
Az Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesületének 
Közhasznúsági jelentése 

a 2011-es esztendőről 
 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

Az Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 
mérleg főösszege 125 eFt, a saját tőke 125 eFt, a mérleg szerinti eredmény 20 eFt. A 
részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú 
szervezeti eredménykimutatásból. 

 
 
1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

Egyesületünk nem részesült költségvetési támogatásban. 
 
2. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 1. sz. melléklete mutatja be. 
 
3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Egyesületünknél a tárgyévben cél szerinti juttatás nem volt. 
 
4. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT ŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT ŐL 
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
Egyesületünk nem részesült az itt nevesített támogatásokban. 

 
5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
Egyesületünk vezető tisztségviselői nem részesültek támogatásban, még költségtérítést 
sem kaptak. 

 
6. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 
2010-2011 évben 16 fővel részt vettünk a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat  
NCSSZI által akkreditált M-05-035/2009 nyilvántartási számú, 15 kreditpontos, "Pest 
megyei és fővárosi egészségügyi intézetben dolgozó szociális munkások szakmai fóruma" 
címmel. A szakmai műhely 7 (+1) alkalmas volt, amelyből 4 (+1) alkalmat tartottak 2011-
ben.  
 
Havi rendszerességgel szakmai találkozókat szerveztünk, melyeken a kórházi szociális 
munka aktuális problémát, és továbblépési lehetőségeit vitattuk meg. Több alkalommal 
társszakmák képviselői is jelen voltak. A kölcsönös tapasztalatcsere mindannyiunkat 
gazdagította. Egy alkalommal a BMSZK kórházában dolgozó kollégák meghívásának 
eleget téve kihelyezett helyszínen tartottuk ezt a Teázónak elnevezett szakmai 
összejövetelt. 
 
2011 őszén a Szociális Szakmai Szövetség által kiadott HÁLÓ című szakmai lap 
egészségügyi szociális munka különszámának szerkesztésre kaptunk felkérést. A kiadvány 



elkészült és szponzorok segítségével sikerült olyan példányszámban előállíttatni, hogy a 
kórházban dolgozó kollégákon kívül a kórházak ápolási és orvos igazgatóinak is el tudjuk 
juttatni a munkánkat bemutató szaklapot. 
 
2011. decemberében a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak nyújtottunk be egy tanulmányt 
a kórházi szociális munkát érintő kérdésekről, problémákról, és ezek megoldására tett 
javaslatainkról. 


