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A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2009-ben a már kialakított struktúrában 
működött. 
 
A kórház egyedülálló mozgásszervi profillal rendelkezik. Az intézmény valamennyi 
fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemnek, valamint a Debreceni Egyetem 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.   
 
2009-ben az 5%-os ÁFA emelés nemcsak a közüzemi díjainkat (víz, villany, gáz, 
szemétszállítás stb.) befolyásolta kedvezőtlenül, hanem a szakmai anyagok (protézisek, 
kötszerek, pelenkák stb.) beszerzésében is gátat szabtak. Jelentősen megnövekedtek a dologi 
kiadásaink. 
 
Bevételünk meghatározó része 88,5%-a OEP finanszírozásból adódik. Az EMAFT és a  
TVK miatt ez behatárolt, pedig intézetünk a befejezett struktúraváltás után az adott 
szakmákban jelentős kihasználatlan kapacitással rendelkezik. Gazdálkodásunkban 
mindvégig a kritikus pontot az OEP finanszírozás csökkenése és a tartozásállomány illetve a 
lejárt tartozások növekedése jelentette.  
 
Intézményünknél kialakult forráshiány pótlására a felügyeleti szervtől a 2009. év 
decemberében 22 m Ft összegű segítséget kaptunk. Ennek volt köszönhető, hogy év végére 
lejárt tartozásunk nem volt. 
 
2009. évben a KHEM Ellenőrzési Főosztálya az intézményi belső ellenőrzés bevonásával 
megbízhatósági ellenőrzést végzett a 2008. 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. 
 
Beruházások: 
 
2009-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 4,3 m Ft-ban realizálódott, melyből a legszükségesebb tárgyi eszközök 
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beszerzése történt meg. Pl. az új receptformula által megkövetelt nyomtatók beszerzése, 
olcsó klíma berendezések vásárlása. 
 
A gazdálkodási környezetünk alakulásával a kiadási és bevételi előirányzatok és azok 
teljesítése megváltozott.  A mellékelt kimutatásból látszik az előirányzatok változása. 
A 2009. évi előirányzatok tényleges teljesítésének az előző évi teljesítéshez, és az eredeti 
előirányzathoz való viszonyát az alábbi táblázat mutatja. 
 
                                                                                                                 adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 2008 évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat 

2009. évi 
módosított 
előirányzat 

2009. évi 
tény 4/1 4/3 

  1 2 3 4 5 6 
KIADÁS 1560,8 1332,1 1532,1 1435,8 91,99 93,71 
 - ebből személyi 697,9 723,1 703,2 649 92,99 92,29 
   munkaad. terh. j. 229,3 238,2 230,1 203,6 88,79 88,48 
 - dologi 591,4 360,8 588,8 578,9 97,55 98,31 
 - központi 
beruházás 32,1 0 0 0 -  
 - felhalmozási 
kiadás 10 10 10 4,3 43 43 
BEVÉTEL 1599,7 1332,1 1532,1 1439,9 90,01 93,98 
 - saját bevétel 1473,9 1332,1 1568,9 1361,8 92,39 86,80 
 - támogatás 77,6 0 39,1 39,1 50,38 100 
 - előir. maradv. 
felhasználás 48,2   38,9 80,7 - 
Foglalkoztatottak 
létszáma 308  309  
 
Létszám- és bérgazdálkodás 
 
2009-ben 39,1 m Ft állami támogatást kaptunk, melyet személyi juttatásokra fordítottuk. Ez 
az összeg volt a fedezete a havi keresetkiegészítésnek (36,7 m Ft) valamint a prémium 
években résztvevők személyi juttatásának (2,4 m Ft). 
A támogatásokkal valamennyi esetben időben elszámoltunk, az előirányzatokat 
visszarendeztük és a fel nem használt összeget visszafizettük. 
2009-ben az egészségügyi minimumfeltételben előírt létszámnak megfeleltünk, a 
foglalkoztatottak létszáma 309 fő volt. 
 
Előirányzat maradvány 

2008-ban keletkezett 38,9 m Ft maradvány kötelezettségvállalással volt terhelt. Ezt az 
összeget 2009. március 31-ig maradéktalanul felhasználtuk dologi kiadásaink fedezetére. 
2009-ben kiadási megtakarításunk 96.342 e Ft volt bevételi lemaradásunk viszont -92.245 e 
Ft. Így a korrigált kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványunk 4.104 e Ft-tal 
zárult.  
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Egyéb 
 
Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alatt alapítvány nem 
működik. 
Nonprofit szervezettől melynek megnevezése („A Szolnoki MÁV Kórházért” Alapítvány) 
2.192 e Ft-ot kaptunk , melyet továbbképzésre, tudományos ülésre illetve szakmai anyagok 
beszerzésére fordítottunk. 
 
Összességében a kórház pénzügyi helyzete csak a felügyeleti szerv segítségével volt stabil. 
 
 
Szolnok, 2010. február 28. 
 
 
 
 

       Dr. Rudner Ervin    Molnár Ilona 
      főigazgató főorvos     mb. gazdasági igazgató 


