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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

2019. évben is az alapszabályban megfogalmazott célok elérése érdekében végeztük szakmai 
feladatainkat. Tagtársaink számára a képzés-oktatásra, ezen belül az egyesület által szervezett 
pontszerző továbbképzésekre fordítottunk kiemelt figyelmet. Igen nagy érdeklődést tapasztaltunk, 
hiszen 1200 fő képzését tudtuk megvalósítani. Országos rendezvényeinket ‒ Magyar Ápolók Napja, 30 
éves Jubileumi ünnepség, Küldöttgyűlés, Szociális Munka Napja, és a Szekciók Összevont 
Konferenciája ‒ sikeresen lebonyolítottuk. . Rendezvényenként 250-300 fő részvételére számíthattunk. 
Érdekképviseleti tevékenységünk révén részt vettünk a nemzeti ápolásfejlesztési stratégia 
véleményezésében és a szakdolgozói életpályamodell előterjesztésének kidolgozásában. Az EMMI 
Egészségügyért Felelős Államtitkárságával jó kapcsolatot igyekszünk fenntartani. Részt vettünk az 
Országos Képzési Jegyzékből kikerült és a Nemzeti Egészségügyi Programokban javasolt 
szakképesítések szabályozása céljából létrahozandó Ágazati Jegyzék – tágabb értelemben a 
Szakképzés 4.0 - átalakítás, véleményezésében. A részünkre eljutatott jogszabálytervezeteket 
amennyiben érdekkörünket érintették véleményeztük. A civil és közigazgatási szervezetekkel megfelelő 
kapcsolatot ápolunk. Az egyesület szakmai lapját évente 3 alkalommal jelenítettük meg. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
A magyar ápolók és szakdolgozók, és a szociális területen, egészségügyi végzettséggel dolgozók 
készségének fejlesztésére, tudományos szakmai konferenciák szervezésére, és ismeretek átadására 
fordítottunk kiemelt figyelmet. Emellett az - egészségügyi szakdolgozók és a szociális ellátásban 
dolgozók érdekképviseletére, szakmai egyeztetéseken való részvételükre, az ápolást és gondozást, 
érintő változások alakításában hallatjuk hangunkat. Részt veszünk a megjelenő jogszabályok 
véleményezésben. Az érdekképviselet mellett Ápolásiügy című kiadványunkat évente háromszor 
nyomtatott formában jelentettük meg. Célcsoportunk az egészségügyben, oktatásban és a szociális 
ellátásban dolgozó munkatársak, hallgatók; célunk a megszólításuk és bevonásuk egyesületi célok 
megvalósításába. Az egyesület bevételeinek mintegy 70 %-t a szakmai programok megvalósítására és a 
területek rendezvényeinek helyben történő felhasználására fordította. Működési támogatás 
felhasználása a kiírt cél szerint megtörtént az erről szóló elszámolást határidőre teljesítettük. 

2.1. egészségmegőrzés, tudományos tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségmegőrzés, tudományos tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Ectv 31 § 1 bek. a pontja 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: egészségügyben és szociális területen dolgozók 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5,000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Az egyesület gazdálkodása az elfogadott költségvetési terv alapján történt. A bevételi oldalon a 
tervezetthez képest többlet keletkezett, a kiadási oldalon azonban a tervezetet meghaladtuk. A felelős 
gazdálkodás eredményeként az egyesület pénzügyi helyzete továbbra is stabil. 

A bevételi oldalon 37.586.000 Ft, míg a kiadási oldalon 33.772.000 Ft egyenleg mutatkozott így az 
elért eredményünk 3.814.000 Ft.  

Dologi kiadásokra az összes kiadás 65,5 % míg a személy jellegűekre 34,5 % került felhasználásra. A 
dologi kiadásokon belül a megyei felhasználás 7.129.448 Ft volt. Egyesületünk anyagi helyzete 
továbbra is stabil, 2019.12.31 napján az egyesület vagyona 23.591.000 Ft volt. 
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

"Ápolásiügy" című újság 40 42 
Rendezvények szervezése országos szintű 1 668 1 486 
Összesen: 1 708 1 528 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Elnök 4 391 4 578 

Összesen: 4 391 4 578 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 35 192 37 586 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 110 321 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 35 082 37 265 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 37 662 33 772 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 11 274 11 669 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 37 662 33 759 
K. Adózott eredmény -2 470 3 814 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 15 15 
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

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

(két évi bevétel átlaga)     

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

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

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

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

(közhasznú ráfordítások aránya)     

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

(közérdekű önkéntesek száma)     
 

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása  

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:  

A Magyar Ápolási Egyesület 2019-ben is a vonatkozó jogszabályok és az alapszabály, a küldöttgyűlés 
és a vezetőségi értekezleteken meghozott határozatok alapján végezte feladatait. Ezek alapján a szakmai 
véleménynyilvánítás, közigazgatási egyeztetés, az érdekképviselet, szakmai konferenciák és 
továbbképzések szervezése, szervezeti kötelezettségek teljesítése, részvétel az egészségpolitika 
alakításában, a civil kapcsolatok ápolása, építése továbbá a szakmai tevékenység elismerése és az 
Ápolásügy kiadása voltak a legfontosabb feladatok.  

Ezen kívül az országos és területi szervezetek működtetése is kiemelt feladatot jelentett.  

2019-ben is eljuttattuk az ágazatért felelős miniszternek és államtitkárnak a szakmai javaslatainkat, 
amelyek a minimálbér emelkedéséhez igazított kiszámítható bértáblát tartalmaztak, megtettük 
észrevételeinket az ápolóképzés és utánpótlás megoldására valamint felhívtuk a figyelmet az életpálya 
szükségességére. Ismételten kértük az országos főápoló kinevezését.  

A részünkre eljuttatott jogszabálytervezeteket amennyiben érdekkörünket érintették véleményeztük. A 
civil és közigazgatási szervezetekkel megfelelő kapcsolatot ápolunk. Országos rendezvényeink közül 
kiemelt jelentőségű volt a Magyar Ápolók Napja, a Szociális Munka Napja és a Szekciók Összevont 
Konferenciája, amely szakmai rendezvényként négy szekciót érintett (szakoktatói, sürgősségi, 
pszichiátria, szociális).  

Szülésznői szekciónk ez évben is részt vett az Országos Szülésznői Konferencia és a Szülésznő Védőnő 
Gyermekápolói Konferencia szervezésében. A foglalkozás-egészségügyi szekció önálló továbbképző 
napot szervezett. 

A BD Hungáriával és a Hartmann Kft-vel együttműködve továbbképzéseket szerveztünk az ország több 
pontján melynek eredményeként több, mint 1200 fő pontszerző továbbképzését tudtuk helyben 
biztosítani. 
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Meghívásra részt vettünk a Magyar Kórházszövetség, Az Egészségügyi Szakdolgozók Országos 
Kongresszusán és az Ápolási Igazgatók Egyesületének Konferenciáján. Külföldi tagdíjfizetési 
kötelezettségünket teljesítettük.  

Szervezeti kötelezettségeinket teljesítettük, az előírt vezetőségi és elnökségi üléseket és a küldöttgyűlést 
megtartottuk. A hatóságok felé fennálló kötelezettségeinket határidőre teljesítettük.  

2019-ben egyesületünk harmincéves jubileumára tekintettel kiemelt figyelmet fordítottunk az 
elismerésekre, melyeket a Magyar Ápolók Napján és a Jubileumi Ünnepségen adtunk át. 

A tárgyévben is megrendeztük a Szociális Munka Napja ünnepséget, ahol egyesületi elismeréseket 
adtunk át, és köszöntöttük az egyesületünk által felterjesztetteket, akik a Parlamentben vehették át 
kitüntetésüket. 

A megyei szervezeteink a Magyar Ápolók Napjához, illetve az Ápolók Nemzetközi Napjához kötődve 
szintén egyesületi elismeréseket adtak át.  

Az év során 8 fő Pro Sanitate díjat, 34 fő és három kollektíva a Miniszteri Elismerő Oklevele miniszteri 
kitüntetést vehette át.  

További 37 fő a Magyar Ápolási Egyesület Dicsérő Díszoklevelében és ezüst kitűzőjében részesült. 
Egy fő megkapta a Kossuth Zsuzsanna-díjat, egy Tiszteletbeli Ápolót és két Tiszteletbeli Szülésznőt 
avattunk. Kiadásra került az Ápolásügy három számmal és támogattunk négy tudományos 
diákkonferenciát is. 
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7.2. Támogatási programok bemutatása  

7.2.1. Magyar Ápolási Egyesület 30. éves fennállásának ünnepsége 
 

Támogatási program elnevezése: Magyar Ápolási Egyesület 30. éves 
fennállásának ünnepsége 

 

Támogató megnevezése: Medical Group Bt.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2019.06.  

Támogatás összege (1000HUF)  150 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 150 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 150 

 -tárgyévben folyósított összeg: 150 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 150 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 150 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Egyesületünk 2019. évben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.  

A jeles alkalomból ünnepséget szerveztünk 2019. május 20-án, melyre kiemelt vendégként meghívtuk 
mindazokat, aki értékteremtő munkájukkal az elmúlt harminc évben maradandó nyomot hagytak az 
egyesület történetében. 

A rendezvény helyszínéül a visegrádi királyi palotát béreltük ki. Meghívásunkat elfogadta és a 
rendezvényen részt vett Schmittné Makray Katalin. Horváth Ildikó államtitkár asszony, váratlan 
elfoglaltsága miatt a megítélt miniszteri kitüntetéseket dr. Csányi Péter helyettes államtitkár adta át. 

Egyesületünk korábbi elnökei közül Mucha Márkné, aki egészségi okok miatt sajnos nem lehetett jelen 
levélben köszöntötte az ünneplőket. Dr. Balogh Zoltán és Bugarszki Miklós volt elnök urak ünnepi 
beszédet mondtak. Az ünnepi műsort a Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium 
tanulói szolgáltatták. A rendezvényről egyesületünk weboldalán a galériában képes beszámoló látható. 
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7.2.2. Szociális Munka Napja 
 

Támogatási program elnevezése: Szociális Munka Napja  

Támogató megnevezése: Hartmann Rico Hungária Kft., Human Terra 
Kft. 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2019.11.17.-2019.11.19.  

Támogatás összege (1000HUF)  510 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 510 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 510 

 -tárgyévben folyósított összeg: 510 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 510 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 510 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Egyesületünk 2015 óta minden évben megrendezi a Szociális Munka Napjához – november 12– a 
kötődő elismerés átadó ünnepségét, mely 2016 évtől a MÁE kongresszus része, annak első napján kerül 
megrendezésre.  

2019-ben a Magyar Ápolási Egyesület Szociális Munka Napja Ünnepsége és Összevont 
Szekciókonferenciáját november 18-19-én, Visegrádon rendeztük közel 250 fő részvételével.  

Az alkalomból felterjesztett miniszteri kitüntetések 5 fő számára ez évben a Parlamentben kerültek 
átadásra, a kitüntetetteket a rendezvényen Minya Tünde elnök asszony köszöntötte. Szintén ő adta át az 
egyesületi kitüntetéseket további 5 fő számára.  

Vendégünk volt az ünnepségen Ráczné Németh Teodóra a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, Módszertani Főosztály főosztályvezetője, és Kocsis József, a Szociális Igazgatók és 
Szakemberek Magyarországi Egyesülete elnöke, Vízváry László osztályvezető úr az EMMI 
Egészségügyért felelős államtitkárság Ápolási Főosztály képviseletében valamint dr. Balogh Zoltán a 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke is Az ünnepséget az Ága-Bága Akusztik műsora 
zárta, majd a továbbiakban és a következő napon a tudományos részben négy szakmai szekció – 
sürgősségi, szakoktatói, szociális és pszichiátriai – tartott nagy sikerű szakmai továbbképző napot.  
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7.2.3. Magyar Ápolók Napja 
 

Támogatási program elnevezése: Magyar Ápolók Napja  

Támogató megnevezése: B-A-Z Megyei Önkormányzat  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019.  

Támogatás összege (1000HUF)  150 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 150 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 150 

 -tárgyévben folyósított összeg: 150 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 150 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 150 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A Magyar Ápolók Napja országos ünnepségének ötlete 2010-ben fogalmazódott egyesületünkben és 
2011-ben nagy sikerrel meg is rendeztük az elsőt ahol már miniszteri kitüntetéseket is adtak át.  

Azóta minden év februárjában megünnepeljük Kossuth Zsuzsanna születésnapjához kötve, 2014-ben 
pedig elértük, hogy az Országgyűlés határozatban is ünnepként ismerje el. 

Az ünnepség fővédnöke a kezdetektől Schmittné Makray Katalin úrhölgy. 

2019-ben a rendezvényre hagyományos helyszínünkön, a Duna Palotában február 19-én került sor. 
Megtisztelte jelenlétével és összesen 23 egyéni és két kollektíva számára miniszteri kitüntetéseket adott 
át prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár asszony és Fülöp Attila szociális ügyekért 
felelős államtitkár úr. 

Átadásra került egyesületünk legrangosabb kitüntetése a Kossuth Zsuzsanna-díj, valamit sor került a 
tiszteletbeli ápoló avatására. 

A beszédeket és kitüntetések átadását szavalatok szakították meg, az ünnepséget a Mandala Dalszínház 
műsora zárta. Résztvevőink száma meghaladta a 250 főt.  

 


