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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány

1 0 8 3 Budapest

Bókay utca

53.

    

0 1 0 1 0 0 1 1 3 4 3

0 1 0 0 P k 6 0 1 9 7  2 0 1 1

1 8 2 2 2 4 3 2 1 4 2

Dr. Szabó Attila

Budapest 2 0 2 2 0 5 2 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  21 .53 .20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány

Adatok ezer forintban

250

250

69 177 97 618

2 791 40 142

105 905

66 281 56 571

6 14

69 433 97 632

14 153 21 900

250 250

26 884 13 903

-12 981 7 747

1 322 1 357

1 322 1 357

53 958 74 375

69 433 97 632
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány

Adatok ezer forintban

962 6 905 962 6 905

208 807 62 884 208 807 62 884

208 516 62 867 208 516 62 867

190 648 41 591 190 648 41 591

5 6 5 6

209 774 69 795 209 774 69 795

209 769 69 772 209 769 69 772

2 465 8 351 2 465 8 351

15 683 15 759 15 683 15 759

779 300 779 300

203 783 37 626 203 783 37 626

45 12 45 12

222 755 62 048 222 755 62 048

203 637 42 815 203 637 42 815

-12 981 7 747 -12 981 7 747

-12 981 7 747 -12 981 7 747
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány

Adatok ezer forintban

3 495 12 103 3 495 12 103

15 288 18 869 15 288 18 869

190 648 41 591 190 648 41 591
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány

1 0 8 3 Budapest

Bókay utca

53.
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1 8 2 2 2 4 3 2 1 4 2

Dr. Szabó Attila

Eszközbeszerzések,beruházások,képzések támogatása

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 141.§. (1), (3) bekezdés a), e) pontjai

beteg gyermekek és családjuk, a klinika munkatársai

70000
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány

Adatok ezer forintban

Eszközök és szolgáltatások adományozása 192 310 32 291

Továbbképzés támogatása 0 5 115

Egyéb cél szerinti juttatások 11 327 5 409

203 637 42 815

203 637 42 815
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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Adatok ezer forintban

209 774 69 795

15 288 18 869

194 486 50 926

222 755 62 048

15 683 15 759

203 637 42 815

-12 981 7 747
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány bemutatása 

 

A 2011-ben bejegyzett Alapítvány célja, hogy támogassa az I. Sz Bókay Gyermekklinika 

munkáját. A Klinika közel 180 éves múltra tekint vissza, évente mintegy 55 000 járó beteg és 

8500 fekvőbeteg gyermeket lát el, ezen kívül mintegy 60 000 újszülött kori szűrését végzi.  

 

Az I. Sz. Gyermekklinika országosan is kiemelt fontosságú:  

• A koraszülöttek ellátásában.  

• Az újszülött kori szűrővizsgálatokban, melynek során 60 000 újszülött szűrésével 

évente 50-60 életet mentünk meg.  

• Az egyre több gyermeket érintő krónikus gyulladásos bélbetegségek diagnosztikájában  

• A szervtranszplantált gyermekek elő- és utógondozásában és rehabilitációjában.  

• A kisgyermekek endoszkópiás és bronchoszkópiás diagnosztikájában.  

• Radiológiai részlegünk évente 12 000 ultrahang és 7000 röntgen vizsgálatot végez. 

 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének megfelelően az alábbi tevékenységeket végzi: 

• szervtranszplantált gyerekek rehabilitációja, és a rehabilitációs tevékenységhez 

szükséges eszközök beszerzése, 

• krónikus gyulladásos bélbetegségek diagnosztikájának végzése, és az ehhez szükséges 

eszközök beszerzése, 

• koraszülöttséggel összefüggő állapotok diagnosztikájának fejlesztése, továbbá az 

ehhez szükséges eszközök beszerzése és laboratóriumi fejlesztések kivitelezése, 

• krónikus vese-, máj-, bél-, tüdő-, és neurológiai beteg gyermekek szövődményeinek 

gyors diagnosztizálása és az ehhez szükséges eszközök beszerzése 

• 1-es és 2-es típusú diabéteszes gyermekek kezeléséhez és szövődményeinek gyors 

diagnosztizálásához szükséges eszközök beszerzése, diabéteszes gyermekek 

táboroztatása, 

• gyermekkori diabétesszel kapcsolatos edukációs tevékenység, 

• gyermekendokrinológiai kórképek diagnosztizálásának és kezelésének támogatása. 
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Az Alapítvány a gyógyító munka végzése mellett segíti az ehhez szükséges berendezések, 

műszerek beszerzését. Támogatja a klinikai osztályok felújítását, baba-mama szobák 

kivitelezését, a kis betegek mielőbbi gyógyulása érdekében. 

Támogatja a klinikán dolgozó orvosok, kutatók, egészségügyi személyzet hazai és külföldi 

konferenciákon, továbbképzéseken való részvételét, és lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a 

szakemberek oktató munkájukat, kutatásban és szervezésben elért eredményeiket idehaza és 

külföldön tovább adhassák tanfolyamokon, továbbképzéseken. 

Az Alapítvány további céljai között szerepel a betegségekről, illetve azok megelőzéséről, 

gyógyításáról ismeretterjesztő kiadványok készítése, kórházi betegek és gyógyult gyermekek 

részére programok szervezése, játszóház működtetése, gyermekkönyvtár, számítógépes szoba 

létrehozása. 

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a 2021. január 01. - 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 

fordulónapja 2021. december 31. 

1.3. A beszámoló aláírója 

A Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját (a 

mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) és közhasznúsági mellékletét a 

hely és a kelet feltüntetésével az Alapítvány képviseletére jogosult Dr. Szabó Attila, a 

Kuratórium elnöke írja alá. 

1.4. A könyvvezetés módja 

Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása 

megbízott külső szolgáltató feladata.  

1.5. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés 

hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 

1.6. Tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  
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- a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról,  

- a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és 

a közhasznúság egyes kérdéseiről, 

- a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 

1.7. A számviteli politika fő vonásai 

Az Alapítvány számviteli politikáját az üzleti tevékenység figyelembevételével a számviteli 

törvényben előírt alapelvek és értékelési módok, az amortizációs elszámolásra és 

értékvesztésre vonatkozó szabályok és céltartalék képzési előírások alapján alakította ki. 

Az Alapítvány a számviteli politikájában, a mérlegben szereplő tételek értékelési szabályait a 

következők szerint rögzítette. 

A befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(továbbiakban Sztv.) 60-62. §-ban foglaltak figyelembevételével – a 47-51. § szerinti 

bekerülési értéken értékeli, csökkentve azt az 52-56. § szerint alkalmazott leírásokkal. A 

200.000,- Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket, üzembe helyezéskor 

azonnal egy összegben értékcsökkenésként számolja el. 

A követeléseket értékvesztéssel csökkentett, illetve az értékvesztés visszaírt összegével növelt 

könyvszerinti értéken értékeli. 

2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

2.1. Befektetett eszközök 

Az Alapítvány a fordulónapon vagyoni értékű joggal nem rendelkezett, a tárgyi eszközök 

bruttó értéke 1.109 eFt, nettó értéke 0 eFt. 

2.2. Forgóeszközök 

 

2.2.1. Készletek 

Az Alapítvány a fordulónapon 40.142 eFt készlettel rendelkezett, amely – az alapító okirattal 

összhangban – a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinikája részére vásárolt, 

2021.12.31-ig még át nem adott tárgyi eszközök, fogyóeszközök, szolgáltatások, szakkönyvek 

értéke. 
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2.2.2. Követelések  

A fordulónapon az Alapítvány követeléseinek mérlegértéke 905 eFt, amely 897 eFt adott 

előlegből és 8 eFt NAV adófolyószámlán fennálló túlfizetésből áll. 

2.2.3. Értékpapírok  

Az Alapítvány a fordulónapon értékpapírral nem rendelkezett. 

2.2.4. Pénzeszközök 

Az Alapítvány a pénzeszközeit könyv szerinti értéken tartja nyilván forint összegben, deviza 

számlával, illetve valuta pénztárral nem rendelkezik. A mérlegben a házipénztár egyenlege 

2021.12.31-én 284 eFt, az elszámolási betétszámlák egyenlege 56.287 eFt. 

2.3. Aktív időbeli elhatárolások 

Az Alapítvány a fordulónapon 14 eFt aktív időbeli elhatárolást igénylő tétellel (tárhely 

szolgáltatás költsége, számlázó program használati díja) rendelkezett. 

2.4. Saját tőke 

2.4.1. Induló vagyon  

Az induló vagyon mérlegértéke 250 eFt. 

2.4.2. Tőkeváltozás 

A tőkeváltozás fordulónapi értéke 13.903 eFt. 

2.4.3. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 

Az Alapítvány tárgyévi alaptevékenységének eredménye 7.747 eFt, 2021-ben vállalkozási 

tevékenységet nem végzett. 

2.5. Kötelezettségek 

2.5.1. Rövid lejáratú kötelezettségek  

A kötelezettségek értékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik. A kötelezettségek 

között szerepel 44 eFt szállítókkal szembeni tartozás, 557 eFt adó-és járuléktartozás és 756 eFt 

kifizetendő bér kötelezettség. 
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2.6. Passzív időbeli elhatárolások 

A mérlegkészítés időpontjában az Alapítványnak 23.185 eFt tárgyévben fel nem használt SZJA 

1%-a, illetve 51.190 eFt fel nem használt, következő időszakra elhatárolt támogatása volt. 

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok 

alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

Bevételek alakulása és megoszlása 

        eFt-ban 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak % 

Árbevétel 962 6.905 718% 

Aktivált saját teljesítményérték    

Egyéb bevételek 208.807 62.884 30% 

- ebből: támogatások 208.516 62.867 30% 

          - ebből: adományok 190.648 41.591 22% 

Pénzügyi műveletek bevételei 5 6 120% 

Bevételek összesen 209.774 69.795 33% 

 

3.2. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok 

alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

        eFt-ban 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak % 

Anyagjellegű ráfordítások 2.465 8.351 339% 

Személyi jellegű ráfordítások 15.683 15.759 100% 

Értékcsökkenési leírás 779 300 39% 
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Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak % 

Egyéb ráfordítások 203.783 37.626 18% 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 45 12 27% 

Ráfordítások összesen 222.755 62.048 28% 

 

Az Alapítvány által foglalkoztatottak tárgyévi átlagos statisztikai létszáma 4 fő. 
A munkaviszonyban foglalkoztatottak részére tárgyévben 13.644 eFt bérköltség került 
kifizetésre, a szociális hozzájárulási adó tárgyévi összege 2.115 eFt. 
 

3.3. Adófizetési kötelezettség 

Az Alapítvány tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, társasági adó fizetési 

kötelezettsége nem keletkezett.  

 
 
4. Előző év helyesbítése 

A Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány 2021. évi beszámolójában előző év(ek) 

helyesbítése nem történt.  

 

5. Az Alapítvány 2021. évben végzett főbb tevékenységeinek és programjainak 

bemutatása 

 
A Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának (továbbiakban Bókay 
Gyermekklinika) I. emeletén található Bókay Arcrekonstrukciós Centrum kórtermeinek, 
kapcsolódó műtőjének és ambulanciájának támogatása: komplett elektromos rendszerének 
felújítása, kialakítása, a Centrum kórtermeiben és kezelőiben a bútorzat elkészítése és beépítési 
munkálatai. Ezen túlmenően műtő felújítását is támogatta az Alapítvány, többek között 
aneszteziológiai statív (altatóorvosi állványrendszer) beszerzésével. 
 
A Diabétesz, Endokrinológiai és Metabolikus Osztály oxigén és sűrített levegő gázhálózatának 
alapítványi támogatású bővítésével minden ágy mellett elérhetővé vált a súlyos esetekben 
lélegeztetéshez szükséges oxigénkészülék. 
A Diabetológiai Ambulancia rendelőibe új irattartó-, iratrendező-, öltöző-, hűtőtartó és 
tárolószekrények, fiókos asztalok, orvosi asztalok kerültek beépítésre alapítványi forrásból. 
A Csecsemő Osztály számára 6 darab pelenkázó szekrényt (beépített fürdető kagylóval), 5 
darab éjjeli szekrényt és a kezelőszoba bútorzatot készítettet az Alapítvány. 
2021. nyarán ismét megrendezésre kerülhetett az élményterápiás és oktató, bentlakásos 
Diabétesz Erzsébet-tábor. 40 diabéteszes gyermek töltött együtt 6 napot Visegrádon, ahol 



-7- 

 
 

számos edukációs, sportos és kulturális programban vehettek részt. Számukra a folyamatos a 
szakmai hátteret diabetológus, edukátor, pszichológus, zeneterapeuta biztosította.  
A Neurológiai Osztály számára új nővérpult, szekrények és asztal készíttetése alapítványi 
forrásból. 
A Bókay Gyermekklinika infrastruktúrájának javítása: életmentő, terápiás és diagnosztikus 
eszközök beszerzése (a Pulmonológiai, a Vese és a Gasztroenterológiai és Hepatológiai 
osztályok számára asztali pulzoximéterek, Intenzív Terápiás Osztály és Koraszülött Intenzív 
Terápiás Osztály számára gyógyszerporlasztó készülékek adapterrel, Koraszülött Intenzív 
Terápiás Osztály számára infúziós állványokhoz szükséges rozsdamentes tálcák, Művese 
Osztály számára Comfort-2 ECO kezelőszékek vesedialízishez, Thermosafe PD Oldatmelegítő, 
asztali számítógép a betegellátási adminisztrációhoz több Osztály számára, stb.) 
2021-ben is fontos szerepet kapott a koronavírus járvány elleni védekezés. Az Alapítvány egy 
testhőmérséklet- és maszkellenőrző kioszkkal, homlokpántokkal és hozzájuk tartozó 
arcvédőplexivel segítette a Klinikát. 
2021-ben is folytatta az Alapítvány: további 50 literes Curver hulladéktárolók beszerzése. A 
hulladéktárolók a vírushelyzetben segítik a dolgozók munkáját, a pedállal való nyithatóságnak 
köszönhetően növelik a higiéniai biztonságot. 
2021-ben sor került Gyermekklinika pulmonológiai-allergológiai szakrendelőinek teljeskörű 
klimatizálására, ezáltal sokkal komfortosabb körülményeket biztosítva a betegeknek és a 
dolgozóknak. 
A Pulmonológiai Osztályon cisztás fibrózissal kezelt gyermekek ellátását egy szobakerékpárral 
segítette az Alapítvány. Emellett a szülők, bennfekvő gyermekek számára egy kétajtós 
hűtőszekrény beszerzésére került sor. 
Légzésfunkciós vizsgáló számára a gyógyszerek és verejtékminták tárolásához szükséges 
hűtőszekrényt vásárolt az Alapítvány. 
Egy hűtőszekrénnyel és hozzá tartozó hőmérővel gazdagodott alapítványi segítséggel a 
Gyermekklinika Újszülött Sebészeti Osztálya is, amelyben az újszülöttek, csecsemők számára 
elengedhetetlen anyatejeket tárolják.  
A Bókay Gyermekklinika Alapítvány 2021-ben pelenkázó szekrény készíttetésével támogatta a 
Vese Osztályt. 
A Fejlődésneurológiai utánkövető szakrendelő számára WPPSI-IV tesztkészlet (űrlapok, 
kézikönyvek) beszerzése alapítványi forrásból, amely a három évesnél idősebb gyermekek 
vizsgálatához, további ellátásához szükséges. 
Munkaruházatot vásárolt az Alapítvány a Bókay Gyermekklinika portaszolgálatát ellátó 
munkatársak számára.   
A Bókay Gyermekklinikán 2021-ben létrejött Long-Covid Ambulancián egy új kutatás is 
elindult az Alapítvány közreműködésével: 10 darab Apple Watch óra segítségével a long-
covidban szenvedő gyermekek értékeit tudják nyomon követni. 
Első alkalommal került megrendezésre 2021 októberében Gyermek CRRT Workshop, az 
Intenzív Osztályos Vesepótlás Tanfolyam, gyermekgyógyászati szimpózium, melynek 
szervezését az Alapítvány finanszírozta. 
Az Alapítvány céljai között szerepel az ismeretterjesztés is, ezért is jött létre 2020-ban a Bókay 
Egészségpercek podcast, amelyet a sikeres első évad után 2021-ben is folytattunk. Edukációs 
sorozatunkban a korábbi adások folytatásaként idén is olyan, a gyermekgyógyászat azon 
területein dolgozó orvosokat, szakápolókat, szakembereket szólítottunk meg, amelyek sok 
gyermeket és szülőt érintenek: gyermektüdőgyászat, izom- és tüdőbeteg gyerekek 
lélegeztetése, leggyakoribb újszülött- és csecsemőmegbetegedések, májbetegségek, 
gyermekradiológia és a covid járvány a gyermekgyógyászatban.  
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2021-ben a MagNet Bank KAP Program támogatásának köszönhetően edukációs kisfilmekkel 
is bővíteni tudtuk ismeretterjesztési tevékenységünket. A járványügyi helyzetben 
célcsoportunk, a nálunk gyógyuló gyermekek szülei és nagyszülei sokat tartózkodtak 
otthonaikban. Ebben a nehéz helyzetben szerettünk volna a segítségükre lenni dedikált, online 
edukációs videósorozatunkkal. Sokakat érintő gyermekkori betegséghez kapcsolódóan, 5 
témakörben válaszoltak a Gyermekklinika orvosai a szülői kérdésekre. A videók 2022-ben 
jelennek meg. 
Az Alapítvány az I. Sz. Bókay Gyermekklinika munkatársainak többek között a következő 
továbbképzéseken való részvételét támogatta több mint egymillió forinttal: Magyar Diabétesz 
Társaság XXIX. Kongresszusa, Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Társaság Továbbképző Nap, Magyar Gyermeknephrológiai Egyesület 2021. évi Kongresszusa, 
Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 
Gyermektüdőgyógyász Szekciójának 56. Konferenciája, Magyar Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Társaság Továbbképző Napok és Nemzeti Kongresszus, MGYT-MDT 
Gyermekdiabetesz Szekció XXXVI: Kongresszusa, a 11th lnternational Symposium on 
Cell/Tissue lnjury and Cytoprotection/Organoprotection nemzetközi konferencia, Fiatal 
Gyermekgyógyászok Konferenciája, Magyar Családterápiás Egyesület Vándorgyűlése.  
 
 
 
6. Kapott támogatások felhasználásának bemutatása (Ft-ban) 
 
6.1.  
Támogatás megnevezése SZJA 1% 
Támogatás forrása központi költségvetés 
Támogatás időtartama 2020.01.01-2022.12.31. 
Támogatási összeg 15.288.353 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 13.488.353 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 6.772.579 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg  

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi 330.000 Ft 
- dologi 6.442.579 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
Az Alapítvány a 2020-ban kapott SZJA 1%-ot az I. számú Gyermekklinika infrastruktúrájának 
javítására (eszközök, bútorok beszerzése, nővérhívó rendszer beépítése), szakkönyvek 
beszerzésére, továbbképzés, konferencia részvétel támogatására és működési költségeire 
fordította. 
 
 
6.2. 
Támogatás megnevezése SZJA 1% 
Támogatás forrása központi költségvetés 
Támogatás időtartama 2021.01.01-2023.12.31. 
Támogatási összeg 18.869.288 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 18.869.288 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 2.400.000 Ft 
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- tárgyévben folyósított összeg 18.869.288 Ft 
Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi 2.400.000 Ft 
- dologi  
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
Az Alapítvány a 2021-ben kapott SZJA 1% egy részét bérköltségre fordította, a fennmaradó 
összeg 2022-ben kerül felhasználásra a cél szerinti tevékenység keretében. 
 
 
6.3. 
Támogató megnevezése Köztársasági Elnökség 
Támogatás forrása központi költségvetés 
Támogatás időtartama  
Támogatási összeg 8.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 8.000.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 8.000.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg 8.000.000 Ft 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 8.000.000 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatás a Bókay Arcrekonstrukciós Centrumhoz tartozó műtő felújítására került 
felhasználásra. 
 
 
6.4. 
Támogató megnevezése Magyar Nemzeti Bank 
Támogatás forrása központi költségvetés 
Támogatás időtartama 2021. év 
Támogatási összeg 4.103.400 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 4.103.400 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 4.103.400 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg 4.103.400 Ft 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 4.103.400 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatásból a Bókay Egészségpercek című podcast csatorna működtetését, műsorvezetői és 
szerkesztői feladatokat, a felületek biztosítását, interjúk elkészítését, a technikai eszközök 
biztosítását és a kommunikációs költségeket finanszírozta az Alapítvány. A podcast célja, hogy 
minden platformon segítséget nyújthasson az Alapítvány a Klinikán gyógyuló gyermekek 
szüleinek, nagyszülőknek: az I. Sz. Bókay Gyermekklinikán dolgozó, hazai 
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gyermekgyógyászat jeles orvosaival és ápolóival, szakembereivel készült beszélgetésekkel, 
edukációs sorozattal segíteni tudta az Alapítvány a családokat. 
 
 
6.5. 
Támogató megnevezése Magnet Bank 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama 2021. év 
Támogatási összeg 1.001.133 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 1.001.133 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 1.001.133 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg 1.001.133 Ft 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 1.001.133 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
Az Alapítvány céljai között szerepel az ismeretterjesztés: a MagNet Bank KAP Programjában 
elnyert 1 millió forintos támogatásnak köszönhetően edukációs kisfilmekkel is bővíteni tudtuk 
ismeretterjesztési eszközeinket. A járványügyi helyzetben az Alapítvány célcsoportja, a 
Klinikán gyógyuló gyermekek szülei és nagyszülei sokat tartózkodtak otthonaikban. Ebben a 
nehéz helyzetben szeretett volna a segítségükre lenni az Alapítvány a dedikált, online 
edukációs videósorozattal. Sokakat érintő gyermekkori betegséghez kapcsolódóan, 5 
témakörben válaszoltak a Gyermekklinika orvosai szülői kérdésekre. 
 
 
6.6. 
Támogató megnevezése IDBC Creative Solutions Kft. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama 2021. év 
Támogatási összeg 1.071.200 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 1.071.200 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 1.071.200 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg 1.071.200 Ft 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 1.071.200 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A Művese Osztály kis betegei hosszú hónapokig, akár évekig járnak dialízisre – amikor is a 
művese gép 4 órán keresztül forgatja és tisztítja a vérüket, helyettesítve ezzel a beteg vese 
funkcióját -, mire a vesetranszplantációra sor kerül.  Magyarországon kizárólag a I. Sz. Bókay 
Gyermekklinikán végeznek ilyen kezelést 18 éven aluliak számára, ezért is különösen fontos, 
hogy itt a lehető legmodernebb felszerelések legyenek elérhetők. A támogatásból 4 darab 
vesedializáló kezelőszék került beszerzésre a Művese Osztály számára. 
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6.7. 
Támogató megnevezése Amway Hungária Kft. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama 2021. év 
Támogatási összeg 4.682.426 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 4.682.426 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 4.682.426 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg 4.682.426 Ft 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 4.682.426 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
Részben védőfelszerelések, vírusvédelmi eszközök kerültek beszerzésre a támogatásból, 
részben a Bókay Arcrekonstrukciós Centrumhoz tartozó műtő felújítási költségeire fordította 
az Alapítvány a támogatást. 
 
 
6.8. 
Támogató megnevezése KPMG Hungária Kft. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama 2021. év 
Támogatási összeg 1.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 1.000.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 1.000.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg 1.000.000 Ft 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 1.000.000 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatásból segíteni tudta az Alapítvány a járványügyi helyzetben szükséges a higiéniai 
biztonság növelésében: a testhőmérséklet mérő és arcmaszk ellenőrző kioszk beszerzésével az 
54. sz. épületben, az ambuláns rendelésekre érkező szülők és gyermekek beléptetése tud 
gördülékenyen és érintésmentesen megvalósulni. Ezen túlmenően a biztonságos 
munkakörnyezet biztosításához arcvédő pajzsokat vásárolt a Klinika dolgozói számára. Szem 
előtt tartva a környezettudatosságot, az arcvédőpajzs homlokpántjához cserélhető plexiket 
vásárolt az Alapítvány, hogy több alkalommal használhatóak legyenek. A fentieknek 
köszönhetően úgy tudta segíteni az Alapítvány a Klinika egészségügyi dolgozóit, hogy 
erőforrásaikat csak a gyógyításra tudják összpontosítani, mindezt a legnagyobb biztonságban, 
mind saját, mind a kis betegek és szüleik érdekében.  
 
 
6.9. 
Támogató megnevezése MVM Energetika Zrt. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
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Támogatás időtartama  
Támogatási összeg 10.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 10.000.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg  
- tárgyévben folyósított összeg 10.000.000 Ft 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi  
- felhalmozási  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges 
bemutatása 

A támogatás 2022-ben kerül 
felhasználásra. 

 
 
6.10. 
Támogató megnevezése OTP Bank Nyrt. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama  
Támogatási összeg 4.200.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 3.878.379 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg  
- tárgyévben folyósított összeg  

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi  
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatásból a Bókay Gyermekklinikán megvalósuló kutyaterápiás programot finanszíroz 
az Alapítvány, a Sürgősségi és Egynapos Betegellátási Osztályunkon tartózkodó gyermekek 
gyógyulását segítő célzattal. A terápiához szükséges eszközök már 2020-ban beszerzésre 
kerültek, a koronavírus járvány miatt bevezetett látogatási tilalom miatt 2021-ben nem lehetett 
elindítani a programot, ezért a támogatás további része 2022-ben kerül felhasználásra. 
 
 
6.11. 
Támogató megnevezése Onespire Zrt. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama  
Támogatási összeg 2.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 1.515.186 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 1.515.186 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg  

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 1.515.186 Ft 
- felhalmozási  
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A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatásból a Koraszülött Intenzív Osztály fejlesztését támogatta az Alapítvány: infúziós 
pumpa állványokhoz szükséges rozsdamentes tálcák beszerzése, orvosi szobába asztal, 
bútorzat készíttetése. 
 
 
6.12. 
Támogató megnevezése Richter Gedeon Nyrt. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama  
Támogatási összeg 1.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 1.000.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 1.000.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg  

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 1.000.000 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatást a Bókay Arcrekonstrukciós Centrum kórtermeiben és kezelőiben a komplett 
elektromos rendszer felújítására, kialakítási munkálataira használta fel az Alapítvány.   
 
 
6.13. 
Támogató megnevezése Maximál Építő Kft. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama  
Támogatási összeg 5.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 5.000.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 5.000.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg  

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 5.000.000 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A Bókay Arcrekonstrukciós Centrumhoz tartozó műtő felújítási költségeire fordította az 
Alapítvány a támogatást. 
 
 
6.14. 
Támogató megnevezése Nemzeti Inkubátorház Alapítvány 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama  
Támogatási összeg 10.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 10.000.000 Ft 
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- tárgyévben felhasznált összeg 10.000.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg  

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 10.000.000 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatást a Bókay Arcrekonstrukciós Centrum kórtermeiben és kezelőiben a komplett 
elektromos rendszer felújítására, kialakítási munkálataira és a kórtermeiben és kezelőiben 
bútorzat elkészítésére és beépítési munkálataira használta fel az Alapítvány. 
 
 
6.15. 
Támogató megnevezése MVM Zrt. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama  
Támogatási összeg 10.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 10.000.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 10.000.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg  

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 10.000.000 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A Bókay Arcrekonstrukciós Centrumhoz tartozó műtő felújítási költségeire fordította az 
Alapítvány a támogatást. 
 
 
6.16. 
Támogató megnevezése Mavir Zrt. 
Támogatás forrása más gazdálkodó 
Támogatás időtartama  
Támogatási összeg 1.500.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg 1.500.000 Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg 1.500.000 Ft 
- tárgyévben folyósított összeg  

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  

- személyi  
- dologi 1.500.000 Ft 
- felhalmozási  

A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 
A Bókay Arcrekonstrukciós Centrumhoz tartozó műtő felújítási költségeire fordította az 
Alapítvány a támogatást. 
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Fordulónap utáni események 
 
Felmértük, hogy a 2022. február 24-én kezdődött orosz-ukrán fegyveres konfliktus és annak 
potenciális gazdasági kihatásai várhatóan hogyan érintik az Alapítványt, és ezen felmérés 
alapján nem azonosítottunk olyan konkrét körülményt, amely jelentős hatással lenne az 
Alapítvány 2022. évi pénzügyi helyzetére, pénzügyi teljesítményére vagy cash flow-ira. A 
helyzet bizonytalansága és változékonysága miatt azonban lehetséges, hogy ilyen jelentős 
hatású körülmények felmerülnek. 
 


