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A MAZSIHISZ Szeretetkórházért Alapítvány 

Közhasznúsági jelentése a 2002. évrıl 

 

A MAZSIHISZ Szeretetkórházért Alapítványt (továbbiakban: Alapítvány) 2001. május 25-

én jegyezték be a Fıvárosi Bíróságon 8254 szám alatt, és ettıl az idıponttól kezdıdıen 

közhasznú szervezetként mőködik. 

 

Az Alapítvány célja az Alapító Okiratban részletezettek szerint  a MAZSIHISZ 

Szeretetkórházban korszerő betegellátási struktúra kialakítása, az intézmény gyógyító, 

egészségügyi rehabilitációs tevékenységének, továbbá a kórház mindennapi 

mőködtetésében a hitéleti követelmények megtartásának – különös figyelemmel a vallási 

szabályok szerinti étkezésre – folyamatos segítése. 

 

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapító Okiratban rögzített 

tevékenységek közül elsısorban a kórház  

- gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenységét, 

- a szociális tevékenységet, és idıs korúak gondozását, 

tevékenységeket támogattuk. 

 

Az Alapítvány Számviteli politikája 

 

Az Alapítvány Számviteli politikáját a többször módosított 2000. évi C. tv., az alapítványok 

nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló IM rendelet és az alapítványok gazdálkodási 

rendjérıl szóló 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet alapján – a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével alakította ki, és alkalmazta a gyakorlatban.  

 

Könyvvezetési kötelezettségének egyszeres könyvviteli formában, számítógépes számviteli 

program használatával tesz eleget.  Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy 

elkülönítetten tartja nyilván az alaptevékenységek bevételeit, de a könyvviteli rendszer 

lehetıséget nyújt a vállalkozási tevékenységek bevételeinek és költségeinek elkülönítésére is 

a számlatükör szerint. Az alapítvány eddigi mőködése során vállalkozási tevékenységet nem 

végzett. Költséghely-költségviselı jellegő másodlagos költségelszámolást az alapítvány nem 

vezet. 



 

A bevételek a számlatükörben részletezettek figyelembe vételével a következık alapján 

kerülnek megbontásra: 

- MAZSIHISZ támogatás, 

- költségvetési támogatás 

- alapítványok támogatása 

- jogi személyek támogatása, 

- magán személyek támogatása, 

- pályázatok, és egyéb támogatások, 

- kamatok 

 

A költségek, ráfordítások, befektetések megbontása: 

- befektetett eszközök részletezése, 

- az alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek, 

- az alapítvány céljának megfelelıen nyújtott ráfordítások és támogatások. 

 

Az alapítvány elkészítette a törvény elıírásainak megfelelı egyszerősített mérleg, amely 

valósághően mutatja be vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét. 

 

A vagyoni helyzet alakulása 

 

1. Befektetett eszközök 

Tárgyév folyamán az alapítvány 2292 eFt-ot fordított beruházásra, elsısorban 

számítástechnikai eszközökre, illetve felszerelték a kórházat az ápoltak komfort érzetét 

jelentısen emelı ablakredınyöket. A korház betegeinek kulturális, ismeretterjesztési 

igényeinek kielégítésére erısítı berendezést, elektromos orgonát vásároltunk. 

 

2. Forgó eszközök bemutatása 

A vagyonállományt teljes egészében a pénzeszközök teszik ki, amely a magas likviditásra 

utal. A zárás idıszakában az alapítvány, követelésekkel nem rendelkezik. 

 

3. Saját tıke változása 



Az alapítvány 2001. évi induló tıkéje 1 millió forint volt. 2002. évben a mőködés 

eredményeként a saját tıke 5244 eFt-tal növekedett és így a zárás idıszakában 6 244 

290.-forint. 

A saját tıke növekedésének tényezıi a következıkbıl tevıdtek össze: 

- jogi személyek támogatása      1 800 000.- 

- magán személyek támogatása      6 925 000.- 

- pályázat            510 000.- 

- kamatok            132 925.- 

Összesen:         9 367 925.- 

 

A fenti összegbıl  

- a mőködési kiadások              70 470.- 

- a kórháznak nyújtott támogatás      3 052 865.- 

Összesen:         3 123 335.- 

 

4. Kötelezettségek  

Az alapítvány kötelezettséggel mérleg fordulónapon nem rendelkezik. 

 

Tájékoztató adatok 

 

Az alapítvány nem foglalkoztat munkavállalókat. Tiszteletdíj kifizetésre nem került. A 

vezetı tisztségviselık és a kuratórium, valamint az Felügyelı Bizottság tagjai díjazásban 

nem részesültek. 

 

Az alapítvány kuratóriuma a 2002. évi beszámolót jóváhagyta. 

 

 

Budapest, 2003. május 30. 

 

 

 

                                                                              Dr. Deutsch Zsuzsanna 

                                                                                         kuratóriumi elnök 

 



 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

A MAZSIHISZ Szeretetkórházért Alapítvány 2002. évben kifejtett alapítványi 

tevékenységérıl 

 

 

A Fıvárosi Bíróság által 8254 számon nyilvántartott közhasznú alapítvány az alapító 

okiratában foglaltaknak megfelelıen, a teljes körő nyilvánosságot a kórház honlapján 

történı közzététel útján biztosítja, és alapító okiratban foglaltak értelmében az alapítvány 

székhelyén – elızetes egyeztetés után – bárki betekinthet, azokról saját költségén másolatot 

készíthet. 

 

Az alapítvány bevételei adományokból, támogatásokból és pályázatokon elnyert összegekbıl 

tevıdött összeg. Az alapítvány beszámolási idıszakban vállalkozási tevékenységet nem 

végzett, bevételeit az alaptevékenység érdekében felmerült költségekre, és a célokban 

megjelölt tevékenységi kör támogatására fordította.  

 

Az alapítvány pénzforgalma – az alapító okiratban kitőzött célok szerint – 2002. évben 

meghaladta az 5 millió forintot, így a jogszabályi elıírásoknak megfelelve az Felügyelı 

Bizottság 2002. évben is folyamatosan ellenırizte az alapítvány tevékenységét.  

 

Az alapítvány tevékenységei 

 

1. A kórházi egészségmerızési, betegség megelızési feladatok magasabb színvonalú 

teljesítése érdekében számítástechnikai eszközök beszerzésével segítettük a kórház 

tevékenységét. 

 

2. Az alapítvány által megpályázott és elnyert pályázat a következı volt: 

 

-  A Magyar Országgyőlés Társadalmi szervezetek bizottság pályázata társadalmi 

szervezetek mőködési célú támogatása. 

 

Az alapítvány támogatói 



 

Amint az az elızıekbıl megállapítható volt, az alapítvány támogatói elsısorban 

magánszemélyek (a bevétel 74 %-a), jogi személyek által nyújtott eseti támogatások a 

következık voltak: 

- Infrarend Kft.      240 000.- 

- Agrár-Vas Szolg. Kft.    300 000.- 

- Vár Ruházati Kft.     240 000.- 

- VideoSpitz Bt.     150 000.- 

- Cash Car Kft.        90 000.- 

- Technogen Kft.     120 000.- 

- 77 Elektronika     100 000.- 

- Linberd Bt      120 000.- 

- Poligram Bt.      150 000.- 

- Balinfoker      120 000.- 

- Erlicht and Littner     170 000.- 

Összesen:               1 800 000.- 

 

Tartós támogatási szerzıdést az alapítvány nem kötött. Az adományozók részére az 

alapítvány az adóigazolásokat kiadta. 

 

 

Budapest, 2003. május 30. 

 

 

 

 

Dr. Deutsch Zsuzsanna 

kuratóriumi elnök 

Szinai T. József 

titkár 

 

                                                                             

 

 

 


