
 
A Magyar Ápolási Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2014. évről 
Elhangzott 2015. április 29-én a Magyar Ápolási Egyesület küldöttgyűlésén. 
 
Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a 2014. 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 2014. 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. 
 
2014-ben elmondható, hogy tekintettel az egyesület megalakulásának 25. évfordulójára a költségvetést az előző 
évek eredményeinek egy részének felhasználásával terveztük. 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 2014-re 27 500 000 Ft-ra 
terveztünk, ami 97,7%-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 5 109 000 Ft volt szemben a tervezett 4 500 000 Ft-tal. 
Pályázati bevételi tervünk 2014-ben 31%-ra teljesült, ezen a soron 250 000 forint realizálódott. Ez megfelel a 
NEA támogatási intenzitásának. 
A tervezet és a megvalósulás tekintetében nagyságrendben a következő tétel az egyes rendezvényekhez kapott 
támogatások, illetve szerződésbe foglalt projektek volt. A tervezethez képest ezt 52,6%-ra sikerült teljesíteni, 
ennek oka a cégeket is érintő kedvezőtlen gazdasági környezet volt. Az egyéb bevételbe sorolható tételek 105% 
teljesüléssel 525 145 Ft-ot jelentettek, amely kicsivel több volt az előző évhez képest. 
A fentiek szerinti a 2014. évi. összes bevétel terv-tény aránya 99,999%. Ez az arány a tervezett összes bevételhez 
képest 1020 forint bevételi hiányt mutat, amely azonban 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 2014-ben a 
tervezettet közel 40% mértékben meghaladta. 
A kiadási oldal bemutatásánál előbb a dologi költségeket mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek a 
73,4%-a a fennmaradó 26,6,%-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 
2014-ben a rendezvényekre fordított összeg 9 100 198 Ft, amelyre az erre a célra beérkező bevétel nem nyújtott 
fedezetet, de ezt a költségvetés tervezésekor is tudtuk. A hiányzó részt az előző évek eredménye biztosította. Az 
előző évekhez képest magasnak mondható rendezvény költségét a negyed százados jubileumhoz köthető három 
kiemelt rendezvény indokolta. Az Ápolásügy folyóirat éves kiadási költsége 1 830 000 Ft volt. 
A tárgyidőszakban nemzetközi tagdíjra 968 329 Ft-ot fizettünk ki. Ennél a tételnél a forint árfolyam ingadozása 
jelentős bizonytalansági tényező, mivel nemzetközi tagdíjainkat euróban kell teljesíteni. A kiadási oldalon 
jelentkezik a már említett területi felhasználás, amely az 8 735 473 Ft volt az 5 500 000 Ft tervezetthez képest. 
Az alapszabályban előírt számú vezetőségi ülésekre 241 000 Ft forintot használtunk fel. 
A tárgyévben a tervezés során igyekeztünk pontosan behatárolni az országos szervezet költségtérítését 
költségeket, így erre 1 000 000 forintot szántunk, amit 425 624 forinttal sikerült tartanunk. Konferenciák 
részvételi költségeire 400 000 forintot terveztünk, amely 370 661 Ft felhasználással teljesült. Külföldi 
konferencián, EFN közgyűlésen 2014-ben két alkalommal vettünk részt, ez minden költséggel együtt (utazás 
szállás) 803 000 Ft-ot jelentett. 
Az egyéb költségekre, amely tartalmazza a kitüntetésekkel kapcsolatos költségeket, a felmerülő szerviz 
költségeket, könyvelést és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket mindösszesen 2 151 000 Ft-ot terveztünk ezzel 
szemben 2 347 920 Ft könyvelt költséget realizáltunk. 
További kiadásaink a bérleti díj, 900 000 Ft, az irodaszerek 230 405 Ft, valamint a kommunikációs költségek 
506 579 Ft kiadást jelentettek. 
 



Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmondható, hogy a tárgyévi bevételek, ami 33 305 000 Ft volt 
nem nyújtott fedezetet a 36 560 000 Ft- kiadásra, így az előző évek eredményéből a kiadások fedezésére 
3 255 000 forint felhasználásra került.  
Egyszerűsített eredmény-levezetés ezer forintban: 
 
Összes bevétel 33 305 
Tagdíj 26 888 
Bérköltség 9 344 
Összes ráfordítás 36 522 
Értékcsökkenés 357 
Szervezet által nyújtott egyéb támogatások - 
APEH által kiutalt 84 
 
Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a 2014. évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget tett. 
Három kiemelt országos rendezvényt szerveztünk. Megyéink 37 további rendezvényt szerveztek, amelyből 15 
pontszerző volt. A rendezvényeken közel 4700 fő vett részt. A kiemelt rendezvények közül a Magyar Ápolók 
Napja nagy jelentőséggel bírt, mivel az Országgyűlés 2014-ben közjogilag is megerősítette; ezen az ünnepen 300 
fő vett részt. Jubileumi ünnepségeinken 19 egyéni és két csoportos miniszteri kitüntetés került átadásra a 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével az EFN főtitkára. Megyei kitüntetésben 45 fő részesült. A szakdolgozói 
rekreációs napokon 107 egyesületi tag vett részt, tematikája az egészségtudatos életmód kialakítását célozta meg. 
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