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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.) 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) a kórház szakmai színvonalának emelése, tevékenységi köreinek fejlesztése, 
b) az egészségügyi marketing tevékenység, 
c) az alapellátás és a járó beteg szakellátás résztvevıivel való szorosabb kapcsolatok 

kiépítése ezek fejlesztése, 
d) a háziorvosokkal való szakmai együttmőködés, 
e) a civil betegszervezetekkel és egészségügyi profilú egyesületekkel való kapcsolat 

keresése és a kapcsolattartás,  
f) az egészségügyi ellátási rendszerek közti kommunikáció és információcsere 

elısegítése, 
g) a minıségbiztosítási és minıségfejlesztési módszerek bevezetése, mőködtetésének 

támogatása. 
 

B) A kórházi szakemberek továbbképzésének, átképzésének, tudományos 
tevékenységének támogatása. Így különösen 

 

a) a tanfolyamokat, egyéni továbbképzéseket, tanulmányutakat, 
b) a tudományos rendezvényeken, konferenciákon, kongresszusokon való részvételt, 
c) a kórház szakemberei által tartott tudományos továbbképzı, ismeretterjesztı 

elıadásokat, tanfolyamokat és rendezvényeket,  
d) a tudományos kutató és oktató munkát, 
e) az egészségügyi és kórházi szakemberképzést, 



f) 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) a mőszerek, orvosi gépek, eszközök beszerzését, javítását, felújítását, 
b) a gyógyszer és egyéb egészségügyi anyagok beszerzését, kedvezményes beszerzési 

lehetıségének felkutatását, 
c) a hotelszolgáltatás és az ápolási feltételek javítását, fejlesztését.. 

 
D) Az Intézet vezetésének, vezetési rendszereinek támogatása. Így különösen: 
 

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

 
 
Az Alapítvány a Közhasznú szervezetekrıl és a Számvitelrıl szóló törvény hatálya alá 
tartozik, alapvetıen közhasznú tevékenységet végez, vállalkozási tevékenységet nem 
folytatott. Tevékenységérıl, beszámolójáról saját honlapján és 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 2003. évben az elızı évhez hasonlóan folytatta tevékenységét. Kiemelt 
feladata volt a Kórház mőködésének segítése, különös tekintettel az új krónikus részleg 
beüzemelésére. 
 
Pályázataink és eredményességük: 
 

1. Januárban a MAZSÖK által kiírt pályázaton jelentkeztünk, a Nemzetközi Hospice 

és Palliatív kongresszusra utazó hospice team részére kértünk támogatást. Ez 

eredménytelen volt. 

 
2. Februárban a Canada Fund által kiírt pályázaton jelentkeztünk, a hospice mobil 

teamet bemutató film készítéséhez kértünk 180.000 Ft támogatást. Ez eredménytelen 

volt. 

 

 

3. Februárban a Budapesti Zsidó Hitközség pályázatán jelentkeztünk, a hospice mobil 

teamet bemutató film készítéséhez kértünk 300.000 Ft támogatást. A bizottság 

150.000 Ft vissza nem térítendı támogatást adott. A filmet 2003. augusztusától 



novemberéig  dolgozott két fiatal médiaszakember. Két változata készült, egy 

hosszabb és egy rövidebb, valamint angolul feliratozták. Alapítványunk átvállalta az 

ÁFA kifizetését. A film nagyon jó arányokat teremt a team szakmaisága, a hospice 

mozgalom szellemisége, a dolgozók elhivatottsága és az öregedéssel és a 

haldoklással kapcsolatos elérzékenyülés között. A film részleteit bemutatták a Nyírı 

Gyula Kórház által rendezett ISZER tanfolyamon, a Semmelweis Egyetem 

Mentálhigiénés Szak képzésén. A miskolci hospice kongresszus programjában 

szerepelt és csak idıhiány miatt nem mutatták be. A kórházban márciusban 

mutattuk be az ideérkezı svéd csoportnak, a Megnyugvás Hospice Alapítvány 

kórházunkba tapasztalatszerzésre idelátogató önkénteseinek, valamint az ORZSE 

szociális munkás szak I. éves hallgatóinak. Májusban az Európai Zsidó Konferencia 

keretében mutattuk A film betölti a tervezett funkcióját, alkalmas a team 

technikailag egyszerő mégis szemléletes bemutatására, pontos, valósághő képet ad a 

csoport céljairól, mőködésérıl, terveirıl.    

 

4. Márciusban a Miniszterelnöki Hivatal által kiírt „Társadalmi szervezetek és 

alapítványok 2003. évi mőködési támogatása”  pályázaton 925.000 Ft vissza nem 

térítendı  támogatást kértünk számítógép, videólejátszó, DVD lejátszó,s egyéb 

mőszaki cikkek vásárlásához, valamint a hospice mobil team által szervezett 

rendezvényeken fellépı mővészek tiszteletdíjára . A kuratórium 300.000 Ft vissza 

nem térítendı támogatást ítélt meg, melyre módosított költségvetést nyújtottunk be 

július 15-én. A szerzıdést szeptember 18-án írták alá. Sajnálatos módon 

munkatársaink nem vették figyelembe azt a korlátozást, amely szerint csak a 

szerzıdés aláírásától rendelkezünk a támogatás felett. Ezek szerint a nyáron 

megrendezett kerti koncertsorozatra fordított ( 3 elıadás, alkalmanként 40- 50 beteg) 

106.000 Ft –t nem tudtuk elszámolni. Mőszaki cikkek és egyéb eszközök vásárlására 

(2 DVD lejátszó, egy nagyképernyıs TV, mősoros DVD, telefonkészülék, kvíz-könyv) 

elszámoltunk 169.452 Ft-t. 

 

 

5. Augusztusban a Holland Nagykövetség által kiírt KAP pályázaton 225.000 Ft vissza 

nem térítendı támogatást kértünk a hospice mobil team szupervíziójára. Ez 

eredménytelen volt. 

 



 
Az Alapítványunk által finanszírozott programok a következık voltak: 
 

 
� Július 22- tıl szeptember 8- ig kerti koncertsorozatot tartottunk. Fellépett egy 

klasszikus zenei trió (fuvola- klarinét- cselló), egy gitár- lant duó, mely szefárd és 

ladinó dallamokat játszott, valamint a Jofi együttes klezmer zenei elıadása. 

� 20 alkalommal tartottunk filmvetítést, melyet a hospice mobil team szervezett és 

bonyolított, de a szükséges támogatást alapítványunk biztosította. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Színai T. József        Dr. Deutsch Zsuzsanna 
      Titkár         elnök 
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