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A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület - a hazai hospice szolgálatok közössége - 2015-ben 

46 rendes, 56 pártoló tagot és 8 tiszteletbeli tagot számlált. 36 szerződött önkéntes segítette 
munkánkat 

Vezetőségünk 3 tagú elnökségből és 4 tagú tudományos tanácsadó testületből áll. 

Vezető tisztségviselőink : 

elnök:   Schaffer Judit, Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat, Bp.  

alelnökök:  Dr. Zana Ágnes PhD. SE Magatartástudományi Intézet, Bp. 

Dr. Benyó Gábor, Tábita Ház, Törökbálint. 

A Tudományos Tanácsadó Testületünk tagjai:  

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

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

Dr. Kegye Adrienne, Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat , Bp. 

Lukács Miklós, PTE KK Palliatív mobil team, Pécs  

Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Kerkai Gyuláné, Dr. Opitz Viktória és Dr. Pikó Béla 

Az MHPE titkára: Munk Katalin, könyvelője: Szommer Ágnes,  Önkéntes koordinátora: 
Farkas Kinga 

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2015. évi tevékenységét az alapszabályban felsorolt 
tevékenységi körök szerint végezte. 

A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködését honlapunk megújítása, naprakész 
frissítésével szolgáltuk. Hírt adtunk minden hospice ellátást érintő törvényi változásról, 
rendeletekről, pályázatokról, oktatásról, szakirodalomról, névre településre és ellátási formára 
szűrhető ellátói adatbázist működtetünk a www.hospice.hu oldalunkon.  

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot tagszervezeteinkkel e-mailes és postai levelezéssel, 
elektronikus körlevelekkel, telefonon, és félfogadási időben személyesen is. Folyamatos 
tájékoztatást adtunk és tartottunk a kapcsolatot a hospice iránt érdeklődőkkel és az ellátáshoz 
kapcsolódó egészségügyi, szociális, oktatási stb. szervezetekkel, magánszemélyekkel, 
önkéntesekkel. 

A Hospice Világnapi rendezvényeket koordináltuk, hírt adtunk róla és publikáltuk 
honlapunkon, a médiában itthon és összesítő riportot adtunk róla a nemzetközi szervezetek 
honlapjain 2015. októberében. 



Változatlanul dolgozunk a Szakmai irányelvek megújításán, melyet kezdetben az EEM, majd 
a GYEMSZI-ETI végül OBDK felkérésére frissítettünk. Szakmai állásfoglalásokat, 
ajánlásokat és komplex törvénymódosító javaslatok nyújtottunk be a gyermek hospice, az 
önkéntesség, a szakmai minimumfeltételek, a mobil team és a szakmakódok témájában, 
javaslatot tettünk a Palliatív Szakmai Kollégium megalakítására. 

Változatlanul tartjuk a kapcsolatot, egyeztetünk az EEM, ÁNTSZ, MESZK, OEP, NBF, 
OBDK és más szakmai szervezetekkel, képviseljük a hospice ellátásra szorulók, az ellátásban 
dolgozók és a szolgálatok érdekeit, a hospice ellátás minőségének védelmét. 

Szemléletformáló tevékenységünket szakmai és társadalmi szinten is végezzük. Szakmai 
szemléletformálás terén megszerveztük az MHPE Országos Értekezletét 2015. áprilisában 
Budapesten számos szakmai képzést szerveztünk 2015ben is. 

6 Orvos továbbképzést és tanatológiai kurzust a Semmelweis Egyetemmel Budapesten, és 
vizsgával záruló orvosi licence képzést is, mely azonban az érdeklődés hiányában elmaradt. 

Akkreditált szakdolgozói képzéseink közül 4 Hospice alapképzést egészségügyi és szociális 
szakdolgozóknak, akkreditációval, 2 Hospice önkéntes képzést Budapesten rendeztünk meg. 
Elindítottuk E-learning-jeinket a XI. Kongresszus 1-2-3 témáiból. Új képzésünk a Palliatív 
szemlélet a sürgősségi ellátásban orvosok és szakdolgozók részére, kétszeri meghirdetéssel is 
sajnos érdeklődés hiányában elmaradt.  

Szakmai szakértőkkel szakérői közreműködésben veszünk részt a SE, PTE, GYEMSZI-ETI, 
MESZK, MOHE és más szervezetek munkájában. 

Nemzetközi kapcsolataink külföldi hospice szervezetekkel az- IAHPC és EAPC kollektív 
tagságunk révén valósul meg. Folyamatosan részt veszünk az EAPC tudományos 
munkacsoportjaiban (Dr. Csikós Ágnes, Dr. Hegedűs Katalin, Dr. Zana Ágnes, Ferdinandy 
Nóra, Schaffer Judit). 

Osztrák magyar együttműködéssel és támogatással adtuk ki 10.000-es példányszámban a 
Végsőkig kísérni c. tájékoztató füzetünket súlyos betegek hozzátartozói részére, melyet a 
hospice szolgálatokon keresztül juttatunk el a rászoruló családokhoz. 

Nemzetközi vezetői tréningen (Transformational Leadership) vettünk részt Brassóban. 
(Ferdinandy Nóra, Lukács Miklós, Schaffer Judit), Bécsben az EAPC Hospice Austria 2. 
Symposiumán (Dr. Zana Ágnes, Farkas Kinga, Schaffer Judit), az EAPC XIV. Kongresszusán 
Koppenhágában, ahol 1 előadással (Dr. Hegedűs Katalin) és 3 poszterrel képviseltük 
hazánkat.  

Számos kutatásban és modellkísérletben vettünk részt.  

Szakmai anyagok, információk gyűjtése, hozzáférhetőségük elősegítését elsősorban a 
honlapunkon valósítjuk meg. A hospice betegellátás országos adatainak összegzését és 
publikálását az Egyesület által kidolgozott statisztikai adatlap alapján (Dr Hegedűs-Munk) 
folytattuk. 



Foglalkozunk szakirodalom vásárlásával, terjesztésével, könyvvásárlási lehetőséget 
biztosítunk az érdeklődőknek. 

 A Kharón Thanatológiai Szemle folyóiratunk kiadása internetes változatban elérhető a 
www.kharon.hu , az EAPC Blog a http://eapcnet.wordpress.com oldalon. 

Társadalmi szemlélet formálásunk, PR tevékenységünket tükrözi az egyesület 30 média 
megjelenése hospice témakörben, „Rejtett életek” címmel Központi Hospice Világnapi 
rendezvényünk, az országszerte 16 helyszínen megrendezett Világnapi rendezvény sorozat. 

MHPE reklám spotunk elérhető weblapunkon , a facebook-on és a YouTube-on csakúgy, mint 
20 perces riportunk a hospice ellátásról. 

Diák Önkéntes Programunk a középiskolások közösségi szolgálatához adaptálva és integrálva 
valósult meg a Vendéglátó Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és 
Szakiskolával együttműködésben. 

Az MHPE, Hospice Önkéntesek, és végzett diákjaink 7 zárt csoportjával jelen vagyunk 
facebook közösségi oldalon.  

2015-ben elnyertük a Semmelweis Garancia Védjegyet, mely által az EEM, OBDK, NBF 
tanúsítja, hogy egyesületünk az adományokat tisztességesen használja fel. 

Fenntartható működés érdekében a gazdálkodási struktúránkat átalakítottuk, 
szervezetfejlesztést hajtottunk végre, kibővítettük önkéntesi hálózatunkat. Forrásteremtő 
munkánkat az SzJA 1%-os kampánnyal, a NEA-hoz és az NBF-OBDK- hoz benyújtott és 
elnyert pályázatok révén, valamint PR tevékenységünknek köszönhetően mind nagyobb 
nyilvánosság és támogatói kör bevonásával tudjuk biztosítani. Bővítettük forrásteremtő 
projektjeinket, képzéseinket, rendezvényeinket, és adománygyűjtő akcióinkat.  

Kecskemét, 2016. május 6. 

    Összeállította :  

Schaffer Judit 

        elnök 



Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2015. évi pénzügyi beszámolója 

 

Pénztár 2015. január 01-én nyitó: 374 eFt 
    

Bankszámla 2015. január 01-én nyitó: 3 955 eFt 
    

  
4 329 eFt 

    
       2015. évi bevételek:      

támogatások külföld (útiktg) 102 eFt 
 

támogatások (vállalkozások): 653 eFt 
   

280 eFt 
támogatások (magánszemélyek): 109 eFt 

   
126 eFt 

pályázatok összesen: 370 eFt 
   

600 eFt 
NEA 15: 350 eFt    

NEA 15 normatív: 20 eFt    
1 % kiutalása: 915 eFt 

   
775 eFt 

tagdíj: 554 eFt 
   

488 eFt 
tanfolyamok bevétele: 4 228 eFt 

   
5 488 eFt 

egyéb bevételek: 1 303 eFt 
   

940 eFt 
hospice értekezlet: 366 eFt 

    
  szakkönyvek értékesítése: 152 eFt 

   
134 eFt 

bankkamat: 14 eFt 
   

6 eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 
 8 766 eFt 

 
2014-ben 

 
8 837 eFt 

 



 

2015. évi kiadások:     források: 
  

anyagjellegű kiadások összesen: 1 928 eFt 
    

irodaszer: 222 eFt   
 

SZJA 1%, NEA 
  

könyvbeszerzés: 145 eFt   
 

készletről 
  

"Végsőkig kísérni" előállítási költsége: 1 562 eFt   
 

Hospiz Österreich, vállalati (Erste) 
egyéb költségek, ráfordítások összesen: 5 938 eFt 

    
bérleti díj (iroda+terem): 1 041 eFt   

 
SZJA 1%, NEA, tanfolyami 

postaköltség: 86 eFt   
 

NEA, tanfolyami 
  

telefon: 98 eFt   
 

tanfolyami 
  

webprogramozás 92 eFt   
 

tanfolyami 
  

előadás, oktatás (orvostanf., h.alap., önk.): 2 686 eFt   
 

SZJA1%, tanfolyami, vállalati 
tanfolyamok szerv., akkreditációs költségei: 260 eFt   

 
magán.tám., tanfolyami 

titkári tevékenység, könyvelés: 740 eFt   
 

NEA, tanfolyami 
  

konferenciák részvételi díja: 36 eFt   
 

tanfolyami 
  

tagdíjak (EAPC Onlus): 55 eFt   
 

NEA, tanfolyami 
  

egyéb költségek (javítás, karbantartás stb): 251 eFt   
 

szakkönyv, tanfolyami 
utazás, szállítás: 479 eFt   

 
útiktg.tám., NEA, tanfolyami 

bankköltség: 91 eFt   
 

NEA, bankkamat, tanfolyami 
NEA visszautalása 24 eFt   

 
NEA 

  
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 

 7 866 eFt 
 

2014-ben 
 

7 462 eFt 

  Pénztár 2015. december 31-én záró: 254 eFt 
    

Bankszámla 2015. december 31-én záró: 3 937 eFt 
    

  
4 190 eFt 

    
 


