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I.
A Hírös Manus Alapítvány
2005. évi számviteli beszámolója

Megnevezés

adatok 1000 Ft-ban
2005. év
2006. év

A.

1.131

1.976

23

65

Tárgyi eszközök:

1.108

1.910

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

5.940
4.075
734
4.809
1.131

7.551
4.809
766
5.575
1.976

Befektetett eszközök
Immateriális javak:

I.

II.

B.

Befektetett pénzügyi eszközök:
Nem rendelkezik az alapítvány.

Forgóeszközök:

1.732

1.281

I.

Készletek leltár szerinti értéke: 0

0

II.

Követelések:

500

500

III.

Értékpapírok:

0

0

III.

Pénzeszközök:
Bankszámla egyenlege:
Pénztár egyenleg:
Pénzeszközök összesen:

1.170
62
1.232

777
4
781

Eszközök /aktívák/ A + B összesen:

2.863

3.257

Források:

C.

Saját tıke:

1.814

2.637

51

51

1.763

2.586

Naplófıkönyvben könyvelt: 1.650
Eszközök nettó értéke
1.131
Készletek nettó értéke:
--2.781
Tárgyévi eredmény:
- 1.018

632
1.976
--2.608
- 22

I. Induló tıke:
/Nyitó adat szerint/
II. Tıkeváltozás:

D.
E.

Céltartalék: nincs
Kötelezettségek:

1.049

620

1.049

620

Források /passzívák/C+D+E összesen 2.863

3.257

Ebbıl:
Hosszúlejáratú:
Rövidlejáratú:

nincs

I/A
Hírös Manus Alapítvány
pénzforgalmi elszámolás
2006. január 1- tıl december 31-ig
1000 Ft-ban

Bevételek:
Adományok, kapott támogatások:
Ebbıl: magánszemélyektıl:
15
Vállalkozások, jogi személyiségő társaságoktól: 2.197
APEH 1 % SZJA felajánlásból befolyt
Kamat bevétel:
NCA pályázat 2005. évrıl áthúzódó 2. részlet
Egyéb bevétel
Tárgy évi pénzforgalmi bevételek összesen:

2.212

620
65
150
62
3.109

Kiadások:
Személyi jellegő költségek: nem került kifizetésre
Dologi költségek:
Anyagjellegő kiadások:
45
Továbbképzés, konferencia részvételi díjak,
Szállás költség, utazási költség, kongresszusi ktg.
1.101
/részletezés külön/
Kézsebész Kongresszus Kmét (étkezési ktg-ek után
befizetett SZJA és EHO)
171
Tagsági díjak:
Magyar Traumatológus Társaság , Magyar Kézsebészeti
Társaság, Magyar Kézterápiás Társaság,
Magyar Artroscópos Társaság :
157
Egyéb költségek:
330
(poszter készítés díja, bank, posta, készenléti telefon
ktg, operációs szemüvegjavítás, hirdetési díjak)

1.805

Eszköz beszerzések:
(infúziótároló szekrények trauma V. em., bútorok,
Számítógép, nyomtató, monitor NCA pályázatból,
Plazma monitor a konferencia terembe)

1.755

Tárgy évi költségek és kiadások összesen:

3.560

2006. évi pénzügyi eredmény:
bevételek:
3.109
kiadások: - 3.560
tárgy évi pénzügyi eredmény: - 451

Pénzforgalmi egyeztetı:
2005. évi záró pénzkészlet: 1.732
2006, évi bevételek:
+ 3.109
2006. évi kiadások
- 3.560
2006. évi záró pénzkészlet: 1.281

II.

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
2006. év
Kapott költségvetési támogatások: (1000 Ft-ban)
Támogató megnevezése:
APEH 1 % SZJA

támogatás összege

támogatott cél

899

közhasznú tevékenység

Nemzeti Civil Alapprogram
300
(Pályázat alapján elnyert támogatás)

közhasznú tevékenység

1 % felhasználás
2004. évrıl 180 e Ft tartalék és a 2005. évben befolyt 719 e Ft, összesen: 899 e Ft-ot 2006.
évben használta fel az alapítvány.
Informatikai eszközökre
Továbbképzésre
Tudományos ea.poszter
Összesen:

670 e Ft
167 e Ft
62 e Ft
899 e Ft

Tételes kimutatás a közhasznú beszámoló külön mellékletében található.
A 2006 évben befolyt 620 e Ft 1 % felhasználására 2007-ben kerül sor.
Pályázati támogatás felhasználása:
A Nemzeti Civil Alapprogramtól elnyert 300 e Ft pályázati összeget az alábbi célokra
használta fel az alapítvány:
Informatikai eszközök (2 db számítógép, 1 monitor, 1 nyomtató)
Dologi kiadásokra (hazai tagsági díjakra 20 e Ft, hirdetési díjakra 40 e Ft.)
Összesen:

2006. évben egyéb költségvetési támogatásban az alapítvány nem részesült.
(tételes felsorolás az V. mellékletben.)

240 e Ft
60 e Ft
300 e Ft

III.

Kimutatás a vagyon felhasználásról
2005. év
1000 Ft-ban
Induló tıke:
Elızı évi:
Tárgy évi:
Változás:

51
51
nincs

Tıkeváltozás:

Megnevezés

elızı évi

tárgy évi

változás

Növekedésre ható tényezık

545

3.538

+ 2.993

Csökkenésre ható tényezık

1.563

3.562

+ 1.999

24

+ 994

Tárgyévi eredmény

- 1.018

-

A tárgy évi eredmény az elızı évhez képest pozitív egyenleget mutat. Jelentıs a
tıke növekedésére ható tényezık összege, vagyis a kapott támogatások és egyéb
bevételek összege lényegesen meghaladja az elızı évi bevételeket. A csökkenı
tételeknél is jelentıs növekedés tapasztalható, mert a kapott pályázati támogatást
terhelı kiadások csak 2006. évben realizálódtak és az 1 % tartalékok felhasználása
szintén 2006-ban történt meg.

IV.
Kimutatás
a célszerinti juttatásokról

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatások:

1000 Ft-ban

Juttatás megnevezése

2006.év

2005. év

Pénzbeli juttatások

-

-

Ebbıl:

adóköteles
adómentes

-

-

Természetbeni juttatások

1.093

1.101

Ebbıl:

1.093

1.101

Továbbutalt támogatás

95

1.755

Ebbıl: pénzösszeg
eszköz érték

95

1.755

1.188

2.856

adóköteles
adómentes

összesen:
eltérés:

+ 1.668

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan az alapítvány
2005. és 2006. évben sem természetben sem pénzben támogatást nem nyújtott.

V.
Kimutatás a kapott támogatásokról
2006. év

Támogató
megnevezése

Támogatott
cél

1. Központi ktgv.szervtıl

Támogatás összege
elızı év
tárgy év
0

0

150

150

3. Helyi önkormányzat

0

0

4. Kisebbségi települési önkorm.

0

0

5. Települési önkormányzatok

0

0

6. Magánszemélyek

0

15

7. Egyéni vállalkozó

0

0

100

2.197

9. Jogi szem. nélküli társaság

0

0

10.Közhasznú szervezet

0

0

11.Külföldi szervezet

0

0

12.Külföldi magánszemély

0

0

719

620

14.Továbbutalási céllal kapott tám.

0

0

15. Egyéb

0

0

2. Elkülönített állami pénzalap

8. Jogi személyiségő gazd.társ.

13.SZJA 1 % /APEH/

Kapott támogatások összesen:

969

Változás
%
E Ft

* eszközadomány

2.982

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 vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról
2006. évi

Juttatás megnevezése

Juttatás összege
Elızı évi
Tárgy évi

Eltérés
%
e Ft

Cél szerinti szolgáltatások értéke
Természetbeni juttatások

-

-

- SZJA mentes
- SZJA köteles

-

-

Értékpapír juttatások

-

-

Munkabérek

-

-

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

-

-

Költségtérítések

-

-

Adott kölcsönök
Ebbıl kamatmentes kölcsönök

-

-

Egyéb juttatások

394

335

Összesen:

394

335

- 17 %

A vezetı tisztségviselık a fenti kimutatásban szereplı egyéb juttatáson kívül sem
természetben sem pénzben az alapítványtól nem részesültek támogatásban.

VII.
Összefoglaló értékelés a közhasznú tevékenységrıl
és az alapítvány 2006. 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-tıl kapta meg.
Kiemelten közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26 § c. pontja szerint az alábbiak:
01. egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység
03. tudományos tevékenység, kutatás
15 évvel ezelıtt 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. Késıbbiekben 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 helyezıdött.
2006-ben orvosaink, gyógytornászaink összesen 30 sikeres elıadást tartottak hazai és
nemzetközi tudományos rendezvényeken. A beszámoló mellékletét képezi az elıadók és
elıadások tételes felsorolása.
Országos szakmai szervezetekhez csatlakozott az alapítvány. A tagsági díjak jelentıs részét az
alapítvány biztosítja: ezek közül a legjelentısebbek: Magyar Traumatológus Társaság,
Magyar Kézsebészeti Társaság, Magyar Kézterápiás Társaság, Váll és Könyöksebészeti
Egyesület, Artroscópos Táraság. A szakmai szervezetek kedvezményes részvételi lehetıséget
biztosítanak a különbözı tudományos konferenciákon és kongresszusokon valamint az írásos
formában is megjelentetett elıadások anyagait, kiadványokat rendelkezésre bocsátják.
Az alapítvány anyagi lehetıségeinek függvényében elsısorban a kecskeméti megyei
kórházban dolgozó traumatológus és kézsebész orvosok, gyógytornászok, mőtısnık és más
egészségügyi dolgozók rendszeres továbbképzését segíti. Kiemelten támogatja a hazai és
nemzetközi tudományos fórumokon történı részvételeket és tapasztalatcsere lehetıségeket,
valamint nyelvi képzésekhez nyújt támogatást.
A traumatológiai osztály a Szegedi Orvostudományi Egyetem akkreditált oktató helye, így
teljes körően részt vesz a rezidens ill. szakorvos képzésben. Az oktató-kutató munka korszerő
informatikai eszközpark nélkül nem tud mőködni. Az alapítvány anyagi támogatásával elmúlt
idıszakban több millió forint értékben sikerült informatikai eszközöket beszerezni.
Beszerzésre került többek között egy nagymérető plazma monitor. Ezáltal olyan korszerő
technikai feltételeket sikerült teremteni, hogy a mőtı és a referáló helység között kiépített

videólánc segítségével új mőtéti technikák élesben történı bemutatása is lehetıvé vált. Így
sympoziumok szervezésére is lehetıség nyílik.

A tudományos munkára nagy hangsúlyt fektet a traumatológia és kézsebészet vezetése.
Minden jelentıs hazai és nemzetközi kongresszuson jelen vannak. Az elmúlt évben 30
elıadásukat tartották bemutatásra érdemesnek a tudományos bizottságok.
2006-ban 4 új mőtéti eljárást is bevezettek a traumatológián és a kézsebészeten. Mivel a
kórházi költségvetési források egyre csökkennek, ezért nagy segítséget jelentenek az
alapítvány által nyújtott támogatások. 2006-ban több, mint 20 fı részesült anyagi
támogatásban, hogy részt vehessen továbbképzésen.
A Kecskeméti Megyei Kórházba „beözönlı” baleseti sérültek nagy száma (2006. évben: az
ellátott járó betegek száma meghaladta a 70 ezret, a fekvıbeteg szám pedig 4500 fıt.)
szükségessé teszi a korszerő 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
Ezért fontos, hogy különbözı pályázati forrásokat is felkutasson az alapítvány. 2005. évben a
Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán 300.000 Ft-ot nyert. Ebbıl a pénzbıl 2006-ban fıként
informatikai eszközök beszerzésére került sor. Egy újabb NCA pályázaton 285 ezer Ft
mőködési célú támogatást sikerült megnyerni. Igaz ugyan, hogy ezt a pénzt csak 2007-ben
utalja ki a Kincstár.
Megjegyzés: elkészült az alapítvány önálló honlapja: www.hirosmanus.hu
Az információs anyagok összeállítása folyamatban van, a legfrissebb alapítványi híreket
szeretnénk naprakészen közzétenni. Többek között itt olvashatóak az alapítványi beszámolók
és egyéb hírek az alapítvány életébıl.
Az alapítvány bevallási és jelentési kötelezettségeinek határidıben eleget tett.

Az alapítvány 2006. évi gazdálkodási tevékenysége:
Közhasznú tevékenységébıl származó összes bevétele: 3.109 e Ft volt.
Kapott adományok összege: 2.212 e Ft,
melybıl 2.197 e Ft-ot vállalkozásoktól és gazdasági társaságoktól kapott az alapítvány.
Magánszemélyektıl 2006.évben 15 e Ft adomány érkezett.
Költségvetési támogatás:
Az APEH 1 % felajánlásból 620 e Ft-ot kapott, mely kötelezettségként került kimutatásra,
mert a felhasználása csak 2007. évben történik.
Az elızı évi 1 % -ból bevételként 899 e Ft került elszámolásra.
A Nemzeti Civil Alapprogram pályázaton 300 e Ft támogatást nyert az alapítvány. 2005.
évben elılegként 150 e Ft beérkezett. A támogatási összeg második részlete 2006-ban folyt
be. A teljes pályázati összeg felhasználása 2006 évben történt.
Az alapítvány 2006-ban egyéb költségvetési támogatásban nem részesült.
Egyéb bevételek:
Banki kamatokból: 65 e Ft bevétele származott az alapítványnak.
Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel 62 e Ft. volt.
Vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért ilyen jellegő bevétele sem keletkezett.
Az alapítvány bevételei az elızı évhez viszonyítva kedvezıbb képet mutatnak. A kapott
adományok összege 2,1 millió Ft-tal volt több, mint az elızı évben. Ebben a nehéz
gazdasági helyzetben köszönet illeti azokat a cégeket és magánszemélyeket, akik
anyagilag segítik az alapítványt célkitőzései megvalósításában.

Közhasznú tevékenységek költségei és a ráfordítások:

A 2006. évi összes kiadás: 3.560 e Ft. volt
Személyi jellegő kifizetés: nem történt.
Dologi kiadások:

1.805 e Ft.

Ebbıl:
Anyagjellegő kiadások: 45 e Ft.
Irodaszerek, nyomtatványok, bélyegzık stb.

Továbbképzésre és tudományos munka támogatására: 1.101 e Ft került
kifizetésre.
Legjelentısebb kongresszusok.: Kecskeméten rendezték a Magyar Kézsebész
Társaság Kongresszusát és a Fiatalok Fórumát, Gyırben tartották a Magyar Traumatológus
Társaság és Fiatalok Fórumát, a Haladó Kézsebészeti kurzuson 3 fı vett részt, támogatást
kapott a gyermektrauma kongresszuson résztvevı fiatal orvos kollega, angol nyelvi
továbbképzéshez 2 fı részesült támogatásban, különbözı szakkönyvek kerültek
megvásárlásra.
A kongresszusi részvételi díjak étkezési költségeket is tartalmaznak, ezek után be kell fizetni
a jogszabályban meghatározott adókat és járulékokat. 2 ilyen eset fordul elı, (meghívott
külföldi professzorok és elıadók) melyek után a befizetett SZJA és EHO összege: 171 e Ft.
Különbözı szakmai társasági és egyesületi tagsági díjakra 157 e Ft-ot fizetett ki az
alapítvány.
Ezáltal kedvezıbb feltételekkel vehetnek részt továbbképzéseken és konferenciákon
munkatársaink.
(Magyar Traumatológus Társaság, Magyar Kézterápiás Társaság, Magyar
Artroszkópos Társaság, Magyar Kézsebészeti Társaság, Váll és Könyök Egyesület.)
Egyéb költségekre
330 e Ft
(kötelezı közzétételi és hirdetési díjak, poszterek készítési díja, posta, banki költségek,
készenléti telefonok, operációs szemüveg javítás)

Eszköz beszerzésekre: 1.755 e Ft került kifizetésre.
(Traumatológiai osztályra infúziótároló szekrények és egyéb bútorok, számítógépek, monitor,
nyomtatók, plazma monitor és tartozékai.)
Az alapítvány vagyonában szerény mértékő növekedés mutatkozik. A tárgy évi pénzügyi
eredmény kisebb mértékben csökkent, de a kötelezettségként nyilvántartott összegek
figyelembe vételével kedvezıbb a pénzügyi helyzet, mint az elızı évben volt.
Az alapítvány 2006. évi tevékenységét összegezve az alapító okiratában foglaltak szerint,
kiemelten közhasznú céljainak érdekében végezte feladatát. Szerény mértékő volt az
anyagi támogatás, de jelentıs az a szellemi tıke, melyet a tudományos továbbképzések
keretében nyújtott egészségügyi dolgozóknak.
Az alapítvány tevékenységét nagyban bekorlátozzák az egyre csökkenı anyagi
lehetıségek.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a propagandára és a támogatók megnyerésére, fıként
az 1 %-os felajánlások lehetıségeit kellene jobban kihasználni. Viszont a magas
hirdetési díjak és reklám költségek miatt korlátozottak a lehetıségek.
Az alapítvány továbbra is folytatni szeretné kiemelten közhasznú tevékenységét a jobb
és korszerőbb betegellátás érdekében.

Kecskemét, 2007. május 30.
Dr Kertész Gábor
Alapítvány titkára
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