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          elnök 



I. Számviteli beszámoló 

 

A Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 2010. 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 tevékenységet 2010. évben nem folytatott. 

 

Az Egyesület 2010. 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 2010. 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:  6 e Ft, 

Tárgyi eszközök: 

2009.-ben vásárolt kiállítási stand, táblák, felszerelések           294 e Ft 

Követelések: 

Vevők:              1.402 e Ft, 

Szállítói túlfizetések:               173 e Ft, 

Összesen:             1.575 e Ft 

 

Pénzeszközök: 

Pénztár:         41 e Ft, 

Bankszámla:               2.774 e Ft, 

Összesen:               2.815 e Ft 

 



Rövid lejáratú kötelezettségek: 

Szállítók:        375 e Ft 

 

Passzív időbeli elhatárolás: 

2011-ben leszámlázott, de még a 2010-et érintő reprezentáció:       18 e Ft, 

NCA-tól kapott 2011. évet érintő támogatás               42 e Ft, 

Összesen:        60 e Ft 

 

 

 

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 

 

Anyagjellegű ráfordítások: 

Anyagköltség (pecsét, névjegykártya)      27 e Ft, 

Könyvelés:        300 e Ft, 

Adminisztratív tevékenység:      463 e Ft, 

Egyéb igénybevett szolgáltatás (tárhely, posta):   380 e Ft, 

Tanulmányok, tanácsadások:              3.841 e Ft, 

Egyéb szolgáltatás (illeték, bank ktg):       26 e Ft, 

Összesen:                 5.037 e Ft 

 

A személy jellegű egyéb ráfordítások között reprezentációs költségek kerültek elszámolásra. 

 

 

 

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 

 

adatok Ft-ban 

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás 

2009 2010 2009 2010 

Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 0 58.000 - +58.000 

 

 

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 2.796 4.255 +1.459 152,2 

I. Induló tőke 0 0 0 0 

II. Eredménytartalék 2.517 2.796 +279 111,1 

III. Lekötött tartalék 0 0 0 0 

IV. Tárgyévi eredmény 

alaptevékenységből 

(közhasznú tevékenységből) 

279 1.459 +1.180 522,9 

V. Tárgyévi eredmény 

vállalkozási tevékenységből 

0 0 0 0 

 

2010. 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 

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel 

összege 

Elszámolás 

határideje Dátum Összeg 2009 2010 

Nemzeti Civil 

Alapprogram 

2010. 11. 29 100.000 2010/2011. évi 

működési támogatás 

0 58.000 42.000 2011. 06. 30. 

 

Az Egyesület a könyvelési költségeket kívánja elszámolni a támogatás terhére. 

 

 



VII. Tartalmi beszámoló az Egyesület 2010. évi tevékenységéről 

 

1. Közgyűlés, elnökségi ülések 

Elnökségi ülések: 

 2010. március 05. 

 2010. november 24. 

Közgyűlés: 

 2010. május 26. 

 

2. Nemzeti Turisztikai Bizottság ülésein való részvétel 

 2010. január 28. 

 2010. február 25. 

 2010. március 25. 

 2010. május 13. 

 2010. június 24. 

 

3. Magyar Zrt. Tanácsadó Testületében való részvétel 

 2010. november 19. 

 

4. Lobby 

 Kutatás kezdeményezése a fürdőgyógyászati kezelések OEP-finanszírozásának 

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

vezérigazgatójának, 2010. jan. 22.); 

 Levél Oszkó Péter pénzügyminiszternek a gyógyfürdőkezelések OEP-

finanszírozásáról (hirdessék ki a 2008. december 18-án tartott ártárgyalásokon 

megállapított, a gyógyfürdőkezelések térítésének alapjául elfogadott árakat, 

erre a miniszter az NTB dec. 17-i ülésén ígéretet tett) – 2010. március 7. 

 Megbeszélés az MT Zrt-ben a fürdőgyógyászati kezelések OEP-

finanszírozásának turisztikai hatására vonatkozó kutatás előkészítéséről (2010. 

máj. 4.)  

 

5. Új tagok 

 

 2010-ben fölvett új tag: Varga János, természetgyógyász, selfness (egyéni tag), 

2010. május 26-án. 



 

 Leendő tagok: 

o Orosháza-Gyopárosfürdő (képv: Benkő Ferenc vezérigazgató), 

o Hotel Spirit (képviseli: Alfred Hackl vezérigazgató), 

o Boroznaki Árpád, egyéni tag, 

o Medinspect Kft (képviseli: Karl J. Tamás ügyvezető) 

o SpaDium Kft. (képviseli: Ruszkabányai Gitta ügyvezető) 

 

6. Szakmai programok 

 Az Expo ill. a Turizmus Kft, mint az Utazás’2010. szakmai programjának 

megbízott szervezője felkérte a MEME-t az orvosi turizmus szekció szakmai 

programjának összeállítására, előadás tartására („Orvosi szakmák az 

egészségügyi turizmusban. Jellemző szolgáltatások – avagy mitől lesz ez 

turizmus?” címmel, és a moderálásra (2010. márc. 5.). 

 Előadás tartása a II. Selfness Konferencián, Szentesen (2010. március 26.) 

 Vacsora kínai delegációval a Symbol étteremben (2010. április 18.) 

 Előadás a Magyar Balneológiai Egyesület éves kongresszusán (Gyula, 2010. 

jún. 11.) „Az egészségipari szakemberképzéssel és kutatásokkal kapcsolatos 

hazai igények és fejlesztési elképzelések” címmel. 

 Két előadás tartása a Magyar Uszodatechnikai Egyesület őszi szakmai 

konferenciáján (2010. szeptember 29. és október 20.) 

 Részvétel a Magyar Turizmus Zrt. által szervezett turisztikai konzultáción 

(Hotel President, 2010. szeptember 30.). 

 A Magyar Turizmus Zrt. felkérésére az Ír Spa Szövetség éves közgyűlésén 

előadás tartása a hazai egészségturizmusról „Developing and Branding of Spa-

Tourism in Hungary” címmel (Athlone, 2010. október 12.) 

 A Budapesti Kommunikációs Főiskola „Turizmus 2.0 – Humán fejlesztések a 

kiemelt ágazatban” rendezvényén előadás tartása „Az egészségturizmus 

munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos 

kutatás eredményei alapján” címmel (Budapest, 2010. nov. 4.) 

 

7. Szakmai munka, tanulmány 

 Az egészségturisztikai munkaerő-piaci kutatás és tanulmány végső verziója 

2010. február 1-én került leadásra. 



 

8. Pályázatok 

 

 2010. január 27-én a Svájci Alap kiírására beadásra került „Gyógyító Régiók” 

címmel. Konzorciumvezető: Mátrai Gyógyintézet, a konzorcium tagjai még: és 

a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma, Gyöngyösi és 

Debreceni TDM-szervezetek, Siroki Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület, 

Mátraderecskei Mofetta, egy turisztikai kisvállalkozás és a MEME. Június 28-

án projektértékelés és tájékoztató megbeszélés a „Swiss Contribution” 

munkatársaival Mátraházán. 

 2010. februárjában NCA-pályázat beadásra került, az Egyesület működési 

költségeinek támogatására pályáztunk. Az Egyesület 700.000 Ft támogatást 

igényelt, 100.000 Ft támogatást ítéltek meg (ld. VI. pont: költségvetési 

támogatások felhasználása). 

 

 

 

Budapest, 2011. május 30. 

 

 

Dr. Ruszinkó Ádám 

elnök 


