POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006. év

Budapest, 2007. március 30.

A közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19.§-ában és a Pozitron Diagnosztika
Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Alapító Okiratában rögzítettek szerint került
összeállításra.
1. A Számviteli Beszámoló
Az Alapítvány beszámolóját ezen közhasznúsági jelentéshez csatolt „Közhasznú alapítványok,
közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített beszámolója” tartalmazza.
Az egyszerősített beszámoló a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. tv. és a 224/2000 (XII.19.) Korm.
Rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól vonatkozó elıírásai szerint került összeállításra a kettıs
könyvvitel vezetésére vonatkozó szabályok szerint.
Részei:
• Mérleg
• Eredménykimutatás
2. A költségvetési támogatás felhasználása
Költségvetési támogatást az Alapítvány 2006. évben nem kapott.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány induló vagyona 3.000.0000,- Ft azaz Hárommillió forint, amelyet teljes egészében
az alapító Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János
út 9.) (továbbiakban: Alapító) bocsátott rendelkezésre induló alapítói tıke formájában.
Év közben az Alapítvány különbözı felajánlásokból a következı adományokat kapta közhasznú
céljai teljesítésének biztosítása érdekében:
Név

Összeg

Paulay Alapítvány
Norbi.hu Kft.
Siemens Zrt.
Kerox Kft.
CIB T.F.Al.
Magyar Telekom
Novartis Kft.
Invo-Ráció Rt.
Pozitron-Diagnosztika Kft.
500.000,-Ft alatti támogatások

4.000.000,750.000,2.750.000,20.672.000,1.000.000,1.250.000,6.500.000,800.000,864.000.4.309.300,-

Mindösszesen:

42.895.300,-

A vagyon az alábbiak szerint került felhasználásra:
1. Alapítványi induló tıke
2. Támogatások
3. Pénzeszközök kamatbevétele
4. Összes vagyon és növekménye 2006. (1.+2.+3.)
5. Irodaszer, nyomtatvány költsége
6. Könyvelési, könyvvizsgálati költség, bérleti díj
7. Személyi jellegő kifizetések
8. Bankköltségek, pénzügyi mőveletek ráfordításai
9. Kifizetett (továbbutalt) támogatások
10. Közhasznú tevékenység összes ráfordítása (5.+6.+7.+8.+9.)
11. 10.-bıl elhatárolt, ki nem fizetett költség
12. Alapítványi záróvagyon 2006. XII. 31-én (4.-10+11.)
13. 11.-bıl szerzıdések szer. támogatási dönt., 2007-ben fizetendı
14. Szabad rendelkezéső vagyon 2007-re

Adatok ezer Ft-ban
3.000
42.895
717
46.612
7
2.635
3.096
203
62.348
68.289
28.666
28.666

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás összesen 0,- Ft

5. Központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások mértéke
Az alapítvány az 5. pont szerinti szervektıl támogatást 2006. évben nem kapott.
6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány vezetı tisztségviselıi 2006. évben az alábbi juttatásokban részesültek: dr. Horváth
László, kuratóriumi tag tiszteletdíjként 2.400.000,- Ft bruttó összeget kapott.
7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló
7.1. Az Alapítványt a Fıvárosi Bíróság 7.Pk.60.511/2005/2.sz. végzésével (kelte: 2005.06.09.)
vette nyilvántartásba a 9574 sorszám alatt és egyben közhasznú szervezetté minısítette.
7.2. Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek:
Az alapítvány célja, hogy a Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság által üzemeltetett PET/CT diagnosztikai szolgáltatást a rászorulók minél
szélesebb köre számára elérhetıvé tegye, oly módon, hogy alapítványi támogatás formájában
finanszírozza azon személyek PET/CT diagnosztikai módszerrel való vizsgálatát, akik azt
egyébként anyagi okokból nem engedhetnék meg maguknak.

Az alapítvány célja az is, hogy a lakosság minél szélesebb körében elterjedté és minél
rendszeresebbé tegye a Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő
Társaság által üzemeltetett PET/CT diagnosztikai vizsgálatot, annak érdekében, hogy az
elızıekben írt népbetegségeket a lehetı legnagyobb mértékben visszaszorítsa.
Az alapítvány további célja, hogy támogatást nyújtson a Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság által üzemeltetett PET/CT diagnosztika körében
megvalósítható orvosi kutatási tevékenységhez, az orvosszakmai szempontból releváns
vizsgálatok elvégzéséhez nyújtott támogatással.
A fenti ismérvek alapján az Alapítvány kuratóriuma 2006 évben a következı tevékenységek
támogatásáról határozott:
-

-

-

A Pozitron Diagnosztika Közhasznú Alapítvány kuratóriuma a beérkezı kérés alapján az
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet részére 10 rászoruló beteg teljes test
PET/CT vizsgálatának finanszírozását jóváhagyta.
A Pozitron Diagnosztika Közhasznú Alapítvány kuratóriuma a Szent László Kórház
részére 30 teljes test PET/CT vizsgálat elvégzéséhez szükséges forrást biztosításáról
határozott, és egyúttal meghosszabbította a 2005 évben megítélt támogatás igénybevételi
határidejét 2006. december 31.-ig.
A kuratórium 2006. június 2.-i határozata alapján 50 %-os finanszírozási hozzájárulást
biztosít a hozzá forduló rászorulók részére a Hunyadi J. úti centrumban elvégzendı teljes
test PET/CT vizsgálatokhoz, amennyiben megfelelı onkológiai indikáció a vizsgálat
elvégzését indokolja, de az OEP finanszírozású keret szőkössége a betegvizsgálatot nem
teszi lehetıvé. A támogatás nyújtása legfeljebb bruttó 160 e Ft havi jövedelmi szinthez
kötıdik, a rendelkezésre álló források erejéig a 2006. július-október idıszakokban.
A kuratórium döntése alapján az alapítvány részt vállal a határon túli magyar betegek
PET/CT vizsgálatának finanszírozásában a teljes test vizsgálat költségének 25 %-a
erejéig. További 25 %-ot a közremőködı Segítı Jobb Alapítvány finanszíroz, aki egyúttal
elvégzi a betegek rászorultsági vizsgálatát is.
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