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MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET  

KÜLDÖTTGYŰLÉSE 
 

2020. szeptember 8. Visegrád 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
 
 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
 
Az 1989. óta működő Magyar Ápolási Egyesület, – mint a különböző szervezeti  
keretekben működő ápolók, gondozók, szakdolgozók, technikusok, és egyéb 
egészségügyi szakemberek társadalmi összefogására létrejött legnagyobb 
országos civil szervezet – közhasznú szervezetként tevékenykedik.  
 
A pandémiás helyzet következtében az idei évben szokatlan időpontban kerül 
sor a Küldöttgyűlés megtartására. A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a 
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági 
hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 
jogszabály a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és 
közzétételére rendelkezésre álló határidő meghosszabbításával, a 2020. 
szeptember 30-i időpontra helyezésével, és a MÁE elnöksége, Vezetősége 
személyes találkozás iránti igénye lehetőséget teremtett a Küldöttgyűlés 
visegrádi megtartására.  
 
A Felügyelő Bizottság, a Küldöttgyűlés által megválasztott tagokon keresztül az 
Alapszabálynak megfelelő működés felügyeletét gyakorolja.  
Figyelemmel kíséri a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról előírásainak érvényesülését az operatív tevékenység 
gyakorlása, a szervezet gazdálkodása során.  
 
A Felügyelő Bizottság a 2019. évben is eleget tett kötelezettségének és nyomon 
követte az Egyesület tevékenységét, a hatályos gazdálkodási jogszabályoknak, 
belső szabályzatoknak való megfelelést szem előtt tartva, melyről a 
következő tájékoztatást adjuk:     
 
 
A MÁE a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak 
megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban 
meghatározott céloknak, feladatoknak megfelelően eredményesen 
tevékenykedik, az aktuális környezeti kihívásokhoz alkalmazkodik.   
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A MÁE a 2019. évben az alapszabályban megfogalmazott célok elérése 
érdekében kiemelt figyelmet fordított képzés-oktatásra, pontszerző 
továbbképzésekre, melynek keretében mintegy 1200 fő képzését tudta 
megvalósítani. Rendezvényeket szervezett, négy szekciót érintő (szakoktatói, 
sürgősségi, pszichiátria, szociális) országos rendezvény valósult meg.  Az 
Egyesület érdekérvényesítő szerepében részt vett a Nemzeti Áplásfejlesztési 
stratégia véleményezésében, , szakdolgozói életpályamodell előterjesztésének 
kidolgozásában, Nemzeti Egészségfejlesztési programokban javasolt 
szakképesítések céljából létrehozandó Ágazati Jegyzék véleményezésében, 
valamint a szakmát érintő jogszabálytervezetek véleményezésében. A szakmai, 
civil és közigazgatási szervezetekkel egyaránt megfelelő kapcsolatot ápolt. 
A tagsággal nem csak a konferenciákon, rendezvényeken keresztül, hanem az 
Ápolásügy című kiadványon, valamint a honlapon történő aktuális szakszerű 
ismeretek megosztásával, információk megjelentetésével segíti tagjait. A 
jubileumi évre tekintettel kiemelt figyelmet fordított az elismerésekre. Az 
egyesület munkáját, a 30 éves múlt emlékezetes pillanatait, jelentős eseményeit, 
elődeinket a honlapon elhelyezett képekkel elevenítették fel, mint ahogy az 
egyes rendezvényekről történő beszámoló is megtekinthető a Galériában. 
  
Jelentős eredménynek számít, hogy a MÁE tagságát nemcsak megtudta tartani, 
hanem fejleszteni is tudta. 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.  
Az Egyesület tevékenysége egyaránt értéket jelent az ápolás szakma 
fejlesztése, oktatása, információ áramlása és érdekképviselete 
vonatkozásában.  
 
A 2019. évi gazdálkodást a Felügyelő Bizottság az alábbi szempontok 
alapján vizsgálta:  

- reprezentatív mintavételes eljárás 
- jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelőség 
- vagyon változása, pénzeszköz felhasználása összhangban áll-e az 

Alapszabálynak megfelelő tevékenységgel 
- beszámolás, határozathozatal az előírásoknak megfelelően történik-e 
- könyvvezetésre vonatkozó előírások betartásra kerültek-e, az megfelel-e a 

közhasznú tevékenységre vonatkozó szabályoknak 
- a közhasznúsági beszámoló és annak adatai valós képet mutatnak-e. 

 
 Az Egyesület a Számviteli politikáját az alábbiak szerint alakította ki: 
- kettős könyvvitelt, és analitikus nyilvántartásokat vezet 
- a civil és közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályokat alkalmazza 
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- 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, az adójogszabályoknak megfelelően adózik 
- értékcsökkenést az adótörvény szerint a lineáris leírási kulccsal számolja el 
- 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 előírt szabályzatokkal rendelkezik: számlarend, számlatükör, pénzkezelési 
és leltározási, valamint selejtezési szabályzattal. A megyék elszámoltatása 
szintén szabályzat alapján történik.  
 
Az Egyesület a 2019. évben is a küldöttgyűlés által elfogadott éves 
költségvetési terv alapján végezte a gazdálkodását. Vállalkozási 
tevékenységet nem végzett, kizárólag közhasznú alaptevékenységet folytatott.  
A költségvetése pénzforgalmi szemléletben, a tevékenységgel és ellátott 
feladatokkal összhangban kialakított bevételi és kiadási struktúrának 
megfelelően tartalmazza a működést meghatározó tételeket.  
 
A MÁE a 2019. évet pozitív eredménnyel zárta, a bevétel-kiadás 
egyensúlyát nemcsak megőrizte, hanem felelős gazdálkodással 3 814 ezer Ft 
nyereséget állított elő.  
   
Gazdálkodásában az összes kiadás 34,5 %-a személyi jellegű kiadásra, 65,5 %-a 
dologi jellegű kiadásra került felhasználásra.  
 
Áttekintettük a kettős könyvvitelt vezető szervezet egyszerűsített éves 
beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét alátámasztó alapbizonylatokat, 
és az azok alapján készített nyilvántartásokat, összesítő kimutatásokat.  
Az alapbizonylatok ellenőrzésén keresztül megvizsgáltuk a számviteli és adó 
szabályok érvényre juttatását.  
A kialakított bizonylati rendet és fegyelmet, az ügyvitelszervezést az 
előírásoknak megfelelőnek találtuk.  
 
A főkönyvi könyvelés megbízható alapot nyújtott az egyszerűsített éves 
beszámoló és mérleg összeállításához. A mérleg leltárral alátámasztott.  
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A banki és pénztári kifizetés valamint a bérszámfejtés dokumentumai 
rendezetten, teljes körűen és áttekinthető formában, a formai és tartalmi 
követelményeket kielégítve rendelkezésre állnak.  
Megvizsgáltuk a készpénz kezelés rendjét, az előleg és szigorú számadású 
nyomtatványok kezelését. Megállapítható, hogy az előírásokat betartva vezették 
a nyilvántartásokat.  
 
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 az egyesület pénzügyi és számviteli rendjét sértő 
szabálytalanságot nem tapasztalt. 
 
A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabályszerűen kiállított 
bizonylatok alapján történtek, a bizonylatok az egyesület nevére szóltak, és az 
egyesület céljaival és 2019. 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 
kötelezettségnek megfelelőn tartalmazta a bevallási és befizetési adatokat, 
hátraléka nincs az egyesületnek.  
 
A MÁE 2019. évi bevétele 37 586 ezer Ft, fedezetet nyújtott a kiadásai 
33 772 ezer Ft teljesítésére, és 3 814 ezer Ft közhasznú tevékenység 
nyeresége keletkezett. Ez a nyereség mérlegben a saját tőke növekedését, a 
vagyon gyarapodását (ezen belül is a pénzeszközök növekedését) 
eredményezi.  
 
A tagdíjak abszolút értékű növekedése 2 038 ezer Ft volt. A 2018. évben a 
tagdíjak a bevételek között 88,2%-os részaránnyal szerepeltek, a 2019. 
évben részarányuk az abszolút értékű növekedés mellett minimálisan 0,2%-
kal csökkent.  
 
A 2019. évi összes bevétel a 2018. évi összes bevételhez képest 2 394 ezer Ft-
tal növekedett.  
 
A ráfordítások viszont a 2018. évhez képest 2019. évben 3 890 ezer Ft-tal 
csökkentek.  
 
A kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordítások 11 274 ezer Ft-ról 11 669 
ezer Ft-ra, azaz az előző évhez képest 395 ezer Ft-tal növekedtek.   
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A kiadásokon belül meghatározó nagyságrendet 21 823 ezer Ft-ot az 
anyagjellegű ráfordítások jelentettek, melyek a racionális gazdálkodás 
következtében az előző évhez képest 4 458 ezer Ft-tal csökkentek.  
 
A közhasznúsági jelentésben szereplő MÉRLEG FŐÖSSZEG 24 millió 596 
ezer Ft.  
Az eszköz oldalon a befektetett eszközök 207 ezer Ft-tal, a forgó eszközök 24 
millió 389 ezer Ft-tal szerepelnek. Az eszközökön belül a pénzeszközök, 97,1 
%-os részaránya 23 millió 876 ezer Ft (bankszámlapénz, lekötött betét, és 
minimális készpénz) biztonságot nyújt a jövőbeni működtetéshez.  
 
A forrás oldalon a saját tőke 23 millió 591 ezer Ft, és a rövid lejáratú 
kötelezettség 1 005 ezer Ft.  
 
A saját tőke esetében megállapítható, hogy az eredményes gazdálkodás 
következtében vagyonnövekedés következett be, a saját tőke a 2018. évi saját 
tőkének a 119,3 %-ára növekedett.  Ez abszolút számban az előző évhez 
képest 3 millió 814 ezer Ft növekedést jelent, melynek következtében a 
Magyar Ápolási Egyesület 2019. évi közhasznú tevékenysége a stabil 
gazdálkodásnak köszönhetően nyereséges lett. 
 
 
A 2019. évben az elnökségi, vezetőségi ülések az Alapszabálynak 
megfelelően az előírt számban megtartásra kerültek.  
A Határozatok Tára folyamatosan vezetésre került, a 2019. évi elnökségi, 
vezetőségi, Küldöttgyűlésről szóló határozatokat az ezekről készült 
emlékeztetők tartalmazzák. Megállapítható a döntés tartalma, időpontja, 
támogatók, ellenzők számaránya.  
 
JAVASLATOK: 
 
Célszerűségi:  
 

- A fejlődést a jövőben is a tagság számára elérhető és meghatározó 
jelentőséggel bíró célok meghatározásával a szervezettségben, annak a 
lehetőségekhez képesti javításában látjuk, az érdekérvényesítő szerep 
megtartása, további erősítése mellett.  
 

- A pontszerző továbbképzések jó gyakorlatát őrizzük meg, törekedjünk 
minél több ilyen rendezvény szervezésére országos és megyei szinteken 
egyaránt, lehetőségekhez képest tovább növeljük a képzésben résztvevők 
számát. 
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Szabályszerűségi:  
 

- Szabályzatok aktualizálását a jövőben is szem előtt kell tartani, 
különösen igaz ez az állandóan változó számviteli törvényhez kapcsolódó 
szabályzatok és 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 2019 évi 
beszámoló esetében is.  
 

 
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. Alaposan, kellő részletezettséggel a valóságnak megfelelően 
mutatja be a végzett tevékenységet. 
 
Az Egyesület gazdasági tevékenysége az Alapszabállyal és a 2019. évi 
munkatervvel összhangban állt, annak céljait szolgálta. 
 
A Felügyelő Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy az elhangzottak 
szerint a 2019. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót 24 millió 596 
ezer Ft mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást 37 millió 586 ezer Ft 
bevétellel, és 33 millió 772 ezer Ft ráfordítással és 3 millió 814 ezer Ft 
nyereséggel, mint tárgyévi eredménnyel szíveskedjen elfogadni. 
 
Köszönjük az Elnökség, vezetőség és az egyesületért aktívan tevékenykedők 
munkáját. A gazdasági és szakmai eredményekhez gratulálunk.  
 
A további kitartó és eredményes munkához erőt, egészséget kívánunk! 
 
        
        Harsányi Imréné 
             FB. elnök 


