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BEMUTATKOZÁS

Az Alapítvány  önálló  jogi  személy,  más  szervezetnek nem tagja.  Tevékenységét  a 
magasabb szintű betegellátás érdekében végzi.

Az  Alapítvány  1999.  március  18-án  alakult  az  abban  az  évben  100  esztendős 
Honvédkórház  centenáriumi  rendezvénysorozatának,  kiadványának  finanszírozására.  Az 
alapító  Dr. Janata Vilmosné magánszemély,  volt Honvédkórházi kollega, aki ugyan 1999-
ben már nem dolgozott az intézményben, de a kórház iránti lojalitásának megnyilvánulásaként  
fontosnak tartotta meghatározó közreműködését az Alapítvány létrehozásában. 
2000. márciusában – az Alapító Okirat közhasznú feladatokkal történő módosítását követően 
– a Fővárosi Bíróság határozatában közhasznúvá minősítette a szervezetet.

Vezető  szerve:  5 fős  kuratórium;  tagjai  –  az  elnök kivételével  –  több évtizede  a 
kórházban dolgozó munkatársak. Képviseleti jogosultsága az Elnöknek és a Titkárnak van, az 
operatív és adminisztratív ügyeket a Titkár intézi a megalakulás óta, személyére az alapító tett 
javaslatot.  A  gyakran  változó  pénzügyi-számviteli  és  adó  szabályok  által  előírt  rend 
biztosítása  érdekében  2000-től  könyvelői  céget bízott  meg  a  szervezet.  Alkalmanként 
szükségessé vált jogi szakértő közreműködése is.

2003-tól – miután az Alapítvány éves bevétele meghaladta az 5 millió Ft-ot –  3 fős 
Felügyelő Bizottság ellenőrzi a működést és a gazdálkodást. Tagjai kórházi dolgozók.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI

- A magasabb szintű betegellátás érdekében javítja az infrastrukturális feltételeket;
- Műszerek,  orvosi berendezések,  egyéb gyógyító eszközök beszerzéséhez anyagi 

támogatást nyújt;
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- Ápolja a Honvédkórház hagyományait, a szervezeti kultúrát; erősíti a dolgozókban 
az intézethez való kötődést.

KÖZHASZNÚ CÉLOK

- Az egészségügyi és szociális célú hazai és külföldi oktatásokat, továbbképzéseket, 
valamint  szakmai  rendezvények  megvalósítását,  az  azokon  való  részvételt 
támogatja;

- Anyagilag ösztönzi a kórházban folyó tudományos tevékenységet;
- Szakmai  kongresszusokon,  konferenciákon  való  részvételt  elsősorban  abban  az 

esetben támogatja az Alapítvány, ha a kórház dolgozója a rendezvényen előadással 
szerepel.

GAZDÁLKODÁS

Az Alapítvány gazdasági tevékenységét a jogszabályok, az Alapító Okirat vonatkozó 
pontjai és a Gazdálkodási Szabályzat előírásai alapján végzi.

Bevételi források:
 Támogatások (cégek és magánszemélyek),
 2001-től vállalkozási tevékenység,
 2004-től a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásai.

Támogatások: 
Egy-egy konkrét, az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú célok 
megvalósítása érdekében
-  cégek,  vállalkozások,  vállalatok  által  utalt  összegek  (meghatározó 
hányaduk céltámogatás);
- kisebb részben hálás betegek, vagy hozzátartozójuk által a betegellátás 
köszönetéül befizetett összegek;
- természetbeli adományok (orvostechnikai műszerek, eszközök).

Vállalkozási tevékenység:
2007-ig a bevételek kb. 50 %-a (kedvezményes vásárok, rendezvények 
szervezése, egyéb szolgáltatások biztosítása); 
2011-ben és 2012.ben a befektetés hozamrésze. 

SZJA 1 %: A  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  a  közhasznúvá  minősített 
szervezet  három  év  működés  után  fogadhatja  el  a  személyi 
jövedelemadó 1 %-át, amelyet az APEH (NAV) évente egy összegben 
utal a számlára. 2004-ben:     904.720.- Ft

2005-ben:     1.006.490.- Ft 
2006-ban:     1.390.450.- Ft
2007-ben:     1.474.180.- Ft 
2008-ban:     513.900.- Ft
2009-ben:     367.950.- Ft
2010-ben:  278.970.- Ft
2011-b en:  290.150.- Ft
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2012-ben:  362.000.- Ft.

2007-től a bevételek szinte 98%-át a pénzbeli és természetbeli adományok, illetve az 
SZJA 1 %-os felajánlásai tették ki. 
 

Befektetés:

2003-ban Államilag garantált értékpapír befektetést eszközölt az Alapítvány, azzal a 
szándékkal, hogy hozamaival együtt ez az érték „biztonsági tartalékul szolgál” arra az esetre, 
ha valamilyen oknál fogva az Alapítvány átmenetileg finanszírozási válsághelyzetbe kerülne 
(valamilyen oknál fogva mindenféle támogatás megszűnne). A kuratórium döntése értelmében 
likviditási problémák esetén elsősorban a hozamrész aktiválható. 

Első ízben 2011. januárjában, majd 2012. decemberében kényszerült  az Alapítvány 
arra, hogy a hozamot, illetve az értékpapír kis részét értékesítve áttegye a folyószámlájára. 

KÖZHASZNÚ CÉLOK FINANSZÍROZÁSA 2000-2012.

Műszer- és eszközbeszerzések, fejlesztések
(orvosi, ápolási, informatikai, ügyviteli): 131.384.000.- Ft
Továbbképzés, szakmai konferenciákon, kongresszusokon
való részvétel, tudományos tevékenység támogatása:   42.313.000.- Ft
Szervezeti kultúra fejlesztése, hagyományőrzés     7.793.000.- Ft
ÖSSZESEN:                                                                                                181.490.000.- Ft   

Az Alapítvány a vásárolt, illetve természetbeli támogatásként átvett tárgyi eszközöket 
Adományozási Okirattal tulajdonba átadja a Honvédkórháznak.

A JELEN ÉS A JÖVŐBENI FELADATOK

2011. év végétől számos jogszabályváltozás érinti a non profit szervezetek – így az 
alapítványok – működését. A szigorító rendeleteknek való megfelelés érdekében módosítani 
szükséges  az  Alapító  Okiratot.  A  feladatok,  a  Gazdálkodási  Szabályzat  átgondolásával, 
szükség  szerinti  megváltoztatásával  arra  törekszik  a  kuratórium,  hogy  a  jó  gazda 
gondosságával,  jogszerűen  működtesse  továbbra  is  az  Alapítványt,  méltóvá  tegye  a 
„közhasznú” minősítés megőrzésére annak érdekében, hogy még hosszú ideig, sokoldalúan 
segíthesse munkájával a Honvédkórház színvonalas betegellátó tevékenységét. 

Pácserné Bozi Judit
 kuratóriumi titkár
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