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2011. évi költségvetés szöveges indoklása 

 

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2011-ben a már kialakított struktúrában tervezi 

működését, azzal a változtatással, hogy 2010. április 01-jével lejárt a laboratórium teljes 

kiszervezésére kötött szerződésünk és a továbbiakban saját üzemeltetésben működtetjük. Ez a 

tény közalkalmazotti létszám emeléssel, és a költségek megemelkedésével jár. 

 

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.   

 

A 2011. évi költségvetés tervezésének kiinduló pontja a 2011. évben várható OEP bevétel, 

amely egyértelműen meghatározza és behatárolja a gazdálkodásunkat. Az OEP bevételt a 

jelenlegi szabályok szerint terveztük. Az aktív fekvőbetegellátás és a járóbetegellátás területén 

a finanszírozásban visszaállított, de a 2008 évi szint alatt megállapított TVK (Teljesítmény 

Volumen Korlát) az alapja a számításainknak.  

 

A várható teljesítménymutatók alapján az OEP bevétel 1.200 M Ft 

 

A tervezett OEP bevétel a 2010 évi várható bevételnél kevesebb, mert a bázis évben  szerepelt 

a 2010 év januárjában az országosan megállapított 6 Mrd Ft-os pótlólagos finanszírozásból 

kapott 9,7 M Ft. A finanszírozási rend változásából adódó plusz egy havi többletbevétel, mely  

97,8 M Ft volt. Plusz bevételként érkezett az egyszeri bérkiegészítés 2×19,5 M Ft, valamint 

2010. év végén az adósságrendezésre kapott  62,8 M Ft. 

 

Saját bevételeink 2011-re csökkennek, mert a kiszervezett labortevékenység visszavételével 

megszűnt a laborhelyiségek és gépek bérleti díja (éves szinten 14,4 M Ft). 

 

A működési költségeink adottak, nem tudjuk tovább csökkenteni a szigorú keretgazdálkodás 

ellenére sem.  

 

A bérköltségek emelkedése a laboratórium intézményi üzemeltetésbe való visszavételével 

magyarázható. 12 fő került át közalkalmazotti állományba. Valamennyi dolgozónk bérezése a 

KJT szerint történik. A tervezés során figyelembe vettük a KJT szerinti 3 évenkénti kötelező 

béremelést. Intézeti hatáskörű illetményemeléssel nem számoltunk. 

A munkaadót terhelő járulékokat a jelenleg érvényes százalékkal (27%) számoltuk. 

 

Dologi kiadásainknál az áfa tervezése szintén a jelenleg érvényben lévő áfa kulcsok alapján 

történt. Az évi inflációval nem számoltunk. 
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Készletbeszerzésnél a változást a labor anyagok beszerzése jelenti. A vásárolt 

közszolgáltatások viszont a laboratóriumot korábban működtető vállalkozás kilépésével 

csökkentek.  

 

Az adott bevételek ismeretében beruházást, felújítást nem terveztünk, viszont elengedhetetlen 

lenne az épületen a felújítási munkálatok megkezdése. A korszerűtlen géppark állapotromlása, 

elöregedése akadálya lehet a folyamatos betegellátásnak, ezért folyamatos cserére szorulna. 

Az ápolási osztályon 30 ágy kapacitástöbblettel rendelkezünk, de a működtetése azért 

szünetel, mert az épületszárny felújítására nincs fedezetünk. 

 

Az engedélyezett létszám 2011-re 350 fő, mely keretszámot a felügyelettől kaptuk. Ez viszont 

a labor dolgozók átvétele miatt nem elegendő. (Szükséges 12 fővel megemelni). 

Az engedélyezés folyamatban. 

 

A tervezés során a bevételek határozzák meg a kiadásokat.  

Összehasonlítva a 2010. évi teljesítést a 2011. évi tervvel, látható, hogy nem a 

szükségleteinknek megfelelően készült a tervezés, hanem a megadott sarokszámok 

ismeretében. 

Beruházást nem tervezhettünk, működési kiadásaink előzetes számításaink szerint 211,8 M 

Ft-tal kevesebbek az előzetes tervezéshez képest, melyet a tervezés 1. szakaszában dolgoztunk 

ki. 

 

További fejlődésünk érdekében 3 pályázat elindításán dolgoztunk, melyből 2 pályázatot 

megnyertünk (KEOP, TÁMOP). A TÁMOP pályázat jelenleg is folyik, mely a szakdolgozók 

informatikai továbbképzését hivatott támogatni.  

Előreláthatólag a KEOP pályázat fog a beruházási, felújítási gondjainkon segíteni. Hosszú 

távon az üzemeltetési kiadásainkat is csökkenteni fogja. Ez a nyílászárók cseréjével és a 

geotermikus hőenergia felhasználásával fog megvalósulni. 

 

Mellékeljük továbbá a 2011. évi költségvetési főszámok alátámasztásához szüksége 

számításainkat az alábbiak szerint: 

 

1. sz melléklet  OEP bevétel  

2. sz melléklet  Saját bevétel 

3. sz melléklet  Rendszeres személyi juttatások 

4. sz melléklet  Nem rendszeres személyi juttatások 

5. sz melléklet  Létszám keret meghatározás 

6. sz melléklet  Dologi kiadások kimutatása a bázis tekintetében (fejezeti indoklás)  

    

 

 

Szolnok, 2011. február 17. 
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