
 
A Magyar Ápolási Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2015. évről 
Elhangzott 2016. január 25-én a Magyar Ápolási Egyesület küldöttgyűlésén. 
 
Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a 2015. évben is a 2011. évi CLXXV tv. alapján látta el 
közhasznú feladatait. E feladatokon belül első sorban az egészséges életmódra nevelés-oktatás, képzés, 
továbbképzés volt kiemelhető. Megyei vezetőink és bizottsági tagjaink továbbra is önkéntesként vesznek 
részt az egyesület munkájában. 
A küldöttgyűlésen a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő pénzügyi és 
szakmai beszámolót terjesztettünk elő, amelyet küldöttek tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadtak. A beszámolót az alábbiakban részletezem. 
 
A beszámoló első részében a bevételi oldal 2015. évi tény adatait ismertetem, majd ugyanezzel a módszerrel a 
kiadási oldalt mutatom be. Bevételeink struktúráját tekintve tagdíjbevételből, pályázatokból, konferencia 
részvételi díjaiból, támogatásokból és egyéb tételekből adódnak össze. 
 
2015-ben elmondható, hogy az előző évnél kisebb pénzügyi ráfordítást igénylő működést terveztünk, mivel a 
2014 évben a jubileumi évhez köthető kiadások tartalékok felhasználását is igényelték. A gazdálkodás területén 
elsődleges szempont a stabilitás megőrzése mellett, a közterhek határidőre történő megfizetése volt, kiemelten az 
Egyesület közhasznú státuszára, és a pályázatokon való részvételi feltételekre. 
 
Mint eddig is, bevételünk legnagyobb hányadát a tagdíjbefizetések képezték, amelyet 2015-re 27 000 000 Ft-ra 
terveztünk, ami 92,9%-ra teljesült. A hiányzó 7 % okát kutatva az látszott, hogy a kincstári rendszerre történő 
átállás átmenetileg a tagdíjutalásokat is érintette, így a decemberre tervezett tagdíjbevételnek csak töredéke 
érkezett meg a tárgyévben.  
Második legjelentősebb forrást a rendezvényekhez köthető bevételek jelentették, amelyek azonban valamennyi 
költséget tartalmaztak, így a kiadási oldalon is jelentős tételt képviseltek. Összegszerűsítve a rendezvényekhez 
köthető bevétel 687 610 Ft volt szemben a tervezett 2 100 000 Ft-tal. Ez az összeg már a támogatásokat is 
tartalmazza. 
Pályázati bevételi tervünk 2015-ben 25%-ra teljesült, ezen a soron 250 000 forint realizálódott. Ez megfelel a 
NEA támogatási intenzitásának. 
Az egyéb bevételbe sorolható tételek 297 667Ft-ot jelentettek, amely alacsonyabb volt az előző évhez képest. 
A fentiek szerinti a 2015. évi. összes bevétel terv-tény aránya 86 %. Ez az arány a tervezett összes bevételhez 
képest 4 273 477 forint hiányt mutat a bevételi oldalon, amely azonban a szoros költségkontroll miatt nem 
okozott működési problémát. 
 
A kiadások az országos iroda és a területek működésével kapcsolatos, az egyesület céljainak való megvalósítás 
során felmerülő költségek voltak. Az előző évekhez képest kiemelendő, hogy területi felhasználás 2015-ben a 
teljes költségvetés közel 20%-a volt.  
A kiadási oldal bemutatásánál előbb a dologi költségeket mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek a 
60,5%-a a fennmaradó 369,5%-személyi jellegű kiadás, amely a járulékköltségeket is tartalmazza. 
A kiadási oldal legnagyobb tételét a területi felhasználás jelentette, ez érthető, hiszen egyesületünk nagy 
hangsúlyt fektet a területek támogatására és a területi munka segítésére. A területi támogatás összegszerűen 
5 316 784 forint volt. A rendezvények szervezésére, melyek közül a Magyar Ápolók Napja emelendő ki 
összesen 2 415 754 forintot fordítottunk. Az Ápolásügy folyóirat éves kiadási költsége 1 539 999 Ft volt. 
A tárgyidőszakban nemzetközi tagdíjra 828 848 Ft-ot fizettünk ki. Ennél a tételnél a forint árfolyam ingadozása 
jelentős bizonytalansági tényező, mivel nemzetközi tagdíjainkat euróban kell teljesíteni.  
Az alapszabályban előírt számú vezetőségi ülésekre 185 117 forintot használtunk fel. 
A tárgyévben a tervezés során igyekeztünk pontosan behatárolni az országos szervezet költségtérítését 
költségeket, így erre 1 000 000 forintot szántunk, amit 602 621 forinttal sikerült tartanunk. Konferenciák 
részvételi költségeire 400 000 forintot terveztünk, amely 417 286 Ft felhasználással teljesült. Külföldi 
konferencián, EFN közgyűlésen 2015-ben két alkalommal vettünk részt, ez minden költséggel együtt (utazás, 
szállás, tolmácsolás) 693 249 Ft-ot jelentett. 
Az egyéb költségekre, amely tartalmazza a kitüntetésekkel kapcsolatos költségeket, a felmerülő szerviz 
költségeket, könyvelést és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket mindösszesen 1 856 999 Ft-ot költöttünk. 
További kiadásaink a bérleti díj, 900 000 Ft, az irodaszerek 110 463 Ft, valamint a kommunikációs költségek 
378 416 Ft kiadást jelentettek. 
 
Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható, hogy a tárgyévi bevételek, ami 26 326 523 Ft volt 
fedezetet nyújtott a 25 735 293 Ft- kiadásra, így 888 314 Ft eredmény keletkezett.  
Egyszerűsített eredmény-levezetés ezer forintban: 



 
Összes bevétel 26,286 
Tagdíj 25,100 
Bérköltség 10,382 
Összes ráfordítás 25,735 
Értékcsökkenés   297 
Szervezet által nyújtott egyéb támogatások - 
APEH által kiutalt 26 
 
Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a 2015. évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett. 
Kiemelt országos rendezvényt volt a Magyar Ápolók Napja és a tárgyévben első alkalommal megrendezésre 
kerülő Szociális Munka Napja ünnepség. Megyéink 48 további rendezvényt szerveztek, ahol 7166 fő vett részt. 
Ünnepségeinken 23 egyéni és két csoportos (további 15 fő) miniszteri kitüntetés került átadásra. Az országos 
ünnepségeken három Kossuth Zsuzsanna díjat adtunk át és két tiszteletbeli szülésnőt avattunk. Megyei 
kitüntetésben 30 fő részesült. Az alapszabályban előírt kötelezettségeinknek eleget tettünk, az előírt elnökségi és 
vezetőségi értekezleteteket határidőre megtartottuk. A kötelezőeken túl egy nyilvános vezetőségi ülést is 
tartottunk, ahol közel 100 fő vett részt. Szakmai szekcióink közül a pszichiátriai, szülésznői, foglalkozás 
egészségügyi, haematológiai szekcióink rendeztek pontszerző továbbképző konferenciát melyeken további közel 
500 fő vehetett részt. 
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