
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület közhasznúsági jelentése a 2001. évről

1. Számviteli beszámoló

I. Bevételek

Egyesület 
(ezer Ft)

Napfogyatkozás 
munkacsoport 
(ezer Ft)

USD deviza

2000. évről áthozott pénzmaradvány 4119 49 250

Bevételek 2001-ben
Soros Alapítványi pályázaton nyert összeg 1350 600 -
Országgyűlési pályázaton nyert összeg 500 – -
Brit Nagykövetségi pályázaton nyert támogatás 
könyvkiadásra

807 – -

Tagdíj bevételek 190 – -
Kongresszus szponzori támogatása 55 120 -
Hospice szakkönyvek árusítása 250 – -
Kamatbevétel 101 – -
APEH: az SZJA 1%-ából befolyt összeg 26 – -
Munkaügyi Központ hozzájárulása a polgári 
szolgálatos foglalkoztatásához

84 – -

2001. évi bevétel összesen (4083) 3363 720 -
2001. évi bevétel + 2000-as maradvány (8251) 7482 769 250

II. Kiadások

Egyesület (ezer Ft) Napfogyatkozás 
munkacsoport 
(ezer Ft)

USD
deviza

Soros Alapítványnak ösztöndíj 
kiegészítésre

150 -

A Hospice Hírek kiadásának támogatása 
– Magyar Thanatológiai Alapítványnak

200 –

OKTATÁSI PROGRAM 1102 88
ETI Tanfolyamok – továbbképzések 443 -
Tanfolyami terembérlet 173 85
Előadói díjak, oklevelek előállítási 
költsége

23 3

Oktatásszervező bér+TB járulékok 163 –
Továbbképző tanfolyam orvosoknak 
(Szombathely)

300 –

KÖNYVKIADÁS 1069 -
„Segítség a gyászban” 250 -
Beteggondozó füzetsorozat 323 -
SOTE tankönyvek, PHARE könyvek, 
szórólapok

177 -



„Emberhez méltó halál” 48 -
Angol szakmai könyv előkészítő 
munkálatai

271 -

JUBILEUMI KONFERENCIA 408 -
Meghívók 89 -
Emlékplakettek 107 -
Vendéglátás, utazás 160 -
Fotózás, grafika, dekoráció 52 -
MŰKÖDÉSI, DOLOGI 
KÖLTSÉGEK

1311 131 250

Nemzetközi szervezetekhez befizetett 
tagdíj

13 - 183

Külföldi szakfolyóiratok előfizetése - – 18
Konferencia részvételi díj - 25 -
Tanulmányút költségei 60 4
Polgári szolgálatos katona 
foglalkoztatása 11 hónapig

161

Szoftver, honlap készítése 50 -
Irodabérlet 422 - -
Postaköltség 55 4
Számviteli munkadíj 35 35 -
Telefonköltség 87 4 -
Reprezentációs költség 39 –
Irodaszerek, nyomtatványok, 
fénymásoló javítása, bélyegző

100 33

Tisztítószerek, takarítás 42 - -
Biztosítás, pályázati díj 17 - -
Bankszámla kezelési díj 86 6 49
Adóbefizetések (megbízásos 
szerződések után SZIG és 
nyugdíjjárulék)

114 –

Egyéb (előlegek) 30 20

Napfogyatkozás Egyesületnek 
(végelszámolás a jogelőd 
Napfogyatkozás munkacsoport 
megszűnése után)

- 550 -

2001. évi kiadások összesen (4959) 4240 769 250

III. Összesítés

Egyesület (ezer Ft) Napfogyatkozás 
munkacsoport (ezer Ft)

Egyesület + 
munkacsoport 
összesen

Bevételek 7482 769 8251
Kiadások 4240 769 5009
Egyenleg 3242 0 3242



Megjegyzés: A Napfogyatkozás munkacsoport immár önálló Egyesületként működik, ezért az 
egyesületi bankszámlájuk lezárult, pénzmaradványukat átadtuk a részükre. A 
devizaszámlánkat szintén megszüntettük.

1. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2001-ben az Országgyűlés civil szervezeteket 
támogató pályázatán 500.000 Ft támogatásban részesült. Más költségvetési szervtől 
szervezetünk támogatásban nem részesült.

2. Az Egyesület 2001-ben 200.000 Ft célszerinti juttatást folyósított: ennyit adott át a 
Magyar Thanatológiai Alapítványnak a Hospice Hírek kiadására.

3. Az Egyesület 2001-ben az SZJA 1%-ából 26.000 Ft bevételben részesült.

4. Az Egyesület vezető tisztségviselői 2001-ben az Egyesülettől pénzügyi juttatásokban 
nem részesültek.

2. Szakmai beszámoló

Az Egyesület – alapszabályban rögzített – feladatait 2001-ben az alábbiak szerint teljesítette:

1. A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése

2001 májusában a hazai hospice mozgalom megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából 
Jubileumi  Hospice  Konferenciát  szerveztünk,  melynek  az  Egészségügyi  Minisztérium 
biztosított  helyet.  Az előadások és a  kerekasztal  beszélgetések – melyek az Egészségügyi 
Minisztérium  és  az  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár  képviselőinek  részvételével 
zajlottak – a hospice magyarországi története és eredményei mellett a jogszabályi háttérrel és 
a finanszírozási gondokkal foglalkoztak. A rendezvény nagy érdeklődés mellett, mintegy 300 
fő részvételével zajlott le.

A hospice gondozást végző szervezetek adatait és tapasztalatait Egyesületünk 2001-
ben is összegezte és nyilvánosságra hozta.

Tagjainkat  körlevelek  útján  továbbra  is  rendszeresen  értesítjük  a  hospice 
tevékenységgel kapcsolatos képzésekről, konferenciákról, pályázati lehetőségekről.

Az  újonnan  alakuló  hospice  csoportokkal  felvesszük  a  kapcsolatot,  szakmai  és 
szervezési tanácsokkal, dokumentum mintákkal tudjuk ellátni őket.

2. Érdekvédelmi feladatok
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület szakértői csoportja – az Egészségügyi Minisztérium és 
az OEP képviselőivel együtt – megkezdte a hospice gondozás hazai minőségbiztosításának 
kialakítását  megalapozó,  egységes  szakmai  standardokat  létrehozó  Szakmai  irányelvek 
második, bővített kiadásának előkészítését. A dokumentum hamarosan bemutatásra kerül. A 
Szakmai  irányelvek nemzetközi  szinten  is  nagy  érdeklődésre  tart  számot,  ezért  a  Soros 
Alapítvány támogatásával elkészítjük az angol változatot is.

3. Egységes elvek alapján működő hospice alap- és továbbképzések szervezése
Az Egyesület az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettel együttműködve négy, 



egyenként 40 órás hospice tanfolyamot szervezett: 2 alaptanfolyamot 109 fő részvételével és 
2 továbbképzést, melyeken 55-en vettek részt. Mind az alap-, mind a továbbképző tanfolyam 
maximális, azaz 40 továbbképzési pontot jelentett az ápolók számára.

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület és a Szombathelyi Hospice Alapítvány 2001 
decemberében 3 napos továbbképzést  szervezett  orvosok számára  a  fájdalomcsillapítás  és 
palliatív terápia témakörében. Ezen a képzésen 23 fő vett részt.

Miskolcon,  Pécsett  és  Szegeden  is  szerveztek  pontszerző  hospice  tanfolyamokat 
ápolók számára. 

A Magyar  Hospice  Alapítvány  és  a  Megnyugvás  Hospic  Alapítvány  folytatta  az 
önkéntesek számára indított képzési programjait.

Megjelent a 6/2001. (II. 28.) EüM rendelet a klinikai szakápoló (hospice szakápoló és 
koordinátor)  szakképesítések  szakmai  és  vizsgakövetelményeinek  kiadásáról,  amely 
lehetőséget teremt a szakképzésre. Az első képzési csoport Pécsett kezdte meg tanulmányait 
2002 márciusában, a Szociális Háló Egyesület szervezésében, 18 fő részvételével.

A  Semmelweis  Egyetem  Magatartástudományi  Intézete  a  Soros  Alapítvány 
támogatásával  létrehozott  egy  egyetemközi  bizottságot  A  terminális  állapotú  daganatos 
betegek  palliatív  ellátása  c.  önálló  tantárgy  programjának  kidolgozására,  oktatásának 
megszervezésére  és  beillesztésére  az  orvosképzés  kreditrendszerébe.  A szakértői  csoport 
tagjai  az  alábbi  klinikák és  intézetek képviselői  közül  kerülnek ki:  Semmelweis  Egyetem 
Magatartástudományi  Intézet,  Semmelweis  Egyetem Aneszteziológiai  és  Intenzív  Terápiás 
Klinika,  Semmelweis  Egyetem  II.  sz.  Gyermekklinika,  Debreceni  Egyetem  Orvos-  és 
Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék és a DEOEC Magatartástudományi Intézet. 
A munkában részt vesznek a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület képviselői is.

4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása
Egyesületünk  képviseltette  magát  az  European  Association  for  Palliative  Care  7. 
kongresszusán, Palermóban. Az európai szervezetnek 1999 óta vagyunk kollektív tagjai.

Nagy  megtiszteltetésnek  tekinthető,  hogy  az  Európa  Tanács  magyar  résztvevőt  is 
választott a hospice-palliatív ellátás továbbfejlesztésével foglalkozó szakértői bizottságába.

Az Egyesület támogatásával a magyarországi hospice rendszer több munkatársa részt 
vett egy lengyelországi hospice szervezetek meglátogatását célzó tanulmányúton. 

5. A hospice tevékenységgel kapcsolatos szakmai anyagok gyűjtése, hozzáférhetőségük 
elősegítése

Az Egyesület több ezer tételes számítógépes adatbázissal rendelkezik a hospice, a palliatív 
terápia, a gyász és a tanatológa szakirodalmának nyilvántartására. Az adatbázist folyamatosan 
frissítjük.

Az egyesület  honlapján  (www.hospice.hu)  az  érdeklődők megismerhetik  a  hospice 
szellemiség alapjait,  a hazai hospice rendszer elemeit és a tagszervezetek elérhetőségét.  A 
honlapon irodalomjegyzék is található.

Folyamatosan  bővül  az  Egyesület  könyvtára,  lehetőséget  biztosítunk  könyvek, 
szakfolyóiratok, videokazetták kölcsönzésére.

6. Hospice tevékenységgel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése
Az Egyesület negyedévenként megjelenő folyóirata, a Hospice Hírek rendszeresen hírt ad a 
hazai  hospice  szervezetek  tevékenységéről,  képzésekről,  rendezvényekről,  pályázati 
lehetőségekről.

Az Egyesület Beteggondozási Füzetek sorozata 2001-ben két új kiadvánnyal bővült: 
megjelent  Dr.  Pilling  János  „Segítség  a  gyászban”  és  Lévai  Ádámné  „Súlyos  betegek 



mozgásterápiája” című írása.

7. A társadalom figyelmének ráirányítása a halál és haldoklás kérdéseire, a haldoklók 
gondozására

A Magyar Hospice Alapítvány 2001 tavaszán megkezdte nagy sikerű kampányát a Budapest 
Hospice Ház létrehozása és támogatása érdekében. A sokoldalú kampány eredményeként a 
hospice  fogalma bekerült  a  köztudatba,  egyre  többen  érdeklődnek a  hospice  tevékenység 
iránt.

Egyesületünk  felhívására  2001  őszén  több  tagszervezetünk  is  figyelemfelkeltő 
hangversenyt rendezett, csatlakozva a Hospice Voice nemzetközi rendezvénysorozathoz.
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