
MELLÉKLETEK 

1.GAZDÁLKODÁS 

 

1/a: Egyetemi tárgyalásra összesítő 

2020.08.27. kuratóriumi ülésre 

 

● Előzmény 

 

● Semmelweis Egyetem 

 

A Semmelweis Egyetem pénzügyi osztályáról július közepén megkeresett egy hölgy 

telefonon, hogy az alapítványnak nagyon sok tartozása van az egyetem felé. Mondta, hogy az 

összeg18 millió forint és megkérdezte az okát, hogy miért ennyi, mit történt. Elmondtam neki, hogy 

ebből 15 millió forint nem lejárt tartozás van, amit a szerződés végéig törlesztünk, és közel három 

millió forint tömbösítve, kb két hónap alatt számlázták ki, rögtön fizetési felszólítást mellékelve, hogy 

nyolc napon belül rendezzem. Nincsen az alapítványnak ennyi tartaléka. Javaslatot tetette, hogy 

elkészítek egy törlesztési ütemtervet, amit az alapítvány vállalni tud az év  végéig, és megírtam 

emailen azt is, hogy októberig elkészítem a jövő évet is, jelenlegi kilátások szerint,  jövő év márciusig 

a teljes hátralévő három milliós összeget és a havi törlesztőt ütemezve, rendezni tudjuk a 

tartozásunkat feléjük. Nem írtak vissza, hogy elfogadták, felhívott a hölgy pár nappal később és a 

türelmemet kérte majd hiába kerestem később, másoktól azt a választ kaptam, hogy elment 

szabadságra e hónap végéig. 

Végül július hónapban nem utalták el a havi 2,7 milliót, amit július 14-ig kellett volna. Az 

ütemezésemben már szerepelt, hogy júliusban megkezdjük a törlesztést, de ennek az ő utalásuk 

hiányában nem tudtam eleget tenni. Nehezen, más csatornákon keresztül sikerült elérnem, hogy a 

júniusi teljesítésű számlánkat e hónap (augusztus) elején rendezzék, így a munkatársak megkaphatták 

a fizetésüket. 

Sajnos azonban a júliusi számlánkat 2,7 millió forintot és még 300e ft-ról szóló oktatási számlát (ami 

H. Juditté) nem rendezték a jegyzetem írásáig. A rendezetlen számlák értéke 3 millió forint, amiről 

írtam korábban, hogy ez összeg fedezi a lejárt tartozásunkat. 

Ez természetesen komoly problémát okoz, hiszen ekkora összeget egy hónap alatt nem tudunk 

nekik komoly veszélyek nélkül rendezni. 

Ugyanakkor megoldást jelenthet, lehet alternatívája a szerződés módosításának és a további 

együttműködésnek, de akkor ki kell dolgoznom, hogyan tudunk megélni legalább az év végéig. 

 

○ Alapítvány 



 

Alapítványi oldalt is megvizsgálva, szeretnék pár dolgot felvázolni, hogy mi az oka az ekkora 

összegű tartozásnak. 

● Az SE tömbösítve küld meg számlákat, mellékelve már egy fizetési felszólítást, hogy 8 napon 

belül rendezzük 

● Az épület karbantartására évről évre több millió forintot költünk el. 

● Két új munkavállalót alkalmazunk május 1-je óta, Mérey doktort és Gallai Istvánt napi négy 

órában, amit a közösségi ellátásból finanszírozunk. Közösségi ellátás egy keret összeg, ahol 

a benne dolgozók munkabére és a tényleges éves kifizetés között van 3,5 millió forint. Erről 

dönthetünk, hogy működési költséget számolunk el, vagy bért fizetünk, így nem maradt a 

tetőre pénz. 

● Az egyik munkavállalónk nyugdíjba megy októbertől, Vida Á. Új munkavállalót alkalmazunk 

helyette augusztus 3-tól, a bére jelentősen magasabb, mint Ágnesé, ugyanakkor más 

területeken is be tudjuk őt vonni.  Jelenleg párhuzamosan három hónapig foglalkoztatjuk őket, 

ez másfél millió forintot többlet költségterhet jelent. 

● Az idén augusztusig zárom a pályázatokat, amiből maradt még kifizetni való, a tavalyi évről 

hoztuk át. Ebből az egyik pályázattal elszámoltam, a másikból még 450e ft kifizetést kell 

rendeznem októberig. 

● MÁK nem utalta a havi normatívát tavasszal, mert sajnos az ügyintéző elnézte, a NAV 

folyószámlánkat, nem volt tartozásunk, de ők átutaltatták a NAV-nak az összeget. Ez 3,5 

millió kiesést jelentett az adott hónapban. Gyakorlatilag előre megfizettük a járulékokat. 

● A BMSZKI ugyan nem jelentősen magas a havi kifizetést, 300-500e forint között mozog 

havonta. Januárban a teljes stratégiai vezetés felállt náluk, egy vezetőségi váltásnál, ez akkor 

problémát okozott, hogy három havi kifizetésünkkel tartoztak még július végéig. Jelenleg már 

csak eggyel, és úgy tűnik, hogy ez a probléma végleg rendeződik, mert Bulyáki Tünde lett a 

számlánk teljesítésért felelős munkatársuk. 

● A covid vírus következménye, hogy a tisztítószerek beruházási igénye megnőtt az elmúlt 

hónapokban. 

 

 

Az elmúlt évek alatt, többször fordult elő, hogy elmaradtunk a törlesztéssel, de október és december 

közözött, mindig rendezni tudtam az elmaradások valamikor egészét valamikor 80%-át és nem volt 

ebből probléma. 

 

1.3. Előzmény összefoglalása 



 

Az SE vezetői félnek. Októberig tart a bázis finanszírozásuk, és még nem tudják, hogyan fog működni 

tovább a kórház. HBCs, vagy TVK finanszírozás miatt, valóban elveszik-e az ágyakat? Mikor 

állítanak fel bárkit a székéből megrágalmazva. Számunkra rossz hír, hogy céljuk, hogy 

megpróbáljanak tartalékokat képezni a túlélésért és nekünk jó hír, hogy ragaszkodnak az ágyaikhoz, 

a jelenlegi HBCs finanszírozás miatt. (Bár más források arra engednek következtetni, hogy TVK 

finanszírozásúvá válnak és így már nem ágyhoz és ápolási naphoz, hanem beavatkozásokhoz lesznek 

kötve a finanszírozások. Egyezkedés folyik arról is, hogy az SE alapítványi formában folytassa a 

tevékenységét) 

Első verzióban fel kell készülni arra, hogy a három milliót nem fogják kifizetni nekünk, erre tervet 

kell majd készítem, de ezt akkor szeretném elkészíteni, ha valóban ez lesz a stratégia. 

 



● Elemzések: 

 

○ Nappali kórház HBCs 

 

A nappali kórház vizsgálatánál arra a kérdésre kerestem a választ, hogy termelünk –e profitot a 

Semmelweis Egyetemnek. Néhány mondatban kitérek most arra, hogy ez mit is jelent, hogy 

mindannyian értsétek. Eredetileg ezt a szerződés lejártára szerettem volna elkészíteni, hogy legyen 

mivel ringbe szállni. 

 Az alapítvány 2006 –ban kötött szerződést az SE-vel a nappali kórház kiszervezéséről. Akkor 

még más árfolyamon működött a HBCs, azóta többször hozzányúltak és megreformálták ezt a 

finanszírozási rendszert. 

Jelenlegi érvényes szerződésünkben 201 HBCs-t számolunk el. Ehhez korábban 35-38 beteget kellett 

ellátni. Ez már évek óta nem így van. Az a program, amiben az orvosok lejelentik online térben a 

beteget, magától generálja a számokat, azaz már rögtön a 60%-ot veszi figyelembe, ami a nappali 

kórház súlyszám korrigáló faktora. 

Ennek következményeként, hogy egy esetet kiemeljek, az ominózus nehéz júliusban 31.87172 HBCs-

t jelentettünk le. 

Ez azt jelenti, hogy az SE ez után veszi igénybe a leánykori nevén OEP-től a finanszírozást. Ennek a 

ft értéke, 190 000 ft/HBCs jelenleg, azaz 6.055.626,8 Ft-ot.  Ezzel szemben költsége a labor, ami 

körülbelül 100e-130e ft/hó, illetve, az is az, ha befektetünk beteget az osztályukra. De ez elenyésző 

szám. 

Ezzel szemben az SE 2.700.000 ft-ot utal át nekünk és minden más ráfordítás az alapítványt terheli. 

Ezek közé tartozik: betegétkeztetés, gyógyszer, HR erőforrás, beruházás, adminisztrációs költségek 

…stb. 

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az általuk utalt összeg jó részét vissza is kell nekik utalni elsősorban 

az épület használata miatt, másodsorban a betegellátás következményeképpen, gyógyszerszámlák 

formájában. 

 

 Szerettem volna ezt vizsgálatot a szerződés kezdetétől, havonta fő/ráfordítás (SE és 

alapítványi) oldaláról elvégezni, úgy terveztem, hogy októberig ezt el tudom készíteni, de sajnos nem 

maradt erre idő a tárgyalás közeli időpontja miatt. 

 
1HBCs: homogén betegcsoport, lényege, hogy csoportosítja a betegeket betegdiagnózisokban (BNO), rendel 
hozzá ápolási napot (megvan határozva a minimum és maximum is betegcsoportonként) ehhez rendel egy 
súlyszámot, ami fekvő beteg ellátásban 1, súlyosabb esetekben lehet egynél magasabb. Fontos! A nappali 
kórház esetében egy súlyszám korrigálást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a súlyértéket 0,6 –al szorozzák, 
vagyis 60% -át veszik igénybe. Ez a medsolban leadott jelentésnél generálódik, nem kell nekünk számolni. 



 

 

○ 2  20 HBCs esetén 

A kimutatás 20HBcs-ről szól, ami a szerződésünkben szerepel. Ez alapján látható, hogy mennyi 

kibocsátásunk és mekkora a tényleges különbözete, amit az SE kap a munkánk és a között amit elutal 

nekünk. Nem lehet kérdés a hatékonyság, (minőségi oldalról sem). 

 

  180e/HBcs 185e/HBcs 190e/HBcs 190e/HBcs 190e/HBcs  

Különbözet 20 HBcs és a tényleges 
kiszámlázott (2,7 millió ft/hó)között 

  2 016 2 017 2 018 2 019 
2020 (* 
júliusig) 

összesen (2016. 
január 1.-

2020.augusztus 
20.) 

SE finanszírozása  43 200 000 44 400 000 45 600 000 45 600 000 3 800 000 182 600 000 

Alapítványnak átutalt   32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000 1 890 000 131 490 000 

Különbözet (éves szinten)  
-10 800 

000 

-12 000 
000 

-13 200 000 -13 200 000 -1 910 000 -51 110 000 

 

 



■  Ténylegesen lejelentett HBCs alapján *2020 július hó :31 HBCs 

Év 

 

2 016 2 017 2 018 2 019 
2020 (* 
júliusig) 

összesen (2016. 
január 1.-

2020.augusztus 20.) 

Különbözet ténylegesen lejelentett * 

(átlag 31 HBCs-vel számolva)  HBcs és 
a kiszámlázott 2,7 millió között  

66 960 000 68 820 000 70 680 000 70 680 000 41 230 000       318 370 000 

Alapítványnak átutalt   
32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000 1 890 000 131 490 000 

Különbözet (éves szinten)  -34 560 000 -36 420 000 -38 280 000 -38 280 000 -39 340 000 -186 880 000 

 

 

 

 

 

 

2.2. Épület költségeinek vizsgálata 

 

 A vizsgálat azért készült, hogy kaphassunk egy képet arról, hogy 2016 január 1-2020.07.31.-

ig, amióta aláírtuk az új szerződést az egyetemmel, mennyit költöttünk az épületre, és azért is, hogy 

képesek vagyunk-e arra, hogy béreljünk egy másik, korszerűbb ingatlant. 

 

Épületre fordított kiadások , elvonás 

 

Megnevezés 
ft * 2016.01.01.-

2020.07.31. 

Épület felújítás, karbantartás 7 734 764 

Rendezett rezsi számlák 8 968 014 

Kancellária elvonás (300e/hó) 16 500 000 

Törlesztés 2016-2020 5 753 745 

összesen 38 956 523 

Látható, hogy majdnem negyven millió forintot költöttünk az épületre az elmúlt négy és fél év alatt. 

Évente 8.657 e Ft, azaz havonta 721 e Ft. Ennyit tudnák bérleti díjra és rezsire fordítani, úgy hogy 

munka közben nem kellene az egyik kezemmel a tetőt fogni, hogy ne dőljön be. 

 

Épület jelenlegi állapotáról majd szóban. 

 

 



1/B. Eredménykimutatás 

 

2020.01.01.-2020.10.31. 

 

 

BEVÉTELEK  

Egészségügyi ellátás bevétele (911) 24 300 000 

Tréning - képzés bevétele (912) 2 524 578 

Konferencia részvételi díj bevétele (913) 0 

Teszt bevétele (914) 0 

Kézikönyv értékesítés bevétele (915) 214 365 

Adománygömb (916) 0 

Magánrendelés bevétele (917) 4 549 290 

Melegétel értékesítés (918) 230 550 

Egyéb bevétel (919) 2 579 000 

MÁK normatíva támogatás köztartozásra utalt (9671) 23 462 736 

MÁK normatíva támogatás bankba utalt (9672) 3 999 346 

Költségvetésből kapott támogatás, juttatás (9673) 0 

Magánszemélyektől-cégektől kapott támogatás, juttatás (9674) 3 225 829 

SZJA 1% bevétele (9675) 1 214 328 

Szülő támogatások (9676) 1 050 000 

FOF2017/59 pályázat , FOF 2018/29 és FOF 2019/96 (9677) 1 903 864 

Biztosító által kapott kártérítés 0 

OEP és NEA bevételek (9691) 11 724 100 

Egyéb bevételek (9696) 77 367 

Kerekítés (9699) 0 

Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata (9731) 0 

Összes bevétel 81 055 353 

  

KIADÁSOK  

Gyógyászati anyagok költségei (511) 456 356 

Egyéb anyagköltségek működéshez (513) 535 564 

Irodaszer, nyomtatvány (515) 199 644 

Élelmiszerek (516) 196 619 

Egyszer használatos és egyéb konyhai segédanyagok (517) 10 895 

Semmelweis költségek (518) 0 

Rezsi költség (519) 0 

Szállítási költség (521) 12 499 

Bérleti díjak (522) 62 865 

Felújítási és karbantartási költségek (523) 1 888 914 

Oktatás és továbbképzés költségei (525) 76 260 

Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül) (526) 690 916 

Posta, telefon, internet költség (527) 504 721 



Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (529) 10 116 988 

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (531) 56 000 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (532) 884 599 

Biztosítási díj (533) 424 663 

Terápás munka (538) 1 333 400 

Bérköltség (541) 53 033 284 

Megbízási díj (542) 3 590 861 

Cafetéria (552) 294 000 

Bérjárulékok (56) 8 559 008 

Értékcsökkenés (57) 0 

Eladott árúk beszerzési értéke (814) 0 

Járóbeteg ellátás (8151) 3 162 421 

Továbbszámlázott oktatás, képzés (8152) 517 800 

Közétkeztetés (8153) 1 078 001 

Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések (8632) 0 

Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás, juttatás (8634) 384 000 

Előző könyvelőtől hozott tételek rendezése (8695) 0 

Egyéb ráfordítás (8695) 0 

Kerekítés 1 

Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége (8761) 50 245 

Összes kiadás 88 120 524 

  

  

EREDMÉNY -7 065 171 

 

 

 

 

● Eredménykimutatás 2021 terv 

 

BEVÉTELEK 
Ft Helye az 

eredménykimutatásban 

Egészségügyi ellátás bevétele (911) 
32 400 000 01 01. Belföldi értékesítés nettó 

árbevétele 

Tréning - képzés bevétele (912) 
1 812 000 01 01. Belföldi értékesítés nettó 

árbevétele 

Konferencia részvételi díj bevétele (913) 
0 01 01. Belföldi értékesítés nettó 

árbevétele 

Kézikönyv értékesítés bevétele (915) 
480 000 01 01. Belföldi értékesítés nettó 

árbevétele 

Adománygömb (916) 
180 000 01 01. Belföldi értékesítés nettó 

árbevétele 

Magánrendelés bevétele (917) 
5 400 000 01 01. Belföldi értékesítés nettó 

árbevétele 



Melegétel értékesítés (918) 
0 01 01. Belföldi értékesítés nettó 

árbevétele 

MÁK normatíva támogatás  (967) 
40 000 000 

07 III. EGYÉB BEVÉTELEK 

Magánszemélyektől-cégektől kapott 
támogatás, juttatás (9674) 

500 000 
07 III. EGYÉB BEVÉTELEK 

SZJA 1% bevétele (9675) 
1 200 000 

07 III. EGYÉB BEVÉTELEK 

Szülő támogatások (9676) 
1 200 000 

07 III. EGYÉB BEVÉTELEK 

FOF2020 (9677) 
1 903 564 

07 III. EGYÉB BEVÉTELEK 

OEP és NEA bevételek (9691) 
10 200 000 

07 III. EGYÉB BEVÉTELEK 

Összes bevétel 
95 275 564 

  

  
  

  

KIADÁSOK 
  

  

Gyógyászati anyagok költségei (511) 
120 000 

09 05. Anyagköltség 

Egyéb anyagköltségek működéshez 
(513) 

300 000 
09 05. Anyagköltség 

Irodaszer, nyomtatvány (515) 
240 000 

09 05. Anyagköltség 

Élelmiszerek (516) 
300 000 

09 05. Anyagköltség 

Egyszer használatos és egyéb konyhai 
segédanyagok (517) 

240 000 
09 05. Anyagköltség 

Semmelweis költségek (518) 
600 000 

09 05. Anyagköltség 

Rezsi költség (519) 
2 520 000 

09 05. Anyagköltség 

Szállítási költség (521) 
0 10 06. Igénybe vett 

szolgáltatások értéke 

Felújítási és karbantartási költségek 
(523) 

0 10 06. Igénybe vett 
szolgáltatások értéke 

Oktatás és továbbképzés költségei (525) 
50 000 10 06. Igénybe vett 

szolgáltatások értéke 

Utazási és kiküldetési költségek (napidij 
nélkül) (526) 

0 10 06. Igénybe vett 
szolgáltatások értéke 

Posta, telefon, internet költség (527) 
300 000 10 06. Igénybe vett 

szolgáltatások értéke 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások 
költségei (529) 

14 184 000 10 06. Igénybe vett 
szolgáltatások értéke 

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, 
illetékek (531) 

10 000 11 07. Egyéb szolgáltatások 
értéke 



Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 
(532) 

540 000 11 07. Egyéb szolgáltatások 
értéke 

Biztosítási díj (533) 
464 000 11 07. Egyéb szolgáltatások 

értéke 

Terápiás munka (538) 
1 200 000 11 07. Egyéb szolgáltatások 

értéke 

Bérköltség (541) 
45 600 000 

15 10. Bérköltség 

Megbízási díj (542) 
0 

15 10. Bérköltség 

Cafetéria (552) 
0 16 11. Személyi jellegű egyéb 

kifizetések 

Bérjárulékok (56) 
33 600 000 

17 12. Bérjárulékok 

Értékcsökkenés (57) 
0 19 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI 

LEÍRÁS 

Összes kiadás 
100 268 000 

  

  
  

  

  
  

  

EREDMÉNY 
-4 992 436 

  

 

 

 

A 2021 évben közel ötmillió forintos konszolidációval kell kezdenünk az évet.  A Semmelweis 

egyetemi tárgyalások aminek részei az : épület rezsije, a törlesztő részlet és a Hbcs ft/pont 

finanszírozásának növekedése miatt létrejött többlet finanszírozással kapcsolatos tárgyalások 

megszakadtak. 

A tervek alapján, az nélkül, hogy az épületre egyetlen forintot is fordítottunk volna, (rezsit kivéve, de 

törlesztő részlet már nem része), valamint a nagykövetek által adományként átutalt 3 millió forintot 

–amiből programokat kell megvalósítanunk- nem szerepel a közel öt millió forintos hiányban. 

 

 

 

Tevékenységek amelyekből át lehet csoportosítani a hiányt: 

 

▪ Közösségi ellátás létszámának csökkentése 

 

▪ HR alkalmazottak számának csökkentése, vagy bérük csökkentése 

 

▪ Magánrendelés díjának növelése 

 

▪ Támogatók keresése 



 

▪ Megegyezés az SE-vel 

 

 

Ellenőrzések: 

 

Még gyorsan karácsony előtti napokban átestünk egy Magyar Államkincstár ellenőrzésen, ahol 

jelesre teljesítettünk, az erről szóló jegyzőkönyvet is megkaptuk. 

 

Kaptunk egy Állami számvevőszék ellenőrzést, ahol 3 nap alatt kellett egy általuk készített (dos-

alapu) rendszerbe az alapítvány gazdálkodásának 3 éves pénzügyi és humánerőforrás anyagát 

felölteni online. 

A feltöltést elkészítettem és határidőben lezártam. Visszajelzés még nem érkezett. 

 

 

 

 

 



2. MELLÉKLET KÉPZÉSEKRŐL/TRÉNINGEKRŐL RÉSZLETESEN 

 

AKKREDITÁLT 

KÉPZÉSEK 

KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE 
KÉPZÉS 

DÁTUMA 
KÉPZÉS HELYSZÍNE 

Tapasztalati és kísérő szakértők képzése a 

pszichoszociális fogyatékosságból való felépülés 

terén 
T-05-045/2017; 60 óra 

2020.01.23-24. 
2020.02.06-07. 
2020.02.13-14. 
2020.02.24-25. 

1089 Budapest, 
Kálvária tér 5. 

 

TRÉNINGEK 

TRÉNING MEGNEVEZÉSE 
TRÉNING 

DÁTUMA 
TRÉNING HELYSZÍNE 

Asszertivitás és hatékony kommunikáció tréning 20 

óra 
2020.11.28-29. Távoktatás 

 

BMSZKI AKKREDITÁLT 

KÉPZÉSE AZ 

ALAPÍTVÁNY 

OKTATÓIVAL 

KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE 
KÉPZÉS 

DÁTUMA 
KÉPZÉS HELYSZÍNE 

A közösségi pszichiátriai megközelítés lehetőségei 

hajléktalan és más szociális szolgáltatásban 
T-05-047/2017; 50 óra 

2020.10.01. 
2020.10.13. 
2020.10.27. 
2020.11.10. 
2020.11.26. 

Távoktatás 

   

 

SE 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 

KAR KÖTELEZŐ 

SZAKMACSOPORTOS 

TOVÁBBKÉPZÉSE 

EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKDOLGOZÓK 

RÉSZÉRE 
AZ ALAPÍTVÁNY 

OKTATÓIVAL 

KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE 
KÉPZÉS 

DÁTUMA 
KÉPZÉS HELYSZÍNE 

Konfliktuskezelés 
KTK-2000848/2020/20/7574207; 15 óra 

2020.02.17-18. 
Toldy Ferenc Kórház és 

Rendelőintézet, 2700 

Cegléd, Törteli út 1-3. 

Konfliktuskezelés 
KTK-2000848/2020/20/7970658; 15 óra 

2020.05.25-26. Távoktatás 

Konfliktuskezelés 
KTK-2000848/2020/20/8274594; 15 óra 

2020.06.15-16. Távoktatás 

Konfliktuskezelés 
KTK-2000848/2020/20/8274662; 15 óra 

2020.06.25-26. Távoktatás 

Konfliktuskezelés 
KTK-2000848/2020/20/8734145; 15 óra 

2020.10.01-02. Távoktatás 

Konfliktuskezelés 
KTK-2000848/2020/20/8734210; 15 óra 

2020.10.19-20. Távoktatás 



 

EGYÉB KÉPZÉSEK: 

Ceglédi Toldy Ferenc Kórház szakápolóinak képzése – szerződés – szerint 

ELTE, Pázmány Péter KE pszichológus- és szociális munkás hallgatóinak képzése 

SE  V-VI. éves orvostanhallgatóinak képzése 

SE posztgraduális szakpszichológus-képzés gyakorlata 

SE orvos-rezidens képzés (akkreditációnk megújult) 

CME képzés előadásai 

3.MELLÉKLET KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS BEMUTATÁSA 

 

MEGOSZLÁS 

NEM FŐ % ÁTLAGÉLETKOR KORMEGOSZLÁS 

NŐ 63 57 46 19 - 75 év között 

FÉRFI 85 43 42 22 - 57 év között 

ÖSSZESEN 148 100 44   

 

 

BEGONDOZOTTAK ÁTLAGÉLETKORA ÉVENTE 

ÉV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ÁTLAGÉLETKOR 34 41,6 35,7 35,4 39,8 38,3 33,5 40,9 44 43  

 

 

DIAGNÓZIS SZERINTI MEGOSZLÁS 

BNO 
ÖSSZESEN NŐ FÉRFI 

FŐ % FŐ % FŐ 

F20.. 97 65,54 48 49,48 49 

F30.. 35 23,65 26 74,29 9 

F40.. 16 10,81 11 68,75 5 

 

 

LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁS 

KERÜLET/VÁROS FŐ % KERÜLET/VÁROS FŐ % 

II. 2 1,35 XV. 7 4,73 

III 2 1,35 XVI. 2 1,35 

IV. 7 4,73 XVII. 5 3,38 

V- 4 2,70 XVIII. 4 2,70 

VI. 6 4,05 XIX. 3 2,03 

VII. 10 6,76 XX. 3 2,03 

VIII. 30 20,27 XXI. 4 2,70 

IX. 13 8,78 XX. 1 0,68 



X. 5 3,38 Érd 1 0,68 

XI. 5 3,38 Budaörs 3 2,03 

XII. 2 1,35 Remeteszőlős 1 0,68 

XIII. 11 7,43 Százhalombatta 2 1,35 

XIV. 15 10,14    

 

 

 

4. MELLÉKLET: AZ ÉPÜLET 

Az épület állapota is időről időre romlik. Ázások egy részét meg tudtuk szüntetni. A padláson lévő 

cserép hiányok pótlásával, ablakok rögzítésével, és néhol fóliázással. Az emeleti körfolyosó bizonyos 

részein már beomlott a plafon. Az ázás részleges (hatalmas a tető, és nem tudtunk minden 

veszélyforrást elhárítani) megszüntetése után OSB lapot helyeztünk el a körfolyosó plafonjának teljes 

területén, ezzel kicsit szebbé téve és elkerülve vakolatomlást. Ez nem egy állandó megoldás, pár évet 

kibír, és elkerülhetjük, hogy ránk omoljon a vakolat. 

Tető léc állapota 1. 

 

 

Látható, hogy porlik az egész tetőcserepeket tartó léc, nem is csoda majd 160 éves lécek. 

 

Tető léc állapota 2. 



 

 

 

 

 

A OSB lapok lerakása után: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



A tetőlécek szerelése mellett a ház fűtési rendszere is tönkrement. Három cirkóból egy teljesen , 

javíthatatlanul romlott el, ami az alsó helységeket fűti, így a nővér beöltözve , hősugárzó mellett 

igyekszik ellátni a feladatait. 

A másik két cirkót sikerült a karbantartónak részleges felújításával elindítani, de további karbantartást 

igényel, ami várhatóan három –négyszázezer forint lesz 2021-ben tavasszal. 

Tavalyi évben csőtörést hárítottunk el, villanyszerelési munkálatok (szobákban vezetékezés, neon 

csövek cseréje, kaputelefon és bejárati kapu javítás) és némi üvegezést csináltattunk meg az épületen. 

Az eredménykimutatás sorában (523)mindezekre  1.888e forintot költöttünk. 

A tetőre további kb 12-15 millió forint beruházásra lenne szükség 

A cirkó cseréjére és kémény engedélyeztetésre: 2  millió 

Villanyszerelésre: 1 millió 

Ázás megszüntetésére : 1 millió 

Ezek a számok becslések, és nem tükrözik a piaci árat. (baráti árak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MELLÉKLET BESZÁMOLÓ AZ ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

HANGHALLÓ CSOPORT 

2020-as évben is szüntelenül zajlottak a Hanghalló Csoportok. 

Sajnos, megjelent a Covid, de egy alkalom kimaradásával folytatni tudtuk a csoportokat. Áttértünk a Zoom 

használatára és sűrítettük a találkozók idejét, így már minden hét csütörtökén tartjuk. Az miatt is sűrítettük, 

hogy ebben a helyzetben nagyobb szükség lesz ránk és egymásra. 

Sok jó oldalát fedeztük fel a virtuális téri összejöveteleknek. Pl.: az otthon kényelméből beszélgethetünk 

sorstársakkal, plusz aki távol lakik, az is hozzáfér a segítséghez és találkozhat sorstársakkal. 

A rossz oldala, hogy van, aki a személyes találkozókat preferálja és van, akinek nincs internete. Őket is 

próbáltuk elérni telefonon, email-ben. 



Beüzemeltük a facebook-os „Hanghalló” oldalunkat is (ami kiváltotta az email listánkat), ahol már 80-an 

vagyunk tagok. És ez egy rendkívül jó felület megosztani cikkeket, leírni bajainkat, véleményünket és 

„állandó” kapcsolatban maradni. A csoport zárt és titkos. 

Most, a 246. alkalomnál tartunk december közepén a budapesti Hanghalló Csoportokkal, és a járvány kezdete 

óta a mai volt a 39. találkozó, amik a Zoom-on zajlottak. Volt, hogy egyszerre 25-en is „vonalban” voltunk. 

Általában 15-en mindig jelen vagyunk. 

Közben, mi, csoportvezetők, Kecskeméten és egy darabig Veszprémben is vezettük az ottani Hanghalló 

Csoportokat, szintén a Zoom és Skype segítségével. 

A jövőben szeretnénk megtartani a Zoom-os találkozási formát is a személyes mellett. 

 

ELTÖKÉLTEK - TRAUMAFELDOLGOZÓ CSOPORT 

A Traumafeldolgozó csoport kéthetente került megrendezésre a tavalyi évben is. A csoport nyitott csoport 

bárki, bármikor bekapcsolódhat. A csoport nem tematizált, a résztvevők határozzák meg az adott csoport 

beszélgetésének témáit. 

A COVID 19 megjelenése előtt személyes jelenléttel az Ébredések Alapítvány székhelyén működött. A járvány 

következtében kialakuló helyzetben a csoport átkerült az online térbe. A ZOOM-os találkozások során azt 

tapasztaltuk, hogy sokkal többen vesznek részt az online csoportokon, mint amikor személyesen találkoztunk. 

Azt gondolom, hogy sok érdeklődő, traumákkal érintett csoporttagot az online felület akadálymentesített és 

könnyebben kapcsolódnak be a csoportba. Mára már azt mondhatjuk, hogy határon túli csoporttagunk is van. 

A témák változatosak, de alapvetően a traumák feldolgozása áll a fókuszban. Időközben a FOF pályázat 

keretében alcsoportok szerveződése is elkezdődött. Reményeik szerint a COVID 19 után a csoportot személyes 

jelenléttel tervezzük, de az online csoportokat is meg szeretnénk tartani. 

 

FILOZÓFIAI KÁVÉHÁZ 

Az Ébredések Alapítványnál évek óta szerveződő Filozófiai Kávéház a járványhelyzet miatt az idén sajnos 

csak korlátozottan működött: az év elején a szokásos keretek között, azaz másfél órás, egy-egy adott téma köré 

szerveződő csoportos beszélgetésként, az év végén pedig ugyanígy, csak online formában, zoom felületen. 

Örömteli, hogy az érdeklődő közösséget a nehézségek ellenére is sikerült együtt tartani, idén is nagyszerű 

beszélgetéseket folytattunk, a következő évben pedig reméljük, újra visszatérünk majd a személyes jelenléttel 

zajló találkozókra.   

 

 

BARCSAY-ALKOTÓKÖR 

Az elmúlt év a Barcsay Kör életében is különleges volt – természetesen a koronavírus-járványnak 

köszönhetően. Az év a művészkör új társvezetőinek és vezetőségi tagjainak megválasztásával kezdődött. 

Sikeresen pályáztak a Ludwig Múzeum Nyílt Tér elnevezésű felhívására, melynek köszönhetően 

bemutatkozási lehetőséget kaptak a múzeumtól. 

A járványügyi veszélyhelyzet kialakulásakor azonnal elkezdték a működés az online térbe való áthelyezését: 

aktiválták a Facebook-oldalukat, létrehoztak egy zárt csoportot, valamint beindították Zoom beszélgetéseiket. 

Házi művészeit pályázatot írtak ki, melyre tetszőleges technikával készült képzőművészeti (rajz, festmény, 

kollázs, stb.), de akár irodalmi (vers, próza) alkotás is; maximum tíz művel lehetett nevezni. A beérkezett 

művek értékelésébe és így a végső sorrend kialakításába minden művészkörösnek beleszólást biztosítottunk. 

Beszélő képek c. program keretében arra kérték a tagjaikat, hogy válasszanak ki max. három alkotást a 

veszélyhelyzet márciusi kezdete óta készült műveikből, és a Zoom-meeting keretei között (képenként 4-5 

percben) ezeken keresztül próbálják érzékeltetni a vírus rájuk gyakorolt hatását, ill. hogy ez miben változtatta 

meg mindennapi életüket. 



 

 

BIPOLÁRIS CSOPORT 

A bipoláris csoporton a sorstársi közösségben könnyebben megnyílnak az emberek. Életvezetési 

nehézségekről, gyógyszer mellékhatásokról beszélünk, ezeket őszintén osztjuk meg egymással. Hasonló 

problémákkal küzdő sortársaink tanácsokat adnak egymásnak, a sorsközösséget látom a csoport megtartó 

erejének. 

Ebben az évben többen csatlakoztak hozzánk akik a bipoláris tünetek mellett addikció- alkohol és 

szerhasználattal is küzdenek, amely halmozott nehézséget jelent a felépülésben. Jelenleg 121 fő szerepel a 

levelező listánkon. 

A pandemiának köszönhetően Zoom programon találkozunk havonta 1x, ennek előnye hogy távolban élők is 

csatlakozhatnak, az utazás nem akadály. 

Sok sortársunknak nehéz a megváltozott élethelyzetben alkalmazkodni, a szigorításban a világjárvány adta 

megszorítások között élni, ezek elhangoznak a csoporton, próbáljuk megosztani saját tapasztalatokat, melyből 

talán erőt meríthetünk. 

Nagy örömmel néznek a következő csoportok elébe. 

 

MELLÉKLET A BARCSAY-ALKOTÓKÖR RÉSZLETES BESZÁMOLÓJA 

 

Az elmúlt év a Barcsay Kör életében is különleges volt – természetesen a koronavírus-járványnak 

köszönhetően. Nagy reményekkel vágtunk bele az évbe, a járvány hazánkban történő megjelenése ugyan sok 

tervünket keresztülhúzta, de úgy gondolom, hogy lehetőségeinket figyelembe véve jól alkalmazkodtunk a 

kihívásokhoz. 

A január a művészkör új társvezetőinek és vezetőségi tagjainak megválasztásával kezdődött. Tóth Katalin az 

előző év során fokozatosan a háttérbe vonult, decemberben én lettem a „kommunikációs felelős”, de akkor 

(még) nem vállaltam Kati munkájával járó összes feladatot. A két társvezető végül én és Kós Éva lett, 

vezetőségi tagoknak pedig rajtunk kívül a korábban a termünkben ügyeletet vállalókat választottuk, név szerint 

Annus Lászlónét (Marikát), Antalné Szabó Margitot, Tóth Katalint, Dubniczky Tamást és Peisz Györgyöt 

(összesen hét fő). 

Még Szintén az év elején döntöttünk arról, hogy ki legyen az új művészeti vezetőnk / rajztanárunk, amely 

pozíció tavaly nyár óta betöltetlen volt. Mivel második jelöltünk a személyes bemutatkozás után sajnos nem 

tudta vállalni a próbatanítást, és nem akartunk további emberek keresésével tölteni az időnket, így választásunk 

végül próbaórákat már ősszel megtartó Blénessy Ritára esett. Rita azonban különböző okok miatt (szerződés 

körüli problémák, majd később a vírus) csak jóval később tudta elkezdeni a velünk való munkát. 

Úgyszintén a járványügyi intézkedések életbelépése előtt történt, hogy sikeresen pályáztunk a Ludwig 

Múzeum Nyílt Tér elnevezésű felhívására, amely röviden összefoglalva művészeti tevékenységet folytató 

csoportok és civil szervezetek társadalmilag érzékeny területeken történő együttműködéséről szólt. Ennek 

köszönhetően bemutatkozási lehetőséget kaptunk a múzeum eredeti tervek szerint május elején megrendezésre 

kerülő rendezvényére, amelyet azonban az ismert okok miatt végül a jövő évre halasztottak. A pályázati kiírás 

még mindig megtalálható a múzeum weboldalán: https://www.ludwig-museum.hu/hir/nyilt-ter-kozosseg-

muveszet-nyilvanossag-ludwig-muzeum-felhivasa-muveszeknek. 

A járványügyi veszélyhelyzet március közepi elrendelése a Barcsay Kör életében is jelentős és azonnali 

változásokat hozott, hiszen innentől fogva nem tudtunk bejárni a Kálvária térre, hogy a sokunk által „második 

otthonunknak” tartott helyiségünkben tevékenykedjünk. Mivel a művészkör tagjainak az egymással való 

mindennapi kapcsolattartás / kommunikáció rendkívül fontos, ezért (Tóth Kati vezetésével – ezennel is 

köszönet neki) szinte azonnal elkezdtük ennek az online térbe való áthelyezését (természetesen a már létező 

email-es formán túl). Ennek első lépéseként „aktiváltuk” Facebook-oldalunkat 

(https://www.facebook.com/Barcsay-Kör-308699829842637/), majd ezen belül létrehoztunk egy (zárt) 

https://www.ludwigmuseum.hu/hir/nyilt-ter-kozosseg-muveszet-nyilvanossag-ludwig-muzeum-felhivasa-muveszeknek
https://www.ludwigmuseum.hu/hir/nyilt-ter-kozosseg-muveszet-nyilvanossag-ludwig-muzeum-felhivasa-muveszeknek
https://www.facebook.com/Barcsay-Kör-308699829842637/


Facebook-csoportot, aminek jelenleg már 20 tagja van. Itt van lehetőség az új rajzaink / festményeink 

feltöltésére, ezek kommentálására és más bejegyzések írására. Ezzel pár-huzamosan beindultak hétköznapi 

Zoom-beszélgetéseink, amelyek mindannyiunk számára újdonságnak számítottak (ezt a lehetőséget az 

Alapítvány munkatársai ajánlották). A programot használni tudó vezetőségi tagok vállalták a host (házigazda) 

szerepét (Kati /heti kétszer/, Éva, Tomi és én), ők küldték előzőleg a meghívót a többieknek. Kati minden 

szerdán és csütörtökön Verskört (is) tartott, ezzel helyettesítve a több szempontból is kieső Gyuri bácsit. Sajnos 

sok művészkörös számára nem volt lehetőség a program használatára, de így is 5-10 ember vett részt egy-egy 

(másfél-két órás) meetingen. 

Kós Évával és Kristóf Róberttel rendszeres időközönként konzultáltunk hármasban a Kör és az Alapítvány 

ügyeiről (szintén online formában). Egy ilyen alkalommal kért fel minket Róbert arra, hogy (a korábbi évekhez 

hasonlóan) a művészkör ebben az évben is vegyen részt a május 19. és 22. között megrendezésre kerülő Egy 

dívány a Dunán elnevezésű (idén szintúgy internetes) kongresszuson, és egyben javasoljunk olyan 

programokat, amelyekbe minél több Barcsay köröst be lehet vonni ilyen körülmények között is. 

Éva ötlete egy „házi” művészeti pályázat volt, amelyre a tagok a veszélyhelyzet március közepi be-vezetése 

óta született műveit vártuk. Ez lehetett tetszőleges technikával készült képzőművészeti (rajz, festmény, kollázs, 

stb.), de akár irodalmi (vers, próza) alkotás is; maximum tíz művel lehetett nevezni. A határidőre tízen küldtek 

be kép(ek)et, egy tagunk (Szőnyi Laura) pedig egy novellával pályázott (ő később különdíjban részesült). A 

beérkezett művek értékelésébe és így a végső sorrend kialakításába minden művészkörösnek beleszólást 

biztosítottunk. Az alkotásokra 1-10 pontot lehetett adni, és ezek súlyozott átlagából alakult ki a végeredmény 

(művészeti vezetőnk, Rita pontjait 1/3-os, a többi értékelő pontszámainak átlagát 2/3-os súllyal vettük 

figyelembe). Győztesnek végül Kaszás (Jánosné) Icát választottuk, második helyezést Danka Zoltán ért el, 

harmadik pedig Tóth Katalin lett. A helyezettek (és Laura) oklevelet kaptak, de ezeket még egyelőre nem volt 

lehetőségünk átadni. Az eredmény ki-hirdetése után az összes alkotás felkerült az Alapítvány, ill. a Karantén 

Kafé Facebook-oldalára. 

Szintén fontos szempont volt, hogy készüljünk olyan programmal, amellyel be tudunk mutatkozni a 

konferencia nemzetközi közönsége felé. Én először egy Rita által tartott (zoomos) bemutató rajzórára 

gondoltam, de Kristóf Róbertnek jobb ötlete támadt, így született meg a Beszélő képek c. program. Arra kértük 

a tagjainkat, hogy válasszanak ki max. három alkotást a veszélyhelyzet márciusi kezdete óta készült 

műveikből, és a Zoom-meeting keretei között (képenként 4-5 percben) ezeken keresztül próbálják érzékeltetni 

a vírus rájuk gyakorolt hatását, ill. hogy ez miben változtatta meg mindennapi életüket. Végül négyen 

vállalkoztak a felkérésre: Kós Éva, Tóth Kati, Dubniczky József és Víg Róbert. Az eseményen az alkotóink és 

a magyarul nem (de franciául) tudó résztvevők között Kristóf Róbert tolmácsolt (utóbbiak kérdéseit is ide 

értve), én „konferálással” és a képek Zoom-os felületen történő megosztásával járultam hozzá a(z egységes 

visszajelzések alapján) sikeres lebonyolításhoz… 

A járvány nyár eleji (ideiglenes) visszaszorulása felvette annak lehetőségét, hogy a művészkör vissza-térjen a 

Kálvária téri termébe, előtte azonban volt még egy feladatunk. El kellett hoznunk (méghozzá elég rövid 

határidővel) a Premier KultCafé-ból az előző év decemberében megnyílt kiállításra odavitt és azóta is ott lévő 

képeinket, mivel az újranyitás előtt egy kisebb felújításba fogtak. Némi telefonálgatás után sikerült egy kis 

„csapatot” szerveznem ennek lebonyolítására: Suhajda István autójával segítette a „transzfert” (a művek 

kézben és tömegközlekedéssel történő szállítása nehezen lett volna kivitelezhető), aki hozta magával Gábor 

fiát, ill. Dubniczky Józsi kivette a részét a projektből. Hosszú hónapok óta mindannyian most jártunk először 

az Alapítvány épületében és a Barcsay Kör szobájában… 

A járványügyi adatokban bekövetkező pozitív változás július elején már lehetővé tette, hogy ugyan egyelőre 

korlátozott létszámban és az előírások (távolságtartás, szájmaszk, higiénia) betartására fokozottan ügyelve, de 

újra birtokba vegyük az Alapítvány épületében lévő helyiségünket. Ennek mindannyian nagyon örültünk, de 

azoknak kifejezetten jó hír volt, akik az interneten nem tudták velünk tartani a kapcsolatot (pl. Koltay László, 

Kóti Zoltán). A fokozatos nyitás része volt, hogy (átmenetileg) a korábbiakhoz képest valamivel rövidebb ideig 

tartottuk nyitva a termet (minden hétköznap 12 és 15 óra között). 

 

 



 

 


