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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

2020 évben is alapszabályban megfogalmazott célok elérése érdekében végeztünk szakmai 
feladatainkat. A tagtársaink számára a képzés-oktatás, ezen belül az egyesület által szervezett on line 
pontszerző továbbképzésekre fordítottunk kiemelt figyelmet. Országos rendezvényeink közül nagy 
sikerrel lebonyolítottuk a Magyar Ápolók Napja ünnepséget. Rendezvényünk 250 fő részvételével 
zajlott. Érdekképviseleti tevékenységünk révén részt vettünk a nemzeti ápolásfejlesztési stratégia 
véleményezésében. A munkatársaink számára fontos az elismerés, ugyan a Szociális Munka Napja 
alkalmából rendezett ünnepséget nem tudtuk megrendezni, de a Szociális Munkáért díjat 1 fő 
tagtársunk, a miniszter elismerő oklevele kitüntetést 3 fő kaphatta meg 2020-ban. Az Egyesületünk 
ezüst kitűzőjét 5 fő kaphatta meg. Ápolásügy továbbképző és tájékoztató kiadványunk 2020-ban 3 
alkalommal jelent meg. A járványügyi helyzetre való tekintettel az „Nursing Now” rendezvénysorozat 
elmaradt, de sikeres „kék szalag” felhívással és az Ápolásügy ünnepi kiadványával emlékeztünk 
Florence Nightingale születésének 200. évfordulójára. 
Célcsoportunk az egészségügyben, oktatásban és a szociális ellátásban dolgozó munkatársak, hallgatók; 
megszólítása és bevonása az egyesületi célok megvalósításába. Az egyesület bevételeinek mintegy 70 
%-át a szakmai programok megvalósítására, és a területek rendezvényeinek helyben történő 
felhasználására fordítja. Működési támogatás felhasználása a kiírt cél szerint megtörtént, az erről szóló 
elszámolást határidőre teljesítjük. 

2.1. egészségmegőrzés, tudományos tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségmegőrzés, tudományos tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Ectv 31 § 1 bek. a pontja 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: egészségügyben dolgozók 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5,000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Az egyesület gazdálkodása az elfogadott költségvetési terv alapján történt. A bevételi oldalon a 
tervezetthez képest többlet keletkezett, míg a kiadásaink tekintettel a járványügyi helyzetre tervezeten 
belül maradt. A bevételi oldalon 39 975 000 Ft, míg a kiadási oldalon 27 249 000 Ft egyenleg 
mutatkozott így az elért eredményünk 12 726 000 Ft. Egyesületünk anyagi helyzete továbbra is stabil. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

"Ápolásiügy" című újság 42 36 
Rendezvények szervezése országos szintű 1 486 324 

Összesen: 1 528 360 
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4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Elnök 4 578 3 109 

Összesen: 4 578 3 109 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 37 586 39 975 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 321 251 
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)] 37 265 39 724 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 33 772 27 249 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 11 669 12 763 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 33 759 27 249 
K. Adózott eredmény 3 814 12 726 
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 

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)     
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 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

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 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

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

(közhasznú ráfordítások aránya)     

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

(közérdekű önkéntesek száma)     
 


