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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.
Az Alapítvány célszerinti tevékenysége:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

A Kórház szinten tartásához, illetve a magasabb színvonalú működtetéshez, fejlesztésekhez
szükséges új források, lehetőségek feltárásának elősegítése,
az intézményi források optimális felhasználására alkalmas, jól koordinált irányítási rendszer
megteremtésének elősegítése.
a szakember- és műszerellátottság fejlesztésével, az ellátási – ápolási feltételek javításával,
más intézményekkel „versenyképes” szolgáltatás biztosításának az elősegítése,
a kórház és az ellátást igénylő állampolgárok és működő szervezetek mindennapi
kapcsolatának kialakítása, a fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében,
intézményi kutatási – fejlesztési feladatok támogatása,
a humán erőforrás 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 következő célok, feladatok támogatására fordított különös
figyelmet:
A)

A betegellátás mennyiségi és minőségi fejlesztésének támogatása. Így különösen
a)
b)
c)
d)

a kórház szakmai színvonalának emelése, tevékenységi köreinek fejlesztése,
az egészségügyi marketing tevékenység,
az alapellátás és a járó beteg szakellátás résztvevőivel való szorosabb kapcsolatok kiépítése
ezek fejlesztése,
a háziorvosokkal való szakmai együttműködés,

e)
f)
g)

B)

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

f)

C)

a tanfolyamokat, egyéni továbbképzéseket, tanulmányutakat,
a tudományos rendezvényeken, konferenciákon, kongresszusokon való részvételt,
a kórház szakemberei által tartott tudományos továbbképző, ismeretterjesztő előadásokat,
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.
Az ellátás tárgyi feltételeinek biztosításához való hozzájárulás. Így különösen:

a)
b)
c)
D)

a civil betegszervezetekkel és egészségügyi profilú egyesületekkel való kapcsolat keresése
és a kapcsolattartás,
az egészségügyi ellátási rendszerek közti kommunikáció és információcsere elősegítése,
a minőségbiztosítási és minőségfejlesztési módszerek bevezetése, működtetésének
támogatása.

a műszerek, orvosi gépek, eszközök beszerzését, javítását, felújítását,
a gyógyszer és egyéb egészségügyi anyagok beszerzését, kedvezményes beszerzési
lehetőségének 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, működtetését,
az információs kapcsolatok (internet, intranet, e-mail stb.) üzemeltetését,
hatékony vezetői információs rendszer (VIR) kiépítését, működtetését,
új vezetési technikák bevezetését.

A Kuratórium szükség szerint ül össze, 2012. 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 2012. 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, pályázatok bemutatása

Az Alapítvány 2012. 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 2012. évi bevétele, összesen: 57,457 e. Ft. volt, ami döntően a magánszemélyek és
vállalkozások támogatásából származott. A bevételek alakulását az 1. sz. táblázat szemlélteti.

Alapítványi bevételek alakulása
2011-2012
1. sz. táblázat
Bevétel (eFt)

M egnevezés

2011
1%

Index

2012

%

3 283

1 979

Pályázatok

0

0

Alapítványi tám ogatás

0

0

39 269

42 505

108,2

3 223

8 651

268,4

45 775

57 424

Magánszem élyek és
vállalkozások adom ánya
Egyéb bevételek
Pénzügyi m űveletek

60,3

4 289

Összesen

125,4

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek jóval magasabbak, az előző évhez viszonyítva.
Ebben az évben az 1 %-os adományok negatív irányú változását nem sikerült megállítani, ami
egyrészt a 16%-os személyi jövedelemadónak, másrészt a nyugdíja támogatóink számának
növekedéséből adódhat. A pénzügyi műveletek eredménye kamatokból származtak.
2.

Tevékenységgel összefüggésben felmerült ráfordítások alakulása.

Az Alapítványnak 2012. évben, a számviteli törvény szerint összesen 76 220 ezer forint költsége,
illetve ráfordítása merült fel, amelynek majdnem egésze 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
2011-2012
2. sz. táblázat
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások

Kiadások (eFt)
2011
1 723

Index

2012

%
317

18,4

187

305

163,1

Kórház támogatása

29 500

71 000

240,7

Összesen

31 410

71 622

228,0

Egyéb ktg. és ráfordítás

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.

Költségtípus
tiszteletdíj

Összesen
300 000 Ft

gyógyászati eszközök

65 000 Ft

DVD
Összesen

35 000 Ft

Szeretetkórház
útjai,
udvarainak rendbetétele

400 000 Ft
járdái,

Kórházépület hőközpont felújítása
Mosógép beszerzés

saját erő 1 500 000 Ft

5 000 000 Ft

saját erő 1 300 000 Ft
saját erő 1 000 000 Ft

9 000 000 Ft
9 500 000 Ft

Mosodai - hőközpont felújítása
Összesen

2 287 643 Ft
25 787 643 Ft

Intelligens kötszer

500 000 Ft

Gyógytornászok

229 934 Ft

Ünnepi felkészülés

44 082 423 Ft

Mindösszesen

71 000 000 Ft

3. Közösségi programok, klubfoglalkozások
- Gyógytorna- és klubfoglalkozások:
A klubfoglalkozásokat aszociális munkások vezetették, a szociális asszisztens és a hospice
nővérek, valamint a foglalkoztatás- szervező segítségével.
Az I. Belgyógyászaton gyógytorna 47 alkalommal, gyógytornászok vezetésével; 25
alkalommal filmvetítés és 22 alkalommal műveltségi vetélkedő vagy logikai játékok (átlagos
részvétel: 8-10 fő).
A II. Belgyógyászaton gyógytorna 49 alkalommal gyógytornász vezetésével; 25 alkalommal
filmvetítés és 24 alkalommal műveltségi vetélkedő vagy logikai játékok (átlagos részvétel: 6-8
fő).
A III. Belgyógyászaton gyógytorna 49 alkalommal gyógytornászok vezetésével, 25
alkalommal filmvetítés és 24 alkalommal műveltségi vetélkedő vagy logikai játékok (átlagos
részvétel: 8-10 fő).

A betegek előadásra kísérésében a szociális munkásoknak a szociális asszisztens, a hospice
nővérek, a pszichológus, a foglalkoztatás-szervező és az önkéntesünk segít.
Az elmúlt évben a könyvtár szolgáltatása folyamatos volt. Kölcsönzéssel járó feladataikat a
szociális munkások, a szociális asszisztens és a foglalkoztatás-szervező alkalomszerűen látták el.

A heti klubfoglalkozások – melyek egy része sajnos januárban, februárban és decemberben a
járvány miatt elmaradt - keretében fim vetítések és csoport játékok voltak.
- Egyéb közösségi programjaink

•

Tu bisvát méltatása a Scheiber Iskola kórusának közreműködésével

•

Purimi koncert, fellépett a Judrom Gipsy Band, Boros Mátyás vezetésével

•

Pészach ünnepének méltatása Deutsch László főrabbival. Közreműködött a Scheiber
Iskola diákjainak kórusa

•

Bálint Ágnes előadóművész népszerű dalokat énekelt Fellegi Ádám zongoraművész
kíséretével

•

Kutyaterápiás foglalkozás

•

Savuot ünnepét a vallási felügyelő úr ismertette.

•

Ros Hasana és Jom Kippur ünnepének méltatása Deutsch László főrabbival.
Közreműködött a Scheiber Iskola alsó tagozatos diákjainak kórusa.

•

Hekler Melinda előadóművész népszerű kuplékat énekelt zongorakísérettel

•

SabbathSong Klezmer együttes műsora

•

A sátor előtt szukot ünnepének jelentőségét ismertette a vallási felügyelő, közreműködik a
Scheiber Iskola alsó tagozatos diákjainak kórusa

•

Fellegi Ádám zongoraművész koncertje.

•

Hanukai gyertyagyújtás

•

Berentei Péter előadóművész és Egri József operett énes polgári óév-búcsúztató műsora

A kórházi alapítványtól nyert összegből a II. belgyógyászati osztályt is elláttuk a csoportos
gyógytornához szükséges eszközökkel. A csoportfoglalkozások változatosabbá tételéhez, filmeket
vásároltunk, valamint a rehabilitációs osztálynak fejlesztő játékokat.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dátum
2012.03.06.
2012.06.18.
2012.07.31
2012.08.01
2013.08.28.
2012.09.04.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

2012.09.11.
2012.09.11.
2012.09.11.
2012.09.13.
2012.12.18.
2013.01.22.

Cég megnevezése
ifj. Boros Mátyás
Thera-team Kft
Bádog-ember 2006 Kft
Junktim-Art Bt
Shopline-webáruház
Tiszta Művészetért
Egy.
Játékvár.hu kft
Yellow dreams kft
Gulliver kft
Auchan Savoya park
Wiking-art prudiction
Kotogány Csaba Antal
Összesen:

Megnevezés
Zenés program
Gyógyászati eszközök
Zenés program
Zenés program
Dvd-k
Müv.tev.
játékok
játékok
játék
játék
Műv.tev.
Előadás

Összeg
50.000,-ft
73.633,-Ft
45.000,-ft
25.019,-ft
6.025,-ft
70.000,-.ft
2.790,-ft
6.380,-ft
3.690,-ft
1.890,-ft
88.900,-ft
50.800
424.127.-Ft

Az átlagos részvétel a közösségi programjainkon 40 fő volt.
A munkatervben foglal célok az év során szinte teljes mértékben megvalósultak egyetlen kérés az új
tornaterem megépítése maradt el. A gyógytornászok nem tudtak, reális szakmai tervet benyújtani. A
gyógytornászok által kért eszközök, beérkeztek. A Kórház működtetésére szánt és jóváhagyott
támogatás nem került teljes mértékben átutalásra, felhasználásra, mert az év végén a minisztériumi

intézkedések alapján szabad felhasználású pénzeszközt kaptak az egészségügyi Intézmények. Ennek
hatása a 2013. évben mutatkozik meg, mert a pénz az év utolsó napjaiban érkezett meg a kótházi
számlára
Az alapítvány vagyona csökkent, mert a bevételek nem tudták pótolni -a jelentős növekedés ellenére
sem- a Kórház támogatási igényének emelkedését.
Az alapítvány támogatásával sikerült a betegeink kórházban eltöltött napjainak minőségét megtartani,
illetve egyes területen javítani.

Dr. Deutsch Zsuzsanna
A Kuratórium Elnöke

