
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület  2016. évi szakmai beszámolója 

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, a hazai hospice szolgálatok közössége 2016-

ban 44 rendes tagot, 7 pártoló tagot, 8 tiszteletbeli tagot és  47 szerződött önkéntest számlált. 

Az egyesület vezetőségének elnöke Schaffer Judit, Gondoskodás 2000 Ápolási 

Szolgálat, Bp., alelnökei  Dr. Zana Ágnes PhD. SE Magatartástud. Intézet, Bp. és Dr. Benyó 

Gábor, Tábita Ház, Törökbálint. A multidiszciplinaritás fontossága miatt az elnökség 

munkáját Tudományos Tanácsadó Testület segíti, 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, Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat 

, Bp. és Lukács Miklós, PTE KK Palliatív mobil team, Pécs  voltak. 

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

volt. Titkárunk Munk Katalin,könyvelőnk  Szommer Ágnes, önkéntes koordinátorunk: Farkas 

Kinga volt.   

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület  2016. évi tevékenységét az alapszabályban 

felsorolt tevékenységi körök szerint részletezve az alábbiakban mutatjuk be. 

A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése  érdekében 

honlapunkat naprakészen  frissítettük, közzé tettük a hospice ellátást érintő törvényeket, 

rendeleteket, pályázatokat, képzéseket,, szakirodalmat, ellátói adatbázist, híreket, 

rendezvényeket és egyéb információkat.  https://hospice.hu 

Folyamatosan tartottuk a  kapcsolatot tagszervezeteinkkel e-mail-ben, telefonon, 

körlevelekben, személyes megbeszélések keretében. Támogattuk, tájékoztatást nyújtottunk, 

szakmailag segítettük  a  hospice iránt érdeklődőket, a kapcsolódó egészségügyi, szociális, 

oktatási intézményeket, szakmai  és civil szervezeteket, magánszemélyeket, és  önkénteseket. 

2016. októberében koordináltuk a Hospice Világnapi rendezvényeket, az országszerte 

megrendezett 21 rendezvényről hírt adtunk saját weblapunkon és az EAPC honlapján. 

Érdekvédelmi feladatok, állásfoglalások, standardok kialakítása  

Az EEM és az OBDK felkérése alapján tovább dolgoztunk és egyeztettünk Szakmai 

irányelvek fejlesztésén. Szakmai állásfoglalásokat, ajánlásokat készítettünk és juttattunk el a 



döntéshozókhoz és tagszervezeteinkhez. Törvénymódosító javaslatot nyújtottunk be és 

készítettünk elő bérfejlesztési és palliatív  szakmakódok, orvosi jogosultságok témakörében. 

Együttműködtünk és erősítettük kapcsolatunkat az újonnan megalakult  Szakmai Kollégiumi 

Hospice Palliatív Ellátás Tagozatával, mely 2016-ban megalakult 3 fős elnökséggel és 

egyesületünk által delegált 15 fős szakmai tanáccsal működik. Folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot és egyeztetünk az Emberi Erőforrások Minisztériumával, az  ÁNTSZ-szel, a 

MESZK-kel, NEAK-kal, NBF-fel, az  OBDK-val, a MOHE-val és más szakmai 

szervezetekkel. 

Érdekképviseleti és szemléletformáló munkánkat  szakmai és társadalmi szinten is 

kifejtettük. 

Szakmai  érdeklődőknek megrendeztük az MHPE  XII. Országos Kongresszusa 2016. 

májusában Kecskeméten. A rendezvényen 130 fő vett részt, akkreditációs értéke 11 orvosi és 

49 szakdolgozói kreditpont volt. Szakértőink számos, más szakterület szervezésében 

megtartott rendezvényen vettek részt hospice témában tartott prezentációval. 

Az egyesület közreműködésével zajlott szakmai képzések 2016-ban:  6 Orvos 

továbbképzés SE-MHPE Bp., Tanatológia kurzus SE-MHPE Bp., Orvosi licence 

képzés+vizsga SE, Hospice alapképzés Eü+Szoc. Bp., Hospice önkéntes képzés Bp.  

Továbbra is meghirdettük akrreditáltan rendezhető Team-Dream, WÉK szakdolgozói 

képzéseinket. Szakértőink által lőkészítettük a 2017. februárban elindult  OKJ-s Hospice 

szakápoló  képzést a Pannonkincstár szervezésében. E-learning-ként, akkrditáltan elérhetőek 

az MHPE  XII. Kongresszus 1-2-3. napjának témáiből készített képzési anyagaink, a Palliatív 

szemlélet a sürgősségi ellátásban orvosok és szakdolgozók részére és  szakérőink 

közreműködtek más képzések előkészítésében, véleményezésében, értékelésében is. 

Egyesületünk a tagszervezeteinek támogatására előkészítette az ECD tagsági és 

támogatói kártyákat, továbbra is szolgálatonként 100 példányt ingyen kínált a Végsőkig 

kísérni c ímű hozzátartozókat támogató  kiadványából. Informatikai együttműködési 

megállapodást kötöttünk, mely csoportos kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít a 

szerződő tagszervezeteinknek egy felhasználóbarát és saját statisztikai felmérésünk adatait is 

összegző, NEAK kompatibilis, on-line távinformatikai támogatással működő otthoni hospice 

jelentő programra. 



 Tovább építettük nemzetközi kapcsolatainkat külföldi hospice szervezetekkel. 

Kollektív tagja vagyunk az EAPC-nek, folyamatosan részt veszünk az EAPC tudományos  és 

szakmai munkacsoportjainak működésében. Képviseltük hazánkat a Transformational 

leadership Group, Románia,  Train the trainer, Végsőkig kísérni, Hospice Austria 

rendezvényén. Számos prezentációt és posztert jelentettünk be 2017-re, és szakértőink 

készülnek az  EAPC XV. Kongresszusára Madridba.  

Szakmai anyagok, információk és  hozzáférhetőségük elősegítését elsősorban 

elektronikus formában segítjük elő. Előkészítettük az MHPE  honlapjainak megújítását 

(hospive.hu, kharon.hu) melyet folyamatosan frissítünk,  elektronikus körleveleket küldünk a 

fontos eseményekről és változásokról tagszervezeteinknek.  Dr. Hegedűs Katalin és Munk 

Katalin munkája révén összesítettük és publikáltuk a  hospice betegellátás országos adatait 

2016-os évről már egy új, az MHPE által, konszenzussal átdolgozott, frissített on-line 

statisztikai adatlap alapján.  

Szakirodalmi könyvvásárlási és rendelési lehetőséget biztosítunk rendezvényeinken, 

irodánkban és weblapunkon. Szakmai ajánlások, angol és német nyelvű cikkek fordításában 

önkénteseink végeznek pótolhatatlan munkát. 

Társadalmi szemlélet formáló munkánkat PR tevékenységünkkel érjük el. 2016-ban 

média megjelenéseink száma 52 volt. A „Ne legyen több fájdalom!” mottójú Világnapi 

rendezvény országszerte 21 helyszínen zajlott októberben, Egyesületünk Központi Hospice 

Világnapi rendezvénye az Allee bevásárlóközpontban került megrendezésre. Változatlanul 

elérhető az MHPE reklám spot-ja a weblapunkon, facebook-on és a  YouTube-on, akárcsak a 

hospice ellátásról készült riportunk. 

 Diák Önkéntes Programunkban 3 középiskola vesz részt szerződéssel. Jelenleg  2 

weblapunk, 2 facebook közösségi oldalunk és  8 zárt képzési csoportunk működik. Az 

egyesület fb oldala 1.100 követővel, havi átlag 10.000 eléréssel, önkénteseink fb oldala 1.320 

követővel és havi átlag 13.600 eléréssel  működik.  

A betegek és hozzátartozók támogatására strukturáltuk weblapunkat, melyben a 

számukra fontos információk a szakmai hírektől elkülönítve találhatók. Itt kiemeltük 

ellátáskereső menüpontunkat, és az ellátás igénybevételéről és mibenlétéről szóló 

tájékoztatóinkat valamint előkészítettük a Nézőpontváltó Egyesület támogatásával a heti 3x2 



órában betegeket támogató on-line chat-szoba szolgáltatásunkat. Karácsonyi ajándék- 

adománygyűjtést rendeztünk a Van Holnap Zsákos Alapítvány kezdeményezésére, 

közreműködésükkel és önkénteseink segítségével 5 hospice szolgálat betegeinek tudtuk apró 

karácsonyi meglepetésekkel kedveskedni. 

Szeretettel gratulálunk és köszönjük munkáját Kontha Benőnének, aki  a Nők Lapja 

Hősei pályázat nyertese, Dr. Zana Ágnesnek, aki a Semmelweis Egyetem rektori dicséretének 

birtokosa, Dr. Simkó Csabának, aki  a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat 

kitüntetettje, Dulibán Lászlónénak, aki Kossuth Zsuzsanna emlékérmet kapott. Tisztelettel, 

szeretettel őrizzük Dr. Eckhardt Sándor emlékét! 

A fenntartható működésünk érdekében átalakítottuk gazdálkodási struktúránkat, 

kibővítettük önkéntesi hálózatunkat. Működésünk forrásait az  SzJA 1%-os kampányunk, 

számos pályázatunk, jótékonysági rendezvényeink, adománygyűjtő akcióink és nyereséges 

képzési és rendezvényszervezési projektjeink biztosítják. 

Budapest, 2017. április 7. 

Összeállította: Schaffer Judit 



Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2016. évi pénzügyi beszámolója 

 

Pénztár 2016. január 01-én nyitó: 254 eFt 
    

Bankszámla 2016. január 01-én nyitó: 3 937 eFt 
    

  
4 190 eFt 

    
       2016. évi bevételek:      

támogatások külföld (útiktg)  eFt 102 eFt 

támogatások (vállalkozások): 1 127 eFt 
   

653 eFt 

támogatások (magánszemélyek): 347 eFt 
   

109 eFt 

pályázatok összesen: 1 827 eFt 
   

370 eFt 

NEA 16: 1 289 eFt    
NEA 16 normatív: 38 eFt    

NKA 500 eFt    
1 % kiutalása: 708 eFt 

   
915 eFt 

tagdíj: 552 eFt 
   

554 eFt 

tanfolyamok bevétele: 548 eFt 
   

4 228 eFt 

egyéb bevételek: 612 eFt 
   

1 303 eFt 

hospice értekezlet: 9 eFt 
   

366 eFt 

  szakkönyvek értékesítése: 35 eFt 
   

152 eFt 

bankkamat: 9 eFt 
   

14 eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 
 

5 773 eFt 
 

2015-ben 
 

8 766 eFt 

  



 

2016. évi kiadások:     források: 
  

anyagjellegű kiadások összesen: 59 eFt 
    

irodaszer: 27 eFt   
 

SZJA1%, magán.tám. 

könyvbeszerzés: 32 eFt   
 

készletről, könyvért. 

egyéb költségek, ráfordítások összesen: 4 557 eFt 
    

bérleti díj (iroda+terem): 813 eFt   
 

SZJA1%, NEA, vállalk., magán.tám. 

postaköltség: 53 eFt   
 

könyvért., tanfolyami, magán.tám. 

telefon: 105 eFt   
 

tanfolyami, magán.tám. 

webprogramozás 24 eFt   
 

tanfolyami 
  

előadás, oktatás (orvostanf., h.alap., önk.): 937 eFt   
 

SZJA1%, NEA, tanfolyami 

tanfolyamok szerv., akkreditációs költségei: 86 eFt   
 

tanfolyami 
  

Kharón költségei: 500 eFt   
 

NKA 
  

"Végsőkig kísérni" szerkesztés: 50 eFt   
 

SZJA1%, magán.tám. 

Kongresszusszervezés: 119 eFt   
 

kongressz. bev. 
  

Kongresszus költségek (önkéntes): 182 eFt   
 

kongressz. bev., NEA, magán.tám. 

Világnapi molinó: 37 eFt   
 

kongressz. bev., magán.tám. 

titkári tevékenység, honlapfejlesztés: 825 eFt   
 

NEA, vállalk., magán.tám., tagdíj 

tagdíjak (EAPC Onlus): 67 eFt   
 

NEA, kongresszusi bev. 

egyéb költségek: 184 eFt   
 

magán.tám., NEA, tanfolyami 

utazás, szállítás: 438 eFt   
 

kongressz. bev., NEA, magán.tám. 

bankköltség: 106 eFt   
 

NEA, bankkamat, tanfolyami, tagdíj 

ösztöndíj képzésre: 20 eFt   
 

magán.tám. 
  

árfolyamveszteség 11 eFt   
 

magán.tám. 
  

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 
 

4 616 eFt 
 

2015-ben 
 

7 866 eFt 

  Pénztár 2016. december 31-én záró: 16 eFt 
    

Bankszámla 2016. december 31-én záró: 6 611 eFt 
    

  
6 627 eFt 

    
 


