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A Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének (MANO)

2018. évi, a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Egyesületünk 1995. óta non-profit szervezetként működik, a Nyíregyházi Törvényszék (akkor még a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság) a 

Pk.60187/1995/11. szám alatt jegyezte be. Az 1997. évi CLVI. civiltörvény hatályba lépésekor kértük a közhasznúsági jogállás minősítését, mely 

szerint az egyesületünk 1998. január 1-től közhasznú társadalmi szervezetnek minősül. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meg-

határozott egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és rehabilitációs tevékenységeket végez. Működésének 23 éve alatt sikerült egy meg-

felelően képzett asztmanővér hálózatot kiépíteni országos viszonylatban, akik hatékonyan vesznek részt a krónikus légúti betegek oktatásában, 

megtanítják a gyógyszerek, inhalációs készülékek helyes használatát, segítik a pulmonológus-allergológus szakorvosok munkáját ezen betegek 

kezelése, gondozása és rehabilitációja során. Pontszerző országos szakmai továbbképzések szervezésével, kongresszusokon való részvétel támo-

gatásával, szakmai folyóirat postázásával az aktuális ismeretanyagot továbbítjuk a tagság felé, mely bizonyos szempontból állami feladat átvállalá-

sát jelenti. Mindenki számára hozzáférhető szolgáltatást nyújtunk. Az egyesületi tagokon kívül átlagosan 20 önkéntes is segíti munkánkat, szakmai 

előadások tartásával, szakmai, jogi tanácsokkal, a rendezvények szervezésében való részvétellel. Együttműködünk más országos szervezetekkel is. 

Alapszabályzatunkat és tevékenységünket a 2011. évi CLXXV. civiltörvénynek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelő-

en módosítottuk. A Bíróság 2015. január 13-i keltezésű 10.Pk.60.187/1995/49. számú végzésének megfelelően a Magyar Asztma Nővérek Országos 

Egyesülete az egyesületek nyilvántartásában az 1336. sorszám alatt bejegyzésre került mint közhasznú jogállású egyesület. Közhasznú tevékeny-

ségünket az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezzük a mindenkori anyagi lehetőségeink figyelembevételével. Vállalkozási tevékeny-

séget nem folytatunk, bevételeink a tagdíjakból, a cégek támogatásából, a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából tevődnek össze. Óradíjat, 

előadói díjat, könyvelési költséget számla ellenében, vállalkozói szerződéssel alkalomszerűen fizetünk ki, alkalmazottunk nincs, irodát nem tartunk 

fenn. Társadalombiztosítási vagy adókötelezettségünk így nincs. A 2018. év jelentősebb programjai és a hozzájuk csatlakozó kiadások az alábbiak 

voltak: az egyesületi taggyűlés egész napos országos szakmai továbbképzéssel egybekötve 2018. április 7-én, Budapesten, a Benczúr Hotelben 82 

fő részvételével került megrendezésre; 2018. április 25-27. között az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, Budapesten háromnapos intenzív 

asztmanővér tanfolyamot szerveztünk 31 fő részvételével; társszervezőként vagyunk jelen az Amega Fórumokon: 10. Téli Amega Fórum (2018. 

január 19-20., Debrecen), 23. Tavaszi Amega Fórum (2018. március 23-24., Pécs), 9. Budapesti Amega Fórum (2018. október 5-6., Budapest). 

Nyíregyháza, 2019. március 9.        Imru Ibolya 
                MANO egyesületi elnök

Nyitó egyenleg

Pénztár
Bank
Lekötött betét

2.063.634 Ft

42.676 Ft
520.958 Ft

1.500.000 Ft

B. Közhasznú tevékenység összes ráfordításai

Kiadások / ráfordítások
•	 anyagjellegű ráfordítások (folyóiratok)
•	 nyomtatványok (iroda)
•	 személyi jellegű ráfordítások (oktatás)
•	 magán gkm (kiküldetés)
•	 vezető tisztségviselők juttatásai
•	 kisértékű tárgyi eszközbeszerzés
•	 bankköltség
•	 egyéb költség
•	 egyéb szolgáltatás 

(tanfolyam költségei: terembérleti díj, étkezés)
•	 egyéb anyagköltség
•	 értékcsökkenési leírás

1.994.679 Ft

706.023 Ft
20.713 Ft 

210.000 Ft
157.484 Ft

– Ft
– Ft

57.599 Ft 
56.125 Ft

678.331 Ft
– Ft

108.404 Ft

A. Éves összes közhasznú tevékenység bevétel
1. Bevételek

•	 tagdíj
•	 tanfolyami díj
•	 SZJA 1% (előző év: 155.511 Ft)
•	 adományok, támogatások
•	 pénzügyi műveletek bevételei (kamat)

1.620.616 Ft

315.000 Ft
138.000 Ft
159.609 Ft

1.008.000 Ft
7 Ft

2. Egyéb bevételek
•	 pályázati úton nyert támogatás
•	 rendkívüli bevételek
•	 normatív támogatás
•	 helyi önkormányzati költségvetési támogatás
•	 közszolgálati bevétel
•	 Európai Unió strukturális alapjaiból,  

illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

–
–
–
–
–

–

Záró egyenleg

A. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök)
B. Forgóeszközök, pénzeszközök
•	 Értékpapírok
•	 Pénztár
•	 Bank
•	 Lekötött betét

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

1.797.975 Ft

– Ft

– Ft
51.655 Ft

246.320 Ft
1.500.000 Ft

–374.063 Ft


