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A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület - a hazai hospice szolgálatok közössége – 2014-ben 

45 rendes tagból, 56 pártoló tagból, 8 tiszteletbeli tagból áll, munkánkat 17 szerződött 
önkéntes segítette. 

Az Egyesület, az új közhasznúsági törvénynek megfelelően átalakult.  

Az elnökség átalakulás után:  

Elnök: Schaffer Judit, (Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat, Bp.)  

Alelnökök: Dr. Zana Ágnes PhD. (SE Magatartástud. Intézet, Bp.) és   Dr. Benyó Gábor, 
(Tábita Ház, Törökbálint) 

A multidiszciplinaritást megőrizve, a korábbi 7 tagú elnökség helyett 4 tagú 
Tudományos Tanácsadó Testülettel szoros együttműködésben folytatjuk munkánkat, 
melynek tagjai:  

Dr. Csikós Ágnes, (PTE ÁOK, Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, Pécs), Dr. Hódi 
Zsuzsanna, (Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, Kecskemét), Dr Kegye Adrienne, 
(Vaszary Kolos Kórház, Esztergom), Lukács Miklós, (Betegápoló PTE KK Palliatív mobil 
team, Pécs) 

Ellenőrző Bizottságunk tagjai: Kerkai Gyuláné, Dr. Opitz Viktória, Dr. Pikó Béla 

Titkárunk: Munk Katalin, Önkéntes koordinátorunk: Farkas Kinga, Könyvelőnk:  
Szommer Ágnes   

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület  

2014. évi tevékenysége az alapszabályban felsorolt tevékenységi körök szerint: 

A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése érdekében honlapunkat 
megújítottuk, naprakészen frissítettük (törvények, rendeletek, pályázatok, oktatás, 
szakirodalom, ellátói adatbázis stb.) mindez megtalálható a 2014. év archívumában a 
www.hospice.hu weboldalon. Folyamatos tartottuk a kapcsolatot a tagszervezetekkel e-mail- 
ben és telefonon, személyes megbeszélések keretében, csakúgy, mint a hospice iránt 
érdeklődő vagy ahhoz kapcsolódó (egészségügyi, szociális, oktatási stb.) szervezetekkel, 
magánszemélyekkel, önkéntesekkel. 

2014. októberében koordináltuk, népszerűsítettük, hazai és nemzetközi fórumokon 
közzétettük az  országszerte megrendezésre kerülő  Hospice Világnapi rendezvényeket. 

A SE megkeresésére nyilvántartásba vettük a hospice szervezetek orvosait, adatbázist hoztunk 
létre és tájékoztattuk őket a licence vizsga előkészületeiről, folyamatáról és lebonyolításáról, 



segítettük az infomációáramlást a képző és vizsgáztató intézetek, a hospice szolgálatok és a 
vizsgajelöltek között. 

Érdekvédelmi feladatok, állásfoglalások, standardok kialakítása  

Folyamatosan frissítettük a Szakmai irányelvek-et az EEM, GYEMSZI-ETI felkérésére és 
iránymutatásai alapján, szakmai állásfoglalásokat és ajánlásokat tettünk, konszenzus 
értekezletet rendeztünk az önkéntesség témájában, melyre meghívtuk az önkéntes képzésben 
már tapasztalatra szert tett intézmények képviselőit, s közösen megfogalmazva 
egységesítettük a hospice önkéntes képzés tematikáját, az önkéntes foglalkoztatás és 
nyilvántartás javasolt módját. Törvénymódosító javaslatot adtunk be a Minisztériumba 
gyermek hospice, önkéntesség, szakmai minimumfeltételek, mobil team és a szakmakódok és 
a palliatív licence vizsgával rendelkező orvosok jogosultságai és kompetenciája témákban. 
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az EEM, ÁNTSZ, OEP, Nemzeti Betegfórum, MESZK 
és más szakmai szervezetekkel. 

Szemléletformálás 
Szakmai szemlélet formálása érdekben megszerveztük az MHPE XI. Országos Kongresszusát 
Zalaegerszegen mely az egészségügy mellett befogadta a palliatív szemléletre nyitott szociális 
szférát is. Egyesületünk 6 orvos továbbképzést és tanatológia kurzust szervezett közösen a 
SE-vel Budapesten, közreműködött az orvosi licence képzés és vizsga lebonyolításában a 
PTE-PBHA-val Pécsett és a  SE-vel Budapesten 

A szakdolgozói képzéseket szerveztük 2014-ben: 2 Hospice alapképzést Eü+Szoc. 
akkreditációval Budapesten és Százhalombattán, 1 Gyermek hospice alapképzést Budapesten 
a Tábitha Gyermekhospice-házzal közösen, 1 Williams Életkészségek stresszkezelő tréninget 
Százhalombattán, és az MHPE XI. kongresszusának tananyagából E-learning 1-2-3. 
továbbképzést hoztunk létre, valamint egy Hospice önkéntes képzést  Budapesten. Számos 
más képzésben szakérői közreműködést vállaltunk (OALI, PTE, GYEMSZI-ETI…) 

Előkészítettünk számos új továbbképzést: Palliatív szemlélet a sürgősségi ellátásban 
orvosoknak, szakdolgozóknak (e-learning+gyakorlat), Team-tréning (gyakorlati helyszíni 
képzés hospice team-eknek), Pszicho-szociális képzés, Hospice alapképzés elmélete (e-
learning), melyeknek előkészítése és akkreditációja folyamatban van. 

Nemzetközi kapcsolatainkat ápoltuk és fejlesztettük külföldi hospice szervezetekkel , 
Kutatásokban és modellkísérletekben vettünk részt  

 IAHPC és EAPC kollektív tagsággal rendelkezünk, folyamatosan részt veszünk az EAPC 
tudományos munkacsoportjaiban (Dr. Csikós Á., Dr. Hegedűs K., Dr. Zana Á., Ferdinandy 
N., Schaffer J.), TÁMOP 625B (Dr. Hegedűs K.), ATOME projektben (MHPE), a NÁRCISZ 
Határmenti Szociális Együttműködésben ZEG-Oberwart-Wien (Kerkai Gyné, Schaffer J.,) a 
Trans national train the trainer, Wien programjában (Schaffer J., Farkas K.), a 
Transformational leadership Brassó  projektben (Ferdinandy N., Lukács M., Schaffer J.) és a 
Hospice Österreich Volunteering Task Force-ban (Zana Á., Farkas K., Schaffer J.) 



Szakmai anyagok, információk gyűjtése, hozzáférhetőségük elősegítése  érdekében naprakész 
honlap frissítést végzünk, elektronikus körleveleket küldünk a hospice-t érintő aktualitásokról. 

Gyűjtjük, összesítjük és publikáljuk a hospice betegellátás országos adatait az Egyesület által 
kidolgozott statisztikai adatlap alapján (Dr Hegedűs-Munk). Szakirodalmi ajánlást teszünk 
közzé honlapunkon, vásároljuk és könyvvásárlási lehetőséget biztosítva terjesztjük 
rendezvényeinken és képzéseinken. Szakmai ajánlásokat fordítunk, hozzáférhetőségüket 
honlapunkon biztosítjuk. Kiadjuk a Kharón Thanatológiai Szemle c. elektronikus folyóiratot: 
www.kharon.hu , és részt veszünk az  EAPC Blog http://eapcnet.wordpress.com 
szerkesztésében. 

Társadalmi szemlélet formálás, PR tevékenység  

2013-hoz képest megdupláztuk a médiában való megjelenéseink számát hospice témakörben 
(24), „Mozdulj meg a hospice-ért” címmel táncos, nyilvános Központi Hospice Világnapi 
rendezvényt szerveztünk az Allee Bevásárlóközpontban, koordináltuk és népszerűsítettük a 
hazai világnapi rendezvényeket (24). Az MHPE reklám spot  elérhető weblapunkon, a fb-n, 
YouTube-on, csakúgy, mint az MHPE riportja az ellátásról. Diák Önkéntes Programunkban a 
középiskolai kötelező közszolgálat részeként együttműködtünk a Vendéglátó Idegenforgalmi 
és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskolával. Jelen vagyunk az interneten saját 
honlapunkkal ( www.hospice.hu) a fb közösségi oldalon mint MHPE és Hospice Önkéntesek, 
valamint képzéseink kapcsán szerveződött 7 zárt csoportban 

A fenntartható működés érdekében átalakítottuk gazdálkodási struktúránkat. 
Szervezetfejlesztési folyamat eredményeként önkéntesi hálózatunkat bővítettük, 

Forrásteremtési aktivitásunk az 1%-os kampányunkban, a  NEA és a Richter pályázatain való 
részvételben valamint intenzív PR tevékenységünkben mutatkozott meg. Bővítettük 
forrásteremtő projektjeinket, képzéseket, rendezvényeket és adománygyűjtő akciókat 
szerveztünk. Változatlanul dolgozunk egyesületi tagságunk toborzásán. 

Budapest, 2015. április 17. 

 

Összeállította: Schaffer Judit 

  



Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2014. évi pénzügyi beszámolója 

 

Pénztár 2014. január 01-én nyitó: 82 eFt 
    

Bankszámla 2014. január 01-én nyitó: 2 611 eFt 
    

  
2 693 eFt 

    
       2014. évi bevételek:      

támogatások (vállalkozások): 280 eFt 
   

340 eFt 

támogatások (magánszemélyek): 126 eFt 
   

105 eFt 

pályázatok összesen: 600 eFt 
   

138 eFt 

NEA 600 eFt    
1 % kiutalása: 775 eFt 

   
796 eFt 

tagdíj: 488 eFt 
   

752 eFt 

tanfolyamok bevétele: 5 488 eFt 
   

1 519 eFt 

egyéb bevételek: 940 eFt 
   

866 eFt 

  szakkönyvek értékesítése: 134 eFt 
   

103 eFt 

bankkamat: 6 eFt 
   

60 eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 
 

8 837 eFt 
 

2013-ben: 
 

4 679 eFt 

 



 

2014. évi kiadások:     források: 
  

anyagjellegű kiadások összesen: 193 eFt 
    

irodaszer: 65 eFt   
 

SZJA 1%, NEA 
  

könyvbeszerzés: 127 eFt   
 

készletről, könyvért. 

egyéb költségek, ráfordítások összesen: 7 269 eFt 
    

bérleti díj (iroda+terem): 882 eFt   
 

SZJA 1%, NEA, tanfolyami 

postaköltség: 105 eFt   
 

NEA, tanfolyami 
  

telefon: 87 eFt   
 

NEA, tanfolyami 
  

webprogramozás 91 eFt   
 

tanfolyami 
  

szakértői tevékenység (Narcisz projekt) 644 eFt   
 

Nárcisz projekt 
  

kisértékű eszközök beszerzése 143 eFt   
 

NEA, tanfolyami 
  

előadás, oktatás (orvostanf., h.alap., önk.): 3 003 eFt   
 

SZJA1%, tanfolyami 

tanfolyamok szerv., akkreditációs költségei: 481 eFt   
 

Váll.tám., magán.tám., tanfolyami 

konferencia szervezés 83 eFt   
 

tanfolyami 
  

titkári tevékenység: 780 eFt   
 

NEA, tanfolyami 
  

konferenciák részvételi díja: 100 eFt   
 

tanfolyami 
  

tagdíjak (EAPC Onlus): 56 eFt   
 

tanfolyami 
  

egyéb költségek (javítás, karbantartás stb): 198 eFt   
 

szakkönyv, tanfolyami 

utazás, szállítás: 429 eFt   
 

Nárcisz, tanfolyami 
 

bankköltség: 188 eFt   
 

bankkamat, tanfolyami 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 
 

7 462 eFt 
 

2013-ban 
 

5705 eFt 

  Pénztár 2014. december 31-én záró: 374 eFt 
    

Bankszámla 2014. december 31-én záró: 3 955 eFt 
    

  
4 329 eFt 

    
 


