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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
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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
60.765.995
Magánszemélyek
Egyházak támogatása
Cégek, vállalkozások felajánlásai

26.246.226
840.425
23.277.253

Perselypénz, koszorúmegváltás bevétele

255.540

Alapítványok támogatása

450.000

Biztosítási (bónusz) és gk. értékesítési bevétel

1.502.217

Külföldi támogatás összege

8.194.334

Közhasznú célú müködésre kapott támogatás:
- ebből SZJA 1% 2011.évi fel nem használt rész: 26.520.935

79.623.883

Központi költségvetésből, pályázati úton elnyert támogatás:

10.842.933

- ebből NFÜ: 10.842.933

10.842.933

Kamat+ árfolyamnyereség:
KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK
ÖSSZESEN:

2.683.013
153.915.824

b) Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása:
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:(51+52+53):

48.339.985

51. Anyag költségek:

6.595.300

- Anyag költség: üzemanyag
- Anyag költség: irodaszer, nyomtatv, folyóirat, könyvek, e. anyag

1.315.549
5.279.751

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei:

40.264.169

- Személy és áruszállítás, bérleti díj:
- Karbantartás: gépek, járművek, épület:
- Hirdetés, reklám, propaganda költsége:
- Oktatás, konferencia, kongresszus, tanfolyam költségek:
- Utazás, posta, vendéglátás, könyv. egyéb szolgáltatás

1.513.005
2.507.832
18.921.200
6.912.637
10.409.495

53. Egyéb szolgáltatások költségei:

1.480.516

- Bankköltség, biztosítási díjak: 1.096.676
54. Személyi jellegű költségek

7.255.052

- Bérköltség
- Bérjárulékok:
- Reprezentáció:

5.123.419
1.428.391
703.242

c) 57. Értékcsökkenés összege:
d) 86. Célszerinti juttatások kimutatása:

5.718.081
104.549.087

Egyéb ráfordítások ellentételezésére adott támogatás:
- ebből
Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás
104.549.087

Bethesda KH gyógyszer beszerzés támogatása
Bethesda KH Beléptető rendszer kiépítésének tám.
Bethesda KH III. Csecsemő Osztály felújítása
Bethesda KH Labor hideg-melegvíz rendszer, klíma beszerelés
Bethesda KH.”C” épület felújítás támogatása (elektromos, gépészeti)
Bethesda KH Műsz.O.gk.karb, Semmelweis program támogatása
Bethesda KH Kreatív programok, auditálás támogatás
Bethesda KH MOL pályázati támogatás átadása
Bethesda KH „C”épület (Filadelfia) felújításának hozzájár.

10.000.000
7.022.087
56.437.342
1.971.216
3.873.830
904.940
597.200
304.800
5.354.844

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZ.: 165.862.205
e.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól kapott
támogatás mértékének kimutatása:
- Az NFÜ-től kapott támogatás a Norvég Projekt lezárására: 10.842.933 Ft .
- Az SZJA 1%- ból visszaut + előző évi fel nem használt:
79.623.883 Ft
f.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
- Az NFÜ-től kapott támogatását az alapítvány a kórházi, energetikai beruházás
kivitelezésére fordította,
- 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.
Támogatásokat nyújtottunk a kórház műszaki fejlesztéséhez, felújításához, osztályok
átépítéséhez, felújításához. A 2012-es év nagy építészeti projektje volt a Csecsemő
Osztály felújítása, mely az utolsó volt a kórház osztályai közül, amely még nem volt
renoválva azt követően, hogy a Református Egyház visszakapta régi tulajdonát, a
kórházat.
Emellett támogattuk a két kórházépület lépcsőinek felújítását. Három osztályra
elektronikus vezérlésű beléptető ajtót építettünk ki, valamint belekezdtünk a valamikori
diakonissza anyaház, a Filadelfia „C” épület felújításához, ahol anyaszobákat, orvosi
szobákat, öltöző helyiségeket, vendégszobákat szeretnénk a következő években
kialakítani.
Több pályázatot írtunk itthoni és külföldi testületekhez, forrásteremtés céljából, konkrét
programok lebonyolításához. (MOL, MVM, svájci közösségek, holland gyülekezetek,
egyesületek)
A kórház dolgozóival és önkéntesekkel, az elmúlt évekhez hasonlóan nyári táborokat
szerveztünk epilepsziás, onkológiai, pulmonológiai beteg gyermek, égéssérült,
rehabilitációs ellátásban részesülő gyermekek részére, melyek költségeit szintén az
alapítvány vállalta.

A 2012. 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.

2012. december 31-i záró állomány
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:
Épületek tartozékai:
Egyéb gépek:
Járművek:
KÖVETELÉSEK:
Adójellegű követelések:
Egyéb követelés:
PÉNZESZKÖZÖK:
Bankszámlák:
Devizaszámla:
Pénztárszámla:
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Induló tőke:
Tőkeváltozás:
Mérleg szerinti eredmény:
Rövid lejáratú kötelezettség:
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

214.951.728,00
204.978.648,00
1.728.605,00
8.244.475,00
349.399,00
23.734,00
325.665,00
48.922.781,00
36.124.334,00
11.723.327,00
1.075.120,00
264.223.908,00
500.000,00
273.457.289,00
- 11.946.381,00
2.213.000,00
264.223.908,00

Az Alapítvány 2012. évi közhasznú tevékenysége során -11.946.381,- Ft összegű
vagyoncsökkenés keletkezett, amely jelentős mértékben a Csecsemő Osztályon elvégzett
felújítási munkálatok támogatásának köszönhető.
Az alapítvány az Alapító Okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte a
tevékenységét 2012-ben.
Budapest, 2013. május 23.
…………………………………
Kuratórium elnök

Záradék:
A közhasznúsági jelentést a kuratórium: 2013/1. számú határozatával, 2013.május 31-én
elfogadta.

