A Magyar Ápolási Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2016. évről
Elhangzott 2017. január 25-én a Magyar Ápolási Egyesület küldöttgyűlésén.

Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a 2016. 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 önkéntesként vesznek részt az
egyesület munkájában.
A küldöttgyűlésen a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően pénzügyi és
szakmai beszámolót kell előterjeszteni, amelyet az alábbiakban részletezek.
A beszámoló első részében a bevételi oldal 2016. 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.
2016-ban elmondható, hogy az előző 2015-év után a tartalékok felhalmozását tekintettük elsődlegesnek, mivel
már készülnünk kellett a 2017. évi Kossuth Zsuzsanna Emlékév miatt várható magasabb kiadásokra. A felelős
gazdálkodás mellett a közterhek határidőre történő megfizetése kulcskérdés volt kiemelten az Egyesület
közhasznú státuszára, és a pályázatokon való részvételi feltételekre.
Mint eddig is, bevételünk legnagyobb hányadát a tagdíjbefizetések képezték, amelyet 2016-ra 26,000,000 Ft-ra
terveztünk, ami 107%-ra teljesült.
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 2,733,000 Ft volt szemben a tervezett 1,000,000 Ft-tal.
Pályázati bevételi tervünk 2016-ban 500,000 Ft-volt, ezzel szemben az eddigi évekhez képest példanélküli volt,
hogy nem kaptunk semmilyen támogatást a Nemzeti Együttműködési Alapból. A tervezet és a megvalósulás
tekintetében jelentős tételt képviselt a rendezvényekhez köthető támogatások, illetve szerződésbe foglalt
projektek. A tervezethez képest ezt 333%-ra sikerült teljesíteni. Az egyéb bevételbe sorolható tételek 97%
teljesüléssel 467,342 Ft-ot jelentettek, amely kicsivel csökkent az előző évhez képest.
A fentiek szerinti a 2016. évi összes bevétel terv-tény arány 113%. Ez az arány a tervezett összes bevételhez
képest 3,696,744 forint eredményt mutat, amely jelentős tartaléknövekedést eredményez.
A kiadások az országos iroda és a területek működésével kapcsolatos, és az egyesület céljainak való
megvalósítás során felmerülő költségek voltak.
A kiadási oldal bemutatásánál előbb a dologi költségeket mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek a 63%-a
a fennmaradó 37,%-személyi jellegű kiadás, amely a járulékköltségeket is tartalmazza.
A kiadási oldal legnagyobb tételét a rendezvények költsége jelentette, ez érthető, hiszen egyesületünk
legnagyobb súlyt a képzésre, továbbképzésre helyezi, és ezeket elsősorban rendezvényeink biztosítják, így 2016ban a rendezvényekre fordított összeg 8,467,358 Ft, amely tartalmazza a Magyar Ápolók Napja, a szakmai
konferenciák és a kitüntetések költségeit továbbá a szervezeti kötelezettségekből adódóan a küldöttgyűlés és a
vezetőségi értekezletek alapszabály szerinti gyakorisággal történő megtartásának költségeit is. A dologi
költségek között a második legjelentősebb tételt az Ápolásügy újság kiadása jelentette 2,048,500 Ft-tal. Ezt
követte az iroda működésével kapcsolatos költség, amely nagyságrendileg 1,641,321 forintot jelentett és
tartalmazta a bérleti díjat, a könyvelést, irodaszert és kommunikációt is. A költségtérítés 2016-ban 1,488,988 Ft
volt, ez a megyék költségtérítését is tartalmazza. A nemzetközi tagdíj kötelezettségünk 952,034 forint volt.
Egyéb beszerzésekre, amelyek tartalmazzák a karbantartás, javítás és banki költségeket 566,128 forintot
költöttünk. 2016-ban a tervezett dologi költségeink 90,6%-ban teljesültek, így itt 1,668,469 Ft megtakarítást
értünk el.
A bérköltségek tekintetében 2% megtakarítás jelentkezett ez forintban kifejezve 171,636 Ft volt.
Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható, hogy a tárgyévi bevételek, ami 31,996,744 forint
volt 13%-al meghaladta a tervezetet így 3,696,744 Ft többletbevételt eredményezett, ami azért is jó
eredmény, mert a tagdíjbevétel emelkedése meghaladta a minimálbér emelkedést, amiből látszik, hogy
2016-ban gyarapodott a taglétszámunk. A kiadási oldalon a tényleges teljesítés a tervezett összeg 90,6%-a
így itt megtakarítás mutatkozott és ez szintén javította a 2016. év eredményét. A megtakarítás és a
bevételtöbblet 5,936,849 eredményt hozott.

Egyszerűsített eredmény-levezetés ezer forintban:
Összes bevétel
Tagdíj
Bérköltség
Összes ráfordítás
Értékcsökkenés
Szervezet által nyújtott egyéb támogatások
APEH által kiutalt

31,996
27,696
9,828
26,059
206
175

Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a 2016. évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett.
Három kiemelt országos rendezvényt szerveztünk. Megyéink 33 további rendezvényt szerveztek, amelyen 1170
fő pontszerző rendezvényen vett részt. A rendezvényeink részvevőinek össz. létszáma 6566 fő volt. A kiemelt
rendezvények közül a Magyar Ápolók Napja Országos ünnepsége nagy jelentőséggel bírt, mivel az országgyűlés
2014-ben közjogilag is megerősítette. Ezen az ünnepen 250 fő vett részt. A tárgyidőszakban 23 fő részesült
miniszteri egyéni elismerésben és további 15 fő csoportos oklevelet vehetett át. Megyei kitüntetést 23 tagtársunk
kapott. Szekcióink további hat továbbképzést szerveztek.
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