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Számviteli beszámoló
A Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 2007. 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, eredménykimutatásából, valamint közhasznúsági jelentésből áll.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet 2007-ban nem folytatott.
Az Egyesület 2007. 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

C) SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke
II. Eredménytartalék
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből

Előző év

Tárgy év

1 707
0
2 409
0
-702

2 968
0
1 707
0
1 261

0

0

Változás
E Ft-ban (tárgy
%-ban (tárgy
év – előző év)
év / előző év)
1 261
173,87
0
0
-702
70,86
0
0
1 963
179,63
0

0

2007. évben a tagdíjból származó bevételek fedezték a felmerült költségeket, az Egyesület
meglévő forrásait növelte, így közhasznú tevékenység eredménye nyereség lett.

III.

Cél szerinti juttatások
adatok ezer Ft-ban
Juttatás megnevezése

Juttatás összege
Előző évi

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Tárgyévi

Eltérés
%

Ft

0

0

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

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 2007. 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.
Nemzeti Turisztikai Bizottság
2007. január 1-től az akkor még Országos Idegenforgalmi Bizottságnak nevezett szervezet
akceptálta a MEME bemutatkozását és kérését a bizottsági tagság iránt. 2007-ben és 2008-ban
tanácskozási joggal, 2009. január 1-től szavazati joggal veszünk részt a Bizottság
munkájában. Az NTB gyakorlata szerint a Bizottságban a szervezetet az elnök képviseli.
Az NTB két éve rendelkezik Egészségturisztikai Albizottsággal, melynek a MEME elnöke
úgyszintén tagja.
Rendszeresen vettem részt a Bizottság ill. az Albizottság munkájában és majd minden ülésen
felszólaltam az egészségturisztikai érdekek védelmében. Részt vettem a turizmust felügyelő
Szakállamtitkárság által rendszeresen szervezett összejöveteleken. Több ízben találkoztam a
Gazdasági Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium
államtitkáraival, vezető tisztségviselőivel. Ezeken a tárgyalásokon a Magyar
Szállodaszövetséggel és a Magyar Fürdőszövetség elnökével előzetes egyeztetéseket
folytattunk.
Minden lényeges tanácskozás előtt, ill. felmerült kérdésben, vagy elnökségi, vagy teljes
tagsághoz intézett körlevélben kértem iránymutatást és véleményeket. Kénytelen vagyok
megjegyezni, hogy e tekintetben rendkívül kevés támogató hozzászólás érkezett.

Parlament Idegenforgalmi és Sport Bizottsága
Rendszeres meghívottja vagyok ezeknek a bizottsági üléseknek és úgy az elnökkel, mind a
Bizottság országgyűlési képviselő tagjaival, pártállásukra tekintet nélkül, személyes
kapcsolatot tartok.
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 és 2007. március 9-én a Berlini ITB-n
együttműködési aláírásra és közös sajtótájékoztatóra került sor.
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
Magyar Szállodaszövetség Taggyűlés, 2007. május, Sopron
Termál és Wellness Konferencia, 2007. szeptember, Debrecen
Apáczai Tudományos Napok, 2007. október, Győr
Balneológiai Egyesület Közgyűlés, 2007. november, Esztergom

Budapest, 2008. május 24.
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