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MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET  

VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA és KÜLDÖTTGYŰLÉSE 
 

2018. május 16-17. Visegrád 
 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
 
 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
 
Az 1989. óta működő Magyar Ápolási Egyesület, – mint a különböző 
intézményi keretekben működő ápolók, gondozók, szakdolgozók, technikusok, 
és egyéb egészségügyi szakemberek társadalmi összefogására létrejött 
legnagyobb országos civil szervezet – a 2017. évben is közhasznú jogállású 
szervezetként tevékenykedett.  
 
A Felügyelő Bizottságnak, mint a Küldöttgyűlés által megválasztott testületnek 
a feladata, az Alapszabálynak megfelelő működés felügyelete. 
Figyelemmel kell kísérnie a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról előírásainak érvényesülését a működés, a gazdálkodás során, 
szem előtt tartva a hatályos gazdálkodási jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak való megfelelést.  
 
A MÁE a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak 
megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban 
meghatározott céloknak, feladatoknak megfelelően az ápolás szakma 
érdekeit szem előtt tartva tevékenykedik.   
 
Az Egyesület tevékenysége egyaránt értéket jelent az ápolás szakma 
fejlesztése, oktatása, információ áramlása és érdekképviselete 
vonatkozásában.  
 
Tevékenységét színvonalas és aktuális országos, és megyei rendezvények, 
szakmai továbbképzés megvalósítása jellemzi. Különösen igaz ez a 2017-es 
évre, melyre az egyesület Kossuth Zsuzsanna Emlékévet hirdetett. Ezen misszió 
keretében országszerte számos rendezvénnyel, tudományos programmal, 
emléktáblák elhelyezésével és avatásával, pályázatokkal, konferenciákkal 
emlékeztek Kossuth Zsuzsannára és hívták fel úgy a közvélemény, mint a 
döntést hozók figyelmét az ápolás, mint hivatás el-, és megismertetésére. 
Mindezek mellett a 2017. évben is jelentős hangsúlyt kaptak a minél szélesebb 
szakmai kör számára hozzáférhető megyei, illetve helyi szintű szakmai 
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rendezvények, kongresszusok, tanfolyamok színvonalas Ápolók Napi 
rendezvények.  
 
Az Egyesület, mindig élt a lehetőséggel, és aktívan közreműködött, amikor 
kikérték véleményét a jogszabálytervezetekhez, szakdolgozói 
bérfejlesztésekhez. Folyamatosan dolgozik az ápolás presztízsének emelésén, az 
ápolói pálya társadalmi megbecsülésének, erkölcsi, anyagi elismerésének ügyén.  
 
Jelentős eredménynek számít, hogy a MÁE tagságát az elmúlt években azonos 
nagyságrendben meg tudta tartani. Köszönjük ezt azoknak az aktív helyi 
szervezeteknek, akik oda figyelnek az új dolgozókra, és felhívják a figyelmüket 
az egyesületre és meg tudják győzni, hogy miért fontos számukra ennek a civil 
szervezetnek a tagjának lenni.  
 

 
A 2017. évi gazdálkodást a Felügyelő Bizottság az alábbi szempontok 
alapján vizsgálta:  

- közhasznú jogállásnak megfelelő könyvvezetés és beszámoló készítése 
- jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelőség 
- vagyon változása, pénzeszköz felhasználása összhangban áll-e az adott évi 

bevételi és költségtervvel, az Alapszabálynak megfelelő tevékenységgel 
- elnökségi, vezetőségi ülések, határozathozatal az előírásoknak 

megfelelően történik-e 
- könyvvezetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek-e, az analitikus és 

főkönyvi könyvelés a mérleg és eredmény kimutatás összhangja, 
egyezősége biztosított-e?  

 
Az Egyesület az előírt szabályzatokkal rendelkezik: számlarend, számlatükör, 
pénzkezelési és leltározási, valamint selejtezési szabályzat rendelkezésre áll, 
frissítését folyamatosan biztosítani kell.  
A megyék elszámoltatása szintén szabályzat alapján történik, mely kiállta a 
gyakorlatban is a próbát.  
 
Az Egyesület a Számviteli politikáját az alábbiak szerint alakította ki: 
- kettős könyvvitelt, és analitikus nyilvántartásokat vezet 
- a civil és közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályokat alkalmazza 
- beszámolási formája: egyszerűsített éves beszámoló mérlege kettős 

könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére, és ennek megfelelő eredmény 
kimutatása 

- kiegészítő melléklet egyszerűsített éves beszámolóhoz és közhasznúsági 
jelentés 

- az Áfa körbe nem tartozik, egyéb adónemekben az adójogszabályoknak 
megfelelően adózik 

- értékcsökkenést az adótörvény szerint a lineáris leírási kulccsal számolja el 
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- a tárgyi eszközöket beszerzési áron tartja nyílván, a mérlegben nettó értéken 
mutatja ki 

- készletnyilvántartást nem vezet, az anyagokat egyből a költség nemen 
számolja el  

- értékvesztést nem számol el. 
 
Az Egyesület a 2017. évben is a küldöttgyűlés által elfogadott éves 
költségvetési terv és munkaterv alapján végezte a gazdálkodását. 
Vállalkozási tevékenységet nem végzett, kizárólag közhasznú alaptevékenységet 
folytatott.  
A költségvetés pénzforgalmi szemléletben, a tevékenységgel és ellátott 
feladatokkal összhangban kialakított bevételi és kiadási struktúrának 
megfelelően tartalmazza a működést meghatározó tételeket.  
 
Áttekintve a kettős könyvvitelt vezető szervezet egyszerűsített éves 
beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét alátámasztó alapbizonylatokat, 
és az azok alapján készített nyilvántartásokat, összesítő kimutatásokat, 
megvizsgálva a számviteli és adó szabályok érvényre juttatását, a kialakított 
bizonylati rendet és fegyelmet, az az előírásoknak megfelelő.  
 
Az előzőek alapján kijelenthető, hogy a főkönyvi könyvelés megbízható 
alapot nyújtott az egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredmény 
kimutatás összeállításához. A mérleg leltárral alátámasztott.  
 
A banki és pénztári kifizetés valamint a bérszámfejtés dokumentumai 
rendezetten, teljes körűen és áttekinthető formában, a formai és tartalmi 
követelményeket kielégítve a MÁE központi irodájában rendelkezésre állnak.  
A készpénz kezelés rendje szabályos, az előleg és szigorú számadású 
nyomtatványok kezelését az előírásokat betartva vezették.  
 
A Megyék elszámoltatása a Küldöttgyűlés által elfogadott belső szabályzatnak 
megfelelő rendben történik. Az elszámoltatást a MÁE Központi Iroda 
munkatársai végzik, ellenőrzését a főkönyvi könyvelést vezető kolléga ellátja. 
Az ellenőrzés olyan szabálytalanságot, – mely az egyesület pénzügyi és 
számviteli rendjét sértené – nem tapasztalt. 
 
A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabályszerűen kiállított 
bizonylatok alapján történtek, a bizonylatok az egyesület nevére szóltak, és az 
egyesület céljaival és 2017. évi tevékenységével összhangban álltak. A 
kifizetések számlával, bérjegyzékkel, szerződéssel alátámasztottak. Bizonylat 
nélküli kifizetés nem történt. 
 
Az adóhatóság felé a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségét az 
Egyesület rendszeresen teljesítette. Az adó folyószámla az adófizetési 
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kötelezettségnek megfelelőn tartalmazta a bevallási és befizetési adatokat, 
hátraléka nincs az egyesületnek. . 
 
A MÁE 2017. évi bevétele 33 098 ezer Ft volt. A ráfordításait 33 469 ezer Ft 
összegben teljesítette. Így 371 ezer Ft a közhasznú tevékenység vesztesége. 
Ez a mérlegben a saját tőkét is hasonló összeggel csökkenti.  
 
A veszteség a feladatok ismeretében jelentéktelen nagyságrendű, tekintettel 
arra, hogy a Kossuth Zsuzsanna Emlékév méltó megünneplése a 
rendszeresen jelentkező kiadásokat jelentősen megemelte.  
 
Az alapcél szerinti közhasznú tevékenységre előírt elkülönített 
nyilvántartás biztosított volt.  
Bevételi oldalról a tagdíjak 1 630 ezer Ft-tal növekedtek, ez nem a tagság 
növekedésének, hanem a minimálbér jelentős emelkedésének tudható be.  
Míg 2016. évben a tagdíjak a bevételek között 86,7 %-os részaránnyal 
szerepeltek, addig a 2017. évben részarányuk 89 % volt, csekély mértékben 
emelkedett.  
 
A 2017. évi összes bevétel a 2016. évi összes bevételhez képest 1 146 ezer Ft-
tal növekedett.  
 
A ráfordítások viszont a 2016. évhez képest 2017. évben 7 409 ezer Ft-tal 
növekedtek.  
 
A kiadásokon belül meghatározó nagyságrendet 67,5% os nagyságrendet 
22 587 ezer Ft-ot az anyagjellegű ráfordítások jelentettek, melyek az előző 
évhez képest 6 201 ezer Ft-tal növekedtek, a ráfordítások növekedésének 84%-át 
ez a tétel okozza. A növekedés a már nevezett Kossuth Zsuzsanna Emlékév 
rendezvényeinek lebonyolításából adódik.  
 
A közhasznúsági jelentésben szereplő MÉRLEG FŐÖSSZEG 23 millió 068 
ezer Ft.  
Az eszköz oldalon a befektetett eszközök 171 ezer Ft-tal, a forgó eszközök 22 
millió 897 ezer Ft-tal szerepel. A forgóeszközök között a pénzeszközök 94 %-os 
részaránya biztonságot nyújt a jövőbeni működtetéshez. A követelések összege 
1 120 ezer Ft, mely többségében a Megyéknél lévő előlegből, és az 
adókövetelésekből tevődik össze.  
  
A forrás oldalon a saját tőke 22 millió 247 ezer Ft, a veszteség 371 ezer Ft, és a 
rövid lejáratú kötelezettség 821 ezer Ft.  
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A saját tőke esetében megállapítható, hogy a tervszerű gazdálkodásnak 
köszönhetően mindössze mínusz 2 % vagyonváltozás következett be, a saját 
tőke a 2016. évi saját tőkének a 98 %-ára csökkent   
 
A 2017. évben az elnökségi, vezetőségi ülések az Alapszabálynak 
megfelelően az előírt számban megtartásra kerültek.  
 
A 2017. évi határozatokat a közgyűlésről az elnökségi, vezetőségi ülésekről 
készült emlékeztetők tartalmazzák. Erről az Egyesület a határozat tárat 
folyamatosan vezette, a döntési arányok rögzítése megvalósult. 
 
 
JAVASLATOK: 
 
Célszerűségi:  
 

- Az elkövetkezendő időszakban az egyesületnek, mint civil szervezetnek 
a szerepét újra kell értékelni. Egyaránt fontos a tagságon belüli 
közösségépítés és a nyitás más civilszervezetek irányába.  
 

- A jövőben is kiemelt hangsúlyt kell fordítani az új belépő dolgozókra, 
minden egészségügyi szolgáltatóval meg kell ismertetni az egyesület 
céljait, tevékenységét.  
  

- Az elkövetkezendő időszakban is tekintsék kiemelt feladatuknak a 
jelenleg még passzívabb Megyék hozzáállásának javítását, bevonását 
az Egyesület céljainak megvalósításába. 
 

- A pontszerző továbbképzések jó gyakorlatát továbbra is őrizzük meg, 
törekedjünk minél több szakmai rendezvény szervezésére főleg a tagság 
közelében a megyei és egyéb helyi szinteken egyaránt. 
 

 
Szabályszerűségi:  
 

- Szabályzatok aktualizálását el kell végezni.  Ezt az állandóan változó 
jogszabályi környezet megkívánja. Különösen igaz ez a számviteli 
törvényhez kapcsolódó szabályzatok, így a számviteli politika, 
számlarend esetében.  

- A civil törvény 30. § (4) bekezdése szerint, ha a civil szervezet saját 
honlappal rendelkezik, akkor a közzétételi kötelezettség kiterjed a 
beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet saját honlapon 
történő elhelyezésére is. Biztosítsuk ezt az előírást a 2017. évi beszámoló 
esetében is.  
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A Felügyelő Bizottság jelentését összegezve: 
 
Megállapítható, hogy az Elnöki beszámoló, a pénzügyi beszámoló, a mérleg, az 
eredmény kimutatás és a közhasznúsági jelentés valós, megbízható adatokat 
tartalmaz.  
 
Az Egyesület gazdasági tevékenysége az Alapszabállyal és a 2017. évi 
munkatervvel összhangban állt, annak céljait szolgálta. 
 
A Felügyelő Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy az elhangzottak 
szerint: 

· a 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 23 millió 
068 ezer Ft mérleg főösszeggel,  

· a 2017. évi egyszerűsített beszámoló eredmény kimutatását 33 millió 
098 ezer Ft bevétellel, és 33 millió 469 ezer Ft ráfordítással és 

· mínusz 371 ezer Ft tárgyévi veszteséggel szíveskedjen elfogadni. 
 
A MÁE tevékenységéhez, a gazdasági és szakmai eredményekhez a Kossuth 
Zsuzsanna Emlékév méltó megünnepléséhez gratulálunk.  
 
Elnök Úrnak, az Elnökségnek, Vezetőségnek és Bizottságoknak megköszönjük 
az együttműködést a Felügyelő Bizottsággal, azt hogy Elnök Úr személyes 
jelenlétével, is mindenkor segítette munkánkat.  
 
Egyúttal megköszönjük a könyvelést végző cég, a Borbás Ilikéék munkáját, a 
hozzáállását, a megszokott rendben folytatott bizonylatkezelést, könyvelést és 
kért adatszolgáltatás időben történő teljesítését. 
 
A MÁE további eredményes tevékenységéhez erőt, egészséget, az Új 
Elnöknek sikeres, eredményes munkát kívánunk! 
 
 
        
        Harsányi Imréné 
             FB. elnök 


