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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. 

A Fővárosi Törvényszék jelenleg a: 01-01-0003755-ös szám alatt tartja nyilván az alapítványt. 

 
 

 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, külföldi személyek adakozásaiból 

        és a központi költségvetésből származnak. 

   

Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 49.859.652 

Magánszemélyek adományai 17.111.195 

Egyházak adománya 891.650 

Cégek, Vállalkozások felajánlásai 26.269.945 

Perselypénz, koszorúmegváltás adományai 158.435 

Alapítványok adományai: 300.000 

Hagyaték (Rábai Lídia) bevétele: 1.794.660 

Külföldi adományok összege: 3.333.767 

  

Támogatások: 65.035.650 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályáz. támogatás                                                  3.360.000 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás:  

ebből   SZJA 1%   2015. évi fel nem használt része: 55.353.392 

56.415.451 

 

Nemzeti Rehabilitációs Hivatal támogatása 539.130 

Dizseri díj támogatása 1.492.581 

KIDSZ támogatására                                                                                                    3.228.488 

Kamat+ árfolyamnyereség: 96.633 

  

KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK ÉS 

ÁRFOLYAM NYERESÉG ÖSSZESEN: 
114.991.935 

 

        

 



 

   b) Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása: 
 

 

 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:(51+52+53):                     91.561.628                                              
 

51.Anyag költségek: 28.814.135 

- Anyag költség: üzemanyag 1.042.068 

- Anyag költség: irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, kisértékű 

eszközök, építőanyag, bútorok, e. anyag 

27.772.067 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei: 60.939.304 
- Személy- és áruszállítás, bérleti díj:    1.997.043 

-  Karbantartás: gépek, járművek, épület felújítás, ”Filadelfia    

C”épület - Anyák Háza kialakítása 

27.481.392 

- Hirdetés, reklám, propaganda költsége: 8.943.849 

- Oktatás, konferencia, kongresszus, tanfolyam költségek: 6.655.506 

– - Utazás, posta, vendéglátás, gyermekcsoportok, 

gyermektáborok belépői, könyvelés, egyéb szolgáltatások. 

15.861.514 

53. Egyéb szolgáltatások költségei:                                         1.808.189 
-  Bankköltség, biztosítási díjak: 1.380.939  

   
54. SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK 10.716.139 
 -  Bérköltség 8.809.333 

 -  Bérjárulékok:    1.805.850 

 -  Jóléti és kulturális költség 100.956 
 

 

   c) 57.   ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉRTÉKE:                      6.298.802                                                                                          
                                                                                                      

          d) 86.  CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA:                  4.102.928                                        

                                                                                                 

           Egyéb ráfordítások ellentételezésére adott támogatás:                                                                                                 
             - ebből 

Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás                                

4.102.928 
Bethesda KH Infúziós pumpa beszerzés tám. 2.056.000 

Bethesda KH. S.G.S Minőségbiztosítási Felülvizsgálat támogatása 

(Audit) 

495.300 

Bethesda KH. szociálisan rászorulók támogatása –Fasor 500.000 

Bethesda KH. fonendoszkóp, Havrix vakcina besz. tám.  165.158 

Bethesda KH. takarítószerek és egyéb támogatására 886.470 

  

                                                                                                                                                                                   

d1) Egyéb ráfordítás:  (árfolyam nyereség):                                                  59.917                                                                                                                                                                                                                              
 

 



 

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK  ÖSSZ:  112.739.414             
 

 

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

mértékének kimutatása: 

          

           Az SZJA 1%- ból visszaut+ előző évi felhaszn.különb.            56.415.451- Ft, 

                                  

           (a 2015. évben átutalt SZJA 1% 55.353.392,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 legnagyobb fejlesztés 2015-ben egy Anyák háza, vendég- és ügyeleti szobák 

kialakítása; fürdőszoba, zuhanyzófülkék kiépítése volt, a helyiségek teljes bútorozása, 

melynek költségét az Alapítvány biztosította. Az épület külső színezése részben megtörtént. 

Szintén az Alapítvány pénzügyi segítségével létrejött egy új szakrendelő (ADHD), 

amelyben a számítógépeket, a bútorokat és a berendezéseket is az Alapítvány biztosította. 

Ezeket a fejlesztéseket az Alapítvány nem valósíthatta volna meg a SZJA 1%-ának 

felajánlása, magánszemélyek illetve vállalkozások támogatásai nélkül. 

 

Kórház dolgozóival és önkéntesekkel, az elmúlt évekhez hasonlóan nyári táborokat 

szerveztünk epilepsziás, onkológiai, pulmonológiai beteg gyermek, égéssérült, 

rehabilitációs ellátásban részesülő gyermekek részére. Kirándulásokat szerveztünk, moziba 

vittük valamint múzeumokat látogattunk velük.  

Finanszíroztuk az Égés Osztályhoz kapcsolódó prevenciós munkát. 

 

Támogatásokat nyújtottunk a kórház műszerezettségének javításához, számítógépeket és 

egyéb gépek beszerzéséhez járultunk hozzá. 



 
 

IV. A 2015. 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. 

Az Alapítvány a beszámolóját az OBH-n keresztül letétbe helyezi. 

 

 

 

 2015. december 31-i záró állomány: 

 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:             195.334.677 

 

      Épületek tartozékai:                 192.253.911                    

      Egyéb  gépek:                                                                1.155.082 

      Járművek:                                                                      1.925.684 

 

     KÖVETELÉSEK:          349.400    

Adójellegű követelések:                                                    23.735                                                              

Egyéb követelés:                                                              325.665 

 

 

PÉNZESZKÖZÖK:                 90.528.156 

 

Bankszámlák:                  81.377.618 

Devizaszámla:                    6.737.245 

Pénztárszámla:                       713.293 

Lekötött betét:                                                              1.700.000 

 

 ESZKÖZÖK   ÖSSZESEN:                                                                       286.212.233                           

 

 

 

Induló tőke:               500.000 

Tőkeváltozás:                  225.813.724 

Mérleg sz. eredmény                                                      2.252.521                                                                                                               

Rövid lejáratú kötelezettség:                   2.292.596 

Költs. ellent. kapott (SZJA 1%) támog. elhatár.          55.353.392 

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:              286.212.233 

 

 

 

 

 



 

 

Az Alapítvány 2015. évi közhasznú tevékenysége során 2.252.521,-Ft összegű vagyon- 

növekedés keletkezett. 

Az alapítvány az Alapító Okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte a 

tevékenységét 2015-ben. 

 

 

Budapest, 2016. május 31.         
 

                                                                           

               

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

         Kuratórium elnök 

 

 

Záradék: 

 

A közhasznúsági jelentést a kuratórium: 2016/3. számú határozatával, 2016. május 31-én 

elfogadta. 


