
Az MHPE közhasznúsági jelentése a 2011. évről 

I. Közhasznú tevékenység bemutatása 

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2011. évi tevékenysége az alapszabályban felsorolt 
tevékenységi körök szerint  

1. A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése  

� Az információs és koordinációs funkcióból következően folyamatosan: 

� kapcsolattartás a tagszervezetekkel (e-mail- és telefonkapcsolat, személyes 
megbeszélések) 

� kapcsolat a hospice iránt érdeklődő vagy ahhoz kapcsolódó (egészségügyi, 
szociális, oktatási stb.) szervezetekkel, intézményekkel, magánszemélyekkel, új 
hospice-t tervezőkkel. 

� a honlap megújítása, adatbázisának naprakész fejlesztése (többfunkciós hospice-
ellátó kereső rendszer, törvények, rendeletek, pályázatok, oktatás, szakirodalom, 
stb.) www.hospice.hu 

� A hospice betegellátás éves országos adatainak összegzése és publikálása az Egyesület 
által kidolgozott statisztikai adatlap alapján (a Kharónban és a honlapon) 

2. Érdekvédelmi feladatok, állásfoglalások, standardok kialakítása  

� A palliatív szakterületen licence formájában történő orvosképzés és vizsga témájában 
szakmai egyeztető fórum (2011. február 3.) 

� Országos értekezlet szervezése a hospice ellátás továbbfejlesztésének és 
finanszírozásának aktuális kérdéseiről a Nemzeti Erőforrás Minisztérium,, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár az ÁNTSZ, valamint a hospice szolgáltatók 
részvételével (2011. március 11.) Résztvevők száma: 98 fő (43 hospice szervezet 
képviseletében). 

� A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Ellenőrző Bizottságának megválasztása és 
beiktatása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat egyeztető előkészítése és 
érvénybeléptetése (2011.03.11.) 

� Szakmai ajánlás a terminális állapotú betegek nyiroködéma kezelésének 
kompetenciájáról (2011.03.21.) 

� A „Terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív 
ellátásáról” c. szakmai irányelvek legújabb változatának előkészítése a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium felkérésére (2011. decemberétől) 

� Részvétel a „Szakértői anyag a terminális állapotú betegek ellátásához” c. szakanyag 
összeállításában miniszteri felkérésre (2011. november-december). 

� Folyamatos kapcsolat az OEP-pel, a Nemzeti Erőforrás Minisztéiummal  és az 
ÁNTSZ-szel a hospice szakmai színvonalának megőrzése érdekében. A hospice-t 
érintő szakmai anyagok véleményezése.  

3. Hospice alap-és továbbképzések, konferenciák szervezése és összehangolása  



� ELNEC támogatási projekt keretén belül budapesti, pécsi és keszthelyi helyszínen 127 
szakdolgozó és orvos 40 órás hospice alapképzésének szervezése. 

� ELNEC  támogatási projekt alapján a „Terminális állapotú gyermekek palliatív 
ellátása” c. alapképzés akkreditációja, az első tanfolyam megszervezése 19 fő 
részvételével. 

� 2 akkreditált, pontszerző 40 órás hospice alapképzés szervezése és vezetése az ETI-vel 
kötött megállapodás és a közösen kidolgozott központi oktatási program alapján 2011 
júniusában és decemberében, 52 fő részvételével.  

� 4 akkreditált orvos-továbbképzés szervezése a Semmelweis Egyetemmel közösen 
2011 februárjában és szeptemberében: „Tájékoztatás és beleegyezés a mindennapi 
betegellátásban - etikai és jogi szempontok” és „Terminális állapotú rákbetegek 
palliatív ellátása. Haldoklás és gyász kérdései az orvosi gyakorlatban” (Résztvevők 
száma összesen: 70 fő). 

� Hospice szakápoló OKJ-s tanfolyam az ETI-ben az Egyesület szakértőinek, 
előadóinak közreműködésével (vizsga: 2011 októberében, 23 fő). 

� Folyamatos szakértői tevékenység a hospice oktatások témakörében (ETI, 
Minisztérium) a hospice szakápoló OKJ-s képzés új programjának fejlesztése. 

� A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület X. jubileumi kongresszusa szervezésének 
megkezdése (Budapest). 

4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi hospice szervezetekkel  

� Egyesületünk EAPC tagságának folytatólagos megújítása, és belépés az IAHPC 
tagsági körébe. 

� Az Open Society Institute és az EAPC támogatásával a Kelet- és Közép Európai 
Palliatív Hírlevél (CEE Newsletter) elektronikus formában való megjelentetése angol 
és orosz nyelven, amelynek célja a kelet-közép európai országok hospice-palliatív 
ellátásának bemutatása, koordinálása, fejlődésének elősegítése (2011-ben 12 szám 
megjelentetése) http://www.hospice.hu/newsletter/  

� Részvétel az ELNEC közép- és kelet-európai képzési projektjében 

� 11 fő részvétele az Európai Palliatív Szövetség (EAPC) XII., lisszaboni kongresszusán 
2 előadással és 3 poszterrel. A 11-ből 2 fő az Egyesület támogatásának keretében, 
további 3 fő Egyesületünk által kiírt pályázat nyerteseként vett részt a rendezvényen. 

� Képviselet az EAPC Task Force of Physiotherapy munkacsoportjában (2011.05.) 

� A Hospice Világnap (World Hospice Day) magyarországi rendezvényének 
koordinálása 2011 októberében. 

5. Szakmai anyagok, információk gyűjtése, hozzáférhetőségük elősegítése  

� Az európai hospice-palliatív standardok (Fehér Könyv) lefordítása és publikálása a 
Kharónban. 

� A WHO új szakmapolitikai ajánlásának közzététele magyar nyelven az ópioidok 
hozzáférhetőségéről (2011) 

� „Hatékony fájdalomcsillapításra és tüneti kezelésre van szükség!”- a Magyar Hospice-
Palliatív Egyesület vezetőségének állásfoglalása a morfium-ügyben 
(MTI, 2011. december 1.) 



� A Kharón Thanatológiai Szemle  - a halállal, haldoklással és gyásszal kapcsolatos 
egyetlen hazai szaklap - szerkesztése és kiadása internetes változatban: 
www.kharon.hu (évente 4 szám).  

� A honlap adatbázisának folyamatos frissítése. 

� Szakirodalom vásárlása, terjesztése, könyvvásárlási lehetőségek biztosítása (az elmúlt 
tizenhat évben több mint 30 kötet jelent meg az Egyesület gondozásában). 

6. Kutatásoknak és modellkísérletekben szerzett tapasztalatoknak támogatása  

� Részvétel nemzetközi kutatásokban: 

� Needs assessment in Central and Eastern Europe (Open Society Institute) 

� The EAPC Basic Dataset Survey (European Palliative Care Research Centre, 
Trondheim, Norway) 

� Palliative Care Eurobarometer Survey (EAPC) 

� EAPC Atlas of Palliative Care in Europe (Task Force on the Development of 
Palliative Care in Europe, 2th Edition) 

� WHO ATOME project 

� A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetével közösen: „Súlyos 
betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi- és lelkiállapota halálfélelem, 
haldoklás, gyász kutatócsoport”  

� Számos publikáció megjelentetése hospice és palliatív témakörben. 

7. Társadalmi szemlélet formálása, PR tevékenység  

� Központi budapesti Hospice Világnapi rendezvény keretében akkreditált  Szakmai 
Nyílt Nap szervezése a Gödör Kulturális Központban 2011 október 14-én 178 
regisztrált részvevő és kb. 70 laikus érdeklődő részvételével az ELNEC támogatási 
project keretében.  

� Diák Önkéntes Program oktatási anyagainak összeállítása és próba-órák 3 
középiskolában. 

� Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Facebook közösségi oldalon való megjelenése 
2011. januárjától. 

� Számos média szereplés a hospice témakörben. 

� Az egyesület reklámspotjának előkészítő munkálatai. 

 

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület vezetősége (2011. december 2-ig): 

Elnök:  Schaffer Judit, Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat, Budapest 

Alelnök: Dr. Simkó Csaba, Erzsébet Hospice, Miskolc  

Tagok:  Dr. Hegedűs Katalin, Semmelweis Egyetem, Budapest 

 Dr. Csikós Ágnes, Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, Pécs  

 Lukács Miklós, Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza, Pécs  



 Dr. Muszbek Katalin, Magyar Hospice Alapítvány, Budapest  

 Dr. Ruzsa Ágnes, Zala megyei Kórház és Szombathelyi Hospice Alapítvány  

 

Új vezetőség 2011. december 2-től: 

Elnök:  Schaffer Judit, Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat, Budapest 

Alelnök: Dr. Csikós Ágnes, Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, Pécs 

Tagok:  Dr. Benyó Gábor, Szemem Fénye Alapítvány, Tábitha Ház, Törökbálint 

 Dr. Hegedűs Katalin, Semmelweis Egyetem, Budapest 

 Dr. Hódi Zsuzsanna, Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, Kecskemét 

 Dr. Kegye Adrienne, Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 

 Lukács Miklós, Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza, Pécs  

  

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület tiszteletdíjas munkatársai: 

Munk Katalin titkár és webmester 

Zana Ágnes, a Newsletter munkatársa, a Diák Önkéntes Program projektvezetője 

Szommer Ágnes könyvelő 

 

Összeállította: 
Schaffer Judit 

a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület elnöke 
www.hospice.hu 

 

 

Budapest, 2012. március 25. 



A Magyar-Hospice Palliatív Egyesület pénzügyi beszámolója, 2011. 

 

Pénztár 2011. január 01-én nyitó: 71 eFt   

Bankszámla 2011. január 01-én nyitó: 6 089 eFt   

  6 161 eFt   

     
     
     
     
     

2011. évi bevételek:      2010-ben: 

támogatások (vállalkozások): 294 eFt  100 eFt 

támogatások (magánszemélyek): 3 eFt  0 eFt 

pályázatok összesen: 7 058 eFt  3 940 eFt 

NCA: 400 eFt     

ELNEC: 3 329 eFt     

EAPC: 3 238 eFt     

OSI: 91 eFt     

1 % kiutalása: 1 804 eFt  1 579 eFt 

tagdíj: 410 eFt  242 eFt 

tanfolyamok bevétele: 1 805 eFt  1 008 eFt 

egyéb bevételek: 63 eFt   

  
szakkönyvek 
értékesítése: 

163 eFt   

bankkamat: 117 eFt   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  11 717 eFt  7 532 eFt 

 



 

2011. évi kiadások:      források: 

anyagjellegű kiadások összesen: 239 eFt   

irodaszer: 27 eFt    SZJA 1% 

ELNEC irodaszer, tankönyv: 121 eFt    ELNEC 

könyvbeszerzés: 90 eFt    SZJA 1%, szakkönyv értékesítés 

egyéb költségek, ráfordítások összesen: 13 182 eFt   

bérleti díj (iroda+terem): 734 eFt    NCA 

postaköltség: 109 eFt    NCA, tanfolyami bevétel 

telefon: 92 eFt    NCA, szakkönyv értékesítés 

Kelet-európai Hírlevél programozása: 411 eFt    EAPC 

Kelet-európai Hírlevél fordítása, lektorálása: 1 382 eFt    EAPC 

Kelet-európai Hírlevél szerkesztése: 894 eFt    OSI, EAPC 

hirdetés, reklám, marketing költségek: 195 eFt    SZJA 1% 

előadás, oktatás (orvostanf., tanatológia, 
ETI): 

866 eFt    tanfolyami bevétel 

tanfolyamok szerv., akkreditációs költségei: 237 eFt    tanfolyami bevétel 

rendezvényszervezés (kongresszus, ért.): 225 eFt    tanfolyami bev., váll. tám. 

MHPE által kiírt pályázati támogatás: 1 539 eFt    SZJA 1%, EAPC 

sokszorosítás: 75 eFt    tanfolyami bevétel 

ELNEC pályázat költségei: 3 283 eFt    ELNEC, tanfolyami bevétel 

titkári tevékenység: 1 578 eFt    
NCA, tanfolyami bev., tagdíj, 
magán. 

könyvelés: 375 eFt    NCA 

konferenciák részvételi díja: 295 eFt    tanfolyami bevétel 

tagdíjak (EAPC Onlus, IAHPC): 88 eFt    SZJA 1% 

egyéb költségek (javítás, karbantartás stb): 71 eFt    SZJA 1% 

Kharón (kiadvány szerkesztés, fordítás): 289 eFt    SZJA 1%, EAPC 

utazás, szállítás: 205 eFt    SZJA 1% 

bankköltség: 197 eFt    bankkamat 

eszközbeszerzés: 45 eFt    tanfolyami bevétel 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  13 421 eFt  10 587 eFt 

     

     

     

     

     

Pénztár 2011. december 31-én záró: 94 eFt   

Bankszámla 2011. december 31-én záró: 4 362 eFt   

  4 456 eFt   

 


