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A VORSZ 2007. évi munkája 
 

 
Bevezető 
 
A 2007.  év igen intenzív év volt. A megszorítások, a politikai megosztottság, a hisztéria 
mellett  az egészségügyi reform felemásan folytatódott, kellően felforgatva az eddigi 
rendszert.  
Mindezekkel együtt megfelelőnek ítélhetjük az évet, az ellátáshoz kötődő alapvető funkciók, 
támogatások megmaradtak, a minőség nem romlott. 
 
Gondozás, dialízis 
 
- A különböző állapotú krónikus vesebetegek ellátása alapvetően nem változott meg. 

Sikerült kivédeni a vizitdíjat és a kórházi ágydíjat (csak a vesebetegséggel 
összefüggésében). 

- Változatlanul nem megfelelő a dialízis finanszírozása. Ugyancsak gondot okoznak a nem 
megfelelően kezelt kapacitásszerződések is. 

- A kórházak átszervezése nem rontotta számottevő mértékben ellátásunkat. 
 
Transzplantáció 
 
- Az itt végbement visszarendeződés átláthatatlanná és ellenőrizhetetlenné tette a listáról 

történő kiválasztást, ami nyílván nem a betegek érdekeit szolgálja. A Hungarotransplant 
maradék része az Országos Vérellátó Szolgálat keretén belül működik, tevékenységének 
eredménye nem tapasztalható. 

- Továbbra sincs napirenden az Eurotransplanthoz történő csatlakozásunk, elzárva a 
transzplantáció esélyétől sok beteget (pl. a hiperimmunizáltakat). 

- Következmény: a transzplantációk száma stagnál. Jelenleg nem látjuk a hatásos cselekvés 
lehetőségét. 

 
Betegszállítás 
 
- A mentés és betegszállítás rendszere alapvetően átalakult. Az OMSZ csak mentéssel 

foglalkozik, a betegszállítást teljes mértékben a betegszállító cégek vették át. 
- A gyors váltás nem ment zökkenő nélkül, a betegszállítóknak pl. nem volt elegendő a 

tolókocsis és a hordágyas vesebetegek szállítására alkalmas kocsijuk és személyzetük. 
- A minisztérium intézkedései után a szállítások lassan rendeződtek, ismereteink szerint 

komoly fennakadást a vesebetegeknél nem okozott. 
 
Gyógyszerek 
 
- A cél elsősorban az, hogy a krónikus vesebetegséghez kötődő, az életminőséget 

befolyásoló gyógyszerekhez való hozzájutás ne lehetetlenüljön el. 
- Az EPO tartalmú gyógyszerezés költségeit beépítették a dialízis kezelés költségeibe. 
- A Ketosteril vényre kapható 100%-os támogatással. 
- A Calcijex vényre kapható 90%-os támogatással. 
- A változások a közgyógy-keretben érvényesíthetők, elsősorban a dobozdíj jelenthet 

gondot. 



 3

Közgyógyellátás 
 
- Az elmúlt években sokat küzdöttünk a Közgyógy azon alapvető igazságtalansága ellen, 

hogy csak bizonyos gyógyszerekre vonatkozik, s hogy a nyugdíjkorban megrokkantakat 
nem illeti meg alanyi jogon. A Közgyógy rendszere alapvetően átalakult. 

- Jelenleg megfelelőnek, de elég körülményesnek és lassúnak tűnik a megoldás, 
tapasztalatokat kell gyűjteni. 

 
Vesevilág 
 
- A saját lapunk minden anyagi nehézség ellenére rendszeresen megjelent jó minőségben, 

szép kivitelben. Ebben mindenki kivette a részét: a főszerkesztő,  a tördelő szerkesztő és a 
jelenlegi nyomda kis csapata is. 

- Beszámoltunk rendezvényekről, hazai és nemzetközi állásfoglalásokról, hogy a betegek 
kitekintést nyerjenek mások életéről. 

  
Ismeretterjesztő előadások  
 
- A betegek tudatos együttműködése a kezelőszemélyzettel jelentősen javítja a kezelés 

hatékonyságát. ehhez ismeretekkel kell rendelkeznie. 
- A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal közös szervezésben 2006-ban elindított 

előadássorozatot 2007-ben folytattuk, sokan vettek részt. 
- A Vesevilágban rendszeresen beszámoltunk róla. 
 
Pályázatok, anyagi támogatók 
 
- Anyagi forrásaink előteremtésénél elsősorban a rendszeres támogatónkra és az NCA 

pályázataira támaszkodunk. 
- Szövetségünk és a Vesevilág működésének fenntartásában domináns szerepet játszanak 

rendszeres szponzoraink, akik saját anyagi nehézségeik ellenére segítenek. 
- Sikerrel pályázunk az NCA működési támogatására, de a különböző programjainkat 

érthetetlen módon  2007-ban nem támogatták. 
- Több kis pályázatot is összeállítottunk (kisebb összegekre), hogy a napi munkához 

feltétlenül meglegyen a fedezet. 
- Mindezeken túl nem nélkülözhettük a folyamatos adománygyűjtést sem. Ezek 

megszerzése is egyre nehezebb. 
 
Szociális helyzet, segélyezés 
 
- A betegek szociális helyzete a többségnél tovább romlott. 
- A VORSZ továbbra sem tud segélyezni, ezt a tagszervezetek tudnák hatékonyan pótolni. 

Ehhez a helyi szervezeteknél az eddigiekhez képest lényegesen hatékonyabb munkát 
kellene végezni. Ehhez nincs meg mindenütt a személyi feltétel. 

- Időnként a Föld utcába is kétségbeesett levelek érkeznek. Ezeket továbbítjuk a helyi 
államigazgatás és esetenként az illetékes miniszter (például szociális) részére. 

 
Szociális munkások 
 
- A Dialízis Szolgáltatók a szociális munkásokat elküldték, arra hivatkozva, hogy a dialízis 

költség erre nem elegendő. Pedig a szociális munkásoknak pótolhatatlan szerepük volt a 
betegek ügyes-bajos dolgainak intézésében. 
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Mozgáskorlátozottság, fogyatékosság 
 
- A vesebetegek, ha csak nem mozgáskorlátozottak, nem sorolhatók a fogyatékosok közé, 

ami kifejezetten hátrányos és méltánytalan. A nem mozgáskorlátozott vesebetegeknél is 
jogosan tehető fel a kérdés: miért nem fogyatékos az, aki társadalomban az egészséges 
emberekre jellemző módon nem tud részt venni, segítségre szorul. A fogyatékosság 
átértelmezésének kérdését már az EDF (European Disability Forum) is napirendre vette, 
ez talán komoly támogatást ad követeléseink támogatására. 

- Megváltozott a rokkantnyugdíjazás rendszere, rehabilitációs járadék került bevezetésre. 
Vizsgáljuk ennek minket érintő hatását. 

 
Egyéb VORSZ rendezvények 
 
- A közkedvelt Országos Vesenapot 2007-ben sem sikerült megrendezni, nem tudtuk 

előteremteni annak anyagi fedezetét. 
- Az elnökség rendszeresen megtartotta üléseit. 
- A VORSZ megalakulásának 20. évfordulóját a Ferencvárosi Művelődési Házban tartottuk 

meg, ahol a szokásos A Vesebetegekért Ádám Edit díjat átadtuk. A megemlékezést 
kiegészítette egy színvonalas szórakoztató műsor. Erről a Vesevilágban olvashattatok. 

- Az anyagi lehetőségeink miatt szűkre szabott közlekedési támogatásunk nem szegte 
kedvét tagjainknak a rendezvények látogatásában. Az aktívabb helyi szervezetek 
megtalálták annak lehetőségét, hogy hogyan jussanak több támogatáshoz. 

 
A VORSZ irodájának tevékenysége 
 
- Sikerült biztosítani az iroda folyamatos működését. Jelenleg 1 fő dolgozik alkalmazotti 

minőségben, nyitva tartva az irodát akkor is, amikor a teljes csapat nincs együtt. 
- Sok, nem a VORSZ által szervezett rendezvényen sikerült részt venni, képviselni 

szervezetünket. 
- Mindenképpen ki kell emelni Vértesi Évi és Kővári István áldozatos munkáját, akik mint 

mindig, most is sikeresen szervezi és fogja össze a tevékenységeket. 
- Mindezt úgy, hogy a küldöttgyűlés által megszavazott tiszteletdíjakat nem volt 

lehetőségünk kifizetni, mert az a Szövetség tevékenységét veszélyeztette volna. 
 
A VORSZ szerepe 
 
- Az államháztartás szinte minden területét érintő reformhullám az anyagi támogatások 

terén kedvezőtlenül érintette a civil szervezeteket. 
- A különböző szakmai és civil szervezetekkel történő folyamatos egyeztetés továbbra sem 

állt helyre, ezek hiánya sok hibát eredményezett. 
- A civil szervezetek átpolitizálódása tovább csökkentette az összefogás esélyét. 
- A VORSZ sem tudott megfelelő befolyást gyakorolni az eseményekre. Kapcsolataink 

meglazultak az Egészségügyi Minisztériummal, szinte megszűntek az OEP-al. 
- Továbbra is gondot okoz az utánpótlás hiánya. 
 
Budapest, 2008. május 04. 
 
Jóváhagyta a VORSZ Elnöksége 

Ádám Aurél 
     elnök 
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Számviteli beszámolók 

 
 
 

Mérleg 
 

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítése(i) Tárgyév 

a b c d e 
1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 87 0 42

2. I. Immateriális javak     

3. II. Tárgyi eszközök 87   42

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök     

5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 1 174 0 1 975

6. I Készletek     

7. II. Követelések 500   500

8. III. Értékpapírok     

9. IV. Pénzeszközök 674   1 475

10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 1 261 0 2 017

11. C. Saját tőke (12.-14. sorok) -563 0 517

12. I. Induló tőke     

13. II. Tőkeváltozás 899   -602

14. III. Tárgyévi eredmény -1 462   1 119

15. D. Tartalék     

16. E. Céltartalék     

17. F. Kötelezettségek (18.-19. sorok) 1 824 0 1 500

18. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek     

19. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 824   1 500

20. Források (passzívák) összesen 
(11.+15.+16.+17. sorok) 1 261 0 2 017
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Eredménylevezetés 
 
 

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év 

Előző év(ek) 
helyes- 
bítése(i) 

Tárgyév 

a b c d e 

1. 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 11 775 0 14 275

2. 
I. Pénzügyileg rendezett bevételek  (1.+2.+3.+4.+5.) 11 775 0 14 275

3. 
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 4 580 0 3 252

4. a. alapítótól     

5. b. központi költségvetésből 3 263   1 626

6. c. egyéb, ebből 1% ……………… 1 317   1 626

7. 2. Pályázat útján elnyert támogatás 100   1 664

8. 
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel     

9. 4. Tagdíjból származó bevétel 173   106

10. 5. Egyéb bevétel 6 922   9 253

11. 
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek     

12. 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 0 0 0

13. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek     

14. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek     

15. 
C.  Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 11 775 0 14 275

16. 
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 0 0 0

17. 
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 13 237 0 13 520

18. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 13 193   13 475

19. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 44   45

20. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások     

21. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások     
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22. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 0 0 0

23.. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások     

24. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások     

25. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások     

26. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások     

27. G. Közhasznú tevékenység eredményei (1.+2.) -1 462 0 755

28. 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) -1 418 0 800

29. 2. Nem pénzben realizált eredmény (A./II.-E./2.-E./3.) -44 0 -45

30. H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) 0 0 0

31. 
1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye 

(B./1.-F./1.-F./4.) 0 0 0

32. 
2. Nem pénzben realizált -adóalapot jelentő- tárgyévi 

eredmény  (B./2.-F./2.-F./3.) 0 0 0

33. I. Összes pénzügyi eredmény (±G./1.± H./1.) -1 418 0 800

34. J. Nem pénzben realizált eredmény (G./2.+H./2.) -44 0 -45

35. K. Adófizetési kötelezettség     

36. 
E. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott 
eredménye (H.-K.) 0 0 0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

37. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 2 006

38. 1. bérköltség 1 229

39. ebből: - megbízási díjak   

40. -tiszteletdíjak 350

41. 2. személyi egyéb jellegű kifizetések   

42. 3. Bérjárulékok 777

43. B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 300

44. 
- ebből: A Korm. rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és 
továbbutalt, illetve átadott támogatás 300
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Költségvetési támogatás 

 
 

Kapott támogatás Felhasználás 
összege Megnevezés 

Idő- 
pontja Célja Összege Áthozatal Előző 

évi Tárgyévi 

Átvitel 
összege 

Elszámolás 
határideje 

Az Országgyűlés 
támogatása 2007 müködés   1 946   0   

A személyi 
jövedelemadó 1 %-a 2007 közhasznú 1 626 1 000  0 1 000   

              

              

 
 
 
 

Vagyon 
 
 

Változás 
Megnevezés 

Előző 
évi 

összeg 

Tárgyévi 
összeg % Ft. 

Megjegyzés

Saját tőke (összesen)   0 0  

Induló tőke   0 0  

növekedésre ható tényezők        

  csökkenésére ható tényezők        

Tőkeváltozás   0 0  

növekedésre ható tényezők        

csökkenésére ható tényezők        

közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége        

vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége        

  egyéb        

Tárgyévi eredmény   0 0  

növekedésre ható tényezők        

  csökkenésére ható tényezők        
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Cél szerinti juttatások 
 
 

Juttatás összege Változás 
Juttatás megnevezése 

előző évi tárgyévi % Ft. 
Megjegyzés 

Közhasznú tevékenység keretében (nem 
pályázat útján nyújtott) 0 0 0 0   

 - pénbeli juttatások összesen 0 0 0 0   

adóköteles   0 0   
ebből 

nem adóköteles   0 0   

 - nem pénzbeli juttatások összesen 0 0 0 0   

adóköteles   0 0   ebből 
nem adóköteles   0 0   

Pályázóknak továbbadott támogatások 
(kötelezettségként nyílvántartott összegből) 0 0 0 0   

pénzösszeg   0 0   

  eszközérték   0 0   
Pályázóknak adott juttatások (bevételként 
nyílvántartott összegből) 0 0 0 0   

pénzösszeg   0 0   

  eszközérték   0 0   

Egyéb  300 000 0 300 000   

Összesen: 0 300 000 0 300 000   
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Kapott támogatások 

 
 

Juttatás összege Változás 
Támogató megnevezése 

előző évi tárgyévi % Ft. 
Megjegyzés

Központi költségvetési szervtől 3 263 1 664 -49,003984 -1599   
Elkülönített állami pénzalap   0 0   
Helyi önkormányzat és szervei   0 0   
Kisebbségi települési önkormányzat   0 0   
Települési önkormányzat társulása   0 0   
Pályáztató 100 200 100 100   
Magánszemélyek 267 0 -100 -267   
Egyéni vállalkozók   0 0   
Jogi személyiségű társaságok 4 005 6 039 50,7865169 2034   
Jogi személyiség nélküli társaságok 420 0 -100 -420   
Közhasznú szervezetek 1 972 4 640 135,294118 2668   
SZJA 1 %-a 1 317 1 626 23,4624146 309   
Egyéb 431 106 -75,406032 -325   
Összesen: 11775 14275 21,2314225 2500   
 
 
 
 
 

Tisztségviselők juttatásai 
 
 

Megnevezés Fő Összeg 

Tiszteletdíj  350 

Étkezési hozzájárulás    

Költségek, napidíj    

Összesen 0 350 

 


