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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Magyar Ápolási Egyesület 2017. évre meghatározott programjai között a szakmai továbbképzések 
szervezése, valamint szakmai egyeztetések az ápolókat érintő változások kialakításában. A megjelenő 
jogszabályok véleményezése a személyes szakmai kerekasztal egyeztetések keretében. Az 
érdekképviselet mellett "Az ápolásügy" című kiadványunkat évente nyomtatott formában jelentetjük 
meg.  

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. egészségmegőrzés, tudományos tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségmegőrzés, tudományos tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Ectv 31 § 1 bek. a pontja 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5.000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

 
Országos rendezvényeink közül kiemelt jelentőségű volt a Magyar Ápolók Napja, a Szociális Munka 
Napja és az összevont szekció konferencia amely szakmai rendezvényként három szekciót érintett 
(hematológia, sürgősségi, pszihiátria). Az érintett szekciók közül a sürgősségi szekció új színfolt a 
szakmai palettánkon. Országos rendezvénysorozat még a Kossuth Zsuzsanna emlékév amelyhez több 
egyetem, középfokú képzőintézmény is csatlakozott. Szülésznői szekciónk részt vett az Országos 
Szülésnői Konferencia és a Szülésznő Védőnő Gyermekápolói Konferencia szervezésében. Országos 
szervezetünk a Járóbeteg Szakellátó Konferencia szakdolgozói szekciójának előadásait benyújtotta 
kreditpont elismerésre. A BD-hungáriával együttműködve továbbképzéseket szerveztünk az ország 
több pontján. A foglalkozás-egészségügyi szekció önálló továbbképző napot szervezett.  

Meghívásra részt vettünk a Magyar Kórházszövetség, Az Egészségügyi Szakdolgozók Országos 
kongresszusán és az Ápolási Igazgatók Egyesületének konferenciáján. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

"Ápolásiügy" című újság 44 65 
Europaen Federation of  Nurses tagdíj 0 0 
Rendezvények szervezése országos szintű 5 999 2 203 

Összesen: 6 043 2 268 
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4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Elnök 1 503 2 304 

Összesen: 1 503 2 304 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 31 947 33 098 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 175 68 
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)] 31 772 33 030 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 26 060 33 469 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 9 468 11 972 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 25 060 33 469 
K. Tárgyévi eredmény 5 887 - 371 
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 
 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

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 X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

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

(közhasznú ráfordítások aránya)       

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

(közérdekű önkéntesek száma) 15 15   
 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 
A Magyar Ápolási Egyesület 2017-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 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. 

2017-ben is eljuttattuk az ágazatért felelős miniszternek és államtitkárnak a béremeléssel kapcsolatos 
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 az összevont szekció konferencia amely szakmai rendezvényként három szekciót érintett 
(hematológia, sürgősségi, pszihiátria). Az érintett szekciók közül a sürgősségi szekció új színfolt a 
szakmai palettánkon. Országos rendezvénysorozat még a Kossuth Zsuzsanna emlékév amelyhez több 
egyetem, középfokú képzőintézmény is csatlakozott. Szülésznői szekciónk részt vett az Országos 
Szülésnői Konferencia és a Szülésznő Védőnő Gyermekápolói Konferencia szervezésében. Országos 
szervezetünk a Járóbeteg Szakellátó Konferencia szakdolgozói szekciójának előadásait benyújtotta 
kreditpont elismerésre. A BD-hungáriával együttműködve továbbképzéseket szerveztünk az ország 
több pontján. A foglalkozás-egészségügyi szekció önálló továbbképző napot szervezett.  

Meghívásra részt vettünk a Magyar Kórházszövetség, Az Egészségügyi Szakdolgozók Országos 
kongresszusán és az Ápolási Igazgatók Egyesületének konferenciáján. 

külföldi tagdíjfizetési kötelezettségünket teljesítettük. Ősszel Magyarországon fogadtuk a Norvég 
Ápolási Egyesület Oslói szervezetének képviselőit és közel hatvan szerb ápolót akiknek a magyar 
egészségügy rendszerét és az ápolási egyesületet mutattuk be 

Szervezeti kötelezettségeinket teljesítettük, az előírt vezetőségi és elnökségi üléseket és a küldöttgyűlést 
megtartottuk. A hatóságok felé fennálló kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. 
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2017-ben a Kossuth Zsuzsanna Emlékévre is tekintettel kiemelt figyelmet fordítottunk az elismerésekre 
melyeket a Magyar Ápolók napján, a szociális Munka Napján továbbá a megyei és országos 
rendezvényeken adtunk át. 8 fő Pro Sanitate, 20 fő Miniszteri Dicséretben további 36 fő a Magyar 
Ápolási Egyesület Dicsérő Díszoklevelében részesült. Hárm fő megkapta a Kossuth Zsuzsanna Díjat és 
két tiszteletbeli Szülésznőt avattunk. 

Kiadásra került az Ápolásügy két dupla számmal és támogattuk a Tudományos Diákkonferenciákat is. 

Az Egyesület Gazdálkodása az elfogadott költségvetési terv betartása mellett történt. A bevételi oldalon 
a tervezetthez képest 1% többlet keletkezett, a kiadási oldalon pedig a tervezetett kiadásoknál 
alacsonyabb forrást használtunk fel. A felelős gazdálkodás eredményként az egyesület pénzügyi 
helyzete továbbra is stabil. 

A bevételi oldalon 33,098,143 Ft míg a kiadási oldalon 33,469,143 Ft egyenleg mutatkozott így 
371,388 Ft az előző évek tartalékából került felhasználásra. Dologi kiadásokra az össz. kiadás 68% míg 
a személyi jellegűekre 32% került felhasználásra. A dologi kiadásokon beül a megyei felhasználás 
6,225,789 Ft-volt. 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. Pályázat dologi kiadásokra Kossuth Zsuzsa emlékév megemlékezéseihez 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Kossuth Zsuzsanna Emlékévre is tekintettel kiemelt figyelmet fordítottunk az elismerésekre melyeket 
a Magyar Ápolók napján, a szociális Munka Napján továbbá a megyei és országos rendezvényeken 
adtunk át. 8 fő Pro Sanitate, 20 fő Miniszteri Dicséretben további 36 fő a Magyar Ápolási Egyesület 
Dicsérő Díszoklevelében részesült. Három fő megkapta a Kossuth Zsuzsanna Díjat és két tiszteletbeli 
Szülésznőt avattunk.  

Az alábbi táblázatok a megyei támogatások felhasználását mutatják be. 
 

Támogatási program elnevezése: Pályázat dologi kiadásokra Kossuth Zsuzsa 
emlékév megemlékezéseihez 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017.01.01. - 2017.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  100 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 100 

 -tárgyévben folyósított összeg: 100 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 100 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 100 
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7.2.2. Kossuth Zsuzsa emlékév rendezvényei 
 

Támogatási program elnevezése: Kossuth Zsuzsa emlékév rendezvényei  

Támogató megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017.01.01. - 2017.12.31.  

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 
 

7.2.3. Kossuth Zsuzsa emlékév rendezvényei 
 

Támogatási program elnevezése: Kossuth Zsuzsa emlékév rendezvényei  

Támogató megnevezése: Vas megyei Önkormányzat  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017.01.01. - 2017.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  100 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 100 

 -tárgyévben folyósított összeg: 100 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 100 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 100 
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7.2.4. Kossuth Zsuzsa emlékév rendezvényei 
 

Támogatási program elnevezése: Kossuth Zsuzsa emlékév rendezvényei  

Támogató megnevezése: Budapest V. ker. Önkormányzat  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017.01.01. - 2017.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 500 

 -tárgyévben folyósított összeg: 500 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 500 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 500 
 


