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A Szent Kozma és Damján Rehabilitáci s Szakk rhaz és Gy gyftird (továbbiakban
Szakkorhaz vagy K rház) a megadott szempontok alapjtín és annak figyelembevételével az
alábbiak szerint sziímol be 2020. évi gazdáIkodásar l :

I.

Általáoos indoklás

1. Az intézmény feladatkiirének, 2020. évi tevékenységének ismertetése

Re h abilitáci s fekv bete g ell ttÍs :

A világot srijt Covid-19 jarvany els hulláma2020. márciusában érte el K rhazunkat. Ennek
ktivetkeáében az otthonukba hazabocsátott betegek száma megn vekedett, tisszesen 45 beteg

maradt a Szakd< rhéaban. A betegfelvétel 2020.03.l7-t(i| 2020.04.20-ig sziinetelt. A felvett
betegek szátma május 20-t l n vekedett meg, miután a szigorítások enyhtiltek. A második
hullám novemberben ért el benniinket. A bennfekv betegek szánnaismét jelent sen cscjkkent.

Szat<k rhéaunkban 2020-ban az elbocsátott (kiírt) betegeinek szátma 1795 fo volt. A kiírt
betegek számaátlagosan 44oÁ-kal csrjkkent az elozo évhezképest. A beutaltak 63,íoÁ-ateriJleti
beteg, 36,4 oÁ-a teri.ileti ellátási kritelezettségen kívtili, de szabad kapacitás terhére felvehet k
voltak.

2020. évben 1 haláleset volt a Mozgásszervi rehabilitáci s II. osáályon.
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Fekvőbeteg struktúra: 

 

Szakma 

kód 

Szakma 

 megnevezése 

Sz. egység 

megnevezése 
Ágyszám Progr. 

Ellátandó  

lakosságszám                                   

(min.–max.) 

2200 

Rehabilitációs 

medicina 

alaptevékenységek 

I. Rehabilitációs 

medicina 

alaptevékenységek 

Osztálya 

80 III. 142.496  

2200 

Rehabilitációs 

medicina 

alaptevékenységek 

II. Rehabilitációs 

medicina 

alaptevékenységek 

Osztálya 

70 III. 142.496 

2203 
Gasztroenterológiai 

rehabilitáció 

Gasztroenterológiai 

rehabilitációs 

Osztály 

80 III. 
9.798.000 

(országos)  

 

 

Ágykihasználtság mutatói osztályos bontásban: 

  

Osztály                                 2019.                                 2020. 

I. em.  93,88% 51,54% 

Fsz.: 91,89% 58,39% 

Gasztro.: 93,49% 45,95% 

Éves átlag: 93,14% 51,68% 

   

Az átlagos ápolási idő az elmúlt években emelkedő tendenciát mutatott, ennek oka elsősorban 

az elsőbbségi és korai rehabilitációs esetek számának növekedése, továbbá a III-as 

progresszivitási szintű komplex ellátáshoz kapcsolódó hosszabb rehabilitációs programok.   

2020-ban az átlagos ápolási idő 24,24 nap. 

Ágykihasználtsági mutatónk a tavalyi 93,14%-ról 2020-ban 51,68%-ra csökkent. Az 

ágykihasználtság romlása a kialakult pandémiás helyzettel magyarázható, amelynek 

következtében a rehabilitációra szoruló betegek többsége nem merte vállalni a rehabilitációt, 

annak ellenére, hogy Szakkórházunk miniszteri utasítás alapján COVID-19 ellátási 

kötelezettség alóli mentesítést kapott. 

 

Emelt komfortfokozatú kórtermek ágykihasználtsága: 

 

                              2019.                              2020. 

Tetőtér 88,98% 59,19% 

EM 90,71% 54,52% 
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Az előző évhez képest a Tetőtér ágykihasználtsága 29,79%-os, az Emelt szintnél 36,19%-os 

visszaesés látható. 

 

                                      2019.             2020. 

 I. n.év II. n.év III. 

n.év 

IV. 

n.év 

I. n.év II. n.év III. 

   n.év 

IV. 

   n.év 

Tetőtér 90,71% 92,66% 90,26% 82,38% 75,27% 23,51% 84,98% 52,8% 

EM 86,74% 95,79% 94,86% 85,43% 72,09% 24,32% 82,17% 39,35% 

 

Negyedéves bontásban jól látható, hogy 2019. utolsó negyedévében csökkenés következett be 

az intézményünkben kialakult vírusos megbetegedések miatt. Ez a csökkenés tovább 

folytatódott év elején is a koronavírus- járvány miatt elrendelt korlátozások hatására. A járvány 

ideje alatt részben az emeltszinti szobák biztosítják a beérkező betegek izolációját, ami további 

kiesést jelent. 

 

Járó beteg ellátás: 

 

A fekvőbeteg ellátás mellett – tekintettel a térségben lakó betegek igényeire, valamint a 

kórházunkban fekvőbetegként kezelt, majd otthonukba bocsátott betegek rendszeres 

ellenőrzésének, valamint a felvételre váró betegek előzetes vizsgálatának szakmai igényére – 

intézményünk járó beteg ellátási tevékenységet is végez. A Szakkórház szakorvosi rendelései 

révén részt vesz a térség lakosságának rehabilitációs, reumatológiai, gastroenterológiai, 

diaetológiai, osteoporosis járó beteg ellátásában, nem szakorvosi járó beteg ellátási 

tevékenysége pedig a gyógytorna, fizikoterápia, pszichológiai kezelés révén segíti a térség 

lakosságának gyógyulását, illetve egészségmegőrzését. 

 

Emellett a Szakkórház gyógyfürdő szolgáltatásokat is nyújt. 

 

A járó beteg ellátás területén heti 102 órában, (56 szakorvosi - 46 nem szakorvosi óra) 12 

szakterületen vesz részt a Szakkórház az ellátásban. 
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Járóbeteg struktúra:  

Szakrendelő neve 
Szakma 

 kódja 

Heti szerződött 

óraszám 
Ellátási 

forma 
Progresszivitás 

Ellátandó 

lakosságszám                                   

(minimum fő 

- maximum 

fő) 

TEK-hez 

tartozó 

településszám 

2018.évben 

jelentett 

esetszám 

2019. 

évben 

jelentett 

esetszám    

2020.  

évben 

jelentett 

esetszám Szakorvosi  

óra 

Nem  

Szakorv. 

 óra 

Laboratóriumi diagn. 5000 6 0 D1 I. ellátási szintű lab. diagn. 1.783 1 745 862 547 

Rtg. diagn. 5100 2 0 D1 

R-1 ellátási szintű  

rtg/uh.diagn. 1.783 1 480 586 442 

UH diagn. 5301 5 0 D1 

R-1 ellátási szintű  

rtg/uh.diagn. 1.783 1 1151 1349 715 

Belgyógy.szakrendelés 100 3 0 J1 Ált. járóbeteg szakellátás 1.783 1 141 175 178 

Gasztroenterológiai 

szakrendelés 104 14 0 J1 Ált.járóbeteg szakellátás 1.783 1 493 624 511 

Diabetológiaszakamb. 123 2 2 J1 Ált. járóbeteg szakellátás 1.783 1 398 462 460 

Ortopédiai szakrendelés 1000 2 0 J1 Ált. járóbeteg szakellátás 1.783 1 301 348 26 

Reum. szakrendelés 1400 13 0 J1 Ált. járóbeteg szakellátás 1.783 1 1720 1657 1034 

Osteoporosis szakr. 1404 2 0 J1 Ált. járóbeteg szakellátás 1.783 1 119 161 31 

Mozgásszervi rehab. 2200 7 0 J1 Ált. járóbeteg szakellátás 20.185 8 332 384 286 

Fizioterápia és 

mozgásterápia 5700 0 36 J4 Ált. járóbeteg szakellátás 1.783 1 2826 3428 1792 

Pszichoterápia 7104 0 8 J4 Ált- járóbeteg szakellátás 200.360 15 333 383 188 
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Forgalom összehasonlító elemzés (esetszám): 

 
 2019. (eset) 2020. (eset) 

Reumatológia 1657 1034 

Belgyógyászat 175 178 

Labor 862 547 

Röntgen 586 442 

Ultrahang 1349 715 

Rehabilitáció 384 286 

Pszichoterápia 383 188 

Fizikoterápia 3428 1792 

Gyógytorna 2722 1300 

Gasztroenterológia 624 511 

Oszteoporosis 161 31 

Ortopédia 348 26 

Diabetológia 462 460 

Összesen: 13141 7510 

 

A járó beteg ellátó helyek esetszáma az előző időszakhoz viszonyítva 42,85 %-os csökkenést 

mutat. 

Az egy esetre jutó beavatkozások száma 2,59 volt 2020-ban.   

A koronavírus járvány első hulláma idején az ambuláns rendelések 2020. március közepétől 

szüneteltek, május elején fokozatosan indultak, először telefonos konzultáció formájában. Majd 

lassan visszaállt a megszokott rend az ortopédia és osteoporosis szakrendelések kivételével, 

melyek nem indultak újra. A fizikoterápia április hónapban szünetelt, majd november 4-től 

ismét le kellett állítani az ambuláns kezeléseket a második hullám kitörésekor. 

A beutalók háziorvosoktól, illetve saját rendelésekről érkeztek. Területi megosztás szerint 

Budapest és vonzáskörzete, Szentendre és vonzáskörzete, Komárom-Esztergom megye. 

Fizikoterápia és a gyógytorna csak saját rendelésről fogadja a betegeket.  

Szakrendeléseinkre a várakozási idő általában 5-10 nap. 

 

TVK-2020 finanszírozási év 

A 2019.11.01-2020.10.31 közötti időszakban a NEAK által megállapított TVK pontszám 

5.864.328 pont volt.  Intézményünk jelentett pontszáma a fenti időszakban 7.286.382 pont, a 

TVK pont különbség 1.422.054 pont, azaz 24%-kal léptük túl a megállapított pontértéket. 

Tekintettel arra, hogy túlléptük a megállapított korlátot, így a degresszív finanszírozást is 

figyelembe véve, mintegy 2,7 MFt veszteségünk keletkezett. 

 

Gyógyfürdő: 

A gyógyfürdő ellátás a kistérségben hiánypótló ellátást jelent, a Szakkórház komplex 

mozgásszervi betegellátási feladatainak szerves részét képezi, 2020-ban a beavatkozások száma 

371 volt. 

A beutalók 90 %-át saját szakrendelésünkön írták orvosaink, 10 % szintén saját szakorvosoktól 

érkezett, külső rendeléseikről. 

A gyógyfürdő kezeléseket legtöbbször a közvetlen környékről, illetve annak vonzáskörzetéből 

(Visegrád, Dunabogdány, Leányfalu, szigeti községek, Dömös) veszik igénybe a betegek. A 

recept kitöltése után a beteg rögtön tud időpontot egyeztetni a diszpécserrel. 
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Márciusban a járvány miatt leállt a gyógyfürdő ellátás is. Ezt követően az első beteget július 

22-én tudtuk fogadni. Majd a második hullám kitörésekor (november elejétől) újból 

szüneteltetni kényszerültünk az ellátást.  

 

A gyógyfürdő szolgáltatás 2020. évi forgalmi adatai a következők voltak: 

 

TTT kód Szolgáltatás Eset Beavatkozás 

1. Gyógyvizes gyógymedence -  - 

3.  Iszappakolás - - 

4. Súlyfürdő 6 60 

5. Szénsavas fürdő 2 14 

6. Orvosi gyógymasszázs 9 78 

7. Víz alatti (tangentor) 4 40 

8. Víz alatti csoportos 
                 

16 
179 

Összesen: 37 371 

 

 

a.) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 

eszközbeszerzésiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban a Kormány az 

irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél beszerzési tilalmat 

rendelt el. A tilalom alóli felmentést nem kértünk, mivel nem volt olyan 

eszközbeszerzésünk, mely ezt indokolta volna.  

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.rendelet 

Szakkórházunkat nem érinti.  

A Szakkórházban 2020. április 23-án, majd ezt követően 2020. július 13-án 

gazdasági igazgató váltás történt. A 93/2018. (V. 4.) Korm.rendelet alapján a 

munkakör átadás-átvétel megtörtént.  

A 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV.23.) Korm.rendelet, a 92/2020. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 6. §, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdés szerint az öregségi teljes 

nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók 

jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás, valamint ebből 

adódóan befizetési kötelezettség nem keletkezett. 

 

b.) A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet szerint 2020-ban 

6.956.418 Ft többletkiadásunk keletkezett a minimálbér, illetve garantált 

bérminimum emelés kapcsán, melyet központilag finanszíroztak. 

 

c.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet  172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható 

alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből 

adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre 

vonatkozó éves, illetve a 2019. március, június, szeptember - november, valamint 

2020. szeptember hónapokban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított 

bírság miatti befizetési kötelezettségünk összesen 257.599 Ft volt. 
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d.) Vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a 

vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési 

kötelezettség; a vállalkozási maradvány/tartalék felhasználási céljai – ideértve, hogy 

abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint);  

NÉ 

 

e.) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és 

vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az 

alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról; 

NÉ 

 

f.) Kiszervezett tevékenységek: mosatás, foglalkozás egészségügy, laboratóriumi 

tevékenység, munka- és tűzvédelem. A kiszervezett tevékenységek működése 

zavartalan volt, a betegellátásban, illetve a működésben nem okozott semmilyen 

fennakadást. A belső ellenőrzés 2020. júliusig külső szolgáltató bevonásával történt. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 2020. évi változása alapján 2020. július 

1-től pályázati eljárást követően részmunkaidős közalkalmazott látja el a belső 

ellenőrzési tevékenységet. 

 

g.) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való 

részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett 

szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével 

létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről; 

NÉ 

 

h.) 2020-ban nem folyósítottunk visszatérítendő támogatást lakásfelújításcéljából. 

 

i.) A Kincstári Egységes Számlán kívül bonyolított pénzforgalom: 

Munkáltatói lakásépítési alap számla, melyet az OTP Nyrt. kezel. 2020-ban 695.728 

Ft bevételi, illetve 695.048 Ft kiadási forgalmat bonyolítottunk, ez a folyósított, ill. 

a korábban kihelyezett kölcsönök visszatérülése valamint számlavezetési díjak és 

egyéb munkáltatót terhelő költségek, illetve a számlák közötti átvezetés.  

 

j.) A Kincstári e-Adat rendszeren belül jól működött az előirányzatok bejelentése, 

módosítása. A kincstári számlaforgalmunkat az Elektra rendszeren keresztül 

bonyolítjuk, mely szintén zökkenőmentesen működik. A Szakkórház tapasztalatai 

szerint a Kincstár honlapján megtalálhatók a szükséges információk.  2020. év végén 

a kincstári nyitva-tartás (2020. december 30-i és december 31-ei szünnapok) nem 

okozott gondot. Minden számlát határidőre át tudtunk utalni. A szükséges 

előirányzat módosításokat és ERA rendezéseket a januári korrekciós időszakban el 

tudtuk végezni. A KIRA rendszer működésével járó nehézségek, problémák 

esetenként még mindig megnehezítik az ügyintézési folyamatokat. 

 

k.) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak 

hatásairól. 

A Szakkórház gazdasági igazgatója részben a COVID-19 járvány egészségügyi 

veszélyei hatására nyugdíjba vonult. 2020. április 23-tól a főkönyvelő, a 

pénzgazdálkodás- számviteli egység vezetője átmeneti megbízást kapott a 

főigazgatótól a gazdasági vezetői feladatok ellátására. A megbízása július 13-ig 
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tartott. Ettől az időponttól az intézmény GYED-ből visszatérő kontrollere kapta meg 

a gazdasági igazgatói megbízást. Ezen megbízást az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma minisztere Dr. Kásler Miklós hagyta jóvá. 

A pandémiás helyzet miatti rendkívüli gazdasági nehézségek a megbízott gazdasági 

vezetők támogatásával áthidalásra kerültek. Ugyanakkor a vezetői személyi 

változások és a dolgozói fluktuációk miatt jelentős túlmunkára volt szükség a 

gazdasági területen. 

 

l.) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkező változások okai, szervezetre 

gyakorolt hatása: részletesen az I. 2. c. pontban számolunk be. 

 

m.) Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, 

annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 

56/2020. (III.20.) Korm. rendelet)  

NÉ 

 

n.) vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel 

kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt 

hatásairól (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelet, 69/2020. (III. 

26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 

2020. évi CIV. törvény, stb). 

A COVID-19 járványt megelőzően az átlagfinanszírozás alapjaként figyelembe vett 

hónapokból kettőben (december-január), egy kevert típusú influenza és calici vírus 

okozta endémia zajlott intézményünkben, mely során a szükségszerűen meghozott 

járványügyi intézkedések egyfelől jelentős plusz kiadásokkal, más felől a 

finanszírozásunk alapját biztosító ágykihasználtság csökkenésével járt. 

A hivatkozott 3 hónap alapján megállapított átlagfinanszírozásunk 78.046.000 Ft 

lett, melynek korrigálására kéréssel fordultunk – többek között - a NEAK-hoz, 

azonban a hatályos jogszabályokra hivatkozva erre nem volt lehetőség. 

2020. szeptemberében a járvány miatt mindösszesen 74%-ban tudtuk feltölteni a 

betegágyainkat, így az erre a hónapra kapott teljesítmény alapú finanszírozásunk 

69.050.000 Ft volt. Októbertől a megelőző 3 hónap finanszírozása alapján számított 

átlagfinanszírozás 75.047.700 Ft.  

A járványhelyzet miatt saját bevételeink is elmaradnak a tervezetthez képest.  

A 2019. teljes évi teljesítmény átlagát tekintve, 87.522.000 Ft lett volna a havi 

átlagfinanszírozás összegünk. Ekkora havi átlagfinanszírozásra lett volna szüksége 

a Szakkórháznak ahhoz, hogy ne keletkezzel fedezethiánya a gazdálkodás során 

2020-ban.  

Fenti – rajtunk kívülálló - okok miatt év végéig összesen 204.011.799 Ft 

bevételkiesést realizáltunk, melyből 184.533.600 Ft az alacsonyabb összegű NEAK 

finanszírozásból, 19.478.199 Ft elmaradt saját bevételből eredt. Ennek 

következtében a Szakkórház korábban soha nem látott likviditási problémákkal, 

igen súlyos, a működést veszélyeztető gondokkal küzdött. 

A likviditási problémákat átmenetileg a kezdeti időszakban enyhíteni tudtuk a 

fizetési határidők átütemezésével későbbi időpontokra, melyhez partnereink a 

legtöbb esetben hozzájárultak.  

Szükségszerűen meghozott takarékossági intézkedéseket vezettünk be. 
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A járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadásaink fedezésére az 1596/2020. (IX. 

21.) Korm. rendelet alapján 3.329.088 Ft támogatást kaptunk 2020. szeptember 30-

án. 

Az ÁEEK által térítésmentesen biztosított, COVID-19 járványhelyzettel 

összefüggésben kiszállított védőeszközök (eü. maszk, egyszer használatos 

védőruha, PCR-teszt, stb.) összértéke 33.045.388 Ft volt. Ezen eszközöket 

elkülönítve tároljuk és tartjuk nyilván. 

A Szakkórház 2020. december végén 17.513.000 Ft működési támogatást, valamint 

22.448.500 Ft kasszamaradványt kapott. Így év végéig ki tudtuk egyenlíteni a lejárt 

tartozásokat. 

 

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása 

 

a.) A Szakkórház alaptevékenységeiben - rehabilitációs fekvőbeteg ellátás – 2020-ban 

nem történt változás. 

A következetes, jogszabályi előírásokhoz, szakmai elvárásokhoz igazodó, jelentős 

ráfordítás igényű humánpolitikai stratégiánk eredményeként a szakkórház orvosi és 

szakdolgozói állománya összetételében és képzettségében szinte maradéktalanul 

biztosítja „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

minimumfeltételekről” szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben, továbbá az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosításai Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3) Kormányrendelet 

8/A. számú mellékletében rögzítetteknek való  megfelelést.  

 

b.) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása 

NÉ 

 

c.) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és 

előirányzat mozgások bemutatása. 

NÉ 

 

d.) A Szakkórház elismerten magas színvonalú tevékenységét 230 ágyon, három 

rehabilitációs osztályt működtetve, a kisegítő tevékenységekkel együttesen 193 

szervezett létszám mellett végezte 2020-ban. A fekvőbeteg osztályok 

finanszírozásának alapja a krónikus napidíj, amelynek súlyozása - Az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosításai Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól” szóló 43/1999.(III.3) Kormányrendelet 8/A. számú mellékletében 

rögzítetteknek, azaz a rehabilitációs szakmai kritériumrendszerben megfogalmazott 

minimumfeltételeknek való megfelelés alapján – a rehabilitációs szorzóval történik. 

A NEAK évenként ismétlődő felmérését és ellenőrzését követően fokozatosan évről 

évre, végül mind a három osztályunk a legmagasabb, a rehabilitációs szakmai 

kritériumrendszer feltételeit meghatározó jogszabályban rögzített „A” minősítési 

besorolást, ezzel kiemelt (2-es) rehabilitációs szakmai szorzót kapott a 

finanszírozótól.   

Gazdálkodásunkra jellemző, hogy az elmúlt költségvetési években és még 2019-ben 

is a bevételeink és a maradvány fedezetet nyújtott a szükséges kiadásokra, lejárt 

határidejű szállítói állományunk nem volt. 2020-ban a jelentős bevételkiesés 

következtében likviditási gondokkal küzdöttünk. A 2020. december 28-án kapott 

működési támogatásoknak köszönhetően év végére nem volt lejárt fizetési 

határidejű szállítói tartozásunk. 
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Szakkórházunk 806.266.734 Ft könyvszerinti értékű vagyonnal gazdálkodik, 

melyben meghatározó a 739.590.886 Ft értékű ingatlanvagyon. 

A működést biztosító bevételek döntő hányada NEAK által nyújtott támogatás. 

A fejlesztésekről részletesen a II. 2. c. pont intézményi beruházási és felújítási 

kiadások résznél számolunk be. 

 

 

II. 

 

Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 

 

Összes kiadás: 1.309.779.447 Ft  

(ebből dologi kiadás 235.949.721 Ft, bér-járulék 1.043.241.946 Ft, működési célú egyéb 

kiadások 17.580.816 Ft, felhalmozási kiadás 13.006.964 Ft.) 

 

 
 

A kiadások 99%-a működési 1%-a felhalmozási jellegű. 

A működési kiadásokon belül 80,4%-ot képviselnek a bérek és járulékok, 18,2%-ot pedig a 

dologi kiadások tesznek ki. A főbb kiadási tételek részletezését a II.2. pontban mutatjuk be. 

 

Azonosítás alatt álló kiadások, illetve bevételek: 

 

Azonosítás alatt álló kiadások állománya 0 Ft 

Azonosítás alatt álló bevételek állománya 0 Ft 

Követelés jellegű sajátos elszámolások 4 424 539 Ft 

ebből:  
- foglalkoztatottaknak adott előlegek  138 000 Ft 

- TB és CST ellátások 3 562 908 Ft 

- egyéb túlfizetések  723 631 Ft 

Egyéb sajátos elszámolások: -49 000 Ft 

- Fizetendő ÁFA -49 000 Ft 
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2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 

 

a.) Az előirányzat alakulása  

Intézetünk eredeti költségvetési irányzata 1.193.210.000 Ft. 

Az érintett időszakban az elemi költségvetés tervszámai 142.917.632 Ft-tal, 

összességében 11,98%-kal növekedtek, így módosított előirányzatunk év végére 

1.336.127.632 Ft lett. 

 

Intézményi hatáskör 326 071 748 Ft 

ebből:   

-    maradvány 19 790 605 Ft 

-    pénzeszköz átvételek 4 040 946 Ft 

-    NEAK támogatás 289 475 000 Ft 

-    Vis major támogatás 11 795 197 Ft 

-    Egyéb támogatás 1 000 000 Ft 

    

Kormányzati hatáskör 16 694 500 Ft 

    

-          minimálbér, garantált bérminimum 6 965 418 Ft 

-          bérkompenzáció 6 409 044 Ft 

-          Járványügyi védekezés 3 329 088 Ft 

    

Felügyeleti hatáskör -199 848 666 Ft 

    

-          intézményi saját bevételek -19 478 199 Ft 

-          NEAK támogatás -184 533 600 Ft 

-          felhalmozási bevételek 118 183 Ft 

-          Irányító szervi támogatás 4 044 950 Ft 

 

Maradványból 17.686.082 Ft-ot működési, 2.074.523 Ft-ot felhalmozási kiadások 

finanszírozására irányoztunk elő. A működési maradvány jelentős része a megelőző 

évi szállítói állomány, illetve az előzetes kötelezettségvállalások finanszírozását 

szolgálta. A felhalmozási maradványt a beruházási kiadásoknál részletezett 

feladatokra fordítottuk.  

3.345.222 Ft civil szervezettől működési kiadásokra átvett pénzeszköz, a 

Lakásépítési alap számlára érkezett törlesztések összege 695.724 Ft. 

A NEAK támogatásnál jelentkező 289.475.000 Ft többlet egy része a bértámogatás 

és jövedelem kiegészítés fedezetére szolgált (136.126.000 Ft), egyszeri rendkívüli 

juttatás (113.387.500 Ft), további 17.513.000 Ft. a működési támogatás 

(konszolidáció), 22.448.500 Ft kasszamaradvány. 

A működési támogatásoknál jelentkező 1.000.000 Ft-ot meghatározott feladatok 

teljesítéséhez nyújtották (helyi önkormányzati támogatás). 

A Covid-19 járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet időtartamára megállapított 

átlagfinanszírozás esetünkben jelentősen kedvezőtlenebb mértékű volt, mint a 

korábbi évek átlaga. Emiatt év végéig 184.533.600 Ft-tal kellett előirányzatainkat 

csökkenteni. 
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b.) Központi forrásból 6.956.418 Ft-ot biztosítottak minimálbér, garantált bérminimum 

fedezetére, 6.409.044 Ft-ot bérkompenzáció fedezetére, továbbá 3.329.088 Ft-ot 

járványügyi védekezés támogatásra.  

 

c.) Előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: 

➢ Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok évközi előirányzat változásai 

az alábbiak szerint alakultak:  

 

Megnevezés 
Személyi juttatás 

(Ft) 

Munkaadói járulék 

(Ft) 

Jövedelem-kiegészítés, bérkieg. 21 464 779 Ft 3 327 041 Ft 

Eü. Ágazati bér beépítése 95 377 632 Ft 15 956 548 Ft 

Kompenzáció, minimálbér, garantált bérminimum 11 463 887 Ft 1 901 575 Ft 

Átvett pénzeszköz 458 095 Ft 126 222 Ft 

Egyszeri rendkívüli juttatás 93 500 000 Ft 16 810 000 Ft 

Bevételi elmaradás -69 774 320 Ft -16 307 334 Ft 

Előző évi maradvány 2 797 333 Ft 1 200 575 Ft 

Átcsoportosítás -6 152 200 Ft -2 008 300 Ft 

Összesen: 149 135 206 Ft 21 006 327 Ft 

 

 

Létszámgazdálkodás     

A 2020. évi intézményi engedélyezett létszámunk 193 fő. 2020. december 31-én betöltött 

státuszunk 180,05 fő, statisztikai állományi létszámunk 172,05 fő volt, üres álláshely 12,95 

fő. Az év folyamán átlagosan 173 fő végzett munkát.  

Az egészségügyben végrehajtott bérpolitikai intézkedések nyomán 2020. január 01-től 

átlagosan 14%, míg 2020. november 01-től átlagosan 20% béremelésre került sor, melynek 

fedezete szakkórházunk által igényelt összegekben NEAK által finanszírozásra került. A 

tényleges összegek felhasználása, elszámolása a tárgyhónapot követő hónap 10-ig történő 

korrekciók benyújtásával előírás szerint biztosított. 

A COVID -19 koronavírus terjedése miatt a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett 

vészhelyzet nyomán és azzal összefüggésben a vészhelyzetben nyújtott többletfeladatok 

elismeréseként a Kormány döntött (275/2020. (VI. 12.) Korm. rend) az egészségügyi és 

egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásáról bruttó 500.000 Ft/fő összegben.  

Szakkórházunkban 182 fő közalkalmazott és 11 közreműködő kapta meg a rendkívüli juttatást 

összesen: bruttó 96.500.000 Ft. 
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A vészhelyzet folyamán elsősorban ügyviteli területeken részleges home office-t vezettünk 

be, illetve a csökkentett működés nyomán 2020. március, április hónapokban állásidők 

elrendelésére is sor került az egészségügyi dolgozók számára. 

2020. év októberétől 3 fő, két ápoló és egy belgyógyász szakorvos került kirendelésre más 

egészségügyi szolgáltatóhoz munkavégzésre.   

Az év folyamán nyugdíj szüneteltetése mellett átlagosan 8 főt foglalkoztattunk, mely az év 

végére 5 főre csökkent. Nyugdíjas munkavállalóink közül 1 orvos, 1 ápoló és egy 

gyógymasszőr kolléga jogviszonya szűnt meg. 

Orvosi létszámunk 1 fővel csökkent. 2020-ban rezidens foglalkoztatásra nem került sor, 

pályázataink nem voltak sikeresek. A korábban belépő és szakkórházban Rezidensként 

foglalkoztatott munkavállalók más egészségügyi szolgáltatónál kerestek lehetőséget. Év 

végére sikerült a létszámot stabilizálni, van nyugdíjas ill. több nyugdíj előtt álló szakorvosunk 

is.  

Jelenleg a korosztályi összetétel javuló tendenciát mutat. 

Gazdasági területen elsősorban számvitel- pénzügy, humánpolitika, élelmezés területén 

fennálló létszámhiány jelentős többletterheléssel járt a területen dolgozók számára, sokszor 

veszélyeztetve, kritikussá téve a működést. A meglévő munkatársakat – többek között - 

bérfejlesztéssel sikerült a szakkórházban tartani. 

A 34/2019. (XII. 23.) a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi 

személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló Korm. rendelet alapján 

éves szinten átlagban 50 fő részére került kifizetésre 5 548 956,- Ft. + járulék összegben. 

367/2019. (XII. 30.) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 19 fő minimálbér emelésben, 22 fő garantált 

bérminimum emelésben részesült 6 956 418,-Ft. összegben. 

Szervezett létszámcsökkentésre 2020-ban nem került sor. 

A 2020 december 31. létszám adatok alapján álláshelyen lévők (részmunkaidős is 1 fő) 

munkaköri csoportok szerinti kimutatása: 

 

Munkaköri csoport 2020. év 

Orvos 15 

Egyéb egyetemi v.  3 

Eü.és szakdolgozó 103 

Ügyviteli dolgozó 18 

Fizikai dolgozó 47 

Összesen:  186 
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Személyi juttatások összetétele 

adatok Ft.-ban 

 

Megnevezés 

Előirányzat 

Teljesítés 

Index 

Eredeti ei. Módosított ei. 

Teljesítés

/Mód.ei. 

% 

Foglalkoztatottak 

személyi juttatásai 
726 730 722 Ft 872 455 728 Ft 871 305 704 Ft 99,9 

Külső szem. juttatás 12 137 278 Ft 15 547 478 Ft 15 538 398 Ft 99,9 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szoc.ho 
136 042 000 Ft 157 048 327 Ft 156 397 844 Ft 99,6 

-ebből szoc.ho     142 174 100 Ft   

          

Összesen 874 910 000 Ft 1 045 051 533 Ft 1 043 241 946 Ft 99,8 

 

Az eredeti előirányzat módosítását az I.2.c. pontban leírtak indokolták. 

Személyi juttatásokra, valamint munkaadókat terhelő járulékokra a rendelkezésre álló 

módosított előirányzat 99,8 %-át használtuk fel.  

 

A személyi juttatások alakulása a működési kiadásokhoz viszonyítva 

 

adatok Ft.-ban 

Megnevezés 2019 2020 2020/2019 (%) 

működési kiadás 1 258 690 945 Ft 1 296 772 483 Ft 103% 

  -ebből:  

         személyi juttatás és járulék 938 119 339 Ft 1 043 241 946 Ft 111% 

szem.juttatás és járulék aránya % 74,5% 80,4% 107,9% 

 

A rehabilitációs ellátás legköltségesebb része a humán erőforrás, működési kiadásaink 80,4 %-

át a személyi juttatások és azokhoz kapcsolódó járulékok teszik ki.  A működési kiadások 7,9% 

ponttal magasabbak a megelőző időszakhoz képest, 2019-ről 2020-ra a személyi juttatások és 

járulékok 11,2%-kal nőttek, ez a végrehajtott bérpolitikai intézkedések (létszámgazdálkodásnál 

részletezettek szerint) hatása. 
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➢ Dologi kiadások 

 

A dologi kiadások évközi előirányzat változásai 

 

Megnevezés Dologi kiadások (Ft) 

Felügyeleti intézkedés (bevételi elmaradás) -117 361 143 Ft 

Felügyeleti intézkedés 118 183 Ft 

Felügy.int. (1596/2021.(IX.21.)Korm.r. 

járványügyi kiadások 
3 329 088 Ft 

Átvett pénzeszköz (Önkormányzati, alapítványi 

támogatás, NEAK többlet) 
44 418 129 Ft 

Átcsoportosítás -257 599 Ft 

Előző évi maradvány 7 602 957 Ft 

Összesen: -62 150 385 Ft 

 

Az intézményi saját bevételeknél keletkezett 118.183 Ft.-os többletből a működést biztosító 

dologi kiadásokat növeltük. 

Az átvett pénzeszközökből, valamint a támogatásokból keletkező bevételi többletekből 

44.418.129.Ft-ot a dologi kiadások fedezetére irányoztuk elő. 

A maradványból adódó módosításokat a II.2.a pontban leírtak indokolják. 

 

 

A dologi kiadások alakulása 

 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2019. évi telj. 2020. évi mód.ei. 2020. évi telj. Megoszlás Telj.mód.ei. 

Készletbeszerzés 115 397 044 Ft 72 879 819 Ft 69 518 026 Ft 29,5% 95,4% 

Szolgáltatás 144 397 375 Ft 135 163 546 Ft 124 957 387 Ft 52,9% 92,4% 

ÁFA 53 904 064 Ft 42 651 427 Ft 39 783 515 Ft 16,9% 93,3% 

Egyéb 3 654 172 Ft 1 754 823 Ft 1 690 793 Ft 0,7% 96,4% 

Összesen: 317 352 655 Ft 252 449 615 Ft 235 949 721 Ft 100,0% 93,5% 

Dologi kiadásaink összege 235.949.721 Ft, ez 64.903.040 Ft-tal kevesebb a megelőző év 

kiadásaihoz képest.  

A dologi kiadásokon belül jelentős hányadot, 52,9%-ot képviselnek a szolgáltatási kiadások, 

ezen belül 20,8%-ot a közüzemi díjak. Készletbeszerzésekre éves szinten 69.518.026 Ft-ot 

költöttünk, amelyből a szakmai – és üzemeltetési anyagok aránya 33-67%-ot képvisel. 

Élelmezési kiadásaink összege 31.708.114 Ft, gyógyszerellátási kiadás 18.698.101 Ft, ezen 

túlmenően a gyógyszer ellátáshoz kapcsolódó adományok, kedvezmények összértéke 

6.068.111 Ft. 

Betegeinknek a kórházi itt tartózkodásuk idején a jogszabályokban előírt gyakoriságú és 

összetételű étkezést biztosítunk, a napi élelmezési norma 610 Ft, ami meghaladja a hatályos 

szakmai minimumfeltételekben foglaltakat.  
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A szakmai specifikumokhoz igazodóan figyelembe vesszük az egyéni diétás étkezést igénylő 

betegek szükségleteit és dietetikusaink, továbbá a felkészült és reform étkeztetés tárgyában 

képzett élelmezési terület munkatársai együttműködésével biztosítjuk számukra a szakmai 

előírásoknak megfelelő tápanyag és energia bevitelt. 

Az osztályok profiljához igazodóan állapítottuk meg és folyamatosan monitorozzuk az egy 

ápolási napra jutó gyógyszer felhasználási keretet, a főgyógyszerész feladata e keretek 

felhasználásának nyomon követése, az orvos szakmai kontrollt az orvos-igazgató gyakorolja. 

Az üzemvitelt biztosító készletek normatívtól eltérő beszerzésének engedélyezése egyedi 

elbírálást követően történik. 

 

➢ ellátottak pénzbeli juttatásai 

NÉ 

 

➢ egyéb működési/felhalmozási célú kiadások 

 

- elvonások és befizetések: 

2020-as év során 14.520.816 Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, mely az 

alábbiakból tevődik össze: 2019. évi szabad maradvány 6.085.217 Ft, bírság 

257.599 Ft, alap-, mozgóbér elszámolás 7.669.200 Ft, valamint az egyszeri 

rendkívüli juttatás maradéka 508.800 Ft. 

 

- működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

NÉ 

 

➢ beruházási és felújítási kiadások  

 

Beruházási előirányzatunk 3.700.000 Ft volt, felújítási kiadásainknál eredeti előirányzatunk 

nem volt. A módosítást saját hatáskörben, az előző évi maradvány terhére valamint 

támogatásból eszközöltük, az alábbiak szerint: 

 

 

Megnevezés Felhalmozási kiadások 

Felügyeleti intézkedés (bevételi elmaradás) -569 002 Ft 

Irányítószervi támogatás 4 044 950 Ft 

Támogatások, átvett pénzeszköz  

(Vis maior támogatás) 11 795 197 Ft 

Előző évi maradvány 2 074 523 Ft 

Összesen: 17 345 668 Ft 
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Beruházás 

 

                       adatok Ft-ban 

Megnevezés Módosított ei. Teljesítés 
Teljesítés 

% 

Beruházások 21 045 668 Ft 13 006 964 Ft 61,8% 

ebből:       

ÁEEK/54121-3/2020. Vis Major 

támogatás 
4 370 197 Ft 4 370 197 Ft 100,0% 

-          Váll izület mozgató készülék      

-          Kombinált terápiás készülék 

(UH+Elektrotrápia) 
     

-          saját erő 266 002 Ft 266 002 Ft 100,0% 

-          Felújítás 7 425 000 Ft 0 Ft 0,0% 

E-raktár épületek tető felújítása      

E-raktár épületek elektromos 

felújítása 
      

-          ÁEEK/71901-3/2020. Vis 

Maior támog. 
      

Endoszkóp fertőtlenítő készülék 4 044 950 Ft 4 044 950 Ft 100,0% 

-          2019. évi NEAK struktúra 

támogatás 
1 700 000 Ft 1 700 000 Ft 100,0% 

mobil EKG berendezés      

alsóvégtagi ízület mozgató gép      

-          saját erő 727 732 Ft 727 732 Ft 100,0% 

-          Nagy értékű eszközbeszerzés 1 100 328 Ft 1 100 328 Ft 100,0% 

-          Egyéb kis értékű eszközök 

beszerzése 
1 411 459 Ft 797 755 Ft 56,5% 

 

 

Beruházások 

ÁEEK - Vis major 2020 

ÁEEK/54121-3/2020 számú támogatási szerződés 

Váll ízület mozgató berendezés 

Szakkórházunk gyógytorna részlegén szükségessé vált egy váll ízület mozgató berendezés 

beszerzése.  

Az ajánlati felhívást követően beérkezett árajánlatok közül Szakkórházunk számára a 

legoptimálisabb ajánlat került kiválasztásra. A váll ízület mozgató berendezés beszerzésére 

vonatkozó adásvételi szerződés 2020. november 18.-án került aláírásra. Eladó a berendezést 

2020. december 3-án leszállította, a szerződésben foglaltaknak megfelelően a berendezést 

beüzemelte és a felhasználók részére a kezelői oktatást megtartotta. Eladó a szerződéseben 

foglaltakat 2020. december 3-án teljeskörűen teljesítette, a szerződés szerinti végszámláját 

benyújtotta. 

Az ARTROMOT S3 a vállízület mozgatására készült motoros működtetésű folyamatos passzív 

mozgató berendezés (CPM). Klinikai használata a terápia fontos kiegészítője. Az ARTROMOT 

S3 berendezéssel történő mozgatás elsősorban a mozdulatlanság által okozott károsodások 
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megelőzésére, a fájdalommentes ízületi mozgás visszaállítására, valamint gyógyulás jó 

funkcionális eredménnyel járó folyamatának gyorsítására szolgál. További terápiás célok: az 

ízület anyagcseréjének javítása; az ízület elmerevedésének megakadályozása; porc-, és 

szalagsérülések gyógyulásának, azok felépülésének elősegítése; hematómák gyorsabb 

felszívódásának elősegítése; jobb nyirok-, és vérkeringés; trombózis-, és embólia-prevenció. A 

mozgató-berendezés alkalmazása a legtöbb sérülés post-operatív állaptában indikált, valamint 

jól alkalmazható vállízületi megbetegedések esetében, mint pl.: ízületi distorziók és kontziók; 

szinovektómiával kombinált artrotómiák és artroszkópiák, artrolízis, vagy más ízületen belüli 

beavatkozások esetén; különféle arthorplasztikák esetén; ízület-mobilizálás narkózisban; 

mozgásstabil állapotú műtött törések, pseudartrózis, ill. átállító műtétek; dekompressziós 

műtétek után; endoprotézs-implantáció; a hónalj, ill. a válltájék lágyrészeinek műtétei; válltáji 

tumorműtétek után.  

 

Kombinált - ultrahang és elektroterápiás - készülék  

Szakkórházunk fizikoterápiás részlegén szükségessé vált egy új kombinált - ultrahang és 

elektroterápiás - készülék beszerzése.  

Az ajánlati felhívást követően beérkezett árajánlatok közül Szakkórházunk számára a 

legoptimálisabb ajánlat került kiválasztásra. A kombinált ultrahang és elektroterápiás készülék 

beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés 2020. november 5.-én került aláírásra. Eladó a 

berendezést 2020. november 27-én leszállította, a szerződésben foglaltaknak megfelelően a 

berendezést beüzemelte és a felhasználók részére a kezelői oktatást megtartotta. Eladó a 

szerződéseben foglaltakat 2020. november 27-én teljeskörően teljesítette, a szerződés szerinti 

végszámláját benyújtotta. 

A Soleoline termékcsaládból a Soleo SonoStim készülék az ingeráram és ultrahangterápiás 

egységeinek tudását ötvözi, valamint bővíthető egy további vákuum-masszázs funkcióval. A 

készülék modern formatervezéssel készült, felhasználóbarát, magyar nyelvű kezelőfelülettel, 

színes, érintőképernyős kijelzővel felszerelt. Átlátható, értelemszerűen elrendezett 

menürendszerben az előre betáplált programok közül is lehet válogatni, melyek igény szerint 

alakíthatók ki és menthetők el. A készülék egyedi indikációs listával is rendelkezik, mely 

konkrét problémához megfelelő paramétereket ajánl és állít be. Intézményünk által beszerzett 

készülék gyártója Zimmer MedizinSystem. A Soleo SonoStim típusú készülék alkalmazási 

területét tekintve az ortopédia / fizioterápia és a sportgyógyászatban nyújt terápiás rendszert 

alacsony és középfrekvenciás áramok és terápiás ultrahang alkalmazásával.  

 

ÁEEK/71901-3/2020 számú támogatási szerződés 

Endoszkóp fertőtlenítő készülék 

Az endoszkópos beavatkozásoknál a fertőzések átvitelében az endoszkóp és tartozékaik 

játsszák a legnagyobb szerepet. A betegtől, esetleg az egészségügyi személyzettől, mint fertőző 

forrástól, valamint az élettelen környezetből, mint reservoirból a fertőzést átvivő tényezőkön 

(endoszkópokon) át a következő betegig terjedő fertőzési lánc megszakításában 

legkézenfekvőbb a fertőzés átvitelének, mint a fertőzés létrejöttében szerepet játszó második 

láncszemnek megszakítása.  

Ezt az endoszkópok megfelelő kezelésével (tisztításával, fertőtlenítésével vagy sterilizálásával) 

érhetjük el. 

Az ÁEEK/71901-3/2020 számú támogatói szerződés alapján nyújtott vissza nem térítendő 

támogatásból beszerzett készülék az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkezik. 

EndoTechnik WG GmbH gyártmányú 7402-V00 ENDO-TECHNIK típusú endoszkóp 

fertőtlenítő kocsi gördíthető kerekeken – kihúzható sínekkel. Készülék felépítése: 4x tálca + 4x 
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tálca-fedő + 2x endoszkóp kosár + 2x tartozék tartó kosár + 2 db Endo:Washer Scope:Cleaner 

7000-S10 fertőtlenítőszer / öblítővíz keringető AUTOMATA elektromos pumpa – állítható 

időzítővel a vegyszer behatási idejére; + 2 szett 7500-NS0 tömlőkészlet FUJI/OLYMPUS 

endoszkópokhoz; + 2 db 7000-090 tartópolc a SCOPE: CLEANER számára.  

A korábban alkalmazott manuális endoszkóptisztítási módszerek után a beszerzésre került 

eszköz alkalmazásával, hatványozottan sikerült az intézeti infekcióskontrollt, a 

betegbiztonságot és nem utolsó sorban az endoszkópos szakszemélyzet biztonságos 

munkakörülményeit emelni. 

 

NEAK – Struktúra támogatás 2019. 

Csípő és térdízület mozgató berendezés 

Szakkórházunk gyógytorna részlegén szükségessé vált egy csípő és térdízület mozgató 

berendezés beszerzése.  

Az ajánlati felhívást követően beérkezett árajánlatok közül Szakkórházunk számára a 

legoptimálisabb ajánlat került kiválasztásra. A csípő és térdízület mozgató berendezés 

beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés 2020. november 18.-án került aláírásra. Eladó a 

berendezést 2020. december 3-án leszállította, a szerződésben foglaltaknak megfelelően a 

berendezést beüzemelte és a felhasználók részére a kezelői oktatást megtartotta. Eladó a 

szerződéseben foglaltakat 2020. december 3-án teljeskörően teljesítette, a szerződés szerinti 

végszámláját benyújtotta. 

Az ARTROMOT® -K1 a térd-, és a csípő mozgatására készült motoros működtetésű 

folyamatos passzív mozgató berendezés (CPM). Az ARTROMOT-K1 berendezéssel történő 

mozgatás elsősorban a mozdulatlanság által okozott károsodások megelőzésére, a 

fájdalommentes ízületi mozgás visszaállítására, valamint gyógyulás jó funkcionális 

eredménnyel járó folyamatának gyorsítására szolgál. További terápiás célok: - Az ízület 

anyagcseréjének javítása - Az ízület elmerevedésének megakadályozása - Porc-, és 

szalagsérülések gyógyulásának, azok felépülésének elősegítése - Hematómák gyorsabb 

felszívódásának elősegítése - Jobb nyirok-, és vérkeringés - Trombózis-, és embólia-prevenció.  

 

EKG készülék 

Szakkórházunk Rehabilitációs Alaptevékenységek II Osztályán szükségessé vált egy új EKG 

készülék beszerzése.  

Az ajánlati felhívást követően beérkezett árajánlatok közül Szakkórházunk számára a 

legoptimálisabb ajánlat került kiválasztásra.  A EKG készülék beszerzésére vonatkozó 

adásvételi szerződés 2020. november 10-én került aláírásra. Eladó a készüléket 2020. december 

3-án leszállította, a szerződésben foglaltaknak megfelelően a készüléket beüzemelte és a 

felhasználók részére a kezelői oktatást megtartotta. Eladó a szerződéseben foglaltakat 2020. 

december 3-án teljeskörően teljesítette, a szerződés szerinti végszámláját benyújtotta. 

A HS112C-1 akkumulátor modulról és hálózatról működő, korszerű 12 csatornás 

elektrokardiográf, mely az emberi szív- és érrendszer vizsgálatakor a szív bioelektromos 

potenciáljának mérésére és grafikus regisztrálására szolgál. A készülék 12 csatornás erősítővel 

és EKG jelfeldolgozó egységgel rendelkezik. A nagyméretű színes kijelzőn egyidejűleg 

megfigyelhető mind a 12 elvezetés. A beépített gyorsregisztráló 6/12 csatornás regisztrátum 

elkészítésére alkalmas. A 12 csatornás vízszintes nyomtatási mód az A4-es nyomtatójú 

készülékekkel szemben is versenyképessé teszi a készüléket. Az USB vonalon vagy 

opcionálisan rádiós kapcsolattal (WiFi) megvalósított nagysebességű online adatátvitel a PC-n 

történő 12 csatornás online megjelenítés- és nyomtatás lehetőségét biztosítja.  
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Nagy értékű eszközbeszerzés  

- klímaberendezés  725.805 Ft 

- padlósúroló gép  374.523 Ft 

 

Egyéb kis értékű eszközök beszerzése 

Az egyéb kis értékű eszközökre fordított 1.411.459 Ft az intézet üzemeltetését szolgáló 

elsősorban elhasználódott eszközök pótlását jelenti. 

 

 

  3.) Az intézményi bevételek alakulása 

 

a.) Összes bevétel: 1.336.197.632 Ft. (NEAK finanszírozás 1.225.651.400 Ft, egyéb 

működési célú támogatás helyi önkormányzattól 1.000.000 Ft, intézményi saját 

bevételek 53.021.801 Ft, egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 188.183 Ft, 

műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől 3.345.222 Ft, felh.c.kölcsön 

megtérülése háztartásoktól 695.724 Ft, előző évi maradvány 19.760.605 Ft, központi, 

irányítószervi támogatások 20.739.500 Ft.) 

 

 
 

Bevételeink 91,7%-a NEAK támogatás, egyéb-, illetve felhalmozási támogatás 0,9%, 4% 

intézményi saját bevétel, 1,6% kormányzati támogatás, 1,5% előző évi maradvány, a további 

~0,3 %-ot felhalmozási bevétel és az átvett pénzeszközök adják. 
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Intézményi saját bevételek alakulása 

 

   adatok Ft-ban 

 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat  
Teljesítés 

Megoszlás 

% 

Áru, készlet értékesítés 540 000 Ft 402 972 Ft 402 972 Ft 0,80% 

Szolgáltatások ellenértéke 68 095 040 Ft 46 582 257 Ft 46 582 257 Ft 87,50% 

Közvetített szolgáltatások 2 400 000 Ft 2 441 544 Ft 2 441 544 Ft 4,60% 

ÁFA 1 308 960 Ft 913 408 Ft 913 408 Ft 1,70% 

Kamat 0 Ft 4 Ft 4 Ft 0 

Egyéb működési 

bevételek 
156 000 Ft 2 681 616 Ft 2 681 616 Ft 5% 

Tárgyi eszköz értékesítés 0 Ft 118 183 Ft 188 183 Ft 0,40% 

Összesen 72 500 000 Ft 53 139 984 Ft 53 209 984 Ft 100% 

 

 

Bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 73,4%-ra, míg a módosított előirányzathoz képest 

100,1%-ra teljesültek. Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek nagyságrendjét és 

megoszlását a táblázat szemlélteti.  

Az egyéb működési bevételek növekedését az év közben távozó 3 dolgozónk megszűnő 

tanulmányi szerződése alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség teljesítéseként befolyt 

összeg generálta. 

 

 

NEAK bevételek 

 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2019.évi 

támogatás 

Megoszlás  2020.évi 

támogatás 

Megoszlás  

% % 

Fekvőbeteg-ellátás 1 037 234 700 Ft 91,70% 920 569 500 Ft 75,10% 

Járóbeteg-ellátás 16 380 400 Ft 1,40% 15 606 900 Ft 1,30% 

Jövedelem kieg. 21 725 000 Ft 1,90% 25 083 100 Ft 2,00% 

Bértámogatás 50 009 400 Ft 4,40% 111 042 900 Ft 9,00% 

Egyszeri rendkívüli 

juttatás 
- - 113 387 500 Ft 9,40% 

Kasszamaradvány 

(REPCsadmin.tám.) 
1 087 000 Ft 0,10% 22 448 500 Ft 1,80% 

Konszolidáció 0 Ft 0,00% 17 513 000 Ft 1,40% 

Struktúra 

átalakításhoz kapcs. 
5 269 500 Ft 0,50% 0 Ft 0,00% 

Összesen 1 131 706 000 Ft 100,00% 1 225 651 400 Ft 100,00% 

 

NEAK támogatásból származó bevételeink 8,3 %-kal, 93.945.400 Ft-tal növekedtek a 

megelőző évi bevételeinkhez képest, fenti táblázatban részletezettek szerint.  
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Egyéb támogatások  

 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés Teljesítés 

Működési célú támogatás 1 000 000 Ft 

Ebből (helyi önkormányzati tám.) 1 000 000 Ft 

Felhalmozási célú támogatás 11 795 197 Ft 

A működési támogatások 2020. évi működési kiadások, míg a 11.795.197 Ft vis major 

támogatás felhalmozási kiadások fedezete volt a beruházásoknál részletezettek szerint. 

 

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 

 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés Teljesítés 

Működési célú pénzeszköz átvétel 3 345 222 Ft 

Ebből:   

                   -          civil szervezetek 2 500 000 Ft 

                   -          alapítvány 845 222 Ft 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 695 724 Ft 

Ebből    -Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése 
695 724 Ft 

 

Az átvett pénzeszközöket működési kiadásokra fordítottuk. 

 

Kormányzati támogatás 

 

A 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, 6.409.044 Ft támogatást nyújtottak a 

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának fedezetére, 

6.956.418 Ft támogatásban részesültünk a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 

a minimálbér, ill. garantált bérminimum emelése kapcsán, valamint 3.329.088 Ft-ot 

nyújtottak járványügyi kiadásainkra.  

 

a.) Intézményi bevételeinkkel kapcsolatos behajtási problémáink elenyészőek. 

Behajthatatlan követelés leírás 2020. évben nem volt. 

 

b.)  Egyéb működési/felhalmozási célú államháztartáson belüli és kívüli bevételek 

alakulásáról II.3.a pontban részletesen beszámoltunk. 
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4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

a.) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2019. évi előirányzat-maradvány főbb 

felhasználási jogcímei: 

 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés 

Működési célú maradvány 17 686 082 Ft 16 697 308 Ft 

Felhalmozási célú maradvány 2 074 523 Ft 2 074 523 Ft 

Összesen 19 760 605 Ft 18 771 831 Ft 

 

A maradvány fel nem használt része egyrészt 89.508 Ft meghiúsult maradvány, másrészt 

899.266 Ft a 2018. évi struktúra támogatás fel nem használt része. 

 

2019. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány, illetve meghiúsult maradvány összege 

6.085.217 Ft, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

 

b.) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai 

NÉ 

c.) 2020-ban 26.418.185 Ft áthúzódó maradványunk keletkezett, melynek összetétele: 

 

Megnevezés Összeg 

Felhalmozási 613 704 Ft 

Dologi 16 410 386 Ft 

Bér, járulék 1 809 587 Ft 

Szabad maradvány 7 584 508 Ft 

Összesen: 26 418 185 Ft 

 

A maradvány áthúzódó kötelezettségekből keletkezett, ebből szállítói 

tartozásállományunk 13.901.045 Ft, megrendelések, kötelezettségvállalások összege 

4.033.366 Ft, 2019. évi NEAK struktúratámogatás még fel nem használt összege 

899.266. Ezen tételekből 613.704 Ft. felhalmozási kötelezettség.  

Egyéb, áthúzódó bér jellegű kötelezettség 1.809.587 Ft.  

A vis maior támogatás maradéka 7.425.000 Ft és a 159.508 Ft kötelezettségvállalás 

nélküli szabad maradvány együttesen 7.584.508 Ft. 

 

d.) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen 

maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésnek bemutatása, a 

maradvány korrekciót követően adódó további eltérések, azok okainak bemutatása. 

A 2019. évi maradvány korrekciózásra került az alábbiak szerint: A 2019. évi záró 

főkönyvi kivonat adatai alapján a 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerint számított 

és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz értéke (19.760.605 Ft) eltér a 2019. 

évi költségvetési beszámolóban a Maradványkimutatás űrlap C) Összes maradvány 

sorában kimutatott maradvány összegétől (19.760.733 Ft).  
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A -128 Ft eltérés oka, hogy a 2015-ben még ezer Ft-ban, 2016-ban már Ft-ban kellett 

megadni a maradványt. Fentiek alapján intézményi hatáskörben csökkentettük az 

előirányzatainkat az alábbiak szerint, és 128 Ft-tal csökkentettük az előző évi 

maradványigénybevételt. 

 

Rovat Összeg 

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -101 Ft 

K351 Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó -27 Ft 

B8131 Előz.év kv.maradv.igénybevétele -128 Ft 

 

5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása  

NÉ 

 

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 

alakulása 

Eszközállomány alakulása 

Az eszközök összértéke 1.027.426.030 Ft. Az eszközállományból 78,9% arányt 

képviselnek a befektetett eszközök. A forgóeszközök aránya 3,6%, a pénzeszközöké 

2,1%, a követelések és időbeli elhatárolások 15,4% 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 6,7%-kal 34.300.826.Ft.-

tal csökkent a megelőző évhez képest. 

Az immateriális javak minimális 0,5%-át teszik ki a befektetett eszközöknek, 

csökkenésük az előző évihez képest 1.087.504. Ft. A befektetett eszközök 

meghatározó része, 91,3%-a az ingatlan vagyon. Az ingatlanvagyon 25.113.670 Ft.-

os az elszámolt értékcsökkenés eredményezte. 

A gépek, berendezések, felszereléseknél a 7.379.914 Ft.-os a csökkenés mértéke a 

beruházások (beruházási kiadásoknál részletezettek szerint) és az elszámolt 

értékcsökkenés együttes hatása. 

Forrás állomány alakulása 

A forrásállományból 71,8 % a saját tőke aránya, 1,4 % a kötelezettségek állománya. 

A forrásállományból a passzív időbeli elhatárolások aránya 26,8%. Az eszközök 

100%-át fedezi saját forrás. 

 

7.) Intézményi tulajdonosi joggyakorlásban lévő gazdálkodó szervezetek, 

alapítványok 

NÉ 

 

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

Kötelezettségek állománya: 13.901.045 Ft, lejárt tartozás nem volt. 

Követelések állománya:  

Megnevezés Összeg 

Vevői állomány 22 286 Ft 

Egyéb követelés 154 850 392 Ft 

Munkáltató lakásépítési kölcsön 2 720 795 Ft 
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A 22.286 Ft vevői állomány összetétele: 

1-30 nap között 785 Ft 

31-60 nap között 0 Ft 

61-90 nap között 0 Ft 

91- 0 Ft 

Fizetési határidőn belüli 21 501 Ft 

 

2020-ban az előző évben elszámolt 6.507 Ft értékvesztés visszaírásra került, 

behajthatatlan követelést nem vezettünk ki. A behajtás érdekében a fizetési 

felszólításokat minden esetben kiküldjük. 

 

             Egyéb követelések összetétele: 

Megnevezés Összeg 

NEAK (két havi csúszás miatt)  150 095 400 Ft 

Illetményelőlegek 138 000 Ft 

Munkabér és egyéb 723 631 Ft 

Megelőlegezett TB és CsT 3 562 908 Ft 

Kv. évet követően esedékes követelés 330 453 Ft 

 

Kölcsönök:  

Az 2.720.795 Ft munkáltatói kölcsön állományból 870 e. Ft lejárt, mely tétel után 

2016-ban 435.399 Ft értékvesztés került elszámolásra, ez 1 fő hitele. Mivel sajnálatos 

módon a volt dolgozónk időközben elhunyt - a hagyatéki eljárás lezárását várjuk -, 

jelenleg a körülmények ismeretében prognosztizálható, hogy ez behajthatatlan 

követelés lesz. 

 

9.) A letéti számla pénzforgalma 

 

Letéti számlával nem rendelkezünk. Letéti pénztárban kezeljük az ápoltak értékeit, ill. 

készpénzét, ennek éves forgalma 100.000 Ft volt. 2020. december 31-én záró 

pénzkészletünk 0 Ft. 

 

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma 

 

Munkáltatói lakásépítési alap számla, melyet az OTP Nyrt. vezet. A számlán 2020-ban 

695.728 Ft bevételi, illetve 695.048 Ft kiadási forgalmat bonyolítottunk, ez a korábban 

kihelyezett kölcsönök visszatérülése valamint a számlavezetési díjak és egyéb 

munkáltatót terhelő költségek ill. számlák közötti átvezetés. 

 

 

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 

 

2020-as év során 14.520.816 Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, mely az 

alábbiakból tevődik össze: 2019. évi szabad maradvány 6.085.217 Ft, bírság 257.599 

Ft, alap-, mozgóbér elszámolás 7.669.200 Ft, valamint az egyszeri rendkívüli juttatás 

maradéka 508.800 Ft. 
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12.) Fedezetbiztosítási számla 

NÉ 

 

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk  

 

Szakkórházunk kubatúrája ágyszám csökkentés nélkül nem tesz lehetővé további 

komfortosítást, így további, előre tervezhető saját bevétel növelést sem. 

A 2017-ben elindított, és a közép-magyarországi régió egészségügyi struktúrájának 

korszerűsítését célul kitűző EBP projekt keretében informatikai és radiológiai 

fejlesztés 2019-ben megvalósult. Ellenben a szakkórház, mint a kiemelt állami 

beruházások között szereplő intézmény építészeti tervezése, és jelenlegi 

leamortizálódott rehabilitációs eszközparkunk kiváltását célzó kisértékű 

orvostechnológiai fejlesztések megvalósulása érdekében indított központi 

közbeszerzések elhúzódtak. Ezeknek az eszközöknek és korszerűbb technológiák 

hiánya miatt a hatékony és eredményes rehabilitációs intervenciók év végére komoly 

akadályokba ütköztek. A beígért, de rendre halasztott korszerű eszközpark és 

komfortos betegelhelyezés megvalósulásának elmaradása a fiatal szakembereink 

között jelentős elvándorlást generált a 2019-2020 évek fordulóján.   

A korábbi évekhez hasonlóan folytatódó nagymértékű minimálbér- és garantált 

bérminimum emelés következtében a korábbi bér differenciálási törekvések 

eredményei megkérdőjeleződtek, a jelenlegi garantált bérminimum közelében 

besorolt, régi dolgozók elégedetlenségüknek adtak hangot. A bérfeszültség kezelésére 

saját forrásból igyekeztünk megoldást találni. 

Hasonló bérfeszültséget okozott az egészségügyben, de nem egészségügyi 

dolgozóként alkalmazottak körében elmaradt béremelés. A közvetlen betegellátásban 

dolgozók bérének központi rendezése jelentős mértékű volt, és az idei, illetve ezt 

követő években is folytatódik. Ily mértékű kompenzálásra a gazdasági területen saját 

forrásból nincs lehetőség. Sajnálatos módon gazdasági-műszaki területen is jellemző 

– a magasabb bérezés ígéretére – a távozók növekvő száma. Pótlásuk a kevés 

jelentkező irreálisan magas bérigénye miatt szinte lehetetlen. Megoldást jelenthetne 

nyugdíjas státusúak alkalmazása, ennek azonban vagy a „nők 4o” bérplafonja vagy az 

öregségi nyugdíjban részesülők tovább foglalkoztatásának tilalma az akadálya.  

A rehabilitációs ellátást illetően elindított finanszírozási reform, a szűkülő létszámú 

szakembergárda jelentős adminisztratív terheinek emelkedését hozta el, a 

rehabilitációs ellátás teljes szakkórházi vertikumában. A teljesítmény mögé allokált 

finanszírozás ismeretének hiánya a tervezést, a proaktív menedzsmentet, a stratégia 

alkotást nagyban megnehezíti.  

A 2020. évi beszámoló Mérlegének és Eredménykimutatásának Módosítások oszlopa 

kitöltésre került és ebben a 2019. évi beszámoló korrekcióját mutatjuk be, mely 

számvitelileg önrevíziós tétel volt.  

A hiba az Szt., az Áhsz. és a Szakkórház Számviteli politikája alapján is jelentős 

összegű hibának minősült, ezért szükséges a Módosítások oszlopban bemutatni.  

A számviteli elszámolás oka az, hogy 2019-ben a november és december havi NEAK 

támogatás, melynek együttes összege 161.097.400 Ft volt, eredményszemléletű 

bevételek aktív időbeli elhatárolásaként és követelésként, mint költségvetési évben 

esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 

belülről soron is elszámolásra került. Ennek következtében a 2019. évi beszámolóban 
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a Szakkórház a ténylegesnél 16I.097.400 Ft-tal magasabb összeget mutatott ki a
Mérleg szerinti eredmény soron.

Ennek konekcióját végezt'tsk el 2020-ban a Szv. törvény és az Áhsz. előírásainak
megfelelően.Ezen hibajavítás hatása jelenik meg a Módosítások oszlopban. A20l9.
évi könywizsgáLat során a könywizsgáló nem tártafel ahíbát, ezért a2020-as évre új
könywizsgálót bíztunk meg, aki tételesen ellenőrizte a 2020. évi korrekciós
el sziímolásokat és azokat megfelelőnek ítélte.

A 2019. év utolsó hónapjában és a következő és első hónapjua áthtaődó léguti és

enterális, kevert endémia miatt hozott infokciós kontrollok és karantén korlátozások
jelentős ágykihasználtság csökkenést és higiénés többletkiadást generáltak, mely a
korábbi években eddig nem tapasztalt likviditási problémát idézett elő. 2020
februarjában növekedési páIyára rállított gazdaságí mutatóink a COVID pandémia
miatt megtört. A központi finanszírozásí eljérásrend sajnálatos módon, a két
legveszteségesebb hónapot magéha foglaló negyedéves átlag ftnanszítozása. Ez
konzerváIja az adősság spirált.

A pandémia miatt elrendelt korlátozások oldása utiín a korábbi teljesítmény (a 94%
átlagos ágykihasználtsággal) a rehabilitáció iranti kereslet alapjanviszonylag gyorsan
visszaríllítható, de a betegek ellátáshoz sztikséges élelmiszer, győgyszer, kötszer,
higiéniás vegyszer és fertőtlenitószerbiztositáséna lehetőséget, forrástjelenleg nem lát
a menedzsment.

Az eddigi évek során tapasztalható rehabilitáció irrínti igény országosan folyamatosan
nőtt, illetve a demográfiu mutatők, az országos korfa alapján a következő öt évben
ugrásszerű növekedés volt várható. A súlyos formában lezajlo COVID fertőzottek
gyógyultjai az eddigí nemzetkozi és hazu tapasztalatok alapjrín szintén jelentős
többlet rehabilitációs igényt generálnak.

Úgy véljiik, hogy ezen igények hatékony kielégítóse a rehabilitációs profilú
szakkórhá.z;ak és a bennilk összpontosuló szakértelem és humrán erőforrás
felhaszná|ásával oldható meg, mínd gazdasági, mind etikai szempontból.

Visegrád, 202I.június 0 1.
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