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Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete 

Budapest XX., Köves u. 2-4. 

 

2014. 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. 

2014. évre 12720 e Ft bevételt terveztünk az előző évek tapasztalata alapján. Ezzel szemben a 

tényleges teljesítés összege 18775 e Ft. Ez köszönhető a tavaszi közgyűlés saját szervezésének és az 

egészségügyi napokra kiírt pályázatnak is.  

Kamatbevételre lekötött betétünk után 1700 e Ft-os bevétellel számoltunk mely 1001 e Ft összegben 

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

kamatcsökkenések. 

A tavaszi közgyűlés bevétele 3577 e Ft és a költségek összege 3487 e Ft. volt. 

A magyarországi Egészségügyi Napok 8000 e Ft-os bevételi tervével szemben 11721 e Ft került 

bevételként elszámolásra. Ez főként a lebonyolítás újszerű társulásos formájának volt köszönhető.  

Tagdíjbevételünket 1920e Ft-ban határoztuk meg, ezzel szemben 1843e Ft bevétel teljesült ami 

kedvezőbb a 2013 évinél. 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 633 e Ft folyt be egyesületünkhöz. Ez a tavaszi közgyűlés saját szervezésének az 

eredménye. 

Költségeink a tervezett 12129 e Ft-tal szemben 16147 e Ft összegben teljesült  

A 3.152 e Ft tervezett bérkifizetéssel szemben 3430 e Ft teljesült. A bérek utáni járulék mértéke 1173 

e Ft volt. Ennek befizetése az adóhivatal felé határidőre megtörtént.  Postaköltségre 600 e Ft-ot 

irányoztunk elő, ezzel szemben 714 e Ft-ot fordítottunk erre a költségre. 

Oktatási költségre 50 e Ft-ot fordítottunk Elnökségi és Választmányi határozat alapján. 

 Bérleti díjra 1044 e Ft-ot irányoztunk elő az előző év tapasztalata alapján. A tényleges kifizetés 

összege 1096 e Ft volt  mert ebben az összegben szerepel a Régiók esetleges terembérleti számlája is  
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Utazási és kiküldetési és a düsseldorfi költségre összesen 1960 e Ft-ot irányoztunk elő, mely 

összeggel szemben 1815 e Ft került kifizetésre. Ezt az összeget döntően repülőjegyek vásárlására 

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

érdekében. Ezekhez az utazásokhoz kapcsolódóan 28 e Ft biztosítási díjat fizettünk ki a tervezett 31 e 

Ft-tal szemben. 

Könyvelési díjként 915 e Ft-ot terveztünk, a teljesítés 915 e Ft. Egyéb szolgáltatás címén 18 e Ft került 

átutalásra. Bélyegzőkészítést , számítógép konfigurációt, informatikai rendszer helyreállítást 

finanszíroztunk. 

Honlapunk kapcsán 445 e Ft-ot fizettük ki az év során a tervezett 534 e Ft-tal szemben. A ráfordítás a 

honlapunk színvonalában, tartalmában is ugrásszerű javulást eredményezett, mely tagjaink számára 

is igen sok előnnyel jár. 

Számlavezetési díjra 180 e Ft-ot állítottunk be költségvetésünkbe, mellyel szemben 241 e Ft teljesült. 

Az elnökségi ülésekre beállított 100 e Ft-tal szemben 125 e Ft-ot fordítottunk.  

Európai Egyesületi tagdíjra 740 e Ft-ot terveztünk kifizetni, ezzel szemben 811 e Ft-ot fizettünk. 

Régiók támogatására 107 e Ft-ot fizettünk ki a benyújtott és igazol számlák alapján. 

Az év végi pénzeszközeink összege 30499e Ft. Ebből 15.000 e Ft tartósan lekötésre kerül.  

Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy egyesületünk 2013 évi gazdálkodása takarékos volt. A felmerült 

költségekre és az előre nem tervezett költségeinkre a tervezettnél alacsonyabb tényleges költségek, 

valamint a bevételek és a tartalékunk megfelelő fedezetet nyújtott. 

Vállalkozási tevékenységünk adózás előtti eredménye 2628 e Ft és ezért 263 e Ft adófizetési 

kötelezettségünk keletkezett. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2014 évi beszámolót 18775e Ft bevételi, és 16147 e Ft költség 

főösszeggel (melyből 15 e Ft tervszerinti értékcsökkenés ) valamint a mérleget 39048 e Ft fő 

összeggel melyből a tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 2365 e Ft elfogadni 

szíveskedjetek. 

Budapest, 201. május 14. 

Tisztelettel: 

Seres György  

      gazdasági vezető                                                                               

 



 


