Pálmai Zsuzsa énekesnı musicel és operettslágereket énekelt, Szabados Judit
szintetizátoron kísérte
Az elızıeken túlmenıen minden héten a betegek számára különbözı játékokat, gyógytornát,
filmvetítést szervezünk.
Az átlagos részvétel a közösségi programjainkon 30 - 40 fı volt.

Dr. Deutsch Zsuzsanna
A Kuratórium Elnöke

A fentiekben részletezett Közhasznúsági Jelentést, valamint annak mellékleteit (Mérleg és
Eredmény-kimutatás) a 2008. évi május 22.-én megtartott Kuratóriumi ülés egyhangúlag
elfogadta.

