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I.
A Hírös Manus Alapítvány
2005. évi számviteli beszámolója

Megnevezés

adatok 1000 Ft-ban
2004. év
2005. év

A.

1.613

1.131

44

23

Tárgyi eszközök:

1.569

1.108

Eszközök bruttó értéke:
Elszámolt értékcsökk.:
Tárgy évi értékcsökk.:
Össz. értékcsökkenés:
Eszközök nettó értéke:

5.880
3.630
637
4.267
1.613

5.940
4.075
734
4.809
1.131

Befektetett eszközök
Immateriális javak:
I.

II.

B.

Befektetett pénzügyi eszközök:
Nem rendelkezik az alapítvány.

Forgóeszközök:

2.260

1.732

I.
II.
II.

Készletek leltár szerinti értéke: 0

0

Követelések:

500

500

III.

Értékpapírok:

0

0

III.

Pénzeszközök:
Bankszámla egyenlege:
Pénztár egyenleg:
Pénzeszközök összesen:

1.759
1
1.760

1.170
62
1.232

Eszközök /aktívák/ A + B összesen:

3.873

2.863

Források:

C.

Saját tőke:

3.314

1.814

51

51

3.263

1.763

Naplófőkönyvben könyvelt: 2.649
Eszközök nettó értéke
1.613
Készletek nettó értéke:
--4.262
Tárgyévi eredmény:
- 999

1.650
1.131
--2.781
- 1.018

I. Induló tőke:
/Nyitó adat szerint/
III. Tőkeváltozás:

D.
E.

Céltartalék: nincs
Kötelezettségek:

559

1.049

559

1.049

Források /passzívák/C+D+E összesen: 3.873

2.863

Ebből:
Hosszúlejáratú:
Rövidlejáratú:

nincs

II.
Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
2005. év
Kapott költségvetési támogatások: (1000 Ft-ban)
Támogató megnevezése:

támogatás összege

támogatott cél

APEH 1 % SZJA

719

(559)

közhasznú tevékenység

Nemzeti Civil Alapprogram
Pályázat alapján elnyert támog.
(első részlete)

150

(0)

közhasznú tevékenység

Megjegyzés: zárójelben a 2004. évi adat szerepel!
1 % felhasználás
Kifiz.időp.
Febr.16.
Febr.16.
Ápr.22.
Máj. 24.
Máj. 25.
Jún. 06.
Jún.16.
Szept. 06.
Szept. 16.
Szept. 16.
Okt.13.
Dec.02.
Dec.02.
Dec.03.
Dec.03.
·
·

megnevezés
összeg
Synthes továbbképzés 1 fő műtősnő
19.200
AO.B Kurzus továbbképzés 1 fő
50.000
Osteológia kongr.résztv.díj 1 fő assziszt. 23.000
MTT Délmagyaro.kongr. 2 fő részv.díj 16.100
1 fő kézseb.szakvizsga díj
25.000
1 fő részv. MTT kongr. részv.Keszth.
8.050
1 fő részv. MTT kongr.részv.díj
8.050
3 db poszter készítés költsége
39.000
1 fő Pécsi MT. Konr.részv.Pécs.
13.000
3 fő Pécsi Kongr. utiktg
10.266
Lábsebészeti szeminárium 1 fő részv.
12.500
Poszter készítés ktge.(Assisi kongr.bemut)10.000
1 fő Szeged szakv.előtti továbbk.utiktg. 49.536
betegbehívórendszerhez 1 db monitor
49.988
4 db kamerával
Sürgősségi BA 1 db televízió
44.988
Összesen:
378.678 *

A 378.678 Ft összeg a 2004. évi 1 % 558.618 Ft tartalékból került felhasználásra,
a 179.940 Ft maradvány és a 2005. évi 719.505 Ft felhasználása a következő évre
húzódik át.

A 150 e Ft NCA pályázati összeg felhasználása 2006. évben történik.
2005. évben egyéb költségvetési támogatásban az alapítvány nem részesült, lásd az V.
számú mellékletben részletesen felsoroltakat.

III.
Kimutatás a vagyon felhasználásról
2005. év
1000 Ft-ban
Induló tőke:
Előző évi:
Tárgy évi:

51
51

Változás:

nincs

Tőkeváltozás:
Megnevezés

előző évi

Növekedésre ható tényezők
Csökkenésre ható tényezők
Tárgyévi eredmény

-

tárgy évi

változás

991

545

446

1.990

1.563

- 427

999

- 1.018

19

A tárgy évi eredmény az előző évhez képest csökkenést mutat. Csökkent a kapott
támogatások összege, de csökkentek a költségek is. Ennek oka, hogy a kapott
pályázati támogatást terhelő kiadások csak 2006. évben jelentkeznek.

IV.
Kimutatás
a célszerinti juttatásokról
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatások:

1000 Ft-ban

Juttatás megnevezése

2005.év

2004. év

Pénzbeli juttatások

-

-

Ebből:

adóköteles
adómentes

-

-

Természetbeni juttatások

1.100

1.093

Ebből:

1.100

1.093

adóköteles
adómentes

Továbbutalt támogatás

-

95

Ebből: pénzösszeg
eszköz érték

-

95

összesen:

1.100
eltérés:

1.188
+ 88

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan az alapítvány
2004. és 2005. évben sem természetben sem pénzben támogatást nem nyújtott.

V.
Kimutatás a kapott támogatásokról
2005. év
Támogató
megnevezése

Támogatott
cél

Támogatás összege
előző év
tárgy év

1. Központi ktgv.szervtől

0

0

2. Elkülönített állami pénzalap

0

150

3. Helyi önkormányzat

0

0

4. Kisebbségi települési önkorm.

0

0

5. Települési önkormányzatok

0

0

6. Magánszemélyek

100

0

7. Egyéni vállalkozó

0

0

8. Jogi személyiségű gazd.társ.

0

100

9. Jogi szem. nélküli társaság

0

0

10.Közhasznú szervezet

0

0

11.Külföldi szervezet

0

0

12.Külföldi magánszemély

0

0

559

719

14.Továbbutalási céllal kapott tám.

0

0

15. Egyéb

0

0

669

969

13.SZJA 1 % /APEH/

Kapott támogatások összesen:

Változás
%
E Ft

* eszközadomány

A támogatott cél: közhasznú feladat /1997. évi CLVI. Tv. 26 §. c. pont szerint:
1. gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység tárgyi és személyi feltételek
támogatása,
2. tudományos tevékenység, kutatás támogatása

VI.
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2005. évi

Juttatás megnevezése

Juttatás összege
Előző évi
Tárgy évi

Cél szerinti szolgáltatások értéke
Természetbeni juttatások

-

-

- SZJA mentes
- SZJA köteles

-

-

Értékpapír juttatások

-

-

Munkabérek

-

-

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

-

-

Költségtérítések

-

-

Adott kölcsönök
Ebből kamatmentes kölcsönök

-

-

Egyéb juttatások

283

394

Összesen:

283

394

Eltérés
%
e Ft

VII.
Összefoglaló értékelés a közhasznú tevékenységről
és az alapítvány 2005. évi gazdálkodásáról.

A Hírös Manus Alapítvány 1991. óta végzi tevékenységét. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a
PK.163/1991/221 sorszám alatt jegyezte be. A kiemelten közhasznú besorolást 1998. január
1-től kapta meg.
Kiemelten közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26 § c. pontja szerint az alábbiak:
01. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység
03. tudományos tevékenység, kutatás
15 évvel ezelőtt az alapítványt az alapítók azért hozták létre, hogy a kézsebészeti tevékenység
Kecskeméten is elindulhasson. Ma már a hazai és nemzetközi szakmai körökben is elismerik
a „kecskeméti”kézsebészetet. Későbbiekben a traumatológiai terület támogatását is felkarolta
az alapítvány.
Az utóbbi években a kiemelten közhasznú tevékenységek közül a nagyobb hangsúly a
tudományos munkára és a szakmai továbbképzésekre helyeződött.
2005-ben orvosaink, gyógytornászaink összesen 27 sikeres előadást tartottak hazai és
nemzetközi tudományos rendezvényeken. A beszámoló mellékletét képezi az előadók és
előadások tételes felsorolása. 2005. évben Göteborgban rendezték az Európai Kézsebész
Kongresszust, melyen alapítványunk támogatásával vehetett részt 2 orvos kollega, ahol
lehetőséget kaptak a Kecskeméten végzett új műtéti eljárás poszter képeinek bemutatására.
Szintén poszter bemutatásra kapott meghívást Olaszországba fiatal orvos munkatársunk,
akinek a kiutazási költségeihez nyújtott támogatást az alapítvány.
Jelentős szakmai szervezetekhez csatlakozott az alapítvány. A tagsági díjak jelentős részét az
alapítvány biztosítja: ezek közül a legjelentősebbek: Magyar Traumatológus Társaság,
Magyar Kézsebészeti Társaság, Magyar Kézterápiás Társaság, Váll és Könyöksebészeti
Egyesület, Artroscópos Táraság.
A Magyar Kézsebész Társaság vezetőségi tagjaként évek óta aktívan részt vesz kórházunk
részlegvezető kézsebész főorvosa, míg a Magyar Sportsebészet Trauma szekciójának
munkájában alapítóként tevékenykedik a traumatológiai osztály vezetője.
Az alapítvány anyagi lehetőségeinek függvényében elsősorban a kecskeméti megyei
kórházban dolgozó traumatológus és kézsebész orvosok, gyógytornászok, műtősnők és más
egészségügyi dolgozók rendszeres továbbképzését segíti. Kiemelten támogatja a hazai és
nemzetközi tudományos fórumokon történő részvételeket és tapasztalatcsere lehetőségeket,
valamint nyelvi képzésekhez nyújt támogatást.
A traumatológiai osztály a Szegedi Orvostudományi Egyetem akkreditált oktató helye, így
teljes körűen részt vesz a rezidens ill. szakorvos képzésben is. Az oktató-kutató munka
korszerű informatikai eszközpark nélkül nem tud működni. Az alapítvány az elmúlt
időszakban 1,5 millió forint értékben vásárolt informatikai eszközöket. Beszerzésre került
többek között egy nagy teljesítményű plazma monitor és különböző számítástechnikai eszköz.

Ezek a technikai eszközök teszik lehetővé, hogy a műtőn kívül, utólag is jó képminőségben
felvételről is bemutathassanak új műtéti eljárásokat, melyből a traumatológián és a
kézsebészeten 2005. évben 4 új eljárást vezettek be. A tudományos előadások anyagait
szintén csak informatikai úton előállított formában tudják hasznosítani. A kórházi
költségvetési források szűkössége miatt az ilyen jellegű költségekre kevés pénz áll
rendelkezésre. Ezért fontos, hogy pályázati forrásokat is keressen az alapítvány. 2005. évben a
Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán 300.000 Ft-ot nyert az alapítvány. Ennek a pályázati
támogatásnak a jelentős részét szintén informatikai eszközök beszerzésére fordította az
alapítvány.
A Kecskeméti Megyei Kórházba „beözönlő” baleseti sérültek nagy száma (2005. évben:
74454 járó beteg, és 7593 fekvő beteg) és a speciális esetek is szükségessé teszik a korszerű
és hatékony egészségügyi ellátást. Ehhez nemcsak a tárgyi, hanem személyi feltételek is
ugyanolyan fontosak. A betegek gyorsabb gyógyulásának esélyeit növeli, ha jól képzett
szakemberek látják el. Mindezt alátámasztják azok a a statisztikai adatok, mely szerint egyre
nagyobb számban keresik fel szakrendeléseinket az ország különböző területeiről érkező
betegek.
Az alapítvány 2005. évi gazdálkodási tevékenysége:
Közhasznú tevékenységéből származó összes bevétele: 545 e Ft. volt.
Kapott adományok összege: 100 e Ft,
melyet vállalkozásoktól és gazdasági társaságoktól kapott az alapítvány. Magánszemélyektől
2005 évben nem érkezett támogatás.
Költségvetési támogatás:
Az APEH 1 % felajánlásból 720 e Ft-ot kapott, mely kötelezettségként került kimutatásra,
mert a felhasználásra csak 2006. évben került sor.
Az előző évi 1 % -ból bevételként 379 e Ft került elszámolásra.
A Nemzeti Civil Alapprogram pályázaton 300 e Ft támogatást nyert az alapítvány. 2005.
évben előlegként 150 e Ft érkezett be, de ennek felhasználása is 2006 évben történik, ezért a
beszámolóban kötelezettségként kell kimutatni.
Az alapítvány egyéb költségvetési támogatásban nem részesült.
Egyéb bevételek:
Banki kamatokból: 66 e Ft bevétele származott az alapítványnak.
Vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért ilyen jellegű bevétele sem keletkezett.
Az alapítvány bevételei az előző évhez viszonyítva csökkenést mutatnak. Ez abból
adódik, hogy a beérkezett költségvetési támogatásokat az áthúzódó teljesítés miatt
követelésként kellett kimutatni.

Közhasznú tevékenységek költségei és a ráfordítások:
A 2005. évi összes kiadás: 1563 e Ft. volt
Személyi jellegű kifizetés: nem történt.
Dologi kiadások:

1.444 e Ft.

Ebből:
Anyagjellegű kiadások: 41 e Ft.
Irodaszerek, nyomtatványok, poszter tartó, bélyegzők stb.
Továbbképzésre és tudományos munka támogatására: 936 e Ft került kifizetésre
1 fő (műtősnő) Szeged Synthes továbbképzés 19
1 fő (orvos) AO Bázis kurzus
50
1 fő Szeged szakvizsga köt.továbbképzés
50
1 fő „Lábseb” szeminárium
12
1 fő (assziszt.) osteokongr. részv.díj
23
2 fő Göteborg Kézseb Világkongr. részv. 519
4 fő MTT Délm.o. kongr. részv.díj
32
1 fő kézseb.szakviszga díj
25
3 fő Pécs Kongr.sz. részv.díj
23
2 fő nyelvi képzés,CD,könyv
163
10 db szakkönyv
20
Különböző szakmai társasági és egyesületi tagsági díjakra 157 e Ft-ot fizetett ki az
alapítvány.
Ezáltal kedvezőbb feltételekkel vehetnek részt továbbképzéseken és konferenciákon
munkatársaink.
MTT tagsági díj:
Kézterápiás tagság.
Artroscópos tagság.
Kézsebészeti tagság.
Váll, könyök Egyesület.
Egyéb költségek
Ebből: hirdetési díjak 63
Posta, bank ktg:
32
Poszterek, fotók:
116
Telefon ktg:
22
Kongr. ktg.megh.
9

78 e Ft
12 e Ft
15 e Ft
42 e Ft
10 e Ft
242 e Ft

Eszköz beszerzésekre: 119 e Ft került kifizetésre.
A kézsebészeti szakrendelésen betegbehívó rendszer kiépítéshez kamerák és monitorok,
valamint a sürgősségi ambulanciára selejt pótlásként 1 db televízió került beszerzésre.
Az alapítvány vagyonában csökkenés mutatkozik. A tárgy évi pénzügyi eredmény
szintén csökkent, de a kötelezettségként nyilvántartott összegek figyelembe vételével már
kedvezőbb a pénzügyi helyzet.
Az alapítvány 2005. évi tevékenységét összegezve az alapító okiratában foglalt
közhasznú céljainak megfelelően végezte feladatát. Szerény mértékű volt az anyagi
támogatás, de jelentős az a szellemi erőforrás, melyet a tudományos továbbképzések
keretében biztosított. Sajnos tevékenységét nagyban befolyásolják az egyre csökkenő
anyagi lehetőségek. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a propagandára és a támogatók
megnyerésére.
Az alapítvány továbbra is folytatni szeretné közhasznú tevékenységét. Ehhez igyekszik
minél több támogatót megnyerni a cél érdekében.

Kecskemét, 2006. május 30.

Dr Kertész Gábor
Alapítvány titkára

Dr Zakupszky Zoltán
kuratórium elnöke

Záradék: a közhasznúsági jelentést a legfőbb testület 4/2006. számú határozatával elfogadta.

