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Számviteli beszámoló 

 

A Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 2006. évi beszámolóját a számviteli 

törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési 

kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/200 (XII.19.) Korm. Rendelet alapulvételével 

készítette el. A beszámoló a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből, eredmény-

kimutatásából, valamint közhasznúsági jelentésből áll. 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet 2006-ban nem folytatott. 

Az Egyesület 2006. évi gazdasági eseményinek nyilvántartásában rögzített adatai alapján a 

kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának eredmény 

megállapítását és mérlegét az alábbiak szerint készítette el. 

 

I. Kimutatás a költségvetési támogatásokról, a központi költségvetéstől, elkülönített 

állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzati társulástól, és 

mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 

 

Az Egyesület nem részesült állami költségvetési, sem más forrásból támogatásban. 

 

 

 

 

 



II. Értékelés a vagyon felhasználásához 

adatok ezer Ft-ban 

 Változás 
 Előző év Tárgy év E Ft-ban (tárgy 

év – előző év) 
%-ban (tárgy 

év / előző év)  
C) SAJÁT TŐKE 2 409 1 707 -702 70,86 
I. Induló tőke 0 0 0 0 
II. Eredménytartalék 1 916 2 409 +493 125,73 
III. Lekötött tartalék 0 0 0 0 
IV. Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 

493 -702 -1 195 -142,39 

V. Tárgyévi eredmény 
vállalkozási tevékenységből 

0 0 0 0 

 

2006. évben kevesebb bevétele volt, mint amennyi költsége felmerült, az Egyesület meglévő 

forrásait használt fel, így közhasznú tevékenység eredménye veszteség lett. 

 



III. Cél szerinti juttatások  

adatok ezer Ft-ban 

Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés 

 Előző évi Tárgyévi % Ft 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott  0  0 

Pénzbeli juttatás     

      -ebből adóköteles     

      -ebből adómentes     

Természetbeni juttatások     

       -ebből adóköteles     

       -ebből adómentes     

Egyéb juttatások     

Összesen     

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység 

keretében nyújtott 

    

   Pénzbeli juttatás     

   Nem pénzbeli juttatás     

Egyéb juttatás     

Összesen     

Mindösszesen  0  0 



 

IV. Vezető tisztségviselőknek nyújtott szolgáltatás 

 

A vezető tisztségviselők az Egyesülettel nem állnak munkaviszonyban, részükre jövedelem, 

természetbeni juttatás, vagy kölcsön nem került kifizetésre. 

 

V. Tartalmi beszámoló az Egyesület 2006. évi tevékenységéről 

 
A tagok azt az alapvető feladatot határozták meg, hogy az Egyesület illeszkedjen be a szakma 
területén elismert és közismert szakmai szervezetek sorába, keresse a kapcsolatot a 
társszervezetekkel, tárjon fel lehetőségeket a tagok tevékenységének népszerűsítésére és 
tevékenységével, lobby-tevékenységével a tagok szakmai érdekét szolgálja. 
 
Tagjaink:  
 
Vállalkozások 
Egyéni tagok 
Önkormányzatok 
Oktatási intézmények 
 
Többször megerősített közgyűlési határozatunk értelmében tagtoborzást nem folytattunk, 
tagjaink létszámát nem kívántuk nagymértékben emelni, minden belépőről elnökségi javaslat 
alapján a Közgyűlés dönt. 
 
Német Medical Wellness Szövetség (Deutsche Medical Wellness Verband) 
 
A kapcsolat felvétele Mezősi Csilla alelnök munkájának az eredménye, és gyakorlatilag a 
kapcsolatot is ő tartotta fenn a két egyesület között. Több alkalommal vett részt a német 
egyesület elnökségi ülésein és különböző rendezvényein. A német egyesülettel 2006. 
decemberében vettük fel a hivatalos kapcsolatot. 
 
Az együttműködés kifejezett célja az volt, hogy ezzel elősegítsük a magyarországi gyógy- és 
wellness szállodák németországi piacra jutását, különös tekintettel biztosítókra és 
egészségpénztárakra. Az együttműködés keretében a zalakarosi Karos Spa, a hévízi Európa 
Fit, valamint a Danubius hévízi, sárvári, büki és margitszigeti hoteljei estek át részletes 
értékelő vizsgálaton, melynek eredményeképpen jogosulttá váltak arra, hogy a német 
egyesület és a TÜV igazolásával erősítsék pozíciójukat a piacon. 
 
A MEME és a német szervezet közötti együttműködés célkitűzései ez idáig nem valósultak 
meg, az együttműködésből érzékelhető piaci eredmény nem származott. A következő 
vezetőségnek végig kell gondolnia az együttműködés jövőjét. 
 
Konferenciák 
 
2005-ben az Európai Unió Phare alaptámogatásával konferenciát szerveztünk a történelmi 
fürdők témakörben a Magyar Tudományos Akadémián. Jelentős számú külföldi és magyar 
előadó lépett fel. 



 
Terveztük azt, hogy a visegrádi társulás négy országával közösen (V4) közös spa 
konferenciákat szervezünk évenként vagy kétévenként, esetlegesen minden alkalommal más 
társult országban. Az első konferenciát 2006. februárjában megtartottuk. Az előadók nem 
reprezentálták a négy ország egészségturisztikáját. Bár a konferencia a résztvevők számában 
és véleményében hasznosnak bizonyult, eredeti céljainkat a megcélzott nemzetközi 
érdeklődés hiányában nem sikerült megvalósítanunk. 
 
Ezt követően az egészségturisztika, ill. a MEME népszerűsítésére, céljainak elérésére hasonló 
témájú konferenciákat használjunk fel. 
 
Ennek érdekében az alábbi konferenciákon jelentünk meg: 
 
Nemzetközi Balneológiai Konferencia, 2005. április, Szeged 
Magyar Balneológiai Konferencia, 2005. november, Szeged 
Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Konferencia, 2006. november, Budapest 
 

 

 

Budapest, 2007. május 24. 

 

 

Dr. Rubovszky András 
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