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MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET 

  S z o l n o k, Verseghy u. 6-8.  

 56/524-633, Fax: 56/422-775 

E-mail: gazdig.szmav@invitel.hu 

 

 

2012. évi költségvetés szöveges indoklása 

 

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2012-ben a már kialakított struktúrában tervezi 

működését. 

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 2012. évi költségvetés tervezésének kiinduló pontja a 2012. évben várható OEP bevétel, 

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

43/1999. (III.3.) kormányrendelet alapján a jelenlegi szabályok szerint terveztük. Az aktív 

fekvőbetegellátás és a járóbetegellátás területén a finanszírozás a megállapított TVK 

(Teljesítmény Volumen Korlát) szerint történik.  

 

A várható teljesítménymutatók alapján az OEP bevétel 1.317 M Ft, mely részleteit az 1. sz . 

melléklet tartalmazza. 

 

Saját bevételeinket 2012-re 18 M Ft-tal megemeltük, mely a szolgáltatási árak emeléséből  

(elsősorban bérleti díjak és alkalmazotti térítési díjak emeléséből) adódnak. (2. sz. melléklet)  

 

Növelni szeretnénk a foglakozás egészségügy keretében a menedzserszűrések bevételét, 

valamint a biomechanikai labor adta szűrési lehetőségek kibővítését sportolókra és iskolás 

korúakra.   

 

Bevételi előirányzat 

 

Megnevezés   2011. évi törvényi (eredeti 

előirányzat)  

2012. évi tervezett 

előirányzat 

Saját bevétel 70.000  e Ft 88.000 e Ft 

OEP bevétel 1.200.000 e Ft 1.317.000 e Ft 

Összes bevétel 1.270.000 e Ft 1.405.000 e Ft 

 

Kiadási előirányzat 

 

Megnevezés  2011. évi törvényi (eredeti 

előirányzat) 

2012. évi tervezett 

előirányzat 

Személyi juttatás 700.000 e Ft 700.000 e Ft 

Munkaadót terhelő járulék 189.000 e Ft 189.000 e Ft 

Dologi kiadások 381.000 e Ft 506.000 e Ft 

Beruházás 0 10.000 e Ft 

Összes kiadás 1.270.000 e Ft 1.405.000 e Ft 
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A működési költségeink adottak, nem tudjuk tovább csökkenteni a szigorú keretgazdálkodás 

ellenére sem.  

 

A 2012. évi eredeti előirányzatok tervezésénél az NFM/14102/1/2011.(5) iktatószámú 

utasítását valamint a 2012. évi elemi költségvetés kitöltési útmutatóját vettük figyelembe.  

 

Intézeti hatáskörű illetményemeléssel nem számoltunk. A keretszámok megtervezésénél a 

2012. évi minimálbér összeg még nem volt ismeretes. Ugyancsak nem számoltunk a 

bérkompenzáció ismeretlen összegével.  

A 3., 4., 5. sz. mellékletek részletesen kimutatják a rendszeres és nem rendszeres 

jövedelmeket. A munkaadót terhelő járulékokat 27%-kal számoltuk.  

 

Dologi kiadásainknál az áfa tervezése a 2012. évben érvényben lévő áfa kulcsok alapján 

történt. Az évi inflációval nem számoltunk. Működési kiadásainkat a 6. sz. melléket 

részleteiben is kimutatja. 

 

Az adott bevételek ismeretében beruházást, felújítást 10 M Ft-ot tervezünk a korszerűtlen 

géppark állapotromlása, elöregedése miatt. 

 

Az engedélyezett létszám 2012-re 350 fő. Ez viszont a labor dolgozók átvétele miatt nem 

elegendő. Szükséges véglegesíteni az elmúlt évben ideiglenesen kapott 15 fő létszámnövelést. 

 

A tervezés során a bevételek határozzák meg a kiadásokat.  

 

A tervezés a megadott sarokszámok ismeretében történt, nem a szükségleteinknek 

megfelelően. 

 

További fejlődésünk érdekében pályáztunk, 2 pályázatot megnyertünk (KEOP).  

 

A KEOP pályázat – nyílászárók cseréje és geotermikus hőenergia hasznosítása – hosszú távon 

az üzemeltetési kiadásainkat csökkenti. További pályázatunk van előkészítés alatt (ÉAOP), 

mellyel megvalósulhat a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. Ez a kórház mozgásszervi 

profilját fogja erősíteni.  

 

Mellékeljük továbbá a 2012. 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 (fejezeti indoklás)      

 

 

Szolnok, 2011. február 17. 

 

 

     Horváth Péter 

                                                                                    gazdasági igazgató 


