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A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2010-ben a már előző években kialakított 
struktúrában működött. Mozgásszervi aktív és mozgásszervi krónikus ellátást biztosít – 
területi ellátási kötelezettséggel – Jász–Nagykun-Szolnok megye teljes lakossága számára, 
valamint a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottaknak, az ország teljes 
területére. 
 
Az intézmény valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a 
Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint a Debreceni Egyetem (DOEC) 
orvosképzését segíti, ortopédiai és belgyógyászati téren. Európai színvonalú mozgásszervi 
laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához. A 
kórház működésének létjogosultsága a fentiek alapján megkérdőjelezhetetlen.   
 
Bevételünk meghatározó része 90,8 %-a OEP finanszírozásból adódik. Az OEP által 
meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt ez behatárolt, pedig intézetünk a 
befejezett struktúraváltás után, az adott szakmákban jelentős kihasználatlan kapacitással 
rendelkezik. Az ortopédiai ellátásban jelentős várólisták alakultak ki, ami jelzi a kórház 
magas színvonalú szakmai munkája iránti igényeket. A 2010-es évben az OEP által az egész 
országra kiterjedő felülvizsgálatot követően egyik krónikus osztályunk finanszírozási 
szorzóját csökkentették. Ennek éves hatásaként 26,7 m Ft-al csökkent finanszírozásunk. Ez 
gazdálkodásunkban mindvégig a kritikus pontot jelentett, a tartozásállomány illetve a lejárt 
tartozások kialakulásában meghatározó volt. 
 
Kórházunk – felügyeleti szervünk közreműködésével – három pályázat előkészítését kezdte 
meg, és adta be. A pályázathoz szükséges előkészítő munkálatok finanszírozása miatt 
kialakult forráshiány pótlására a felügyeleti szervtől a 2010. év decemberében 40 mFt 
összegű segítséget kaptunk.  
 
2010. évben a KHEM Ellenőrzési Főosztálya az intézményi belső ellenőrzés bevonásával 
megbízhatósági ellenőrzést végzett a 2009. évi költségvetési gazdálkodásra vonatkozó 
szabályok betartásáról. Az ellenőrzés megállapította, hogy az éves költségvetési beszámoló 
megbízható és valós képet ad a MÁV Kórház vagyoni és pénzügyi helyzetéről. 
 
Likviditás 
 
2010. évben az említett finanszírozási változás miatt hónaptól likvidítási gondokkal küzdött 
a kórház. Az év végén a jelentett tartozás állomány az alábbiak szerint alakult: 
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Le nem járt     57.602 eFt 
1-30 nap közötti tartozás   16.607 eFt 
31-60 nap közötti tartozás     15 eFt 
60 napon túli tartozás    6 eFt  
 
Beruházások: 
 
2010-ben központi beruházás nem volt. A megemelkedett működési kiadásaink nem tették 
lehetővé saját intézményi beruházás megvalósítását. A betervezett 10 m Ft-os felhalmozási 
kiadás csak 4,9 m Ft-ban realizálódott, melyből a legszükségesebb tárgyi eszközök 
beszerzése történt meg. Intézményünk és gépparkunk is felújításra szorulna, melyet az 
alábbi tábla is alátámaszt. 

adatok Ft-ban 

Befektetett 
eszközök 

megnevezése Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 
Használhatósági 

fok 

Elhasználódott-
sági (leírtsági) 

fok 
Immateriális 

javak: 66 325 202 60 300 223 6 024 979 9,08% 90,92% 

Épületek: 385 329 761 106 019 286 279 310 475 72,49% 27,51% 
Gépek, 

berendezések: 577 575 167 508 419 997 69 155 170 11,97% 88,03% 

Járművek: 2 145 000 2 145 000 0 0,00% 100,00% 

Mindösszesen 1 031 375 130 676 884 506 354 490 624 34,37% 65,63% 
 
A gazdálkodási környezetünk alakulásával a kiadási és bevételi előirányzatok és azok 
teljesítése megváltozott.  A mellékelt kimutatásból látszik az előirányzatok változása. 
A 2010. évi előirányzatok tényleges teljesítésének az előző évi teljesítéshez, és az eredeti 
előirányzathoz való viszonyát az alábbi táblázat mutatja. 
                                                                                                                               adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 2009 évi 
tény 

2010. évi 
eredeti 

előirányzat 

2010. évi 
módosított 
előirányzat 

2010. évi 
tény 4/1 4/3 

  1 2 3 4 5 6 
KIADÁS 1 435 786 1 280 000 1 630 261 1 502 225 104,6 92,1 
 - ebből személyi 649 050 700 000 734 360 687 026 105,8 93,5 
   munkaad. terh. j. 203 583 189 000 198 276 186 135 91,4 93,9 
 - dologi 578 877 381 000 677 907 624 181 107,8 92,1 
 - központi beruházás       
 - felhalmozási kiadás 4 276 10 000 19 718 4 883 114,2 24,8 
BEVÉTEL 1 439 890 1 280 000 1 630 261 1 520 975 105,6 93,3 
- saját bevétel 87 645 80 000 90 020 88 494 100,9 98,3 
- OEP bevétel 1 251 210 1 200 000 1 488 540  1 380 987 10,5 8,8 
- Támogatás ért. bev 23 000  40 000 40 000 173,9 100 
- TÁMOP pályázat -  3000 2793 100 93,1 
- Támogatás 39 127  4 597 4 597 11,7 100 
- Ei maradvány 
felhasználás 38 908  4 104 4 104 10,5 100 
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Az OEP-től kormányzati döntések alapján öt alkalommal kapott a kórházunk többlet (nem 
teljesítményalapú) finanszírozást. 
 
2010.01.04   9.717.500 (szállítói tartozásokra, dologi kiadásokra) 
2010.01.14 97.783.600 (a két havi utófinanszírozásra áttérés miatt, dologi kiadásokra) 
2010.02.03 19.519.000 (keresetkiegészítésre) 
2010.04.01 19.520.000 (keresetkiegészítésre) 
2010.06.01    - 640.000 (keresetkiegészítés elszámolás visszautalás) 
2010.12.10 47.750.200 (szállítói adósságrendezésre) 
2010.12.10 15.031.300 (várólisták csökkentésére) 
                    208.681.600 Ft 
 
A táblázat adataiból látszik, hogy a TVK csökkenés, ill. a krónikus szorzó csökkenése miatt 
összesen 78.905 eFt-tal csökkent a teljesítményfinanszírozás. (208.682 – (1.380.987 – 
1.251.210)). 
 
Létszám- és bérgazdálkodás 
 
2010-ben 4,6 mFt állami támogatást kaptunk, melyet személyi juttatásokra fordítottuk. Ez 
az összeg volt a fedezete a 2009. évről áthúzódó 1 havi keresetkiegészítésnek (2,6 mFt) 
valamint a prémium években résztvevők személyi juttatásának (2,02 mFt). 
A támogatásokkal valamennyi esetben időben elszámoltunk, az előirányzatokat 
visszarendeztük és a fel nem használt összeget visszafizettük. 
 
Munkaerő forgalmi adatok (fluktuáció): 
 

Belépők  Kilépők Összesen Év 
fő % fő % fő % 

2009 22 6,06 19 5,23 41 11,29 
2010 54 14,59 29 7,84 83 22,43 

 
A 2010 évben belépett dolgozók közül 12 fő a korábban működtetésre átadott Laboratórium 
dolgozói. 2010.04.01-től a szerződés lejártát követően a kórház működteti a laboratóriumot, 
így visszavette az ott dolgozókat. 2010.12.15-től 6 fő prémiumévekben foglalkoztatott 
dolgozót vett a kórház a Budapesti MÁV Kórháztól. 
 
Munkajogi állományi létszám alakulása fizetési osztályonként valamint megoszlási %-a az 
alábbi: 
 

2009 12.31. 2010.12.31 Fizetési 
osztály fő megoszlás % fő megoszlás % 

A  34 9,4 36 9,7 
B 15 4,1 14 3,8 
C 42 11,6 39 10,5 
D 95 26,2 94 25,4 
E 87 24,0 93 25,1 
F 39 10,7 41 11,1 
G - 0,0 - 0,0 
H 5 1,4 6 1,6 
I 44 12,1 45 12,2 
J 2 0,6 2 0,5 

Összesen 363 100,0 370 100,0 
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A fentiekből megállapítható, hogy a létszám szakképzettségi összetételében jelentős 
változás nem történt.  
 
Munkajogi létszám megoszlása életkor szerint: 
 
 

2009 2010 Életkor 
fő megoszlás % fő megoszlás % 

18-20 - 0,0 1 0,3 
21-25 13 3,6 16 4,3 
26-30 20 5,5 15 4,1 
31-35 60 16,5 56 15,1 
36-40 64 17,6 57 15,4 
41-45 49 13,5 55 14,9 
46-50 63 17,4 62 16,8 
51-55 59 16,3 55 14,9 
56-60 30 8,3 46 12,4 
61- 5 1,4 7 1,9 

összesen 363 100,0 370 100,0 
 
 

Dolgozók megoszlása életkor szerint 2009-2010

0

10

20

30

40

50

60

70

18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-

 
 
 
Előirányzat maradvány 

2009-ben keletkezett 4,1 m Ft maradvány kötelezettségvállalással volt terhelt. Ezt az 
összeget 2010. március 31-ig maradéktalanul felhasználtuk dologi kiadásaink fedezetére. 
2010-ben kiadási megtakarításunk 128.036 e Ft volt bevételi lemaradásunk viszont -109.286 
e Ft. Így a korrigált kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványunk 18.750 e Ft-
tal zárult. 
 
Gyógyszergazdálkodás  
 
A gyógyszer beszerzések a 2009-10. évre kötött tenderszerződéseknek megfelelően 
bonyolítottuk. A 2010 évben vásárolt gyógyszerek bruttó összértéke 36.451 e Ft, míg az 
osztályok felhasználása 35.650 e Ft volt bruttó elszámoló áron. A vásárlások mellett igen 
jelentős, mintegy 50.189 e Ft-nak megfelelő értéket képviseltek azon gyógyszerek, 
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amelyeket a kórház ingyenesen kapott gyártói rabattok, adományok, gyógyszerminták 
formájában vagy jelentős árkedvezményként. Ez meghaladja az összes beszerzések 138 %-
át, ami azt jelenti, hogy ezen kedvezmények nélkül azonos gyógyszerellátási szintet 86,6 
millió Ft értékű vásárlással tudott volna fedezni a kórház. 
A gyógyszertár magisztrális gyógyszerkészítést is végez. Túlnyomó részt folyékony és 
kenőcs gyógyszerformák készítésével további megtakarításokat értünk el. 
 
Egyéb 
 
2010 évben megtörtént az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatának módosítása. Nagy 
erőfeszítéseket folytatunk a kórház egész területén a dohányzás visszaszorítására. A 
tűzmegelőzés érdekében 33 esetben, 293 fő oktatása történt meg 2010-ben. Évente egy 
alkalommal az épületek elhagyásának gyakorlását elvégezzük. 
A helyi tűzoltóság tűzmegelőzési osztályával, annak illetékeseivel havi szintű 
kapcsolattartás van. Személyi, technikai ingyenes segítséget kaptunk tőlük a nyári 
viharkárok (fakidőlés), és az épület egyik oldalfalán az omlásveszély megszüntetésében. 
Az elmúlt évben a kórház területén a munkavédelmi ellenőrzéseket havi bontásban éves 
munkavédelmi ellenőrzési terv alapján hajtottuk végre. A dolgozók figyelmetlensége miatt 
három baleset történt a konyhában az év elején. Az ismételt oktatást követően az 
előfordulások megszűntek. 2010-ben úti baleset nem történt. 
 
A kórházunk 2010-ben 199 e Ft-ot fizetett ki korábbi peres eljárások ítéletei alapján. 
Jelenleg egy folyamatban lévő ügyünk van. A kórház orvosfelelősség biztosítással 
rendelkezik az Allianz –nál. 
 
Az elmúlt évben három káresemény történt a kórházban (garázsfeltörés, telefonkábel 
rongálás, lopás), melynek ismert kárértéke 27 e Ft. 
 
 
Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alatt alapítvány nem 
működik. 
Nonprofit szervezettől („A Szolnoki MÁV Kórházért” Alapítvány) 2.770 e Ft-ot kaptunk , 
melyet továbbképzésre, tudományos ülésre illetve szakmai anyagok beszerzésére 
fordítottunk. 
 
 
 
Szolnok, 2011. február 28. 
 
 
 
 

       Dr. Rudner Ervin    Horváth Péter 
      főigazgató főorvos                    gazdasági igazgató 


