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Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete 

Budapest XX., Köves u. 2-4. 

 

2015. évi szöveges beszámoló 

 

Egyesületünk az alapszabályban foglaltaknak, valamint a választmányi és elnökségi határozatokban 

rögzítettek szerint végezte feladatát, és e tevékenységének érdekében teljesítette bevételeit és 

kiadásait. 

2015. évre 19783 e Ft bevételt terveztünk az előző évek tapasztalata alapján. Ezzel szemben a 

tényleges teljesítés összege 26401 e Ft mely 133 %-os teljesítésnek felel meg. Ez köszönhető a tavaszi 

közgyűlés saját szervezésének és az egészségügyi napok megváltozott lebonyolításának.  

A tavaszi közgyűlés egyesületi lebonyolítása kapcsán befolyt bevétel összege 3.421 e Ft volt. Ezen 

kívül egyesületünk a számviteli zárlati feladatainak minél jobb teljesítése érdekében az intézmények 

részére oktatást szervezett melynek bevétele 1. 701 e Ft volt. 

Egyesületünk a közhasznúság eredményeként az SZJA 1 %-ból 149 e Ft bevétel realizált tagjainknak 

köszönhetően. 

Kamatbevételre lekötött betétünk után 1000 e Ft-os bevétellel számoltunk mely 481 e Ft összegben 

teljesült. Ennek fő oka a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenését követő betéti 

kamatcsökkenések. 

A magyarországi Egészségügyi Napok 15000 e Ft-os bevételi tervével szemben 14887 e Ft került 

bevételként elszámolásra. A lebonyolítás újszerű társulásos formájának volt köszönhető a bevétel 

teljesülése. 

Tagdíjbevételünket 2683 e Ft-ban határoztuk meg, ezzel szemben 2022 e Ft bevétel folyt be ami 

kedvezőbb a 2014 évinél ez azonban csak a fizetendőnek a 75 %-a. A jelenlegi tagdíjat és a 

taglétszámot figyelembe véve 2683 Ft tagdíjbevételt kellene elérnünk. Minden évben van 

tagdíjhátralékos. A tagdíj fizetési fegyelem javítása, illetve a nem fizető tagok tagsági viszonyának 

megszüntetése minden évben témaként szerepel.  

Egyéb bevételként 20 e Ft folyt be egyesületünkhöz.  
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Költségeink a tervezett 17.999 e Ft-tal szemben 18.904 e Ft összegben teljesült ez 5%-os túlteljesítést 

jelent. Ennek fedezetét a bevételi többletünk biztosította. 

A 3.540 e Ft tervezett bérkifizetéssel szemben 4.023 e Ft teljesült. A bérek utáni járulék mértéke 

1.086 e Ft volt. Ennek befizetése az adóhivatal felé határidőre megtörtént. Egyéb személyi kifizetések 

összege a 870 e Ft-al szemben 1.228 e Ft volt. A felmerült többletkiadást az utazási kölségekre 

tervezett összeg biztosította melynek felhasználása minimális volt.  Postaköltségre 720 e Ft-ot 

irányoztunk elő, ezzel szemben 799 e Ft-ot fordítottunk erre a feladatra. 

Az intézmények évzárásával kapcsolatban felmerülő teendőinek zavartalan lebonyolítása érdekében 

szervezett oktatás költsége 1.588 e Ft volt. Ennek fedezete bevételi oldalon rendelkezésére állt az 

egyesületnek.  

Bérleti díjra 1047 e Ft-ot irányoztunk elő az előző év tapasztalata alapján. A tényleges kifizetés 

összege 1.200  e Ft volt  mert ebben az összegben szerepel a Régiók esetleges terembérleti számlája 

is. 

Utazási és kiküldetési valamint a düsseldorfi költségre összesen 1.100 e Ft-ot irányoztunk elő, mely 

összeggel szemben 2.079 e Ft került kifizetésre. Ezt az összeget döntően repülőjegyek vásárlására 

fordítottuk az Európai Korház Szövetség Kongresszusán valamint az elnökségi ülésén való részvétel 

érdekében. Könyvelési díjként 915 e Ft-ot terveztünk, a teljesítés 1.086  e Ft. Egyéb szolgáltatás 

címén 36 e Ft került átutalásra a tervezett 60 e Ft-al szemben. Honlapunk kapcsán 533  e Ft-ot 

fizettük ki az év során a tervezett 534 e Ft-tal szemben. A ráfordítás a honlapunk színvonalában, 

tartalmában is megfelelő minőséget képvisel, mely tagjaink számára is igen sok előnnyel jár. 

Bankköltségre 250  e Ft-ot állítottunk be költségvetésünkbe, mellyel szemben 262  e Ft teljesült. 

Az elnökségi ülésekre beállított 120  e Ft-tal szemben 138 e Ft-ot fordítottunk.  

Európai Egyesületi tagdíjra 860 e Ft-ot terveztünk kifizetni, ezzel szemben 845  e Ft-ot fizettünk.. 

Az év végi pénzeszközeink összege 44.575 e Ft. Ebből 25.000 e Ft tartósan lekötésre került.  

Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy egyesületünk 2015 évi gazdálkodása takarékos volt. A felmerült 

költségekre és az előre nem tervezett kiadásainkra  a bevételek és a tartalékunk megfelelő fedezetet 

nyújtott. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2015 évi beszámolót 26.401 e Ft bevételi, és 18.904 e Ft költség 

főösszeggel (melyből 297 e Ft tervszerinti értékcsökkenés ) valamint 45.543 e FT mérlegfőösszeggel 

és 7.497 e Ft pozitív eredménnyel elfogadni szíveskedjetek. 

Budapest, 2016.május 20. 

Tisztelettel: 

Seres György  

      gazdasági vezető                                                                               



 


