
A Magyar Hospice Egyesület közhasznúsági jelentése
a 1998. évről

1. Számviteli beszámoló

ezer Ft USD
1997. évről áthozott maradvány 2.474 1.494

1998. évi bevételek

Soros Alapítványi pályázat 590
Kongresszus szponzori bevételei 114
Kongresszusi részvételi díjak 1.288
Tagdíjak 110
Tagszervezet befizetése 150
Könyvek kiadásából származó bevételek 253
Kamatbevétel 79 10

Összes bevétel 2.584 10
Rendelkezésre állt pénzeszközök összesen 5.058 1.504

1998. évi kiadások

ezer Ft USD
Könyv és folyóirat kiadás 787
Kongresszus anyagi kiadásai 907
Az Egyesület működésének anyagi költségei 140
Anyagi jellegű szolgáltatások 416
Személyi és bérjellegű költségek 563 350
Oktatási, tanfolyami költségek 773
Az Egyesület egyéb működési költségei 493

Összes kiadás 4.079 350

Pénzmaradvány 1998. december 31-én 979 1.154

2.  A  Magyar  Hospice  Egyesület  1998-ban  a  központi  költségvetéstől  ill.  költségvetési 
szervektől támogatásban nem részesült. 

3. Az Egyesület 1998-ban célszerinti juttatásokat nem folyósított.

4. Az Egyesület 1998-ban az SZJA 1%-ából bevételben nem részesült.

5. Az Egyesület vezető tisztségviselői 1998-ban az Egyesülettől pénzügyi juttatásokban nem 
részesültek.



2. Szakmai beszámoló

Az Egyesület - alapszabályában rögzített - feladatait 1998-ban az alábbiak szerint teljesítette:

1. A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése  

• az Egyesület 1998. május 22-23. között Gyulán rendezte meg a hazai hospice szervezetek 
szakmai fórumát, a II. Országos Hospice - Palliatív Kongresszust, amelyen közel 200 fő vett 
részt

• a hospice gondozást végző, vagy annak kialakítását tervező szervezetek adatait rendszeresen 
összegezzük és nyilvánosságra hozzuk

• tagjainkat  körlevelek  útján  rendszeresen  értesítjük  a  hospice  tevékenységgel  kapcsolatos 
képzésekről, konferenciákról, pályázatokról

• az újonnan alakuló ill. a már működő hospice csoportokat szakmai és szervezési tanácsokkal, 
pl. ajánlott beteggondozási lapokkal, munkaköri leírásokkal, szerződésmintákkal, stb. tudjuk 
ellátni

• az Egyesület negyedévenként megjelenő Hospice Hírek című folyóirata rendszeresen hírt ad a 
hazai  hospice  szervezetek  tevékenységéről,  képzésekről,  egyéb  rendezvényekről  és 
pályázatokról

2. Érdekvédelmi feladatok   
• 1998-ban a Magyar Hospice Egyesület 7 hospice tanfolyamat szervezett (Budapesten 

és  vidéken):  5  alaptanfolyamot,  összesen  211  fő  részvételével  és  2  nővér 
továbbképzést, összesen 68 fő részvételével. 

• Egyesületünk a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületével és a HIETE-vel 
közösen hirdette meg a hospice tanácsadó képzést, amelyen 1998-ban 12 fő végzett.

Az  Egyesület  vezetői  számos  megbeszélést  folytattak  minisztériumi  tisztviselőkkel.  A 
megbeszélések hozzájárultak a házigondozási törvény módosításához (amely lehetővé teszi a 
hospice  gondozás  esetén  a  vizitszám  növelését),  valamint  az  egészségügyi  törvény 
végrehajtási  utasítás  tervezetének  a  hospice  gondozással  foglalkozó,  s  előnytelen 
finanszírozási javaslatokat tartalmazó részeinek előkészítési szakban való újratárgyalásához.

3. Egységes elvek alapján működő hospice alap- és továbbképzések szervezése      

4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása      

• A lengyelországi hospice mozgalom vezetőivel kialakított jó kapcsolat eredményeként 
a  magyarországi  hospice  szervezetek  munkatársai  ingyenesen  vehetnek  részt 
lengyelországi hospice képzéseken 

• A gyulai kongresszuson francia hospice szakembereket láttunk vendégül.
5. A hospice  tevékenységgel  ka  pcsolatos  szakmai  anyagok gyűjtése,  hozzáférhetőségük   

elősegítése  
• Az Egyesület 1998-ban egy több ezer tételes számítógépes szakirodalmi adatbázist 

hozott létre a hospice, fájdalomcsillapítás, gyász, tanatológia külföldi szakirodalmának 
nyilvántartására 

• Az  Egyesület  könyvtárából  lehetőséget  biztosítunk  könyvek,  szakcikkek,  szakmai 
videófelvételek kölcsönzésére 



6. Hospice tevékenységgel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése      
• Az  Egyesület  gondozásában  megjelent  Hegedűs  Katalin  "Hospice 

Magyarországon"  című  kötete,  amely  átfogó  képet  nyújt  a  hospice 
magyarországi helyzetéről: összegzi a hazai hospice mozgalom történetét, 
eredményeit és nehézségeit 

• Az 1998-ban megjelent 10 kötetes Hospice Tankönyvek sorozat nem az 
Egyesület kiadása ugyan, azonban a sorozat szerkesztője és több szerzője 
is az Egyesület munkatársa 

• Az Egyesület támogatta "A szempillák függönyén túl" című, egy hospice 
gondozásban részesült haldokló nő naplóját közzétevő kötet lefordítását és 
megjelenését.


