
 
A Magyar Ápolási Egyesület Közhasznúsági Jelentésének kivonata 2013. évről 
 
Elhangzott 2014. május 21-én a Magyar Ápolási Egyesület választási küldöttgyűlésén 
 
Egyesületünk, mint közhasznú szervezet a 2012. évben a 2011. évi CLXXV Tv. alapján látta el közfeladatait. 
E feladatokon belül első sorban az oktatás, képzés, továbbképzés volt kiemelhető. 
A küldöttgyűlésen a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően szakmai és 
pénzügyi beszámolót kell előterjeszteni, amelyet az alábbiakban részletezek. 
 
A beszámoló első részében a bevételi oldal 2013. évi terv és tény adatait ismertetem, majd ugyanezzel a módszerrel 
a kiadási oldalt mutatom be. Bevételeink struktúráját tekintve tagdíjbevételből, pályázatokból, konferencia részvételi 
díjaiból, támogatásokból és egyéb be nem sorolható tételekből adódnak össze. 
 
Mint eddig is, bevételünk legnagyobb hányadát a tagdíjbefizetések képezték, amelyet 2013-ra 24,500,000 Ft-ra 
terveztünk, ami ezzel szemben 27,724,840 Ft-ra teljesült, ami a taglétszám emelkedését jelzi. 
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 4,299,020 Ft volt szemben a tervezett 1,000,000 Ft-tal. 
Pályázati bevételi tervünk 2012-ben 33%-ra teljesült, ezen a soron 750,000 forint realizálódott. A csökkenés 
okaként elmondható, hogy a beadott pályázatokat összességében 2013-ban 30% körüli értéken finanszírozták 
országos szinten. 
A tervezet és a megvalósulás tekintetében nagyságrendben a következő tétel az egyes rendezvényekhez kapott 
támogatások voltak. A tervezethez képest ezt 112%-ra sikerült teljesíteni. Az egyéb bevételbe sorolható tételek 
közel 75% teljesüléssel 370,291 Ft-ot jelentettek, amely némileg elmaradt az előző évhez képest.  
A fentiek szerinti a 2013. évi. összes bevétel terv-tény aránya 116,57%. Ez az arány a tervezett összes bevételhez 
képest 4,806,951 forint bevételi többletet mutat, amely javította az egyesület működését. 
 
A kiadások az országos iroda és a területek működésével kapcsolatos, 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 68,6%-a a fennmaradó rész személyi jellegű kiadás, amely a járulékköltségeket is tartalmazza  
A kiadási oldal legnagyobb tételét 2013-ban a területi felhasználás tette ki amely 5,505,838 Ft volt, ezt követte a 
rendezvények költsége , ez érthető, hiszen egyesületünk legnagyobb súlyt, a képzésre, továbbképzésre helyezi, és 
ezeket elsősorban rendezvényeink biztosítják, így 2013-ban a rendezvényekre fordított összeg 5,404,144 Ft. Az 
Ápolásügy folyóirat éves kiadási költsége 1,570,000 Ft volt.  
A tárgyidőszakban nemzetközi tagdíjra 1,655,096 Ft-ot fizettünk ki. Ennél a tételnél a forint árfolyam ingadozása 
jelentős bizonytalansági tényező, mivel nemzetközi tagdíjainkat euróban és CHF-ben kell teljesíteni.  
A tárgyévben a tervezés során igyekeztünk pontosan behatárolni az utazási költségeket, így erre figyelemmel az 
áremelkedésekre 1,000,000 forintot szántunk, ami 1,062,284 forinttal sikerült teljesítenünk. Konferenciák részvételi 
költségeire 400,000 forintot terveztünk, amely 445,265 Ft felhasználással teljesült. 
Az egyéb költségekre, amely tartalmazza a kitüntetésekkel kapcsolatos költségeket, a felmerülő szerviz költségeket, 
könyvelést és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket mindösszesen és a Magyar Ápolók Napját 3,150,000 Ft-ot 
terveztünk ezzel szemben 2,978,196 Ft könyvelt költséget realizáltunk.  
További kiadásaink a bérleti díj, 900,000 Ft, az irodaszerek 355,329 Ft, valamint a kommunikációs költségek 
586,386 Ft kiadást jelentettek. 
 
Valamennyi dologi kiadást figyelembe véve a dologi kiadásokat 108,9%-ra teljesítettük. 
 
A személyi kiadásokra tervezett előirányzatot 106,2%-ra teljesítettük, ez éves költségeinknek 31,4%-a, amely 
összegszerűen 9.877,147 Ft, amely valamennyi munkáltatói terhet tartalmaz. 
 
Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható, hogy a tárgyévi bevételek, ami 33,806,951 Ft volt 
fedezetet nyújtott a 31,461,503 Ft- kiadásra valamint, hogy a két összeg különbözeteként 2,345,448 Ft 
eredmény keletkezett. 
 
2013-ban is a gazdálkodás területén elsődleges szempont a stabilitás megteremtése mellett, a közterhek határidőre 
történő megfizetése volt. 
Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a 2013. évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett, tagjai 
és egyéb érdeklődők számára több pontszerző továbbképzési lehetőséget biztosított. Érdekképviseleti 
tevékenységünk során több szakmai rendeletet véleményeztünk, szorosabbra fűztük a kapcsolatot az egészségügy 
területén működő szakmai szervezetekkel és szoros kapcsolatot tartottunk az ágazati irányítással és a szakképzés 
rendszerével is. 
A stabil gazdálkodást rendkívüli módon nehezíti, hogy a civil pályázatok rendszerének átalakításával kevesebb 
lehetőség van külső pályázati források működésre történő bevonására. 
 
 



A szakmai, közhasznúsági és pénzügyi beszámoló mellett, ezek elhangzása és elfogadás után megtartásra került az 
országos választás is, ahol elnököt, alelnököt, és állandó bizottsági tagokat választottunk. A választás az 
alapszabályban meghatározottak szerint előre kihirdetett választási ütemterv szerint került előkészítésre. A jelölési 
időszak lezárulása után a jelölőbizottság elvégezte feladatát, ellenőrizte a jelölési dokumentumokat  és véglegesítette 
a jelöléseket. Az elnöki és alelnöki tisztségekre 1-1 jelölt volt, a bizottságok közül a humánpolitikai bizottságban 
érkezett több jelölés a megválasztható taglétszámnál.  
 
A választás eredménye: 
Elnök 85 beérkezett szavazat, melyből 83 szavazólap volt érvényes, 2 szavazólap volt érvénytelen. Bugarszki 
Miklós 83 szavazatot kapott. 
 
Alelnök: 85 szavazólap érkezett be. 82 szavazólap volt érvényes, 3 szavazólap volt érvénytelen. Vártok Józsefné 82 
szavazatot kapott. 
 
Állandó bizottságok 
Felügyelő bizottság tagjai: Harsányi Imréné, Vörösmarty Attila, Farnadi Zsuzsanna. 
Etikai bizottság tagjai: Berta László Györgyné, Maulis Viola Anna, Vágány Tamásné. 
Humánpolitikai és érdekképviseleti bizottság tagjai: Hack Gabriella, Balogh Dénes, Szabó Bakos Zoltánné 
Szakmai-fejlesztési Bizottsági tagjai: Szegedi Judit, Holiné Füstös Márta, Dr. Baráthné Kerekes Ágnes 
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