
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2002. évi közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló

1. Bevételek

Egyesület (ezer Ft)
2001-ről áthozott pénzmaradvány 3292

Bevételek 2002-ben
Soros alapítványi pályázaton nyert összeg,
Országgyűlési pályázaton nyert összeg, Brit 
Nagykövetség pályázatán nyert összeg (könyvkiadásra)

410

Tagdíj bevételek 57
Kongresszus szponzori támogatása 265
Hospice szakkönyvek árusítása 855
Kamatbevétel 41
APEH: az SZJA 1%-ából befolyt összeg 771
Egyéb (Kecskeméti kongresszus hozzájárulás 
visszafizetése)

300

2002. évi bevétel összesen 2699

2002. évi bevétel + 2001.évi maradvány 5991

2. Kiadások

Egyesület (ezer Ft)
Oktatási program 584
ETI tanfolyamok, továbbképzések 584
Könyvkiadás 1982
Könyvek nyomdai előállítása, beszerzése 1982
Működési, dologi költségek 2292
Szolgáltatások 251
Irodabérlet 444
Fordítás, tagdíj, jogdíj, grafika számviteli munkadíj 494
Telefonköltség 185
Irodaszerek, nyomtatványok, fénymásoló javítása, 
bélyegző 162
Bankszámla kezelési díj 100
Adóbefizetések (bér, személyi jellegű ktg: bér, megbízási 
díj, TB) 330
Egyéb (biztosítás, regisztráció) 26
Kecskeméti Kongresszus támogatása (visszakaptuk) 300

2002. évi kiadások összesen 5073



3. Összesítés

Egyesület (ezer Ft)
Bevételek 2699
Kiadások 5073
Egyenleg -2374

Tárgyévi veszteségünk: 2373 e Ft. Az ellopott eszközök értékcsökkenése: 111 e Ft. 
Záró pénzeszközeink december 31-én: 928 e Ft.
Követeléseink: bizományba adott könyvek értéke: 332 e Ft (még nem folyt be. 
Tartozásaink: az APEH felé december havi SZJA, TB járulékok, kulturális járulékok: 45 e Ft
Készletek (könyvek) záró értéke: 2.725 e Ft

Az  Egyesület  vezető  tisztségviselői  2002-ben  sem  részesültek  pénzügyi  juttatásokban  az 
Egyesülettől.

2. Szakmai beszámoló

„A halál közelében az élet értelmet nyer 
és minden perce felértékelődik”

Az 1995-ben alapított,  1998-tól kiemelten közhasznú egyesület az alapszabályban rögzített 
céljait 2002-ben az alábbiak szerint teljesítette:

1. A haldokló betegek humánus, komplex gondozását végző hazai hospice szervezetek szakmai  
együttműködésének elősegítése

2002 május 17 és 18 között  V.  alkalommal  rendeztünk konferenciát,  melynek Kecskemét 
adott  otthont.  Az  előadások  és  kerekasztal-beszélgetések  a  palliatív  sürgősségi  ellátás,  a 
menedzselés  a  hospice-palliatív  rendszerben,  valamint  a  veszteség  és  gyász  témakörökre 
fókuszáltak. A rendezvény nagy érdeklődés mellett, mintegy 200 fő részvételével zajlott. A 
kongresszuson beszédet mondott Dr. Oberfrank Ferenc , az OEP Főigazgatója és Dr. Polcz 
Alaine is.

Az  elmúlt  évek előkészítő  munkájának köszönhetően 2002 májusában megnyílt  a 
Budapest  Hospice  Ház  első  egysége,  amely  a  betegellátó  funkció  mellett  oktatási  és 
módszertani központként működik. 

A hospice gondozását végző szervezetek adatait és tapasztalatait egyesületünk 2002-
ben  is  összegezte  és  nyilvánosságra  hozta  (Hospice  Hírek).  Tagjainkat  és  a  hospice 
szemléletet valló magánszemélyeket is – rendszeresen körlevelek útján értesítjük a hospice 
tevékenységgel kapcsolatos képzésekről, konferenciákról, pályázati lehetőségekről.

Az  újonnan  alakuló  hospice  csoportokkal  felvesszük  a  kapcsolatot,  dokumentum-
mintákkal, irodalommal tudjuk ellátni őket. 

2. Érdekvédelmi feladatok

A Magyar Hospice –Palliatív Egyesület 2002 tavaszán – az Egészségügyi Minisztérium és az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár képviselőivel szorosan együttműködve – megjelentette 



a  Terminális  állapotú  daganatos  betegek palliatív  ellátása  c.  szakmai  irányelvek  második, 
bővített kiadását. Az érdeklődésre tekintettel szükségessé vált a tanulmány utánnyomása is. A 
Szakmai irányelvek nemzetközi szinten is nagy érdeklődésre tartott  számot,  ezért  a Soros 
Alapítvány támogatásával elkészítettük az angol nyelvű változatot is.

Az  Egyesület  folyamatosan  képviseli  a  haldokló  gondozás  hazai,  nemzetközi 
kiterjesztését, társadalmi és állami elfogadtatását.

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

Az Egészségügyi Szakképző és továbbképző Intézettel együttműködve 2002-ben is folytattuk 
évek óta sikeres hospice alap-és továbbképző tanfolyamainkat. Két alaptanfolyamot és egy 
nővértanfolyamot szerveztünk a Soros Alapítvány támogatásával, a következő megoszlásban:
Február 40 órás hospice alaptanfolyam 55 fő
Április 40 órás továbbképző tanfolyam 35 fő
Augusztus 40 órás hospice alaptanfolyam 51 fő
  Az alap és továbbképző tanfolyam maximum, azaz 40 továbbképzési pontot jelentett 
az ápolók számára.

Továbbképző  tanfolyamot  tartottunk  –  a  Soros  Alapítvány  támogatásával  – 
szeptemberben  Zalaegerszegen,  egészségügyi  szakdolgozók  részére.  A többnapos  képzés 
lehetőséget adott az elmélet mellett a palliatív ellátás gyakorlati kérdéseinek megbeszélésére. 
A képzésen való sikeres részvétel 40 pontot ért az ápolók számára.

A Magyar  Hospice  Alapítvány  és  a  Megnyugvás  Hospice  Alapítvány  folytatta  az 
önkéntesek számára indított képzési programjait. A Magyar Hospice  Alapítvány 2002 őszén 
az  Open  Society  Insitute  New  York  támogatásával,  széles  körben  meghirdetett  képzési 
programokat indított. A havonta megrendezésre került „Nyílt nap – ismeretterjesztő előadás 
sorozat” program előadásai nyitva álltak minden érdeklődő ellőtt.

A Magyar Hospice Alapítvány „Palliative Care Course” címen 2002. szeptember 24 –
28.  között  egyhetes  intenzív  nemzetközi  képzést  szervezett  a  térség  (elsősorban  Kelet- 
Európa)  szakemberei  számára.  A  kurzus  34  résztvevője  a  magyar,  angol  és  lengyel 
előadásokkal  együtt  10 európai  országot  képviselt.  A hospice-palliatív  ellátásban dolgozó, 
multidiszciplináris  szakemberek képzést kaptak a terminális  állapotú daganatos betegekkel 
kapcsolatos orvosi, etikai, pszicho-szociális és spirituális vonatkozásokról, valamint a hospice 
rendszerek menedzseléséről, az adományszervezés valamint a kommunikáció lehetőségeiről 
is.

Az  Egyesület  és  az  Erzsébet  Hospice  Alapítvány  októberben,  Csíkszeredán  51  fő 
(lelkészek, orvosok, ápolási igazgatók) részvételével a „Súlyos betegek és haldoklók ápolása, 
hospice alapképzés” címen háromnapos kurzust szervezett .

 Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet az Egészségügyi Minisztérium 
támogatásával,  a  Magyar  Hospice-Palliatív  Egyesület  szakmai  irányítása  mellett,  a  pécsi 
Szociális  Háló Egyesület  szervezésében 2002.  márciusában indította  el  –  Magyarországon 
először – a hospice szakápoló és koordinátor képzést.

A  Semmelweis  Egyetem  Magatartástudományi  Intézete  a  Soros  Alapítvány 
támogatásával  tovább folytatta  munkáját  A terminális  állapotú daganatos  betegek palliatív 
ellátása c. önálló tantárgy programjának kidolgozásával, oktatásának megszervezésével és az 
orvosképzés  kreditrendszerébe  való  beillesztésével  kapcsolatban.  A munka eredményeként 
2002 őszén Dr. Hegedűs Katalin szerkesztésében megjelent „A palliatív ellátás alapjai” című 
szöveggyűjtemény az orvostudományi egyetemek hallgatói számára.



4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi hospice szervezetekkel

1999  óta  vagyunk  kollektív  tagjai  az  European  Association  for  Palliatíve  Care  európai 
szervezetnek.  Az  European  Association  for  Palliatíve  Care,  valamint  az  Európa  Tanács 
palliatív  gondozással  foglalkozó  Szakértői  Bizottsága  is  érdeklődést  mutatott  a  megjelent 
Szakmai irányelvek iránt, mely lehetőséget adhat az egységes szemlélet kialakításához Kelet 
Európában.

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

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület adatbázissal rendelkezik a hospice, a palliatív terápia, a 
gyász és a tanatológia szakirodalmának nyilvántartására, az adatbázist rendszeresen frissítjük. 
Az  Egyesület  honlapján  (www.hospice.hu)  keresztül  az  érdeklődők  megismerkedhetnek  a 
hospice  szellemiséggel,  betekinthetnek  a  hazai  hospice  mozgalom  kapcsolatrendszerébe, 
tagszervezeteink elérhetőségébe.

A haldokló betegek gondozásában alapvető, a palliatív kezeléssel kapcsolatos aktuális 
eredményeket,  híreket,  képzési  lehetőségeket  magukba  foglaló  újságok  tagszervezeteink, 
valamint a téma iránt érdeklődök számára mindenkor elérhetők. 

6. A hospice tevékenységgel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése

A  hazai  hospice  gondozás  helyzetéről,  a  szervezetek  tevékenységéről,  képzésekről, 
rendezvényekről,  pályázati  lehetőségekről  az  Egyesület  negyedévente,  500  példányban 
megjelenő folyóirata , a Hospice Hírek rendszeresen tájékozat.

2002-ben  Cseri  Péter  szerkesztésében,  az  Egyesület  támogatásával  megjelent  a 
„Segítségnyújtás  a  végeken”  c.  könyve  850  példányban.  A  könyv  a  haldokló  betegek 
pszichoszociális támogatásához nyújt nagy segítséget.

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

A Magyar  Hospice  Alapítvány  nagy sikerű  médiakampányának  eredményeként  a  hospice 
fogalma bekerült a köztudatba és egyre többen érdeklődnek ezen tevékenység iránt. 

Csatlakozva  a  Hospice  Voice  nemzetközi  rendezvénysorozathoz,  tagszervezeteink 
jelentős része októberben hangversenyt szervezett a daganatos, szenvedő betegekért.

A közhasznúsági jelentést összeállította:
Pergel Rita, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület titkára

és Kiss Katalin könyvelő

http://www.hospice.hu/
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