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I. Számviteli beszámoló 

 

A Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 2009. évi beszámolóját a számviteli 

törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési 

kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. Rendelet alapulvételével 

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

kimutatásából, valamint közhasznúsági jelentésből áll. 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenysége 2009. évben az Önkormányzati Minisztérium 

(Turisztikai Szakállamtitkárság) megbízásából az „Egészségturisztikai munkaerő-piaci 

tanulmány” elkészítése volt. Leadási határideje és a számlázás már 2010-re esett. 

 

Az Egyesület 2009. évi gazdasági eseményinek nyilvántartásában rögzített adatai alapján a 

kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának eredmény 

megállapítását és mérlegét az alábbiak szerint készítette el. 

 

A 2009. év beszámolójának összeállításakor az előző éveket is érintő jelentős hibák kerültek 

feltárásra, ezért volt szüksége a hat oszlopos beszámoló összeállítására. A hibák a már 

megszűnt tagsággal rendelkezőknek is kiállított tagdíjszámlák lekönyveléséből ered, ezért az 

Egyesület a ténylegesnél nagyobb eredményt mutatott ki, és a követelések között 

szerepeltetett vevők által el nem ismert tételeket.  

 

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

Immateriális javak:  

2006-ban vásárolt számlázó program még le nem írt értéke: 9 e Ft, 

Tárgyi eszközök: 

2009.ben vásárolt kiállítási stand táblák, felszerelések           329 e Ft 

Követelések:

Vevők:                663 e Ft, 
Szállítói túlfizetések:               173e Ft, 
Összesen:               836 e Ft 
 
Értékpapírok:  

Befektetési jegyek:        73 e Ft 



Pénzeszközök: 

Pénztár:         12 e Ft, 
Bankszámla:               1.921 e Ft, 
Összesen:                1.933 e Ft 

 

Aktív időbeli elhatárolások:  

2010-ben kiszámlázott, de még 2009-et érintő tagdíj:  42 e Ft 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek: 

Szállítók:        270 e Ft 

 

Passzív időbeli elhatárolás: 

2010-ben leszámlázott, de még a 2009-et érintő könyvelés: 161 e Ft 

 

 

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 

 

Anyagjellegű ráfordítások: 

Ügyvéd, könyvelés:       405 e Ft, 
Úti ktg:            58 e Ft 
Egyéb igénybevett szolgáltatás (tárhely, adminisztráció, posta):      642 e Ft 
Egyéb szolgáltatás (illeték, bank ktg):        11 e Ft 
Összesen:                  1.116 e Ft 
 
 
A beszámolót könyvvizsgáló nem auditálta. 
 
 
A beszámolót összeállította: Oreo-Tax Kft. (adószám: 14640623-2-13) 

Horváth Ilona okleveles könyvvizsgáló (nyilvántartási szám: 
147347) 2100 Gödöllő, Hársfa u. 2/a. 



 
II. 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. 

 

III. 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 3 435 2.796 -639 81,39 
I. Induló tőke 0 0 0 0 
II. Eredménytartalék 2 968 2.517 -451 84,80 
III. Lekötött tartalék 0 0 0 0 
IV. Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 

467 279 -188 59,74 

V. Tárgyévi eredmény 
vállalkozási tevékenységből 

0 0 0 0 

 

2009. évben a tagdíjból származó bevételek fedezték a felmerült költségeket, az Egyesület 

meglévő forrásait úgy használta fel, hogy közhasznú tevékenység eredménye nyereség lett. 

 

IV. Cél szerinti juttatások  

 

Cél szerinti juttatásban az Egyesület senkit sem részesített. 

 

V. Vezető tisztségviselőknek nyújtott szolgáltatás 

 

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

természetbeni juttatás, vagy kölcsön nem került kifizetésre. 

 

VI. A költségvetési támogatások felhasználása 

 

Az Egyesület nem kapott a költségvetéstől támogatást. 



 

VII. Tartalmi beszámoló az Egyesület 2009. évi tevékenységéről 

 

Az Egyesület az elnök által rendszeresen képviseltette magát a Nemzeti Turisztikai 

Bizottság ülésein (havonta egy alkalommal). 

 

Lobbytevékenységünk az alábbiakra terjedt ki: 

• Ujhelyi István NTB-elnöknek írt levél (üdülési csekk adóztatásának hatásai); 

• Oszkó Péter pénzügyminiszternek és Katona Tamás pénzügyi államtitkárnak 

írt levél (üdülési csekk adóztatásának hatásai); 

• Termálfürdők statisztikai adatgyűjtésének kezdeményezése (2009. június); 

• Kutatás kezdeményezése a fürdőgyógyászati kezelések OEP-finanszírozásának 

turisztikai hatására vonatkozóan (levél Róna Ivánnak, a Magyar Turizmus Zrt. 

vezérigazgatójának); 

 

2009-ben fölvett új tagok: 

• Szalai Emese (egyéni tag), 

• Mátrai Gyógyintézet (képv: Kerényi Erika főig.), 

• Majthényi László (egyéni tag). 

 

Az Egyesület az alábbi szakmai programokon vett részt tevőlegesen: 

• A MEME kezdeményezésére és aktív részvételével (szervezés, moderálás és 

előadás) került megrendezésre a Második Európai Egészségügyi Turizmus 

Kongresszus (2nd European Congress On Health Tourism) 2009. áprilisában 

Budapesten. 

• MEME, mint meghívott szakmai partner képviseletében (a rendezvény 

megszervezésében is segítve) előadás tartása Egészségturizmus és 

egészségügyi turizmus – új iparág alakul? címmel a SPA’2009 rendezvényen. 

• A MEME társszervezője volt a Spa & Wellness 2009-es rendezvénynek, 

melyen az elnök előadást tartott az „Egészségturisztikai munkaerő-piaci 

kutatás”-ról, ismertetve a kutatásalakulását. 

 

 



 

Szakmai munka, tanulmány készítése 

• Az ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága felhívására a MEME ajánlatot tett az 

egészségturisztikai munkaerő-piaci kutatás és tanulmány készítésére. 

• Egyesületünk elnyerte a megbízást, majd 2009. augusztus 25-én az 

Önkormányzati Minisztériummal aláírásra került a szerződés; 

• 2009. december 8-i határidőre a tanulmány első verziója lett leadva, 

• mely két ízben kiegészítésre került, és  

• A végső verzió 2010. február 1-én lett leadva. 


