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Közhasznúsági Jelentés 

 
 
1. Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény-levezetése 

(Lásd külön) 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása: 

Az 1% SZJA visszatérítésből származó bevétel 3.276.834 Ft felhasználása: 
• Orvosi szakértői tevékenységre          2.293.784 Ft 
• Működési költségekre ( könyvelési díj, rendszer karbantartás, 

futárszolgálat, terembérlet és bankköltség )   983.050 Ft 
 
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: 

• Befektetett eszközök nettó nyitó értéke:     868e Ft 
• Befektetett eszközök nettó záró állománya:    444e Ft 
• Pénzeszközök nyitó állománya:          14.906e Ft 
• Pénzeszközök záró állománya:          23.188e Ft 
• Saját tőke nyitó állománya:           15.406e Ft 
• Saját tőke záró állománya:           22.826e Ft 

 
4. Kimutatás a célszerinti juttatásokról 

2011. évben célszerinti juttatásokra 84.580 Ft-ot fizetett ki az Alapítvány, 
mely összeggel nővérek és orvosok továbbképzését, szakmai 
kongresszusokon való részvételét támogatta.  
Pályázati úton elnyert támogatások összege 8.240.000 Ft. 

 
5. Kimutatás a kapott támogatásokról 

• Gyógyszergyári támogatás:      20.005.375 Ft 
• Magánszemélyektől kapott támogatás:           38.000 Ft 
• Alapítványtól kapott támogatás:                      250.000 Ft 
• Pályázati úton elnyert:        1.500.000 Ft 
• SZJA 1%:             2.491.290 Ft  
 
 

6. Kimutatás a tisztségviselőknek adott juttatásokról 
2011. évben a tisztségviselők nem kaptak juttatást. 

 



 
7. Rövid tartalmi beszámoló a működésről  
 
Céljaink 

Alapítványunk 1996. óta működik közhasznú alapítványként. 
Elsődleges célunk a májbetegek magasabb színvonalú ellátása. Támogatjuk a 
vizsgálatokhoz szükséges korszerű diagnosztikus berendezések beszerzését, 
továbbá rendszeres továbbképzések, előadások szervezését a májbetegekkel 
foglalkozó háziorvosok, klinikusok számára. Elősegítjük a májátültetésre 
szoruló betegek műtéti előkészítését ill. műtét utáni utókezelését. Betegség 
megelőzést, egészségnevelést, felvilágosítást szolgáló ismeretterjesztést 
folytatunk. Támogatjuk orvosaink és nővéreink rendszeres szakmai 
továbbképzését, betegtájékoztatók elkészítését és terjesztését. 
 
2011-es eredményeink 

 
2011-ben országos kutatási ösztöndíj pályázatot írtunk ki, a hazai háziorvosi 
praxisok között „Lappangó HIV és hepatitis fertőzések felderítése a háziorvosi 
praxisokban kérdőív segítségével”. A pályázat célja, a lappangó HIV és hepatitis 
fertőzések korai felismerése. A pályázat keretei között több mint 400 
magyarországi háziorvosi praxisban, közel 5 500, a vizsgálati feltételeknek 
megfelelő beteg töltötte ki a Májbetegekért Alapítvány által kifejlesztett 
rizikófaktorokat felmérő kérdőívet, s a kérdőív és a vizsgálati eredmények 
alapján összesen több mint 400 beteg került valamelyik országos Hepatológiai 
Centrum szakorvosához. 
 
A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai Szekciójának 
megbízásából kifejlesztettük a Hepatitis Regisztert, mely on-line regiszter az 
interferon alapú kezelések engedélyezését, nyilvántartását, nyomon követését 
hivatott elősegíteni. 
 
Ez évben is részt vettünk a Sziget Fesztivál Civilszigetén, ahol a fesztivál ideje 
alatt az érdeklődő fiatalokkal kötetlen beszélgetés formájában felvilágosító, 
betegség megelőző munkát végeztünk. 
 
2011 májusában 16. alkalommal rendeztük meg a „Májnap” című akkreditált 
továbbképző rendezvényünket, ahol közel 100 háziorvos, gastroenterológus, 
infektológus vett részt.  
 
2011. július 28-át a WHO hivatalosan is a Hepatitis Világnapjának nyilvánította. 
Ez alakalomból, több betegszervezettel közösen rendeztünk a laikusok részére 
egynapos előadássorozatot, melyre a hazai sajtó képviselőit is meginvitáltuk – 



így a világnap kapcsán több médiumban is foglalkoztak a hepatitis 
ismertetésével, a fertőzés megelőzésével, kezelésével. 
 
Ősszel, az Alapítvány rendezésében került sor a Konszenzus Konferenciára, 
ahol a jövő évi hepatitis B és C vírusos betegek kezelésénél alkalmazandó 
Hepatitis Protokollról döntött a szakma.  
 
Betegek anyagi támogatása: számos nem finanszírozott FibroScan vizsgálatot 
tettünk elérhetővé azok számára, akik kérvényezték azt alapítványunktól. 
 
A kiemelkedő tevékenységet nyújtó dolgozók (nővér, asszisztens, orvos) anyagi 
jutalmazása. 
 
Budapest, 2012.május 30. 
 
     Dr. Telegdy László  
               elnök  
 


