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I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI 

(ALAPADATOK) 

 

 

 Az alapítványt a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 

alapította. A Fővárosi Bíróság 3755. sorszám alatt, a 11.Pk. 70093/3. számú végzésével 1993. 

február 9-én vette nyilvántartásba. A közhasznú szervezetté minősítés időpontja: 1999. 

szeptember 8. 

 

 

 Célja és feladatai: 

 Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység 

keretében: gyermekápolás, gyógyítás tárgyi és spirituális feltételeinek javítása. 

 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 

 Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés: eszközökkel, 

továbbképzési lehetőségekkel. 

Szakmai képzések, továbbképzések külföldi tanfolyamokon, továbbképzéseken 

való részvétel támogatása. 

 Szakmai és tudományos konferenciák, rendezvények anyagi támogatása. 

 Hozzájárulás a Bethesda Gyermekkórház rekonstrukciójához. 

 A kórház diakóniai tevékenységének támogatása. 

 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos 

tevékenység keretében: az erdélyi és kárpátaljai magyarság egészségügyi 

ellátásának segítése eszközökkel továbbképzési lehetőségekkel. 

 Egy esetleges általános célú kórház megszervezése és/vagy felnőtt szakellátás. 

 Ösztöndíjak adományozása. 

 Kiadványok megjelenítésének támogatása. 

 Pályázatok kiírása, illetve a fenti célok érvényesítése érdekében pályázatokon való 

részvétel. 

 Külföldi egyházakkal, társszervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatfelvétel. 

 Együttműködés országokkal és helyi hasonló célú alapítványokkal és külön 

megállapodás alapján önkormányzatokkal, illetve más célú intézményekkel. 

 Euroatlanti integráció elősegítése szociális és egészségügyi területen. 

 

 



II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

 

      a) Közhasznú tevékenységek bevétele( Támogatások) alakulása: 

Az Alapítvány támogatásai magánszemélyek, társaságok, egyéb szervezetek, illetve külföldi 

személyek, szervezetek adakozásaiból és a központi költségvetésből származnak. 

 

   

Közhasznú tevékenységből származó 

bevétel 

                                    

46.298.881                                     

Magánszemélyek 10.188.265 

Egyházak támogatása 4.942.179 

Cégek, vállalkozások felajánlásai 23.190.895 

Perselypénz, diakonia bevétele 34.865 

Alapítványok támogatása 170.984 

Képzés részvételi díj bevétele 1.379.000 

Külföldi támogatás összege 6.392.693 

  

Közhasznú célú, működésre kapott támogatás: 

-  ebből   SZJA 1%   2013. évi fel nem használt 

rész: 49.809.415 

1.128.624 

Kamat+ árfolyamnyereség:            697.377 

KÖZHASZNŰ BEVÉTELEK ÉS 

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 

48.124.882 

 

 

 
       



 b) Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása: 
 

 

           ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK: (51+52+53):                           

42.708.100                                              

 

51. Anyag költségek: 9.619.207 

- Anyag költség: üzemanyag 1.481.089 

- Anyag költség: irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, 

könyvek, e. anyag 

8.138.118 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei: 31.605.341 
- személy- és árú szállítás, bérleti díj:    1.234.980 

-  karbantartás: gépek, járművek, épület:  4.550.808 

-  Hirdetés, reklám, propaganda költsége: 10.646.457 

- Oktatás, konferencia, kongr, tanfoly. költségek: 5.893.788 

- Utazás, posta, vendéglátás, könyv, egyéb 

szolgáltatás  

9.279.308 

53. Egyéb szolgáltatások költségei:                                         1.483.552 
-  bankköltség,biztosítási díjak:1.102.552   

54. Személyi jellegű költségek 7.025.080 
 -  Bérköltség 5.691.774 

 -  Bérjárulékok:    1.333.306 
 

 

   c) 57.   Értékcsökkenés összege:                                 6.286.909                                                                                             
                                                                                                   

          d) 86. Cél szerinti juttatások kimutatása:                          26.223.458                                        
                                                                                               

           Egyéb ráfordítások ellentételezésére adott támogatás:                                                                                                 
             - ebből 

 

Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás                                            

26.223.458 
Bethesda KH Labor épület átépítésének támogatása 12.166.434 

Bethesda KH „C”épület rekonstrukciójára támogatása 6.281.584 

Bethesda KH  S.G.S Minőségbiztosítási rendsz. felülvizsg. tám. 457.200 

Bethesda KH  KIDS Program támogatása 5.588.918 

Bethesda KH  Lélegeztető ballon beszerzés támogatása 249.809 

Bethesda KH „B”épület (Filadelfia) felújításának támogatása 820.238 

Albert Schweitzer Alapítvány kreatív prog. támogatása 115.650 

Bethesda KH - Konyhai mérleg, íróasztal, fotelágy tám. 120.889 

Bethesda KH - Vérkészítmény beszerzés tám.(svájci adom.) 422.736 
                                                                                                                                                                                                  

 

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZ: 82.424.414.   
 



       e.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás 

mértékének kimutatása: 

          

           Az SZJA 1%- ból visszaut + előző évi felhaszn.különb.            50.938.039,- Ft, 

        

          amelyből  2014. évre 49.809.415,-Ft elhatárolásra került 

 

 

 

        f.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

  

- A SZJA 1 %-t, valamint az előző évek maradványait az alapító okiratban  

              Meghatározott, közhasznú feladatokra használta fel. 

 

 

  

        g.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 

              kimutatása 

 

- Az alapítvány tisztségviselői – kurátorok, képviselő – az alapítványtól semmilyen 

  juttatásban, költségtérítésben nem részesültek. 

 

 

 

III. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 

 

 

Alapítványunk elsődleges célja a Bethesda Gyermekkórház fejlesztése, rekonstrukciójának 

támogatása, orvosi műszerek, segédeszközök beszerzése, gyermekprogramok szervezése, 

bonyolítása, beteg gyermekek táboroztatásának segítése, a kórházban folyó gyógyító munka 

tudományos hátterének – továbbképzések, konferenciák látogatásának – támogatása. A 

végleges fejlesztési célra adott pénzeszközök a „d” pontban részletezésre kerültek: amelyek 

a nagyobb értékű fejlesztéseket, felújításokat, eszközbeszerzéseket tartalmazza. Mindezeket 

azonban az Alapítvány támogatása nélkül nem sikerült volna megvalósítani. 

 

Több pályázatot írtunk itthoni szervezetekhez forrásteremtés céljából, konkrét programok 

lebonyolításához. (MVM Partner, K&H Bank, SCA) 

 

A kórház dolgozóival és önkéntesekkel, az elmúlt évekhez hasonlóan nyári táborokat 

szerveztünk epilepsziás, onkológiai, pulmonológiai beteg gyermek, égéssérült, 

rehabilitációs ellátásban részesülő gyermekek részére. 

 

Támogatásokat nyújtottunk a kórház műszaki fejlesztéséhez, felújításához, osztályok 

átépítéséhez, felújításához 

 
 



IV.  A 2013. évi  MÉRLEG ÉS VAGYON ALAKULÁSA 

 

 

 A beszámoló készítés és a könyvvezetés sajátosságait a számvitelről szóló 2000. Évi C. 

törvény a 224/2000. (XII.19) számú illetve a 350/2011. (XII.30) kormányrendelet 

szabályozza. Az alapítvány kettős könyvvitelt alkalmaz és ebből adódóan éves közhasznú 

beszámoló készítésére kötelezett. 

 

 

 2013. december 31-i záró állomány: 

 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:                   208.740.257,00 

 

      Épületek tartozékai:                  200.737.069,00 

Egyéb gépek:                       1.121.963,00 

Járművek:                       6.881.225,00 

 

 

KÖVETELÉSEK:                   349.400,00      

 

Adójellegű követelések:                                                    23.735,00 

Egyéb követelés:                                                              325.665,00                                                              

 

 

 

PÉNZESZKÖZÖK:                       70.640.967,00 

 

Bankszámlák:                    63.797.320,00 

Devizaszámla:                      4.856.388,00 

Pénztárszámla:                         287.259,00 

Lekötött betét:                                                              1.700.000,00 

 

 

 ESZKÖZÖK   ÖSSZESEN:                                                                       279.730.624,00                           

 

Induló tőke:             500.000,00 

Tőkeváltozás:                261.510.908,00 

Mérleg sz.eredmény:                                              - 34.299.532,00   

    

Rövid lejáratú kötelezettség:        2.209.833,00 

Költs.ellent.kapott (SZJA 1%) támog.elhatár.       49.809.415,00 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:                      279.730.624,00 

 

 

 

 

 

 

 



Az Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenysége során - 34.299.532,- Ft összegű 

vagyoncsökkenés keletkezett, amelyet a jelentős felújítási támogatás befolyásolta.  

  Az alapítvány az Alapító Okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte a 

tevékenységét 2013-ban. 

 

 

Budapest, 2014. május 25.         
 

                                                                                         

                                                                                          ………………………………… 

         Kuratórium elnök 

 

 

Záradék: 

 

A közhasznúsági jelentést a kuratórium: 2014/1. számú határozatával, 2014. május 30-án 

elfogadta. 


