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1. Vezetői összefoglaló 

Ezen dokumentum célja az, hogy rögzítse a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház 

Nonprofit Kft. 2014. évi működésére vonatkozó legfontosabb szakmai és gazdasági irányelveket és 

célkitűzéseket, valamint a 2014. évi gazdálkodás keretszámait, tervszámait. 

A Kórház jogi, műszaki, és pénzügyi átvilágításának megállapításai és javaslatai alapján a 

működést racionalizáló, elsősorban költségcsökkentő és reorganizációs intézkedések a 2013. évben 

megtörténtek. A 2006 – 2013. március közötti működést átvilágító jogi szempontú jelentést az 1. sz. 

melléklet, a könyvvizsgálói jelentéseket a 2. és 3. sz. mellékletek tartalmazzák. 

A 2014-es üzleti évben gazdálkodásunk célja a Társaság stabil működésének fenntartása. Ennek fő 

eszköze néhány, 2013-ban előkészített költségoptimalizáló intézkedés (pl. élelmezés kiszervezése) 

végrehajtása, valamint a Kórház által végzett egészségügyi ellátás és vállalkozási tevékenység 

bevételének növelése lesz. Céljaink megvalósítása során nem számolunk semmilyen külső, 

eredményjavító tényezővel, mint például OEP kasszasöprés. 

Szakmai tevékenységünk tekintetében a legnagyobb horderejű változást az új egészségügyi 

szakmai minimumfeltételek bevezetése okozza. Az új rehabilitációs protokollok (REP) tesztelése, 

valamint a vállalt progresszivitási szintek által támasztott személyi illetve tárgyi követelményeknek 

való megfelelés komoly kihívást jelent. A létszám-, és bérgazdálkodás vonatkozásában alapvető 

célkitűzés a minimumfeltételeknek a többi magyarországi kórházhoz hasonló mértékkel való 

megfelelés lehető legalacsonyabb költségszint mellett történő biztosítása. A 2014. évre csak a 

minimálbér emelkedésének megfelelő bérfejlesztést irányozunk elő. 

A 2014. évben lezárul a Kórház két legjelentősebb pályázati projektjének megvalósítási szakasza. A 

DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt eredménye a kardiológiai járóbeteg- és neurorehabilitációs 

ellátási kapacitásunk bővülése lesz, várhatóan 2014. októbertől. A DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt 

keretében felépült új szállodai szintű szárny 2014. novemberre tervezett átadása után európai 

színvonalú fizető (elsősorban bőrgyógyászati) fekvőbeteg-ellátási kapacitás jön létre. Ennek elvárt 

szintű kihasználásához a pályázat által biztosított források felhasználásával külső marketingcég 

tevékenységét vesszük igénybe. 

Jelenlegi információink alapján az Üzleti Terv bevételei között 2014. utolsó 2 hónapjára kb. 25%-os 

kihasználtsággal számolunk, melyet elsősorban a Kórház, a Roszatom Alapszakszervezete, 

valamint az ő betegeik beutazását koordináló cég között 2014. áprilisában megkötött háromoldalú 

együttműködési megállapodás lehetőségeinek kihasználásával, és a további egyeztetéseknek 

köszönhetően az Üzleti Terv készítésének idején a beutaztató cég által prognosztizált kb. 15%-os 

betegforgalommal kívánunk biztosítani. 

Az új szárny feltöltése létfontosságú szerepet játszik a Társaság bevételeinek növelésében, mely 

különös fontossággal bír annak fényében, hogy az euro alapú beruházási hitel törlesztésének 

fedezetére szolgáló betét 2015. II. negyedéve után kimerül. Annak érdekében, hogy a szállodai 

forgalom felfutására egy évet biztosítani tudjunk, a 2014. évi tervünkben 35 millió Ft-ot különítünk 

el a beruházási hitel 2015. III. negyedéves tőketörlesztésének fedezetére. 

A 2014. év az Üzleti Terv készítése szempontjából számos bizonytalansági tényezőt hordoz, 

melyek akár kedvezően, akár kedvezőtlenül befolyásolhatják az üzleti eredményt. 
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 Az egyik legnagyobb kérdés a két folyamatban lévő beruházásunk hatékony 

üzemeltetésének megoldása. Ha mindkét projektet összeadjuk, kb. 26%-kal nő meg a 

Kórház alapterülete, melynek óriási rezsi és személyi jellegű ráfordítás vonzata van, a 

hasznát illetően azonban még csak becsléseink vannak. A DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt 

keretében felépülő új szárnyat megfelelő mértékben meg kell tudnunk tölteni fizető 

betegekkel – de arra, hogy mennyire van valós fizetős igény rá, és ennek milyen 

költséghatása lesz a Kórházra nézve, a korábbi hatástanulmányok nem, vagy nem 

megfelelően tértek ki. Óriási feladat hárul a marketingre, melyet a beüzemeléssel egyidőben 

kell folytatnunk mindkét beruházás esetében, holott ennek már évekkel ezelőtt meg kellett 

volna történnie. 

 A DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekthez kapcsolódóan az OEP a 70 nem szakorvosi óra 

járóbeteg-ellátási kapacitásbővüléshez tartozó TEK bővítéshez többlet TVK-t fog rendelni, 

erről azonban még nincs pontos információnk, így az év vége felé várható bevétel 

növekedéssel még nem tudunk számolni. 

 Továbbra is súlyos gondot jelent, hogy a GYEMSZI által más kórházaknak nyújtott 

kiegészítő forrásokból jelen jogi álláspont szerint nem számíthatunk támogatásra, mely 

befolyásolja pl. a vis major helyzetet bármikor előidézni képes, leromlott állapotú 

gépészetünk helyzetének állását. Tekintettel arra, hogy továbbra sem kapunk fenntartói 

támogatást, a problémákat saját erőforrásból kell megoldanunk, mert a Zsigmondy Vilmos 

Harkányi Gyógyfürdőkórház felelős vezetőjeként a betegellátás biztonsága a legfontosabb 

szempont. 

 Az Üzleti Terv kiemelt része a 2006-ban felvett hitel miatti helyzetünk, melynek 

törlesztésével kapcsolatban mindenképpen fenntartói/tulajdonosi támogatásra van 

szükségünk. 

 Az OEP finanszírozásunk egy része a Pécsi Tudományegyetemtől függ, de a Közreműködői 

Szerződéssel működtetett ágyak tekintetében a mai napig nincs megnyugtató, hosszú távra 

szóló szerződésünk. A PTE szóbeli hajlandóságot mutat az általunk javasolt távlati 

együttműködésre, melynek szerződésbe foglalása 35 ágy tekintetében finanszírozási 

biztonságot nyújtana számunkra. 

 Az 1,2-es szorzóval működő krónikus belgyógyászati ágyaink átminősítése 1,8-es szorzóvá 

(természetes gyógytényezők alkalmazásával) folyamatban van, de az ígéretekből nem 

tudjuk, mikor lesz megvalósulás. 

 Nem zárultak le a Kórház működését és tekintélyét is beárnyékoló jogügyletek, melyek a 

Batthyány-Than Alapítványt, valamint az egyik tulajdonost, a Harkányi Kórház Dolgozói 

Kft-t érintik. A végkifejlettől függően a társtulajdonosok bevonása, megoldási javaslata is 

szükségessé válhat ez ügyben. 

 

A működésünk különböző területeit érintő 2014. évi célkitűzéseinket a következő fejezetekben 

részletezzük. 
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2. Szaktevékenységek 

2.1. Központi betegirányítás 

A 2013. évi reorganizációs intézkedések következtében létszámunk elegendő, a személyi feltételek 

úgy mennyiségi, mint minőségi szempontból adottak. 

A központi informatikai rendszer továbbfejlesztésére meghirdetett közbeszerzésünk 2014. I. 

negyedévében eredményesen lezárult. A 2014. májusában bevezetésre került új fejlesztésű, az 

egészségügyi szoftverrel integrált betegirányítási szoftver első tapasztalatai alapján sikerül 

megvalósítanunk elsődleges céljainkat: a megbízható működés biztosítását és a betegek várakozási 

idejének csökkentését. A beruházás bekerülési értéke 0,- Ft, mivel a szoftver a fejlesztő birtokában 

marad. A szerződés szerinti 16.200 e Ft + Áfa összeg a 36 hónapos üzemeltetési és karbantartási 

díjat tartalmazza. 

Szükséges a számítógép és nyomtató park minőségének szinten tartása. Meg kell oldani a beutalók 

szkennelését, hogy a beutaló bíráló bizottság és az osztályos orvosok az informatikai rendszeren 

belül tudják használni azokat. Halaszthatatlanná vált egy irattári helyiség kialakítása az 50 éven 

keresztül megőrzendő TB- és a 8 éven keresztül megőrzendő pénzügyi elszámolások elhelyezésére.  

2.2. Járóbeteg-szakellátás 

2.2.1. Kapacitás 

2014. január 1-én Kórházunk 177 szakorvosi óraszám, 80 nem szakorvosi óraszám és 12 

közreműködői szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg-szakellátást. 

Ebben az évben a DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt keretében jelentős TVK alá eső járóbeteg-

ellátási kapacitásbővülés fog megvalósulni az alábbiak szerint: 

           óra/hét 

Ellátás megnevezése 
Nyitó állapot Változás Záró állapot 

Szakorvosi 
Nem 

szakorvosi 
Szakorvosi 

Nem 

szakorvosi 
Szakorvosi 

Nem 

szakorvosi 

mozgásszervi rehabilitáció 26       26 0 

nőgyógyászati rehabilitáció 3       3 0 

ált. bőr- és nemibeteg ellátás 8       8 0 

ortopédia  5       5 0 

reumatológia 58       58 0 

általános laboratóriumi diagn. 20       20 0 

képalkotó eljárás - röntgen 15       15 0 

képalkotó eljárás - ultrahang 5       5 0 

képalkotó eljárás - DEXA   40     0 40 

általános belgyógyászat 10       10 0 

ált. fizioterápia és gyógytorna 27 40   50 27 90 

logopédia       5 0 5 

dietetika       5 0 5 

pszichológia       10 0 10 

Saját órák 177 80 0 70 177 150 
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           óra/hét 

Ellátás megnevezése 
Nyitó állapot Változás Záró állapot 

Szakorvosi 
Nem 

szakorvosi 
Szakorvosi 

Nem 

szakorvosi 
Szakorvosi 

Nem 

szakorvosi 

általános kardiológia 3       3 0 

általános neurológia 3       3 0 

általános belgyógyászat 3       3 0 

ált. szülészet és nőgyógyászat 3       3 0 

Közreműködői órák 12 0 0 0 12 0 

Mindösszesen 189 80 0 70 189 150 

 

A pályázatban Társaságunk évi 250 fő kardiológiai és neurorehabilitációs járóbeteg ellátását 

vállalta. Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódóan 70 nem szakorvosi óra többletkapacitás jelenik meg 

várhatóan 2014. utolsó negyedévétől. A bővítés a jelenleg is meglévő általános fizio- és 

mozgásterápián kívül új szakmaként a dietetikát, pszichológiát és logopédiát fogja érinteni. 

Az óraszám bővítéshez ellátási terület bővítés is járul, melyet a 4. számú melléklet mutat be. Ehhez 

az OEP többlet TVK-t is fog rendelni, de ennek pontos mértékéről a tervkészítés időpontjában nem 

rendelkezünk információval. Így a várható bevételek a tervbe nem kerültek bekalkulálásra. A 

költségek becsléséhez a többletkapacitás igényben szereplő, jóváhagyott pénzügyi hatásvizsgálat 

adatait vettük alapul, az alábbiak szerint: 

Rehabilitációs pályázat többletkapacitás teljesítmény és eredmény adatai, 0. év 

  

Többletkapacitás összesen 
2014.  

IV. negyedév 

Rendelési idő (óra/hét) 70 

Betegforgalom (eset) 2 376 

Teljesítmény (németpont) 1 534 580 

Finanszírozási bevétel (Ft) 2 027 031 

Költségek (Ft) 2 010 131 

Eredmény (Ft) 16 900 

  

Járóbeteg-szakorvosi óraszámok átcsoportosítását tervezzük az ÁNTSZ-nél 2014. szeptember 1-vel. 

6 db reumatológiai szakorvosi órát kívánunk kardiológiai és neurológiai órává alakítani, 

figyelemmel a DDOP-3.1.3. Rehabilitációs pályázat szakmai célkitűzéseire. Az új kardiológiai 

ambuláns rendelők kialakítása és felszerelése a pályázati fejlesztés keretében folyamatban van. 

2.2.2. Finanszírozás 

Kórházunk teljesítmény volumen korlátja a 2014. évben 19.642.712 pont a szakrendelésekre és 

diagnosztikára, valamint 2.542.560 pont a laboratóriumra. (A szakrendelési keretet 2014. februártól, 

TEK csökkenés miatt, a korábbi havi 1.637.307 pontról havi 1.636.855 pontra csökkentette az 

OTH.) 

A 2014. évben a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerint az alábbi finanszírozási feltételek vannak 

érvényben: 
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 Szakrendelések és képalkotó diagnosztika:  

a TVK keret feletti teljesítmény 100-110%-át 30%-ban, 110-120%-át 20%-ban, a 120% 

feletti részt 0%-ban finanszírozza az OEP 

 Laboratóriumi vizsgálatok: 

a TVK keret feletti teljesítményt 30%-ban finanszírozza az OEP 

2.2.3. Intézkedések 

A fentiek tükrében továbbra is fenntartjuk a 2013. év II. felében megkezdett költségoptimalizálási 

és bevétel növelési törekvéseinket, valamint középtávú szakmai tervünk mentén való 

előrehaladásunkat. 

 Szakrendelések:  

o Belső TVK elosztás alapján szigorú teljesítménykontroll megvalósításával továbbra 

is el kívánjuk kerülni a degresszív finanszírozást. 

o Új pécsi szakrendelőnk nyereséges működésének további javítására törekszünk, OEP 

finanszírozott szakrendeléseink bővítésével (kardiológia és bőrgyógyászat), valamint 

fizető ellátásaink körének szélesítésével. 

o A bőrgyógyászati szakrendelésnek a minimumfeltételekben előírt, és a 2013. évben 

megvalósult eszközfejlesztésével, a végzett beavatkozások körének bővítésével a 

kapacitás kihasználtsága javítható, szakmai színvonala emelhető (anyajegy-szűrés, 

kozmetológiai és minimál invazív sebészeti beavatkozások elvégzése). 

o A szakrendelések meghatározó beteganyagát képezik az oszteoporózisos (OP) 

(csontritkulás) betegek. Ezek ambuláns ellátása, gondozása mellett fizioterápiás 

kezelésük és fekvőbetegként rehabilitációjuk is meghatározó bevételi forrás a 

Kórház számára. Ezért ennek a beteganyagnak a megtartása, bővítése fontos, 

alapvető feladat. Ennek érdekében OP szakambulancia létrehozása a célunk. 

 Röntgen – ultrahang: vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy ezen drága képalkotó diagnosztikai 

vizsgálatok esetében a költségoptimalizációt figyelembe véve látjuk el az ellátási területen 

kívülről érkező betegeket, hasonlóan más kórházakhoz. 

 DEXA: Oszteoporózis centrumként és az oszteoporózisos betegek gondozása miatt alapvető 

lenne a helyileg elvégezhető DEXA vizsgálat. A Kórház meghibásodott denzitometriás 

készülékének javítása (szoftvercsere) közel 1 millió Ft-os költséggel járna, ehelyett pályázati 

forrásból új készülék beszerzése, addig pedig a szolgáltatás szüneteltetése mellett 

döntöttünk, 2014. április 1-től előreláthatólag 2014. szeptember 30-ig. 

 Laborvizsgálatok: szintén folytatjuk a 2013. évben megkezdett restrikciós politikát. A 

finanszírozott teljesítményt relatíve alacsonyabb önköltségű vizsgálatokból kívánjuk 

megtermelni. 

2.3. Fekvőbeteg-szakellátás 

2.3.1. Szakmai helyzetelemzés 

Ma hazánkban és világszerte az orvosi szakmában a balneoterápia és a fizioterápia ismertsége, és 
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főleg elismertsége nem megfelelő, így a Kórház nem tudja megfelelően kihasználni legfőbb helyzeti 

előnyét, a klinikailag igazolt, hatékony gyógyvizet. Az elmúlt évek fejlődése következtében a 

Gyógyfürdőkórházban zajló rehabilitáció és gyógyítás ma már igen szerteágazó tevékenység, amely 

túlmutat a pusztán gyógyvízre alapozott tevékenységeken. Ez tovább nehezíti a szakmai munka 

elismertetését az orvostársadalom és a rehabilitációs szakma berkeiben. A 2014-es év meghatározó 

lesz a rehabilitációs szakma részére, hiszen a Rehabilitációs Szakmai Kollégium ebben az évben 

tervezi tesztelésre bevezetni a kidolgozott Rehabilitációs Ellátási Programokat (REP). 

A Harkányi Gyógyfürdőkórház ismertségének és elismertségének növelése érdekében ettől az évtől 

kezdődően megbíztuk  dr. habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tanárnőt, a Debreceni Egyetem Klinikai 

Központ Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék osztályvezetőjét, egyben a 

Rehabilitációs Szakmai Kollégium tagját és a Kollégiumot támogató Tanács elnökét Kórházunkban 

a REP bevezetésének irányításával, a szakmai és tudományos működés segítésével. Így egyrészről 

biztosítani tudjuk a Kórház megfelelő reprezentációját a szakmai döntéshozók legfőbb 

grémiumában, továbbá a szakmai átszervezésben közvetlenül a szakmai döntéshozók által elvárt 

alapossággal tudunk eljárni. 

2.3.2. Kórházszintű stratégiák és feladatok 

1) Az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátás megerősítése 

 A gyógyítás/rehabilitáció orvos-szakmai feltételeinek optimalizálása, egységessé tétele 

(protokollok létrehozása), annak ellenőrzése. 

 A gyógyítás magas szintű tárgyi feltételeinek megteremtése a legmodernebb készülékek 

pályázatokon keresztül történő beszerzésével.  

 Az egyedi, a Harkányi Gyógyfürdőkórház egyedülálló jellegét kiemelő gyógyvíz és az ezen 

alapuló balneoterápia színvonalas népszerűsítése szakmai körökben (cikkekkel, 

rendezvényekkel, konferenciákkal, képzésekkel és együttműködésekkel).  

 A szakma által elismert, minősített oktatók foglalkoztatásával a szakmai munka 

minőségének növelése. Továbbá a Kórházban dolgozó, ilyen irányban motivált orvos, 

gyógytornász és diplomás ápoló kollégák minősítésének (Ph.D. fokozat) megszerzésének 

támogatása. Ennek figyelembevételével került összeállításra a gyógytornász csoport 2014. 

évi képzési terve is. 

Megnevezés Résztvevők (fő) Költség (Ft) 

Tanfolyamok, továbbképzések   1 462 000 

McKenzie C rész 3 198 000 

McKenzie D rész 2 132 000 

Trigger pont terápia 2 160 000 

Aquapad vízi ellazítási technika I. 2 39 000 

Aquapad vízi ellazítási technika II. 2 30 000 

Aquapad vízi ellazítási technika III. 2 30 000 

Kerekesszékes életmódoktatás a rehabilitációban 2 20 000 

Nordic walking tanfolyam 1 39 000 

Mulligan manuálterápia C rész 2 170 000 

Terrier II. 3 135 000 
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Terrier III. 3 135 000 

Relaxációs tanfolyamok 2 32 000 

Dorn terápia és Breuss masszázs 3 225 000 

Fascia Release System 3 117 000 

Konferenciák, kongresszusok   338 600 

Balneológiai Kongresszus 5 57 500 

FISZE VII. Kongresszusa 3 52 500 

MOMOT XI. Kongresszusa 3 16 500 

Rehabilitációs Kongresszus 3 24 000 

Ortopédiai és Traumatológiai Konferencia 3 30 000 

Magyar Gerincgyógyász Társaság Tud. ülése 3 60 000 

Magyar Kardiológusok és Szakdolgozók Konf. 3 38 100 

Magyar Nőorvos Társaság Nagygyűlése 2 30 000 

Uro-gynekológiai Konferencia 2 30 000 

 

A képzési költségek kórházi finanszírozású részének odaítéléséről az Oktatási Bizottság 

dönt, a fennmaradó összegre támogatás negyedévente a Batthyány-Than Alapítványtól 

igényelhető. 

 2014-ben alapvető és fő feladat a már korábban említett REP bevezetése lesz. A REP 

mentén kell újragondolni a Kórházban alkalmazott szakmai protokollokat. A szakmai 

protokollok kidolgozásakor gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. A szakmai 

munkát a REP mentén egységessé kell tenni. A szakmai protokollok kidolgozása és 

bevezetése után kontrolling megszervezése fontos, a kidolgozott protokollok betartásának 

ellenőrzésére. Egyensúlyt kell teremteni a legmagasabb szakmai színvonal, az orvosok 

gyógyító szabadsága és a gazdaságilag nyereséges működés között. A rehabilitációs 

szemléletet a Kórház egészségügyi szakszemélyzeténél is erősíteni kell. Folytatni kell a 

rehabilitációs ellátási protokolloknak megfelelő szervezeti egységek és differenciált 

betegellátó teamek kialakítását. 

 A tárgyi feltételek optimalizálásakor a fizioterápia területén lehetőség szerint új, modern 

eljárások bevezetésére kell törekedni. 

 A Pécsi Tudományegyetemmel és a dél-dunántúli régió megyei kórházaival szoros szakmai 

kapcsolat kialakítása szükséges. Állandó konzulens szakorvos kijelölése, aki személyesen 

tartja a kapcsolatot a régió fekvőbeteg osztályaival, továbbá aki rendszeres vizitekkel segít 

kiszűrni a rehabilitációra alkalmas betegeket. 

2) A fizetős ellátás forgalmának növelése 

Ez elsősorban marketing feladat, a Kórház egészének működése szempontjából kiemelt fontosságú. 

A marketing tevékenység mellett a következő egészségszakmai feladatok vannak: 

 együttműködések kialakítása a régió legnagyobb munkáltatóival, különböző szűrések, 

egészségmegőrző programok indítása,  

 OEP mellett más egészségpénztárakkal való együttműködés,  
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 külföldi egészségbiztosítókkal való együttműködés. 

2.3.3. Szakágak szerinti feladatok 

Elsőbbségi mozgásszervi rehabilitáció: 100 ágy. 

A rehabilitációs szakma vezető szakemberei (OORI, szakmai kollégium) ezt az ellátást tekintik az 

igazi rehabilitációnak. 

Az ellátás tekintetében a tényleges rehabilitációra kell helyezni a hangsúlyt. Ki kell jelölni azokat a 

területeket, amelyeken magas színvonalú rehabilitációs tevékenységet fogunk végezni (trauma utáni 

rehabilitáció, váll műtétek utáni rehabilitáció, neurológiai rehabilitáció, amputáltak rehabilitációja, 

ortopédiai, idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció). Ezeken a területeken a Rehabilitációs 

Szakmai Kollégium által kidolgozott és 2014-ben bevezetésre kerülő rehabilitációs protokollok 

(REP) bevezetése szükséges a Kórházunk mindennapi gyakorlatába. A Kórházban a REP-pel 

harmonizáló kezelési protokollok kidolgozása szükséges.  

Az elsőbbségi rehabilitációt a lehető leghamarabb el kell kezdeni a minél jobb eredmény elérése 

érdekében. Minél később kezdődik meg a rehabilitáció, annál kisebb eséllyel indul és annál 

kevesebb eredménnyel jár. Ennek érdekében fel kell venni a lehetséges küldő intézményekkel a 

kapcsolatot, és meg kell szervezni a rehabilitációra alkalmas betegek kiválasztásának, felvételének 

ideális szisztémáját. A küldő intézmények vezetőivel és orvosaival jó szakmai kapcsolatot kell 

kiépíteni pl. kölcsönös szakmai előadások, konzultációk szervezésével. A rehabilitációs szemléletet 

tovább kell adni, el kell fogadtatni, hogy a rehabilitáció nem egyenlő az ápolással, mert ezáltal válik 

lehetségessé, hogy a valóban rehabilitálható betegek kerüljenek felvételre. Meg kell változtatni azt a 

szemléletet, hogy Kórházunkba csak a gyógyvizes kezelést igénylő betegek érkezhetnek, és hogy a 

frissen műtött betegek rehabilitációja nálunk nem lehetséges. A magas színvonalú elsőbbségi 

rehabilitációra kiemelkedő lehetőséget nyújt a színvonalas gyógytornász háttér is.  

Feladat: 

 A jelenlegi szakmai pozíciónk megerősítése, az elsőbbségi rehabilitáción belüli 

szakterületek kijelölése, ezekre a területekre a szakmai felelősök (orvos) kinevezése és a 

kapcsolat felvétele a lehetséges küldő intézményekkel. A betegek bekerülési idejének 

lerövidítése, annak érdekében, hogy tevékenységünk megfeleljen a REP szerinti elsőbbségi 

rehabilitáció kritériumainak. A beutalási rendszer REP-nek megfelelő megváltoztatása.  

 A különböző területekre állandó konzulens szakorvos kinevezése, aki heti (szükség esetén 

napi) rendszerességgel személyesen is tarja a kapcsolatot a régió aktív mozgásszervi, 

neurológiai, érsebészeti osztályaival. 

 Távlati cél a letisztult profillal rendelkező, önálló neurológiai, traumatológiai és amputációs 

rehabilitációs részlegek létrehozása, amely egyértelmű hiány a régióban. 

Programozott mozgásszervi rehabilitáció: 110 ágy 

Elsősorban a krónikus degeneratív ízületi betegek, valamint az elsőbbségi rehabilitációban 

korábban részt vett betegek későbbi évenkénti rehabilitációi töltik ki. Mozgásszervi rehabilitációban 

ezeknél a betegeknél tudjuk leginkább kihasználni a gyógyvíz adta lehetőségeket, valamint a 

fizioterápiák széles skáláját. 
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Az ágykihasználtság 100%-os, a várakozási idő jelenleg átlagosan 1,5 év. A hosszú várakozási idő 

jelzi, hogy az a terület a betegek körében ismert és elismert, viszont ugyanez nem mondható el 

szakmai körökben is. 

Feladat: 

 A terület szakmai presztízsét növelni kell. Ehhez a magas színvonalú szakmai munka mellett 

annak jó dokumentálása, retrospektív és prospektív tanulmányokban való feldolgozása is 

szükséges. Az eredmények szakmai publikálása, országos, nemzetközi rendezvényeken való 

részvétel, előadások tartása alapvető. Oktató rendezvények, kreditpontos kurzusok 

szervezésével kell ezt a folyamatot előmozdítani, és szakmailag alátámasztani a Kórházban 

folyó marketing munkát, melynek erősítése szintén alapvető a Kórház működése 

szempontjából (elsősorban a fizetős szolgáltatások terén, melyek a gazdaságos, fenntartható 

működés elemi részei). 

 A meglévő fizioterápiás eszköztárunk kiszélesítése alapvető, eszközbeszerzési terveink 

ennek megfelelőek. 

Krónikus belgyógyászat: 85 ágy 

50 saját ágy mellett, a PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás még 

35 ágyon. Döntően olyan betegek ellátása történik itt, akiknél a súlyos belgyógyászati alapbetegség 

nagyban befolyásolja a mozgásszervi panaszaik balneoterápiás, fizioterápiás ellátását, a betegek 

biztonságos kezelése érdekében belgyógyászati felügyelet és szemlélet fontos a kezelés során, ill. a 

belgyógyászati alapbetegség monitorozása a rehabilitációs kezelés szerves része. Betegeink körében 

az obesitas általános probléma. Ez a tény is hozzájárult az obesitológiai/testsúlycsökkentő program 

létrehozásához, mely talán az országban egyedülálló módon mozgás alapú fogyasztó program. Ez a 

program a belgyógyászok vezetésével a belgyógyászati osztály keretében, kiegészítő díjas 

szolgáltatásként jelenleg is jól működik, kiterjesztése fontos lenne. A belgyógyászati osztály is 

100%-os kihasználtsággal működik. 

Feladat: 

 A területi ellátási kötelezettségnek megfelelően az ellátás biztosítása. Ezen felüli betegek 

esetén a profil tisztítása inkább a hiánynak számító anyagcsere betegségek (diabetes, 

obesitas stb.) kezelése irányába.  

 Az obesitológiai program további erősítése, szakmai körökben és a betegek körében történő 

népszerűsítése, marketing fontos feladat. 

 Az osztály 2013-ban költségszámítások alapján naponta 396 Ft veszteséggel működött. Idén 

a költségek további racionalizálásával célunk, hogy az osztály önfenntartóvá váljon. Ezt a 

célt szolgálja a természetes gyógytényezők lehetőségét kimerítő szorzó átminősítés is. 

Programozott kardiológiai rehabilitáció: 20 ágy 

A PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás 20 ágyon. Az előzetes 

„munkamegosztás” alapján a korai kardiológiai rehabilitációt a PTE I.sz. Belgyógyászati Klinika 

(dr. Szabados Eszter) végzi és az ezt követő ellátásokban vesz részt Kórházunk. Az elmúlt években 

megtörtént a kardiológiai rehabilitáció alapjainak lerakása Kórházunkban, saját tapasztalatok 

szerzésével biztonságos, jó hatásfokú rehabilitáció folyik.  
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2014. nyarán befejeződnek a konyha emeletráépítési munkálatai pályázati támogatással. A 

fejlesztés keretében új kardiológiai ambuláns rendelők kerülnek kialakításra és a pályázatból 

felszerelésük is megtörténik. Emiatt 2014-ben kardiológiai rehabilitáció területén eszközfejlesztést 

saját erőből nem tervezünk. 

Feladat: 

 Mivel a régióban jelentős a kapacitáshiány (a várakozási idő 10 hónap), a technikai háttér 

adott, az orvosi háttér erősítésével a járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátást – akár saját 

erőforrások átszervezése árán is – növelni célszerű. 

 Akár fenntartói ráhatással is, a PTE-vel tartós, legalább 5 évre terjedő szerződés megkötése 

szükséges, tekintettel arra, hogy a több 100 millió Ft-os állami/EU-s forrás csak akkor lehet 

hatékony, ha a kardiológiai rehabilitációs osztály kiszámítható struktúrával tud működni. 

Programozott nőgyógyászati rehabilitáció: 15 ágy 

2010. július 1-től a PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás 15 

ágyon, de 2012. július 1-től ismét mozgásszervi rehabilitáció keretében működik a nőgyógyászati 

ellátás azon nőbetegek részére, akik mozgásszervi problémáik mellett nőgyógyászati ellátásra is 

szorulnak. A harkányi gyógyvíz tradicionálisan jó hatású bizonyos nőgyógyászati kórképekben: 

meddőség, krónikus kismedencei gyulladás. Ezt a jó hatást sajnos a mai rehabilitációs szakma nem 

ismeri el, így a nőgyógyászati rehabilitáció fogalma sem szerepel a rehabilitációs területek között. 

Ennek ellenére fontos ezen szakterület erősítése, a további küzdelem a szakmai elismertségért. Fő 

indikációs területek: meddőség különböző formái, endometriosis, krónikus kismedencei gyulladás/ 

összenövések/fájdalom, vizelettartás zavarai, nemi szervi – kismedencei süllyedések. 

Feladat: 

 A közreműködői szerződés keretében jelenleg a PTE Programozott Mozgásszervi 

Rehabilitációs Osztályaként, ugyanakkor 0242R2201 kód alatt PTE Szülészet és 

Nőgyógyászati Klinika, Nőgyógyászati Rehabilitáció Harkány megjelöléssel működő 

osztály ellentmondásos állapotának megszüntetése. Ennek lehetséges módja a PTE, vagy 

Kórházunk alatt működő, korábban 1,2-es finanszírozású krónikus (belgyógyászati) ágyak 

átminősítése 15 db 1,8-es szorzójú önálló „krónikus nőgyógyászati betegségek balneo-

fizioterápiás ellátását” végző osztállyá. Erre példa lehet a Parádfürdői Állami Kórház 

hasonló átszervezése.  

 A Parádfürdői Kórház krónikus nőgyógyászati osztályával közösen, hasonló, vagy 

kiegészítő szakmai profilokat és tapasztalatokat figyelembe véve, korábbi felmérések és 

becslések alapján úgy tűnik, hogy a teljes hazai igényeket e két, tehát a harkányi és a 

parádfürdői nőgyógyászati – balneo-fizioterápiás hátterű osztály, max. 20-20 ágyon, a 

jelenlegi viszonyok között 1,8-szeres (tehát a rehabilitációval azonos) finanszírozással képes 

megnyugtatóan, kb. két-három hónapos befogadási időn belül kielégíteni. A tervezett 

„Krónikus nőgyógyászati megbetegedések ellátása – gyógyfürdő (balneo-fizioterápiás) 

háttérrel” megjelölésű szakterület jó megoldásnak tűnik e tevékenység besorolására a 

jövőben, de csakis 1,8-es szorzóval tartható fenn e tevékenység. 

 A finanszírozásánál feltétlenül figyelembe kell venni a „krónikus ellátásnál” lényegesen 

költségigényesebb működtetési feltételeket. Ez azt is jelenti, hogy az „általános krónikus” 

betegellátási finanszírozás (1,2-es szorzó) messze nem fedezi a működtetési feltételeket. 
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Ez utóbbit az alábbi indokolja: 

Az általános szülészet-nőgyógyászat eszköztára és vizsgáló módszerei, illetve kötelező 

minimumfeltételei (felszerelt nőgyógyászati vizsgáló és ultrahang készülék, cytológiai 

háttér, stb.) mellett a balneo-fizioterápia csaknem teljes eszköztárát is (pl. kádfürdő, 

gyógyiszap, elektroterápia, speciális egyéni gyógytorna, BEMER-terápia, elektroterápia, 

különféle pesszáriumok – ortézisek, alhasi és gerinc gyógymasszázs, klinikai pszichológia, 

dietoterápia, stb.) alkalmazza. Ezek mindegyikéhez szakmailag jól képzett szakszemélyzet 

(asszisztensek, gyógytornászok, gyógymasszőrök, osztályos nővérek, stb.) nélkülözhetetlen 

– és egyben speciális – feltétel. 

Aktív reumatológiai ellátás: 15 ágy 

A PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás 15 ágyon. A 

Rehabilitációs Szakmai Kollégium állásfoglalása alapján minden érintett rehabilitációs 

intézményben az aktív ágy megléte kritérium. Ezen túlmenően fontos, hogy a döntően 

mozgásszervi betegek rehabilitációját végző Kórházunkban aktív osztály segítse az új betegek 

kivizsgálását, korrekt diagnózis felállítását, a krónikus betegek akut panaszainak ellátását. Ez azért 

is fontos, mert Kórházunkban egy nagyon aktív ambuláns rendszer látja el a betegek gondozását. 

Gyakorlatilag 100%-os kihasználtság a cél, a leosztott HBCS-nek megfelelően. 

Feladat: 

 Beteg-utak egyszerűsítése céljából szakambulanciák (pl. reumatológiai acut ambulancia- 

sürgős esetek fogadása, oszteoporózis szakambulancia) létrehozása. 

 Betegklubok létrehozása (pl. oszteoporózis, gyulladásos gerinc- és ízületi betegségek), beteg 

oktatás a kórházi kezelés alatt – előadások, szóróanyagok, DVD a betegeknek.  

 Oszteoporózisos betegek szűrése – OP szakambulancia létrehozása (kapcsolat építés 

traumatológiával, háziorvosokkal).  

 Acut fájdalom szindróma ellátása – szorosabb kapcsolat kiépítése háziorvosokkal, 

idegsebészettel, reumatológiai szakrendelőkkel.  

 Reumatológia oktatásának megszervezése a szakorvosjelölteknek (feladatmegosztás az 

Immunológiai  Klinikával). 

 Diagnosztika  fejlesztése (polarizációs mikroszkóp beszerzése). 

 Betegregiszter létrehozása – kutatás céljából és tudományos fórumokon részvétel és 

szereplés. 

Psoriasis gondozás 

A kardiológiai rehabilitáció mellett a legnagyobb potenciál ebben az ellátásban rejlik. 

A harkányi gyógyvíz psoriasisra gyakorolt kedvező hatása régóta ismert tény, a mozgásszervi és 

nőgyógyászati betegségek mellett ez a harmadik tradicionális területe a gyógyvíz hatásának. Ennek 

igazolására a psoriasis területén a PTE Farmakológiai Intézetével folytak, ill. folynak vizsgálatok, 

melyek a jó hatást igazolják (dr. Sebők Béla, dr. Pintér Erika, dr. Szolcsányi János).  

Tiszta bőrgyógyászati rehabilitáció – a nőgyógyászathoz hasonlóan – egyelőre nem létezik a 

Rehabilitációs Szakmai Kollégium tudatában, ezért az ellátási forma megteremtésére tett 
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tárgyalások elengedhetetlenek. 

2014. októberében befejeződik a Balneológiai épület kibővítése pályázati forrásból. Ennek 

keretében 90 ágyas kórházi szárny nyílik meg psoriasisos betegek fogadására. Mivel a betegek nem 

OEP finanszírozás keretén belül lesznek ellátva, hangsúlyossá válik a balneoterápia elismertetése a 

psoriasis kezelésében mind hazai, mind külföldi szakmai körökben. Továbbá kiemelkedő lesz a 

marketing tevékenység szerepe a betegek elérésében.  

Feladat: 

 A gyógyvíz hatásosságát további vizsgálatokkal kell igazolni, melyeket nemzetközi szinten 

is publikálni kell. Amennyiben a psoriasis ellátást ily módon fel tudjuk fejleszteni, az 

jelentős bevételforrást jelenthet az intézmény számára. 

 Erőteljes marketing szükséges országos és európai szinten, mely biztosítaná a harkányi 

gyógyvíz hatásának megismertetését psoriasisos betegeken. Az ellátási forma 

megismertetése céljából fel kell venni a kapcsolatot európai meghatározó bőrgyógyász, 

psoriasis gondozó személyekkel, intézményekkel és a témával kapcsolatos kongresszusokat, 

szakmai napokat kell szervezni. 

A fenti szakági szakmai feladatok megvalósítása eszközigénnyel is jár, melynek összege Kórház 

szinten várhatóan mintegy 31.981 e Ft (ebből mintegy 5.000 e Ft kiemelt prioritású beszerzés). 

Saját erőből a teljes összeget finanszírozni nem tudjuk, ezért folyamatosan kutatjuk a lehetséges 

pályázati forrásokat. 

2.3.4. Kapacitás és finanszírozás 

Szakma Ágyszám (db) 

Korai mozgásszervi rehabilitáció  100 

Programozott mozgásszervi rehabilitáció  110 

Krónikus belgyógyászat  50 

Saját ágy összesen 260 

Mozgásszervi (nőgyógy.) programozott rehabilitáció (PTE közreműködői) 15 

Kardiológiai programozott rehabilitáció (PTE közreműködői) 20 

Krónikus belgyógyászat (PTE közreműködői) 35 

Aktív reumatológia (PTE közreműködői) 15 

Közreműködői ágy összesen 85 

Mindösszesen 345 

 

Az ágyszámok finanszírozásának optimalizálása érdekében tervezzük a közreműködői szerződés 

keretében működtetett PTE ágykapacitások felülvizsgálatát, a PTE azonban ezzel kapcsolatban még 

nem közölte álláspontját Társaságunkkal, így ennek hatását a tervben nem szerepeltetjük.  

Az OEP „A” minősítésű rehabilitációs ágyainkat 1,8-es, krónikus belgyógyászati kapacitásunkat  

1,2-es szorzóval finanszírozza. 

Kórházunk egyik – jelenleg 1,2-es szorzójú krónikus belgyógyászati ellátást nyújtó – 25 ágyas 

egységén nőgyógyászati krónikus kórképek balneo-fizioterápiára alapozott kezelését szeretnénk 

megkezdeni, a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8. számú mellékletében szereplő, 1,8-es 
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finanszírozási szorzójú „Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás” 

keretében. 

A többletkapacitás-kérelmet benyújtottuk, a TBB ülése lezajlott. Pozitív döntés esetén az értesítés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül az ÁNTSZ engedély-, és OEP szerződés-módosítási 

eljárást meg kell kezdenünk. A finanszírozási szorzó emelés havi 2.604 e Ft bevételtöbbletet jelent. 

Mivel a Bizottság döntéséről a tervkészítés időpontjáig nem tudtunk információt szerezni, a 

bevételtöbbletet nem jelenítettük meg a tervben. Pozitív döntés esetén 2014. szeptember 1-től látjuk 

reálisnak a bevétel növekedést. 

Amennyiben a Bizottság megalapozottnak tartja a harkányi gyógyvízre alapozott kezelési 

protokollok magasabb szorzóval való finanszírozását, úgy 2014. szeptemberében 1,2-es szorzójú 

krónikus belgyógyászati kapacitásunk maradék 25 ágyának vonatkozásában is pályázni kívánunk az 

emelt szorzóra. Ez utóbbi többletkapacitás-igény megítélése esetén a finanszírozási bevétel 

növekedés a 2015. évben fog megjelenni. 

2.4. Központi fizioterápia 

Célunk új kezelések bevezetése a kor fő problémáira koncentrálva (érszűkület, túlsúly, 

gerincelváltozások). 

A súlyfürdő beüzemelésével lehetővé válik a térségben máshol nem elérhető szolgáltatás nyújtása. 

A súlyfürdő szolgáltatás ismételt bevezetésének kiemelt célja a magyar OEP finanszírozott és a 

külföldi (elsősorban orosz) fizető betegek létszámának növelése, a fizikoterápiás protokoll teljes 

körűvé tétele.  

A megnövekedett gyógytorna igényekhez igazodva törekszünk a kiscsoportos ellátás feltételeinek 

javítására, termek, eszközök további fejlesztésére a Rehabilitációs pályázat keretében. 

Új fizető szolgáltatások bevezetését tervezzük: Kinezio Tape, Relaxáció, egyensúlyfejlesztő torna, 

csontritkulást megelőző torna, vízi stretching. 

3. Egyéb tevékenységek 

3.1. Élelmezés 

Az élelmezést 2014. első 7 hónapjában a 2013. évi közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó 

biztosítja, dolgozói létszámunk megtartása mellett. A DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt keretében 

várhatóan augusztusra lezárul a régi étterem és konyha felújítása. Utóbbi melegítőkonyhaként 

üzemel tovább. 

A DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt keretében mintegy 35.000 e Ft-os konyhatechnikai beszerzésre 

került sor, melynek aktiválása megtörténik 2014-ben. A projekt várható átadásától, 2014. november 

1-től a la carte ellátást kell nyújtanunk a hotelszárny vendégei részére 90 ágyon. Tekintettel arra, 

hogy az új szárny telítettségét nem tudjuk megítélni, ezért a szolgáltatások minőségi humán 

erőforrás igényének biztosítását a Kórház nem tudja vállalni.  

A megnövekedett mennyiségi és főleg minőségi elvárások következtében az élelmezési szolgáltatás 

saját erőforrásból való fenntartása nem látszik biztosíthatónak. Így új nyílt közbeszerzési eljárást 
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kívánunk indítani az élelmezés teljes kiszervezésére a dolgozói állomány leépítése mellett, 2014. 

augusztus 1-től 3 éves időtartamra. 

Az élelmezés 14 fős létszámának leépítése során létrejövő megtakarítással szemben ez évet 

terhelően merül fel a kifizetendő végkielégítések 5.000 e Ft-os összege (a dolgozók átlagos 

munkaviszonya eléri a 18 évet). 1 fő – védett korba lépése miatt – nem leépíthető, őt adminisztratív 

munkakörben tovább foglalkoztatjuk, személyi jellegű ráfordításai nem az élelmezést terhelik 

tovább. 

A közbeszerzési eljárásban feltételként kívánjuk szabni a dolgozói állomány változatlan 

feltételekkel való tovább foglalkoztatását. Amennyiben ezt jogfolytonosan sikerül megvalósítani, 

úgy a Kórház mentesülhet a végkielégítés fizetési kötelezettség alól. Ez – nem tervezetten – 5 millió 

Ft-tal tovább csökkentheti a személyi jellegű ráfordításaink összegét. 

Élelmezés ráfordításai 2013. tény 2014. terv 
terv aránya 

2013-hoz 

Élelmiszer anyag 35 388 0 - 

Személyi jellegű ráfordítás 44 073 25 102 56,96% 

Élelmezési szolgáltatási kiadás 44 362 95 092 214,36% 

Összesen 123 823 120 194 97,01% 

 

A fenti táblázat az élelmezési ráfordítások három komponensének és teljes összegének alakulását 

mutatja az utóbbi két évben, valamint 2014-re tervezetten. (Megjegyzendő, hogy a 2014. évi 

tervezett személyi jellegű ráfordításokból 5.000 e Ft a kifizetendő végkielégítések összege.) 

3.2. Mosoda 

A mosoda területén az elsődleges célkitűzés a kihasználtság további bővítése – figyelemmel 

gépparkunk technikai állapotára, valamint a kapacitáskorlátra –, illetve a szolgáltatást igénybe vevő 

partnerek körének megtartása, lehetőség szerinti bővítése a helyi szállás szolgáltatók között. 

A mosatási szolgáltatás kiszervezése nem merült fel. Ennek okai: 

 a 6 fős állomány munkahelymegtartása 

 A költséghatékonysági számítások alapján elvárt 200 Ft/kg-os mosási költséget tartani 

tudtuk 2013-ban (206 Ft/kg). További anyagköltség megtakarítási intézkedésekkel kívánjuk 

a ráfordításokat szinten tartani, lehetőség szerint csökkenteni a 2014. évben is. 

 A megnyíló szállodai szárny által támasztott pipere mosási igény magasabb minőségi 

elvárásainak a helyben végzett mosatás szoros minőségkontrollja meg tud felelni. 

Annak érdekében, hogy a szigorodó minőségi és növekvő mennyiségi elvárásoknak meg tudjunk 

felelni, mosodánk gépparkját 1 db 50 kg-os ipari mosóberendezés beszerzésével (4.200 e Ft) 

tervezzük fejleszteni. 

3.3. Műszaki háttér 

A karbantartási és műszaki tevékenységet a 2014. évben a közbeszerzésen 2013-ban nyertes 

vállalkozó végzi. A 2013. októbertől a tervkészítés időszakáig eltelt 9 hónap tapasztalatai alapján 

elmondható, hogy a karbantartási tevékenység megbízhatóvá és kiszámíthatóvá vált. 
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Végrehajtottuk a Kórház műszaki állapotának teljes felmérését, mely kiterjedt a gépészet, a 

Központi Fizioterápiás egység és valamennyi osztály (különös tekintettel a kiegészítő térítéses, 

emelt komfortfokozatú szobák) állapotára. A felmérés legfőbb pontjait az 5. számú melléklet 

tartalmazza. Az elvégzendő feladatok között prioritást élveznek azok, amelyek a munkavédelmi 

felelőssel egyeztetetten munkavédelmi szempontból veszélyesnek ítélt helyzet megszüntetésére 

irányulnak. 

Ezen halaszthatatlan feladatok elvégzésre a Kórház saját erőforrásaiból biztosítunk fedezetet. Mivel 

a teljes felújítás több tíz milliós költségvetést igényel, végrehajtására ütemtervet dolgozunk ki, a 

források biztosításának keresése mellett. 

3.4. Informatika 

2014. január 1-től bevezettük az új integrált gazdasági és gazdálkodási rendszert, mely tökéletesen 

megfelel a GYEMSZI és az államigazgatási szervek által megkövetelt jelentések és 

adatszolgáltatások elkészítésére, valamint jelentősen megkönnyíti a munkát. Ez utóbbi szempont az 

új hotelszárny megnyitásával megnövekvő számviteli-ügyviteli feladatok miatt szükséges. Az 

egyszeri fejlesztési díj nettó 1.686 e Ft, a havi szoftverkövetési és karbantartási díj nettó 163 e Ft. 

Szintén lezajlott a betegirányítási és egészségügyi szoftver integrációjának fejlesztési szakasza. A 

közbeszerzésen nyertes vállalkozó 2014. májusban adta át az új szoftvert. Az integrált 

feladatkezelés a programok közti kommunikáció hibáit eliminálva megbízhatóbb és gyorsabb 

működést biztosít, egységes rendszerbe fogva a diagnosztika, betegellátás és betegirányítás 

funkcióit. A 3 éves szerződés keretében fizetendő teljes díj bruttó 20.574 e Ft, mely nem tartalmaz 

programfejlesztési díjat, mivel a szoftver a vállalkozó birtokában marad. A 36 hónapra porlasztott 

üzemeltetési és szoftverkövetési, karbantartási díj havi bruttó 572 e Ft, mely az elkövetkező 3 évben 

nem fog emelkedni. Az új ráfordítás a 2013. évben egészségügyi, diagnosztikai és betegirányítási 

szoftverre együttesen költött havi 527 e Ft-ot 8%-kal haladja meg. A szolgáltatások során az 

elkövetkező 3 év alatt várható infláció hatását figyelembe véve ez elfogadható. 

Az idei év további hardver fejlesztési célkitűzéseit foglalja össze az alábbi táblázat, mely 

tartalmazza a már megvalósult elemeket is. 

Kiemelt prioritású beszerzések: 

   e Ft 

eszköz darabszám 
bruttó 

összesen 
megjegyzés 

gyári desktop (3 év gar.) 10 1 016 

Beszerzése 

megtörtént, forrás: 

DDOP-2.1.1. 

MS Windows + Office 10 1 080 

19" LED TFT 10 279 

Laser printer 5 222 

Hálózatos nyomtató 2 254 

HP router 1 146   

Linksys AP 10 229   

Összesen 48 3 226   
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A további fejlesztési célkitűzésekből, melyek az alábbi táblázatban láthatók, a Kórház „C” 

épületének (nővérpultjainak és orvosi szobáinak) kábelezése részben megvalósult. A teljes, mintegy 

14 milliós fejlesztési költség több évet felölelő megvalósítást és további külső – pályázati – források 

bevonását feltételezi, így a 2014. évi tervünkben csak a kiemelt prioritású beszerzések szerepelnek. 

 e Ft  

eszköz 
bruttó 

összesen 

LAN hálózat tervezése 1 000 

HP 1910-48G Switch 2 500 

Hálózat kábelezése 1 500 

IT képzés 1 000 

Korszerű kliens gépek vásárlása 5 000 

Elavult TFT monitorok cseréje 1 500 

Nyomtatók korszerűbbre cserélése 1 500 

Összesen 14 000 

 

3.4. Központi adminisztráció 

A 2013. évben lezajlott szervezeti reorganizáció után a központi adminisztrációs területen további 

átalakításokat nem tervezünk. A munkaügyi csoport élére 2014. áprilisától komoly szakmai 

tapasztalatokkal rendelkező munkaügyi vezető került felvételre. A Kórház minőségügyi (ISO) 

feladatainak intézésére, a nyugdíjba vonult minőségügyi vezető pótlására sor került egy megfelelő 

felsőfokú végzettséget szerzett főnővér átirányítására 2014. május hónaptól. 

3.5. Takarítás 

A takarítási tevékenység során a legjelentősebb változást a 2014. évben az új hotelszárny őszi 

megnyitása okozza. A takarítandó összterület mintegy 30%-kal fog növekedni. 

Mivel a hotelszárny várhatóan 2014. utolsó két hónapjában fog üzemelni, alacsonyabb, bevezető 

kihasználtság mellett, a takarító személyzet megerősítésére ezen időponttól 3 fő takarítónő 

felvételét tervezzük. Ennek 2014. évet terhelő személyi jellegű ráfordítás vonzata várhatóan 772 e 

Ft lesz. 

A saját takarítási tevékenység költségeit a 2012. évi 4.000,- Ft/m
2
-ről 2013-ban sikerült mintegy 

3.200,- Ft/m
2
-re csökkenteni. Olcsóbb takarítási anyagbeszerzési alternatívák kutatásával ezt a 

költségszintet a 2014. évben további 10%-kal csökkenteni kívánjuk. 

A mennyiségi elvárások mellett a minőségi követelmények is emelkedni fognak ez évben, ez pedig 

– különösen az utóbbi időben a takarítás minőségét ért kritikák fényében – hosszú távon a takarítási 

szolgáltatás kiszervezését fogja szükségessé tenni, melynek előkészületeit az első tapasztalatok 

függvényében a 2014. év végétől megkezdjük. Ezt a 2015. évtől, nyílt közbeszerzés útján kívánjuk 

megvalósítani, 3 évre, dolgozói állományunk megtartásával, további elbocsátások nélkül. 
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4. Humánpolitika 

4.1. Munkaszervezet, létszámgazdálkodás 

Statisztikai állományunk 2014. 05. 31-én 259 fő, munkajogi állományunk 275 fő. A Kórház 

tekintetében 2014. 05. 31-ig az alábbi állományi mozgásokról lehet beszámolni: 

Kilépett munkavállalók Belépett munkavállalók 

 Munkakör Fő Munkakör Fő Megjegyzés 

Dietetikus 2 Szakorvos 1   

Titkárnő 1 Takarító 5 1 fő próbaidő alatt felmondott. 

Ápolási igazgató 1 Dietetikus 2 1 fő közös megegyezéssel távozott 

Takarító 3 Gyógytornász 3   

Marketing referens 1 Ápolási igazgató 1   

Szakápoló 1 Ambulancia vezető 1   

Élelmezési menedzser 1 Recepciós 1   

Szakorvos 2 Ergoterapeuta 1   

Masszőr 1 Műszaki asszisztens 1   

Szakács 1 Szakápoló 1   

    Munkaügyi vezető 1   

  Szakács 2  

Összesen  14 Összesen 18 20 belépett -2 fő 

 

2014-től a pályázatoknak megfelelően a következő létszámbővítéseket vállalta a Kórház: 

DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt 

A projekt 27 fő felvételét irányozza elő, az alábbi munkakörök szerinti bontásban: 

Munkakör fő 

masszőr 4 

szakasszisztens 3 

gyógytornász 2 

ápoló 8 

szakorvos (bőrgy.) 3 

takarító 2 

egyéb kisegítő 2 

dietetikus 1 

ergoterapeuta 1 

pszichológus 1 

Összesen 27 

 

Mivel a hotelszárny várhatóan csak 2 hónapot üzemel ez évben, bevezető kihasználtság mellett, a 

személyi állomány feltöltését a 2015. évre irányoztuk elő. Kivételt képez 3 fő takarítónő, 3 fő 

recepciós, 3 fő ápoló, 2 fő portás felvétele, melyre várhatóan 2014. november 1-től kerül sor.  
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Összességében a takarító személyzet bérén kívül 2.599 e Ft személyi jellegű kiadás várható.  A 27 

fő várható bér- és járulék költsége a 2015. évben havi 6.062 e Ft lesz. 

DDOP-3.1.3. Rehabilitációs pályázat 

A pályázatban vállalt kötelező létszámbővítési folyamat során 4 fő felvételét tervezzük 2014. 

szeptember 1-től az alábbi táblázat szerinti munkakörökbe. E 4 fő 2014. évet terhelő személyi 

jellegű ráfordítás növekménye várhatóan 3.741 e Ft lesz. 

munkakör 

személyzeti igény (fő) 

vállalt 
2013-ban 

teljesült 
2014. terv 

Kardiológiai járó-beteg ellátás 7 4 3 

Kardiológiai rehabilitációs szakorvos 1 1 0 

Gyógytornász 2  2 0 

Kardiológiai szakasszisztens 1 1 0 

Gyógymasszőr 2  0 2 

Pszichológus (részmunkaidőben) 1  0 1 

Mozgásszervi rehabilitáció 3 2 1 

Neuropszichológus 1  0 1 

Logopédus 1 1 0 

Ergoterapeuta 1 1 0 

 

A 2014. évi összes létszám változást az alábbi táblázat szemlélteti: 

Létszám változás indoka Időpont 
Munkajogi 

létszám (fő) 

Statisztikai 

állomány (fő) 

Kiindulási létszám 2014.05.31. 275 259 

Élelmezés kiszervezése 2014.08.01. - 13 -  5 

DDOP-3.1.3. Rehabilitációs pályázat 2014.09.01. +  4 + 1 

DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt 2014.11.01. + 11 + 2 

Zárólétszám összesen: 2014.12.31. 277 257 

 

A 2014. év legnagyobb munkaszervezetet érintő változása a készenléti ügyeleti rendszer állandó 

ügyelettel való felváltása volt. Bár jogszabályi akadálya a készenléti ügyeleti rendszer 

fenntartásának nincs, de az új REP mentén előtérbe kerülő elsőbbségi betegellátás növeli a 

súlyosabb állapotú betegek arányát. Ezért mind szakmailag, mind erkölcsileg indokolt a magasabb 

szintű orvosi felügyelet folyamatos biztosítása. Az új rendszerre való áttérés növeli az ügyeleti 

szolgáltatásra fordított összeget, mely a 2013. évi 4.277 e Ft-ról várhatóan 7.102 e Ft-ra fog 

emelkedni. 

4.2. Bérgazdálkodás 

A 2014. április hónapjában lezajlott bérrevízió az alábbi megállapításokat hozta: 

Az örökölt béstruktúra elsősorban a Kjt.-t követő bértarifa rendszer sajátosságait képviseli. Az 

egyértelmű szenioritáson alapuló forma jelen esetben is megmutatja hiányosságait. A bérek között 

bizonyos esetekben jelentős eltérések tapasztalhatók, azaz az életkor és korábbi jogszerző idők 
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függvényében létrejövő bér az idősebb korú munkavállóknak kedvez. Az ilyen formájú 

különbségtétel a dolgozói kollektíva bizonyos csoportjai között szervezetünk jogállása tekintetében 

nem indokolt. Ezen felül az azonos besorolású munkavállalók esetében is tetten érhető, hogy 

indokolatlan különbségek mutatkoznak a bértömegben. Például egy F/4-es besorolású 

munkavállalói csoporton belül is megfigyelhetőek bizonyos eltérések, mely különbségtétel 

szakmailag és emberi erőforrás tervezés és gazdálkodás szempontjából is hibás döntések 

eredménye.  

A személyi juttatások kialakítása ad-hoc jelleget mutat. 

Az összegzés egy nagyon heterogén, nehezen átlátható és indokolható bérstruktúra, aminek 

elsődleges veszélye a bérfeszültség. A bérfeszültség kezelése jelen pillanatban kórházi 

gazdálkodásunkat figyelembe véve nem megoldható. A korábbi évek munkaszerződéseiben 

megállapított bértételeket nem vehetjük vissza, az elmaradt bérek emelésére pedig nincs forrásunk. 

Bérfejlesztéssel – a kötelező minimálbér okozta növekedésén túl – nem számolunk. Az intézmény 

bérstruktúrájának racionalizálása, az eltérések kezelése, egy egységes, objektív bérezési struktúra 

kialakítása lenne szükséges, de amíg a Kórház gazdálkodása nem teszi ezt lehetővé, nem is érdemes 

fejlesztési javaslatokat, akcióterveket megfogalmazni.  

Egy egységes bérstruktúra kialakításának szükségességét az alábbi szempontok is érzékeltetik. 

Pro Kontra 

Egyszerűbb, átláthatóbb Nincs tekintettel a tapasztalatra 

Tervezhetőbb Nehéz alkalmazni heterogén sokaságra 

Csak a munkakör „értékét” 

tartja szem előtt, objektív 
Eltörli a szokásjogokat, feszültséget kelt 

Megszünteti a bérfeszültséget Az egyéni értékelési szempontok háttérbe szorulnak 

„Igazságos” Bevezetése munkáltatói oldalról komoly elhivatottságot 

igényel  

 

Munkáltatói oldalról egyértelműen az átláthatóság és tervezhetőség a legfontosabb pozitívum. 

Azonban a munkavállalói kör esetében sem szabad lebecsülni a morált pozitívan befolyásoló és a 

bérfeszültséget kezelő adottságait.  

Az egységes béren felüli juttatások szerkezete is felülvizsgálatot igényel. Jelen pillanatban havi 

5.000 forint értékű Erzsébet utalványt és ugyanilyen mértékű önkéntes egészségpénztári befizetést 

juttatunk a dolgozóinknak. A közteher mértéke a fent említett formák esetében 2014-ben a 

kedvezményes adózású korlátig egységes. Kiadást növelő értéken csak az Allianz egészségpénztári 

befizetés mutatkozik, mivel évi 34.500 forintig élhetünk a kedvezményes 14%-os EHO mértékével. 

Ennek függvényében a juttatás teljes eltörlését tervezzük a 2014. szeptember havi bértől, azzal, 

hogy aki igényli, annak részére – munkabérét terhelően – a Kórház fenntartja az egészségpénztári 

hozzájárulás fizetését. Természetesen azért, hogy megtarthassuk munkavállalóink nettó bérének az 

értékét, más kedvezményes adózású juttatási formákra történő átállás szükséges. 

A béreink bruttó mértéke – más, a régióban hasonló profillal működő szervezetekkel történt 

összehasonlítás alapján – kielégítő. A munkaerőpiaci pozíciónk erős, béreink és szakmai 

feltételeink vonzás képessége nagyobb mint más szervezeteké. Munkaerőigényünk könnyen 

kielégíthető. 
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Az eddig kifejtett valamennyi hatás – élelmezés kiszervezése, pályázati létszámemelés, 

egészségpénztári hozzájárulás megszüntetése, stb. – figyelembevételével a személyi jellegű 

ráfordítások 2014. évi terve 852.268 e Ft. A személyi jellegű ráfordítások összetételét, illetve az 

előző évekhez való viszonyát a 8.2. fejezetben tárgyaljuk. 

4.3. Oktatás, képzés 

Az áprilisi bérrevízió mentén párhuzamosan elkészült egy kezdeti kompetencia leltár, mely 

mindenképp bővítésre szorul.  

Oktatási-fejlesztési irányok megfogalmazása, szükséges kompetenciák megszerzésének támogatása, 

kiemelkedő szakmai felkészültség biztosítása a feladata a humánpolitika oktatás, képzés 

tevékenységének. A „teljes” értékű kompetencialeltárnak tartalmaznia kell a munkavállaló 

végzettségeit, azokat mikor és melyik oktatási intézményben szerezte, milyen korábbi szakmai 

tapasztalattal bír. Idegen nyelv tudása, és hogy mikor lépett be a szervezetbe szintén fontos mutatók 

az egyéni kompetencia halmaz megállapításakor. A személyes kompetenciák a betöltött munkakör 

jelenlegi elvárásai, a munkakör jövőbeni igényei és a szolgáltatási színvonal növelésének érdeke 

együttesen határozza meg a feljesztési irányokat.  

Célunk a jól felkészült személyzet biztosítása, melyen belül különösen fontosnak tartjuk, hogy 

szakszemélyzetünk többszakmás, több területen tevékenykedő kollegákból álljon. A Kórház 

erőforrásai a 2014. évre évi 2.000 e Ft oktatási keretet engednek meg. A keret elosztásáról 

negyedévente az Oktatási Bizottság dönt. A keretet meghaladó összegeket a dolgozók negyedévente 

pályázhatják a Batthyány - Than Alapítványnál. 

5. Marketing tevékenység 

A marketing tevékenységünkben a 2014-es évre vonatkozóan az alábbi feladatokat fogalmaztuk 

meg. 

5.1. Együttműködés és közös marketing tevékenység 

 A megkezdett feladatok folytatása: a Kiemelt projekt megvalósulásával járó marketing 

tevékenyégben való együttműködés a Publicity-Aim Kft-vel. 

 A létrejövő Harkányi Psoriasis Centrum (továbbiakban HPC) piaci bevezetése, 

együttműködve a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban HTE), Harkány Város 

Önkormányzatával, a Gyógyfürdő Zrt-vel, Thermal Hotellel, Hotel Drávával, Komfort Hotel 

Platánnal, és a programhoz kapcsolódó további szolgáltatókkal. 

 A HPC szolgáltatásainak értékesítéséhez a személyi feltételek megteremtése. 

 Együttműködés mind a HTE-vel, mind a HPC partnerekkel, részvétel az általuk szervezett 

programokon, tanfolyamokon, közös tanulmányutakon, kiállításokon, vásárokon, valamint 

megjelenés az általuk készített kiadványokban.  

 A partnerek szabadidős programjainak jutalékért történő kiajánlása a Kórház és a HPC 

betegei/vendégei részére. 



A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft 2014. évi Üzleti Terve 

23 

 A meglévő beutaztató kapcsolatok ápolása, új partnerek keresése. 

 A közreműködő utazási irodákon keresztül érkező, valamint a meglévő visszajáró külföldi 

fizető betegek fogadása, és a kapcsolatok tovább építése. 

 Együttműködés a magyarországi psoriasis betegszervezetekkel és egyesületekkel, részvétel 

és előadások tartása az általuk szervezett rendezvényeken. Kapcsolatfelvétel további – a 

Kórház szakterületeire nézve releváns – betegszervezetekkel. 

 A külföldi piacokról – elsősorban a FÁK országaiból – utaztató cégekkel való 

kapcsolatépítés, orosz nyelvi képzések a személyzetnek. 

5.2. Egészségszakmai és általános marketing célok 

 Szakmai elismertség erősítése országon belül és külföldön: 

o A Kórházba beutaló szakmák orvosainak folyamatos informálása a területüket érintő 

kérdésekben.  

o A Kórház orvosai és szakdolgozói által szervezésre kerülő konferenciákhoz és 

kreditpontos képzésekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

o Negyedévente belföldi és külföldi szakmai publikációk megjelentetésében való 

közreműködés. 

 Kapcsolatépítés és információs anyagok készítése a szakmai szervezetek – OORI, ORFI, 

DEOEC, Semmelweis Egyetem – részére. 

 Az új beteg-beutalási rendhez kapcsolódó fizetős szolgáltatások bevezetése. 

 Az OEP által nem finanszírozott szolgáltatásaink ismertté tétele (psoriasis program, 

nőgyógyászati program). 

 Az elérhető fizetős szolgáltatások ismertségének és kihasználtságának növelése. 

 A bőrgyógyászati, mozgásszervi és nőgyógyászati rehabilitációs osztályokon a fizető 

betegek körének növelése. 

5.3. PR és sajtó 

 Az év folyamán különböző akciók a fizetős szolgáltatások népszerűsítésére, ezekhez 

kapcsolódó hirdetések, reklámanyagok, árjegyzékek, belső bizonylatok készítése. 

 PR cikkek és hirdetések megjelentetése. 

 Információs anyagok készítése mind külső és belső marketinges célokra. 

 Szakterületeket, szolgáltatásokat bemutató kisfilmek készíttetése. 

5.4. Honlapok gondozása és online marketing 

 A honlapok karbantartásáért felelős személyek meghatározása. 
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 A www.harkanykorhaz.hu honlap továbbfejlesztése és naprakészen tartása, mind magyar, 

mind az idegen nyelveken a mai információs elvárásoknak megfelelően (interaktív elemek 

telepítése). 

 A www.psoriasiscentrum.hu honlap idegen nyelvű oldalainak feltöltése, mind 

egészségszakmai, mind turisztikai szempontból. 

 Internetes újság elindítása, mely minimális költséggel jár, de széles rétegek számára hordoz 

információt, reklámértéke jelentős. 

6. Közbeszerzések 

A 2014. évi közbeszerzési tervet a 6. számú melléklet tartalmazza. 

7. Pályázatok 

DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt 

A Kiemelt pályázat (DDOP-2.1.1/E-09-2f) zárása 2014-ben történik meg, így fel kell készülni a 

záró kifizetési kérelem elkészítésére és a vele összefüggésben lévő helyszíni ellenőrzésekre. A 

pályázat zárása projekt szinten megköveteli a könyvvizsgálói jelentés készítését. Főbb pénzügyi 

feladatok:  

 a pályázat támogatási keretének teljes felhasználása; 

 kiegészítő forrás biztosítása (65.000.000,- Ft) a pótmunkákra, melyek nem elszámolhatóak a 

pályázatban; 

 szükséges átcsoportosítások kezdeményezése; 

 használatbavételhez szükséges hatósági eljárási díjak kifizetése (500.000,-Ft) pályázatban 

nem tervezett és nem is elszámolható költség; 

 E.ON gáz hálózatfejlesztési díjának megfizetése (9.000.000,-Ft), pályázatban nem tervezett 

és nem is elszámolható költség. 

DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt  

A Rehabilitációs pályázat (DDOP-3.1.3/C-11) zárása 2014-ben szintén megtörténik várhatóan a 

Kórház részéről, de a konzorcium egésze csak 2015-ben zárja a projektet. Fel kell készülni a záró 

kifizetési kérelem elkészítésére és a vele összefüggésben lévő helyszíni ellenőrzésekre. A pályázat 

zárása projekt szinten megköveteli a könyvvizsgálói jelentés készítését. Főbb pénzügyi feladatok:  

 kiegészítő munkák elszámolása pályázati keret terhére; 

 pótmunkák elszámolása pályázati keret terhére; 

 el nem számolható eszközbeszerzés költségfedezete (6.735.100,-Ft); 

 kormányrendelet által biztosított plusz források lehívása (45.000.000,-Ft); 

http://www.harkanykorhaz.hu/
http://www.psoriasiscentrum.hu/


A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft 2014. évi Üzleti Terve 

25 

 használatbavételhez szükséges hatósági eljárási díjak kifizetése, pályázatban nem kalkulált 

összeg. 

Lezárt pályázatok fenntartási kötelezettségeinek elvégzése 

A lezárt pályázatok esetében 6 havonta fenntartási jelentést kell írni és rögzíteni az EMIR 

rendszerben. 

Új pályázatok beadása 

Figyelembe véve a hazai és a 2014-2020 közötti Európai Uniós pályázati felhívásokat, meg kell 

valósítani a Kórház energetikai fejlesztéseit, a gépészetének cseréjét, a termálvíz vezetékrendszer 

cseréjét, a liftek cseréjét, a fel nem újított épületszárnyak felújítását. 

8. Az üzleti terv főbb számainak bemutatása 

Az üzleti terv a 2014. évre vonatkozóan tételes havi, költségnemi bontásban készül. A terv Excel 

modellben kerül elkészítésre, mely tartalmazza a részletes bevételi, költség, illetve ráfordítás 

adatokat, a beruházási kiadásokat, valamint az eredmény-kimutatás terv- és tényadatait.  

A terv bázisa a 2013. évi érték, amely az éves beszámoló alapját is képezte.  

A tervezés során az alábbi táblázat szerinti főbb peremfeltételeket vettük figyelembe: 

Peremfeltétel 2014. 

Fogyasztói árindex, előző év = 100 % 102,5 % 

HUF/EUR árfolyam 305 Ft/EUR 

OEP kasszasöprés 0,- Ft 

 

8.1. Bevételek 

A Kórház 2014. évi bevételei az OEP által finanszírozott összegből (fekvőbeteg-ellátás, járóbeteg-

ellátás, gyógyfürdő szolgáltatás), a fizető betegektől származó bevételekből, a pályázaton elnyert 

támogatásokból, az értékesített szolgáltatások (mosoda, étkeztetés) bevételeiből, valamint az egyéb 

bevételekből tevődnek össze.  

Összességében a 2014. évre 1.690.306 e Ft bevételt terveztünk, amely 47.787 e Ft-tal (kb. 2,9 %) 

magasabb az előző évinél. 

A bevételek részletes megoszlását a következő táblázat ismerteti: 

    e Ft 

megnevezés 
2013. évi 

tény  

2014. évi 

terv 

eltérés 

bázistól  
%-ban  

Járóbeteg-ellátás OEP 81 640 81 825 185 100,2% 

Járóbeteg-ellátás fizető 27 696 29 571 1 875 106,8% 

Szolgáltatási bevételek 32 978 37 038 4 060 112,3% 

Fekvőbeteg-ellátás fizető 109 389 158 133 48 744 144,6% 
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    e Ft 

megnevezés 
2013. évi 

tény  

2014. évi 

terv 

eltérés 

bázistól  
%-ban  

Fekvőbeteg-ellátás  OEP 1 161 634 1 161 632 -2 100,0% 

Egyéb bevételek 133 740 115 503 -18 237 86,4% 

Pénzügyi műveletek bevételei 18 838 12 250 -6 588 65,0% 

Rendkívüli bevételek 67 787 87 330 19 543 128,8% 

Aktivált saját előállítású készletek  8 817 7 024 -1 793 79,7% 

összesen:  1 642 519 1 690 306  47 787 102,9% 

 

Járóbeteg-ellátás OEP 

A járóbeteg-ellátás OEP-től származó bevételeinek érdemi növekedésével nem számoltunk, mivel 

információk hiányában a Rehabilitációs projekt keretében várható TVK növelés bevételhatását 

felelősen nem jeleníthettük meg itt. Amennyiben az ellátások a projekt zárása után, 2014. 

szeptembertől elindulnak, 2 M Ft nem tervezett bevétel növekedés várható. 

Járóbeteg-ellátás fizető 

A fizető járóbeteg-ellátás tervezett bevételnövekménye közel 7 % (1.875 e Ft). A 

bevételnövekményt új szolgáltatásainktól – lymphdrainage, súlyfürdő, száraz szénsav kezelés – és 

wellness medencénk jobb kihasználásától reméljük. 

Szolgáltatási bevételek 

A szolgáltatási bevételek 12,3%-os növekedésével kalkulálunk 2014-ben (4.060 e Ft). Ez 

elsősorban a bérmosási bevételek növekedésének, illetve a bérleti díjbevételek emelkedésének 

következménye. A Kórházunk által bérbe adott fodrászat, gyógyászati segédeszközbolt és büfé, 

valamint a hotelszárnyban kialakítandó helyiségek (fodrászat, kozmetika) bérleti jogát nyílt licit 

eljárás keretében kívánjuk „értékesíteni”, amelytől mintegy 30%-os díjnövekményt várunk. A 

Kórház udvarában található parkolóhelyek üzemeltetésének rendjét is át kívánjuk alakítani a 

bevételnövelés érdekében. 

Fekvőbeteg-ellátás fizető 

A fizető fekvőbeteg-ellátás jelentős, közel 45 %-os (48.744 e Ft) növekedésével kalkulálunk a 

2014. évi tervben. Ennek legmeghatározóbb tényezője a hotelszárny 2014. utolsó két hónapjában 

termelt bevétele. A kezdeti 25%-os kapacitáskihasználtság esetén összesen mintegy 37 millió Ft 

bevétel várható, nagyrészt a Kórház, a Roszatom Alapszakszervezete, valamint az ő betegeik 

beutazását koordináló cég között 2014. áprilisában megkötött háromoldalú együttműködési 

megállapodás (7. sz. melléklet) és az ezt követő további egyeztetések, mint a Roszatom és a ZATO 

Zárt Atomvárosok magasrangú delegációjának 2014. június 23-29. közötti harkányi 

munkalátogatása (a delegáció tagjainak listáját a 8. sz. melléklet tartalmazza), valamint az Üzleti 

Terv készítésének idején a beutaztató cég által prognosztizált kb. 15%-os betegforgalom alapján (9. 

sz. melléklet). Ennek köszönhetően 2014. november-december hónapok folyamán az orosz betegek 

tervezett 50-60 fős létszámával és 1600 EUR/2 hét díjjal számolva kb. 26 millió Ft árbevétellel 

kalkuláltunk. 
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A növekedés másik forrását (8.339 e Ft) az emelt komfortfokozatú szobák esetében 2014. május 1-

től végrehajtott 14%-os díjemelés adja. Megemítendő továbbá a Dunaferr-rel fizető fekvőbeteg-

ellátásra kötött keretszerződés. Az együttműködés bevezető szakaszában ettől mintegy 2.300 e Ft 

bevételt várunk. 

Fekvőbeteg-ellátás OEP 

A Kórház legjelentősebb bevételi tételét képező fekvőbeteg-ellátás bevételeinek szinten tartásával 

számolunk 2014-ben, tekintettel arra, hogy finanszírozási alapdíj emelésre a 2014. évben sem kerül 

sor az OEP részéről.  

Mivel a 25 ágyat érintő többletkapacitás-igényünk elbírálásának eredményéről nem rendelkezünk 

információval, ezt a finanszírozási összeg növekményt (havi 2.604 Ft) nem kalkuláltuk be. 

Egyéb bevételek 

Az egyéb bevételek 13,6%-os csökkenésével számolunk 2014-ben, mely mintegy 18.237 e Ft-ot 

jelent. Ennek egyik oka az, hogy nem számolunk semmilyen kiegészítő támogatással az OEP 

részéről (struktúraváltási támogatás, kasszasöprés és szállítói állomány finanszírozás címén). 

Továbbá 2013-ban itt került elszámolásra a Kiemelt projekt nyilvánosságának biztosítására kapott 

támogatás, azonban 2014-ben ilyen jogcímen egyéb bevétel már nem várható. Ugyanakkor itt 

jelentkezik a 2014-ben a STRABAG-MML Kft. által a betegélelmezésnél kialakult vis major 

helyzetre való tekintettel a Kórház javára kártalanítási megállapodásban elismert 11 M Ft. 

Pénzügyi műveletek bevételei 

A pénzügyi műveletek bevételei kapcsán a 2013. évi bázis adatokhoz viszonyítva várhatóan 6.588 e 

Ft-os csökkenés fog bekövetkezni. A beruházási hitelhez kapcsolódó lekötött betét összege a 2014. 

évben fokozatosan csökkenni fog, ez a kamatbevételekre is hatással van. 

Rendkívüli bevételek 

A rendkívüli bevételek (87.330 e Ft) között a pályázati támogatásból megvalósított beruházások 

támogatási bevételének értékcsökkenéssel arányos elszámolásával kalkulálunk, melyből 45 M Ft a 

támogatással szemben évenként elszámolt értékcsökkenés összege, és mintegy 42 M Ft a Kiemelt 

és Rehabilitációs projekt támogatásával szemben elszámolt összeg. 

8.2. Ráfordítások 

Ráfordításaink tervezett összege a 2014. évre 1.663.251 e Ft, amely a 2013-as értékekhez 

viszonyítva 21.458 e Ft (1,3 %) növekedést mutat. A Kórház ráfordításainak meghatározó részét 

továbbra is a személyi jellegű ráfordítások adják, jelentős összegű az anyagjellegű ráfordítások, 

valamint az értékcsökkenés összege is. Az egyes költség- és ráfordítás kategóriák tervszámainak 

alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

    e Ft 

megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 

terv 

eltérés 

bázistól 
%-ban 

Anyag jellegű ráfordítások 403 404 430 524 27 120 106,7% 

Személyi jellegű kiadások 892 659 852 268 -40 391 95,5% 

Értékcsökkenési leírás 158 617 176 577 17 960 111,3% 
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    e Ft 

megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 

terv 

eltérés 

bázistól 
%-ban 

Egyéb ráfordítások 111 829 130 823 18 994 117,0% 

Pénzügyi ráfordítások 71 651 73 059 1 408 102,0% 

Rendkívüli ráfordítások 3 633 0 -3 633 -         

Összesen 1 641 793 1 663 251 21 458 101,3% 

Anyagjellegű ráfordítások 

Az anyagjellegű ráfordítások 2014. évre tervezett összege 430.524 e Ft, mely mintegy 27.120 e Ft-

tal (6,7%) haladja meg a 2013. évit. Ennek okait, illetve az anyagjellegű ráfordítások összetételét a 

következő táblázatban foglaltuk össze. 

    e Ft 

megnevezés 
2013. évi 

tény  

2014. évi 

terv 

eltérés 

bázistól  
%-ban  

Anyagköltség 226 542 198 960 -27 582 87,8% 

Igénybevett szolgáltatások 151 309 202 166 50 857 133,6% 

Egyéb szolgáltatások értéke 21 406 25 251 3 845 118,0% 

ELÁBÉ, eladott szolgáltatások 4 147 4 147 0 100,0% 

Összesen 403 404 430 524 27 120 106,7% 

Az anyagköltségek terén a bázisidőszakhoz képest jelentős, több mint 27 millió Ft-os megtakarítás 

látszik. Ennek oka, hogy míg 2013-ban 35.388 e Ft értékben történt élelmezési anyagbeszerzés, 

ennek értéke 2014-ben 0 Ft. Ezzel párhuzamosan az alapanyagköltség az élelmezési szolgáltatási díj 

növekedésében fog szerepet betölteni. 

Szigorú gazdálkodással, a munkaruha és egyéb anyagbeszerzés költségeinek csökkentésével, 

valamint a karbantartás kiszervezésével a műhely anyagbeszerzés megszűnésével további 8.453 e Ft 

megtakarítást tervezünk. 

Az anyagköltségek legjelentősebb részét az energia költségek teszik ki. Itt a hotelszárny 2014. év 

utolsó hónapjaira megjelenő rezsiköltségének növelő hatása, valamint az infláció és az a tény, hogy 

kimaradtunk a GYEMSZI gáz közbeszerzéséből, mintegy 9,2%-os (11.165 e Ft) költségnövekedést 

indukál 2013-hoz képest. 

Az igénybevett szolgáltatások összege 50.857 e Ft-tal (33,6%) nő a bázisidőszakhoz képest. Ez a 

kiszervezések következménye. A műszaki tevékenység kiszervezése mintegy 15.540 e Ft-tal, az 

élelmezés 2014. augusztus 1-től tervezett kiszervezése mintegy 50.730 e Ft-tal, az új ügyeleti 

rendszer mintegy 2.825 e Ft-tal emeli az igénybevett szolgáltatások bázis évi összegét. Egyéb 

szolgáltatásfajták – például a jogi, gazdasági szolgáltatások – területén megcélzott megtakarítás 

viszont csökkenti a tervértéket. A 2014. évben nem jelenik meg a Kiemelt projektre 2013-ban 

költött 14.791 e Ft reklám költség sem. 
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Egyéb szolgáltatások 

Az egyéb szolgáltatások vonatkozásában 2014-ben 3.845 e Ft  költség növekedéssel (18,0%) 

számolunk. A külső konyháról műanyag dobozokban szállított ebéd miatt az elszállítandó szemét 

mennyisége jelentősen nőtt, ez az ürítések sűrűsödése miatt emeli hulladékszállítási költségeinket. 

Ezt a negatív tendenciát szerencsésen kioltja a gyógyszertárunk üzemeltetésére kötött szerződés 

előnyös feltételrendszere, mely várhatóan 400 e Ft megtakarítást fog okozni éves szinten. 

Személyi jellegű ráfordítások 

Ezen költségcsoport értéke 2014-ben 852.268 e Ft, mely 4,5%-kal, 40.391 e Ft-tal alacsonyabb az 

előző évinél. A megtakarítás oka a tavalyihoz képest jelentősen csökkent állományi létszám, 

valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések terén tervezett megtakarítást indukáló intézkedések. 

    e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások 
2013. 

tény 

2014. 

terv 

eltérés 

bázistól  
%-ban  

Bérköltség 631 421 610 951 -20 470 96,8% 

Személyi jellegű egyéb kifizetés 91 749 73 454 -18 275 80,1% 

Járulékok 169 489 167 863 -1 626 99,0% 

Összesen 892 659 852 268 -40 391 95,5% 

 

Értékcsökkenés 

Az értékcsökkenés 2014. évi tervezett értéke 176.577 e Ft, amely 11,3%-kal, azaz 17.960 e Ft-tal 

magasabb a 2013. évi értékcsökkenés összegénél.  

Előzetes számítások és a rendelkezésre álló számlák alapján a DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt 

keretében az új hotelszárnyra aktivált építés, bútorok, konyhatechnikai és orvostechnikai eszközök 

időarányos értékcsökkenése ebből várhatóan 14.461 e Ft lesz.  

A DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt keretében beszerzésre és az év folyamán aktiválásra kerülő, több 

mint 80 millió Ft értékű bútor esetében a tervkészítés időpontjában csak kalkulálni tudtuk a 

kisértékű eszközök arányát, de így is valószínűsíthető, hogy két pályázati projektünkre a 2014. 

évben összesen csaknem 60 millió Ft értékben fog aktiválásra kerülni kis értékű tárgyi eszköz. 

Mivel ezen teljes összeg azonnali, egy összegben való leírása a Kórház gazdálkodása számára egy 

üzleti éven belül elviselhetetlen terhet jelentene, élni kívánunk a Számviteli törvény nyújtotta 

lehetőséggel, és a kis értékű eszközök leírását 3 év alatt tervezzük a Kórház számviteli politikájának 

ez irányú módosítása mellett. 

Egyéb ráfordítások 

Az egyéb ráfordítások 2014. évi tervezett értéke 130.823 e Ft, amely 18.994 e Ft-tal (17,0 %-kal) 

magasabb a 2013. évi értéknél. Az egyéb ráfordítások között a vissza nem igényelhető ÁFA és az 

iparűzési adó minimális növekménnyel számolunk. További 17.800 e Ft értékű kiadással kell 

számolnunk a Rehabilitációs pályázat megvalósítása közben kialakult vis maior helyzet miatt, 

melynek következtében a betegélelmezés külső helyszínről történő szállítással oldható meg 

Kórházunkban, és ennek során a közbeszerzésen nyertes vállalkozónak jelentős költségei merülnek 

fel (a főzéshez kapcsolódóan rezsi, személyi, csomagolási és szállítási költségek). 



A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft 2014. évi Üzleti Terve 

  

30 
 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

A pénzügyi műveletek ráfordításainak 2014. évre tervezett összege 73.059 e Ft, amely 1.408 e Ft-

tal (2 %-kal) haladja meg a 2013. évi pénzügyi ráfordításokat. Itt a beruházási hitel kamatai 

forintértékének minimális növekedésével számolunk, a Ft esetleges árfolyam romlása miatt. 

Rendkívüli ráfordítások 

Rendkívüli ráfordítással Társaságunk a 2014. évben nem számol. 

8.3. Eredmény-kimutatás 

     e Ft 

Sor Megnevezés 
2013. évi 

tény (1) 

2014. évi 

terv (2) 

eltérés 

(2)-(1) 

eltérés 

% 

(2)/(1) 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 413 337 1 468 199 54 862 103,9% 

02. Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 0  - 

I. Értékesítés nettó árbevétele 1 413 337 1 468 199 54 862 103,9% 

03. Saját termelésű készletek áll. változása 0 0 0  -  

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 8 817 7 024 -1 793 79,7% 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 8 817 7 024 -1 793 79,7% 

III. Egyéb bevételek 133 740 115 503 -18 237 86,4% 

05. Anyagköltség  226 542 198 960 -27 582 87,8% 

06. Igénybe vett szolgáltatások  151 309 202 166 50 857 133,6% 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 21 406 25 251 3 845 118,0% 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 3 483 3 483 0 100,0% 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 664 664 0 100,0% 

IV.  Anyagjellegű ráfordítások  403 404 430 524 27 120 106,7% 

10. Bérköltség  631 421 610 951 -20 470 96,8% 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések  91 749 73 454 -18 295 80,1% 

12. Bérjárulékok  169 489 167 863 -1 626 99,0% 

V.  Személyi jellegű ráfordítások  892 659 852 268 -40 391 95,5% 

VI.  Értékcsökkenési leírás 158 617 176 577 17 960 111,3% 

VII. Egyéb ráfordítások  111 829 130 823 18 994 117,0% 

  ebből értékvesztés 438 0 -438 0,0% 

A./ Üzemi, üzleti tevékenység eredménye -10 615 534 11 149 5,0% 

13. Kapott osztalék, részesedés 0 0 0  - 

14. Részesedések érték. árf.nyeresége 0 0 0  - 

15. Befektetett eszk. kamata és árf.nyeresége 0 0 0  - 

16. Egyéb kapott kamatok 18 480 12 000 -6 480 64,9% 

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 358 250 -108 69,8% 

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele 18 838 12 250 -6 588 65,0% 

18. Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége 0 0 0  -  

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf. 69 274 70 660 1 386 102,0% 

20. Részesedések, értékpapírok értékvesztése 0 0 0  - 

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2 377 2 399 22 100,9% 

IX. Pénzügyi műveletek kiadásai  71 651 73 059 1 408 102,0% 
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     e Ft 

Sor Megnevezés 
2013. évi 

tény (1) 

2014. évi 

terv (2) 

eltérés 

(2)-(1) 

eltérés 

% 

(2)/(1) 

B./ Pénzügyi műveletek eredménye -52 813 -60 809 -7 996 115,1% 

C./ Szokásos vállalkozási eredmény -63 428 -60 275 3 153 95,0% 

X. Rendkívüli bevétel  67 787 87 330 19 543 128,8% 

XI. Rendkívüli kiadás 3 633 0 -3 633  -  

D./ Rendkívüli eredmény 64 154 87 330 23 176 136,1% 

E./ Adózás előtti eredmény 726 27 055 26 329 3726,6% 

XII. Adófizetési kötelezettség  0 0 0  -  

F./ Adózott eredmény 726 27 055 26 329 3726,6% 

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 0  -  

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 0  -  

G./ Mérleg szerinti eredmény  726 27 055 26 329 3726,6% 

Fenti kiadás és bevétel adatok fényében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. 

2014. évi gazdálkodásának eredménye terveink szerint 27.055 e Ft pozitív mérleg szerinti eredmény 

lesz. 

Az üzemi-üzleti tevékenység eredménye 534 e Ft nyereséget fog mutatni, mely 11.149 e Ft-tal 

kedvezőbb, mint a 2013. évben kialakult üzemi-üzleti eredmény. Semmilyen plusz forrással nem 

számolunk, a kiadás oldalon a legrosszabb verzióval számolunk. 

8.4. Beruházások és felújítások 

A 3.3. pontban és az 5. sz. mellékletben bemutatott, prioritást élvező felújítási munkák elvégzésére 

2014. májusában kivitelezői szerződés került aláírásra az Alinea Kft-vel 37 millió Ft értékben. A 

meghibásodott kis liftünk felújítása, valamint egyéb, műszaki szükségszerűség miatt elvégzendő 

kivitelezési munkák – összesen 14 M Ft értékben - várhatóan 2014. szeptember végére elkészülnek 

a STRABAG-MML Kft.-vel kötött szerződés alapján. 

Az „A” épület vizesblokkjai teljes felújításra szorulnak. Annak ellenére, hogy ezek a helyiségek 5-6 

évvel ezelőtt voltak felújítva, a helyi személyzet többször is balesetveszélyes helyzetet jelzett, ami a 

betegellátás biztonságosságát is veszélyezteti. A felújítás költsége megközelítőleg 20 millió Ft. 

Indokolt lenne a 4 évvel ezelőtt beépített nagy liftünk felújítása is, kb. 3 millió Ft összegben. 

A legsúlyosabb és rendkívül költségigényes probléma a gépészetünk leromlott állapota, amely miatt 

növekvő gondokkal kell szembenéznünk. Egyrészt épületgépészeti szakértői vélemény (10. sz. 

melléklet) alapján a termálvíz biztosítása Kórházunk részére jelenleg nem megnyugtató, mely a 

Kórház profiljából következően akár a működés azonnali leállásával járhat. Másrészt utólag derült 

ki, hogy az új épületszárny leendő beüzemelésénél a megfelelő víznyomást nem tudjuk majd 

biztosítani, így annak használatba vétele kritikussá válik, amennyiben a szakvéleményben javasolt 

kivitelezési munkálatokat illetve a hosszadalmas engedélyezési eljárásokat nem kezdjük meg 

haladéktalanul. A költségbecslés 42.036 e Ft-os tétele azonos a Kórház korábbi vis major igény 

jelzéseiben (még 45 M Ft becsült költséggel) szereplő termálvízgépházzal, ehhez képest 20 M Ft az 

az összeg, mely az utólag feltárt probléma megoldását jelentő tároló miatt szükséges. Tekintettel 
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arra, hogy fenntartói támogatást nem kapunk, saját erőből kell a fedezetet biztosítanunk, mivel a 

felvázolt műszaki problémák megoldása tovább nem halasztható. 

8.5. Mérlegterv 

Kórházunk vagyontervét (mérlegterv) a következő táblázat ismerteti:  

                    e Ft 

Sor Megnevezés 2013. év - tény 2014.  év - terv 

A. Befektetett eszközök 4 955 197 5 326 419 

I. Immateriális javak 47 520 50 661 

II. Tárgyi eszközök 4 906 345 5 274 778 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 332 980 

B. Forgóeszközök 809 261 305 320 

I. Készletek 8 246 8 300 

II. Követelések 329 391 196 320 

III. Értékpapírok 0 0   

IV. Pénzeszközök 471 624 100 700 

C. Aktív időbeli elhatárolások 176 601 66 962 

Eszközök összesen 5 941 059 5 698 701 

 

Sor Megnevezés 2013. év - tény 2014.  év - terv 

D. Saját tőke 2 071 942 2  098 997 

I. Jegyzett tőke 200 000 200 000 

II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 

III. Tőketartalék 1 808 094 1 808 094 

IV. Eredménytartalék -80 220 - 82 923 

V. Lekötött tartalék  143 342 146 771 

VI. Értékelési tartalék 0 0 

VII. Mérleg szerinti eredmény 726 27 055 

E. Céltartalékok 32 271 43 700 

F. Kötelezettségek 2 131 211 1 942 850 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 516 292 1 376 500 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 614 919 566 350 

G. Passzív időbeli elhatárolások 1 705 635 1 613 154 

Források összesen 5 941 059 5 698 701 
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Eszközök 

 

Befektetett eszközök 

Immateriális javak 

Immateriális javak vonatkozásában 3.141 e Ft állomány növekedéssel számolunk, amely egyrészt  a 

Kiemelt projekt aktiválásához kapcsolódó immateriális jószág bruttó értékének növekedése, 

másrészt az elszámolt értékcsökkenési leírás prognosztizált értékében jelenik meg. 

Tárgyi eszközök 

A tárgyi eszközök 2014. évi tervezett értéke 368.433 e Ft-al magasabb a bázis időszakhoz képest. 

Ezen a mérlegsoron a 2013. évben került bemutatásra a befejezetlen beruházások értéke. A 

változást alakító tényezők között a  2014. évben a Kiemelt projekt és a Rehabilitációs pályázat, 

valamint az egyéb beruházások, felújítások  bruttó érték növekedése, valamint az értékcsökkenés 

elszámolásának hatása említendő. 

Befektetett eszközök 

A befektetett pénzügyi eszközök között a dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön került 

kimutatásra. A csökkenés oka  egyrészt az, hogy a jelenlegi vezetés  nem  nyújt ilyen célú kölcsönt, 

másrészt a törlesztésekkel a kölcsön állomány folyamatosan csökken. 

Forgóeszközök 

Készletek 

A raktáron lévő vásárolt készletek minimális állománynövekedését működésünk bővülése követeli 

meg. 

Követelések 

A  követelés állomány 133.071 e Ft csökkenésével számoltunk. A vevőkövetelés állomány jelentős 

csökkenésével kalkulálunk, mivel a Pécsi Tudományegyetem fizetési hajlandósága a kitartó 

tárgyalások hatására  javult. Az egyéb követeléseknél  nem számoltunk számottevő változással. 

Pénzeszközök 

Pénzeszközeink alakulásánál a 2013. évhez képest 370.924 e Ft csökkenést mutatunk ki. 

A fejlesztési hitel tőketartozása és a hitel kamat törlesztése mintegy 213.200 e Ft kiadást jelent a 

2014 évben. A pénzeszközeink további csökkenésének alakulását kedvezőtlenül befolyásolja a 

beruházási kiadások alakulása. 

Aktív időbeli elhatárolások 

Ezen a téren a bázis időszakhoz képest 109.639 e Ft csökkenést terveztünk, kamatbevétel illetve 

egyéb árbevétel vonatkozásában. 
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Források 

 

Saját tőke 

A saját tőke elemein belül a jegyzett tőke, tőketartalék változásával nem számoltunk. 

Az eredménytartalék és a lekötött tartalék közötti átrendeződést a nem realizált árfolyam 

különbözet miatti számviteli elszámolás okozza. 

Mérleg szerinti eredmény 

A 2014. évben a nyereséges gazdálkodást követően tervezetten 27.055 e Ft mérlegszerinti 

eredményt (26.329 e Ft növekedést) prognosztizálunk. 

Céltartalékok 

A tárgy évben a tervezett céltartalék képzés  43.700 e Ft, mely 11. 429 e Ft-tal magasabb a 2013.évi 

értéknél. A beruházáshoz kapcsolódó devizahitel üzleti év végi átértékeléséből eredő árfolyam 

különbözet céltartalék képzési feladata jelenik meg ebben a mérleg sorban. 

Kötelezettségek 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

A hosszú lejáratú kötelezettség állomány a tárgy évben tervezetten 139.792 e Ft-al csökken a 

beruházási hiteltörlesztésünk következtében, figyelembe véve a deviza árfolyam változás hatását. 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Az 566. 350 e Ft összegű rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb tételét a beruházási hitel éven 

belül esedékessé váló törlesztő részlete jelenti. Továbbá jelentős összeget képvisel a szállító 

állomány alakulása, a 2013. évi szállítóállományhoz képest jelentős kötelezettség csökkenést 

tervezünk, mivel a tárgy évben folyó beruházási munkálatok befejeződnek. 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek az éven belül esedékes egyéb kötelezettségeink, ilyen tételek a 

bér-, bérjárulékok és adótartózás. 

Passzív időbeli elhatárolás 

A passzív időbeli elhatárolások  várható 92. 481 e Ft csökkenését az  üzembe helyezett beruházások 

tárgy évi értékcsökkenési leírásának bevételként elszámolt összegének csökkenése okozza. 

A Társaság vagyonmérleg tervezete szerint a mérlegfőösszege kevesebb 242.358 e  Ft-tal a 2013. 

évi tény adatokhoz viszonyítva, mely a forgóeszközök állományában bekövetkezett (pénzeszközök)  

csökkenéssel  magyarázható. A tárgyi eszközök állománya növekedett a beruházásokhoz (Kiemelt 

projekt – új épület és a Rehabilitációs pályázat) kapcsolódóan, valamint az egyéb beruházások és 

felújtások következtében. 
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8.6. Finanszírozás 

Kórházunk fejlesztési hitel törlesztését a 2013. évben megkezdte. A tőketörlesztés éves szinten 140-

150 M Ft-ot jelent (Eurós hitel, ezért a Ft értéke árfolyamtól függő). 

A fedezeti számlán rendelkezésre álló összeg 200.000.000,- Ft, erről a számláról Kórházunk a saját 

forrást is figyelembe véve 2015. III. negyedévéig tudja teljesíteni a tőketörlesztést. Az új beruházás 

bevételnövekményének függvényében a Kórház likviditása javulhat, mely fedezetet nyújtana a 

további törlesztésre. Ez azonban nagyon bizonytalan. 

Társaságunk egyeztetett a bank képviselőivel a hitel kiváltásával, illetve átütemezésével 

kapcsolatban, de a megbeszélések egyelőre nem vezettek eredményre. 

Szakértői mérlegelés és javaslat készült a forintra konvertálás tárgyában. A szakértői véleményt 

figyelembe véve a forint alapra történő áttérés a jelenlegi helyzetben nem célravezető (11. sz. 

melléklet). 

A tulajdonosi szerkezet miatt a Kórház sajnos nem tud részt venni az MNB Növekedési 

Hitelprogramjában. 

 

Társaságunk a folyó finanszírozás biztosítására a 2013. év elején több hitelintézettől kért ajánlatot. 

Az ajánlatkérést az egészségügy általánosan hátrányos finanszírozási helyzetére visszavezethető 

mérsékelt banki érdeklődés övezte, melynek eredményeként tényleges finanszírozási ajánlatot csak 

a korábbi finanszírozó Szigetvári Takarékszövetkezettől kapott a Társaság. Az ajánlat 0,3 %-kal 

kedvezőbb, mint a korábban érvényes szerződés szerinti ár volt. A folyószámla hitelszerződés 

megkötésére biztonsági céllal került sor. 

A  Szigetvári Takarékszövetkezettel kötött kölcsönszerződés alapján a Kórházunk számára 2013. 

február 25-én megnyílt 200.000.000,- Ft rulírozó forgóeszköz hitel felvételének lehetősége, a hitel 

rendelkezésre tartása 2015. február 10. 

Kórházunk ennek a hitelnek a lehívását nem kezdeményezte. 

8.7. Kockázatok és tartalékok 

Az alábbiakban azokat a kockázati tényezőket, illetve lehetséges tartalékokat soroljuk fel, amelyek 

az üzleti terv megvalósulását érdemben befolyásolhatják a 2014. év folyamán. 

Kockázatok: 

 A fizető és részfizető betegek vonatkozásában a fizető szolgáltatások igénybevételének 

elmaradása okozhat bevétel kiesést a tervhez képest. Ez utóbbi a marketing tevékenység 

intenzív javításával kezelhető, erre jó lehetőséget adhat a Kiemelt projekt keretében 

marketing célra felhasználható támogatási összeg. 

 Kórházunk egyik – jelenleg 1,2-es szorzójú krónikus belgyógyászati ellátást nyújtó – 25                    

ágyas egységén nőgyógyászati krónikus kórképek balneo-fizioterápiára alapozott kezelését 

szeretnénk megkezdeni, a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8. számú mellékletében 

szereplő, 1,8-es finanszírozási szorzójú „Természetes gyógytényezők felhasználásával 

végzett krónikus ellátás” keretében. 
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 A nagy értékű műszaki felújítási igények pénzügyi fedezetét Kórházunknak saját erőből kell 

megoldania (5. sz. melléklet 5 sz. tábla és 10. sz. melléklet). A GYEMSZI vis maior keret 

terhére Kórházunk többször tulajdonosi segítséget kért, mely minden alkalommal 

elutasításra került, és a fenntartóval nemrég történt szóbeli egyeztetés értelmében idén sem 

kapunk ilyen támogatást. Emiatt nagyságrendileg bruttó 140 M Ft felújítási költség terheli a 

Kórház idei költségvetését, melynek kifizetése likvid pénzeszköz hiányában arról a fedezeti 

számláról lehetséges, melyről a devizahitelünk törlesztése történik. Ilyen módon mind a 

felújítási kiadások, mind a hitel törlesztés nagy kockázati tényezőt jelentenek, melynek 

megoldásához a fenntartói/tulajdonosi támogatás nélkülözhetetlennek tűnik. 

 

Harkány, 2014. július 11. 

 

 

Készítette:  

Dr. Péter Iván főigazgató (szakmai és általános rész) 

Batizi-Pócsi Béláné mb. pénzügyi vezető (számszaki rész) 

Kásádi Judit kontrolling referens (számszaki rész) 

Dr. Nusser Nóra orvos igazgató (szakmai részek) 

Hajós Zoltán humánpolitikai vezető (szakmai részek) 

Hegyi Ákos vezető projekt menedzser (közbeszerzési terv, beruházások, pályázatok) 

Gilbert Csaba marketing asszisztens (marketing) 

 

Jóváhagyta: 

 

 Dr. Péter Iván Antal 

 Főigazgató
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4. számú melléklet 

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. 

Tervezett ellátási terület 

 

Szakma-szakterület 

Többletkapacitás 

(nem szakorvosi 

óra/hét) 

Tervezett ellátási terület 

lakosságszáma (fő)  

Általános fizio- és mozgásterápia - balneoterápia 5 79149 
1
 

Általános fizio- és mozgásterápia - elektroterápia 20 79149 
1
 

Általános fizio- és mozgásterápia - gyógytorna 25 79149 
1
 

Pszichológia 10 132624 
2 
 

Logopédia 5 132624 
2 
 

Dietetika 5 132624 
2 
 

 

Indoklás:        

Általános fizio- és mozgásterápia - balneoterápia:        

A pályázatban vállalt évi 250 beteg számára az ambuláns kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakmai programban megfogalmazott keringésjavító  

mechano- illetve hidroterápiás kezelések biztosítására, valamint a neuromuszkuloszkeletális rehabilitációs járóbeteg-szakellátási tevékenység ellátására.        

Általános fizio- és mozgásterápia - gyógytorna, valamint általános fizio- és mozgásterápia - elektroterápia:        

Neuromuszkuloszkeletális rehabilitációs járóbeteg-szakellátási tevékenység, illetve az ambuláns kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakmai programban  

szereplő aerob tréningek biztosítására.        

Pszichológia:        

A pályázatban vállalt évi 250 beteg számára az ambuláns kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakmai programban megfogalmazottak szerint heti        

 2×60 perc csoportos és egyéni pszichoterápia biztosítására, valamint a neuromuszkuloszkeletális járóbeteg-ellátás keretében neuropszichológiai ellátásra.        

Dietetika:        

A pályázatban vállalt évi 250 fő számára az ambuláns kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakmai programban megfogalmazottak szerint heti egy        

alkalommal kiscsoportos diétás tanácsadás biztosítására.        
1
 A jelenlegi ellátási terület és a siklósi kistérség jelenlegi ellátási területtel le nem fedett települései (126 település).        

2
 Baranya megye déli része: a siklósi, mohácsi és sellyei, sásdi kistérség.        



 

 

 
 

5. sz. melléklet 

 

Szükséges felújítási munkálatok a prioritás sorrendjében 

 

1. Meglévő, de jelenleg nem üzemelő főzőkonyha átalakítása melegítő és 

tálalókonyhává 

 

A Járási Állategészségügyi és Ellenőrző Hivatal munkatársaival történt helyszíni egyeztetés 

eredményeképpen a következő változtatások kerülnek javaslattételre. 

A konyha eredeti funkciója a jelen financiális helyzetben nem állítható vissza. Megoldást 

jelentene, ha az átadást követően melegítő és tálalókonyhaként üzemelne. Az ételt a Kórház 

jelenleg még építés alatt álló új szárnyában átadásra kerülő 500 adagos konyhából szállítanák. 

A szállítás végig fedett térben történne, ez a szakhatóság számára is elfogadható. Viszont az 

étel megfelelő fogadását, tárolását és melegen tartását, valamint a keletkező maradék 

kezelését a felújított konyhában kell megoldani. Éppen ezért olyan változtatások szükségesek, 

melyek a felújított konyha megváltozott funkcióját biztosítják.  

A szükséges változtatások tételesen: 

 A jelenlegi hidegkonyha helyére kocsi mosó kerülne.  

 A hidegkonyha és az étterem között meglévő ablak (100/120) helyére átjárást biztosító 

ajtó kerülne. 

 A hidegkonyhában vízvételi lehetőség kialakítása. 

 A tálaló és a hidegkonyha között átadó kialakítása. Meglévő ajtó bontása. 

 A tálalóban a régi pult visszaállítása. 

 Elválasztás útján kikerülő helyiségek: Az alagsorban található földes áruraktár és 

zöldség előkészítő, a hús- és tejhűtő, a mosléktároló, az átvevő, a húselőkészítő, 

valamint a fekete mosogató. 

 A hátsó szociális blokkban az edénytároló öltöző funkciót kapna. Az öltöző 

megközelíthetőségét biztosítani kell, úgy, hogy a konyhatérbe már átöltözve tudjon 

bejutni a dolgozó. Ennek megvalósítása két módon lehetséges: 

1. Az éttermen keresztül a meglévő átadó ablak ajtóvá alakítása, további ajtónyílás 

készítése a fehér mosogató és a kialakítandó öltöző között. 

2. A szociális blokk előterében egy régebben meglévő külső ajtó megnyitása a külső 

térbe. 

 A megmaradó helyiségekben a burkolat javítása, valamint a fali csempe javítása, 

cseréje szükséges. 



 

 

 

 A konyhában található régi nyílászárókat lehetőség szerint felújítani, illetve cserélni 

kell. 

 A régi cukrászkonyha átalakítása raktárrá, elválasztó falazat felfalazása a 

mennyezetig. 

 

(Mellékelve a Járási Állategészségügyi Hivatal előzetes állásfoglalása.) 

 

Az adott épületrészben a még folyamatban lévő ráépítési munkálatok során a konyha 

üzemképtelenné vált, mely a Gyógyfürdőkórház számára előre nem kalkulált költségtöbbletet 

jelentett, mivel az étkeztetést csak kiszervezéssel tudtuk megoldani. Az alábbi fénykép 

mutatja a leázás eredményeként kialakult helyzetet. 

 



 

 

 
 

                           Tárgy: Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház tálalókonyhájának üzemeléséhez állásfoglalás 

 

Alulírott Németh Józsefné közegészségügyi-járványügyi felügyelő dr. Péter Iván Antal, a 

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. ügyvezetője, főigazgatója 

kérésére 2014.02.24-én helyszíni bejárást tartottam Harkány, Zsigmondy sétány 1. szám alatti 

Gyógyfürdőkórház volt főzőkonyháján, amit a továbbiakban a KFT. tálaló- és melegítő 

konyhaként kíván üzemeltetni. 

A konyhához tartozó helyiségek mindegyikét szemügyre vételeztem, azokról állapotfelmérést 

készítettem és az alábbi előzetes állásfoglalást adom ahhoz, hogy a konyha ismételten 

üzemeltetésbe kerüljön: 

– A gazdasági bejáratnál és a tálalókonyhához vezető közlekedő folyosón a padozatot 

egységessé, résmentessé kell tenni, hogy a hatásos takarítást-fertőtlenítést el lehessen 

végezni. 

– A konya egész területén, továbbá hozzátartozó kiszolgáló helyiségekben a töredezett 

padozat javítása, járólapok cseréje szükséges. 

– A helyiségekben a padlóösszefolyókat működőképessé és közvetlen környékét 

résmentessé kell tenni a tisztítás és fertőtleníthetőség végett. 

– Oldalfalaknál a sérült, töredezett csempéket ki kell cserélni. 

– A helyiségekben a falon kívüli vezetékekre védő- takaró burkolatot kell tenni, mert a 

jelenlegi formában nem takaríthatóak. 

– A nyílászáróknak mosható-fertőtleníthető résmentes burkolatúnak kell lenni, javasolt a 

konyha összes külső nyílászárójának cseréje. 

– Szellőzésre használatos ablakokra rovarhálót kell felszerelni. 

–  A korhadt ajtótokokat ki kell cserélni, vagy kijavítani és festeni. 

– Élvédőket kell felszerelni. 

– A mesterséges megvilágításra szolgáló buráknak, armatúráknak élelmiszer biztonsági 

szempontból elfogadott anyagúnak kell lenni, a belső étterem lámpatesteit javasolt 

lecserélni.   

– Minden helyiségben a tisztasági festést, mázolást el kell végezni. 

– Berendezési tárgyaknak világos színűnek, résmentes mosható fertőtleníthető 

burkolatúnak kell lenni, a meglévő bútorzat teljes cseréje javasolt. 

– A jelenlegi hűtőkamrák műszaki felülvizsgálatát el kell végezni, a szakosított tárolást 

biztosítani kell. 

– Dolgozók részére szociális helyiségeket a konyhához tartozóan biztosítani kell. 

– Az egyes helységeket (előkészítők, szociális blokk) belső nyílászárókkal kell ellátni.  

 

 

Siklós, 2014.03.04. 

      ….............................................. 

       Németh Józsefné 

közegészségügyi-járványügyi felügyelő 



 

 

 

 

2. Balneológia épület lapos tető szigetelés és kiegészítők felújítása 

Az épületrész felett lévő lapos tető bitumenes lemezszigetelése elavult, megrongálódott, ami 

állandósult beázásokhoz vezet. A beázások az elmúlt időszakban olyan mértékűvé váltak, ami 

komoly, üzemeltetést gátló tényezőt jelenthet. 

Az említett lapos tetőkön meglévő felépítmények – szellőzök, lefolyók – szintén kritikus 

állapotban vannak. A szellőző berendezés fém szerkezete elkorrodáló, és félig leszakadt. Az 

instabil elem a kürtőbe lóg. Leszakadása olyan károkat okozhat, mely jelentős 

többletköltséggel jár. Az alábbi fénykép mutatja a helyzet súlyosságát: 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Balneológia épületében található szénsavas fürdő padlóburkolatának cseréje: 

 

A fent nevezett helyiségben a padló burkolata 

ragasztás nélküli műagyag lapokból van megoldva. 

A helyiségben jelentős víz kerül a padlóra az 

alkalmazott kezelések következtében. A jelenlegi 

megoldás több probléma forrása, úgymint a lapok 

elmozdulása miatt kialakult botlásveszély, valamint 

a víz bekerülése a szerkezetbe az alsó szint 

folyamatos leázását eredményezi. Megoldás a 

szigetelés kiépítése és csúszásmentes hidegburkolat 

készítése. 

  



 

 

 
 

4. Az „A” épületben található röntgen ultrahang vizsgálók és váróhelyiségek 

állapota 

Általános leírás: 

A röntgen, az ultrahang vizsgáló helyiségek és a váróul szolgáló folyosó kimaradt a Kórház 

„A” épületének felújítási munkálataiból. A felújított épületből áthaladva nagy kontrasztot 

jelent a betegek számára a kifejezetten rossz műszaki állapotú épületrész. A folyosó burkolata 

balesetveszélyes, a nyílászárók elavultak, néhol az üveg is sérült. A váróban található bútorok 

nem alkalmasak a rendeltetési funkciójuk betöltésére. 

Megoldási javaslat: A megsüllyedt folyosórész feltárása, üreg tömedékelése, új vasalt 

aljzatbeton készítése, PVC burkolat készítése, festés. 

 

5. Nagy értékű műszaki felújítási igények 

    

Tárgy 

Várható 

költség 

(nettó) 

Megoldandó feladat  Indoklás 

MILIFT- 

1500HB; 

1500kg/20fő 

teherbírású lift 

2 000 000 Ft 
Lift vezérlőpanel 

csere 

Heti rendszerességgel meghibásodik, minden héten 

van 2-3 olyan nap, amikor emberi erővel viszik a 

mozgásképtelen betegeket. A két lift 100 beteget lát 

el. 

Szivattyúház és 

a benne 

található 

hidrofor 

tartályok 

42 036 000 

Ft 

Az elavult, 

korszerűtlen, nem 

üzembiztos és nem 

gazdaságos gépészeti 

egység (szivattyú 

villanymotor, 

hidrofor tartályok, 

csővezetékek, 

kötések) 

modernizálása 

Heti rendszerességgel vízellátási probléma merül fel. 

A Kórház által nyújtott kezelések (vízi torna, 

súlyfürdő, tangentor, stb.) alapja a gyógyvíz. Mivel 

psoriasis centrum is vagyunk, a betegek kezeléséhez 

nélkülözhetetlen a megfelelő gyógyvíz ellátás 

biztosítása. Az alapműködéshez szükséges víz nem 

biztosított. A gépészetet alkotó berendezések a 

szivattyúház megépülésével egyidősek, 1985-86. óta 

fejlesztés nem történt. A korszerűtlen gépekkel az 

üzemben tartás nemcsak költséges, de megbízhatatlan 

is. A 350 fekvőbetegünk és a napi 100 bejáró 

betegünk gyógyvízzel összeköthető kezelései már 

többször elmaradtak. 

80m
3
-es tároló 

alépítménnyel 

20 000 000 

Ft 

A hűtött termálvíz 

vételezésénél 

jelentkező 

belevegősödés. 

A Kórház termálvízzel történő megnyugtató ellátása, 

valamint az új épületszárny leendő beüzemeléséhez a 

megfelelő víznyomás biztosítása. 



 

 

 

6. számú melléklet 

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 

2014. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
Tárgy Szerződés típusa Tervezett eljárásrend és –fajta 

Árubeszerzés(ek) 

Beépített-, mobil- és orvostechnológiai bútorzat 

szállítása (DDOP-2.1.1/E-09-2f-2010-0001) 
Szállítási szerződés 

Kbt. Második rész szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárás 

Orvostechnológiai eszközök beszerzése Szállítási szerződés 
Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti hirdetmény 

és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 

Elektronikai eszközök beszerzése Szállítási szerződés 
Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti hirdetmény 

és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 

Szolgáltatás megrendelés(ek) 

Integrált informatikai rendszer frissítése, bővítése 

és üzemeltetése 
Vállalkozási szerződés 

Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti hirdetmény 

és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 

Étkeztetési szolgáltatások Vállalkozási szerződés 
Kbt. Második rész szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárás 

Építési beruházás(ok) 

Balneológiai épület bővítéséhez kapcsolódó 

kiegészítő építési beruházás 
 

Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján 

Építési koncesszió(k) 

 

Szolgáltatási koncesszió(k) 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ДЕЛЕГАЦИИ В ВЕНГРИЮ 

23 – 29.06.2014 Г. 

 

 

A ZSIGMONDY VILMOS HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZBAN 

LÁTOGATÁST TETT OROSZ DELEGÁCIÓ RÉSZTVEVŐI 

2014. JÚNIUS 23 – 29. 

 

 

№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

1.  Беспалов Валерий 

Владимирович 

Юрист профсоюзной организации Машиностроительного завода, г. 

Электросталь, Московская обл. 

Elektrostal város Gépgyár szakszervezetének vezető jogásza 

 

2.  Верховцева Галина 

Евгеньевна 

Главный врач санатория – профилактория «Орбита», Курская АЭС, г. 

Курчатов, Курская обл. 

Kurszk város Atomerőmű Orbita rehab. központ főorvosa 

 

3.  Ефимов Виктор 

Александрович 

Начальник Управления по работе с персоналом и социальным вопросам 

ФГУП Элерон, Москва 

Atomerőművek Biztonságáért felelős Föderációs Állami Vállalat ELERON 

személyi és szociális kérdésekért felelős vezetője 

 

4.  Ефимов Евгений 

Петрович 

Председатель профсоюзной организации НИКИЭТ им. Доллежаля, 

Москва 

Energetikai Konstruktőr Zrt, a ROSATOM része, szakszervezet elnöke 

 

5.  Кузьмин Валерий 

Вениаминович 

 

 

Председатель профсоюзной организации ГК «Росатом», председатель 

ассоциации московских профсоюзных организаций РПРАЭП, Москва 

A ROSATOM alapszakszervezetének Elnöke, Dinamo Országos Sport klub 

I.T. tagja 

 

6.  Мальцев Геннадий 

Михайлович 

Заместитель главного врача по лечебной работе санатория-

профилактория «Орбита», Курская АЭС, г. Курчатов, Курская обл.  

Kurszk város , Orbita rehabközpont helyettes főorvosa, parlamenti képviselő 

  

7.  Пигарев Михаил 

Григорьевич 

Председатель профсоюзной организации НИИИС, г. Нижний Новгород 

Nizsnij Novgorodi Tudományos Intézet (ROSATOM) szakszervezeti elnöke 

 

8.  Ручин Валерий 

Серафимович 

Советник генерального директора ОКБМ им. Африкантова, г. Нижний 

Новгород 

Nizsnij Novgorodi OKBM Afrikantov (az orosz atomenergetika kísérleti 

gépgyára) vezérigazgatójának tanácsadója 

 

9.  Степанов Вячеслав 

Николаевич 

Председатель профсоюзной организации Курской АЭС,  г. Курчатов, 

Курская обл. 

Kurszki Atomerőmű szakszervezetének elnöke 

 

10.  Тюменцев Яков 

Федорович 

Ветеран труда комбината 

Kurszki Atomerőmű munka veteránja 

 

11.  Тюменцева 
Светлана Сергеевна 

Председатель территориальной профсоюзной организации ЗАТО 

Новоуральск, Свердловская обл. 

Zárt város Novouralsk területi szakszervezeti elnök 

 



 

 

 

 

   12.  Федорова 
Людмила 

Николаевна 

Заместитель генерального директора ОАО МАКС, Москва 

Maks Biztosító Társaság vezérhelyettese 

 
13.  Фомин Владимир 

Васильевич 

Председатель профсоюзной организации Приборостроительного 

завода,  ЗАТО Трехгорный, Свердловская обл. 

Szverdlovszk megyei Zárt Város Trohgornij eszközgyártó gyár 

szakszerveti elnöke 

 
14.  Хохлов Евгений 

Александрович 

Председатель профсоюзной организации ОКБМ им. Африкантова, 

г. Нижний Новгород 

Nizsnij Novgorodi OKBM Afrikantov (az orosz atomenergetika 

kísérleti gépgyára) szakszervezeti elnöke 

 
15.  Щепотьева Елена 

Викторовна  

Руководитель центра общественной информации Курской АЭС, 

г.Курчатов, Курская обл. 

Kurszki Atomerőmű Közinformációs Központ vezetője 

 

 



Csilla
Text Box
9. sz. melléklet





 

 
 

10. sz. melléklet 

 

 

 

ZSIGMONDY VILMOS HARKÁNYI 

GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZ 

Termálvízes gépház állapot rögzítés, gépház 

rekonstrukció javaslat 

 
 

ELŐZMÉNYEK: 
 

2014-06-20-án a Gyógyfürdőkórház termálvizes gépházában bejárást tartottunk. A 

Gyógyfürdőkórház számára szükséges termálvizet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt biztosítja. A 

kórház területén található termálvizes gépházban kettő becsatlakozáson keresztül érkezik a 

termálvíz. Az egyik becsatlakozáson a meleg termálvíz, a másikon a hűtött termálvíz 

biztosított.   A meleg termálvíz a Harkányi Gyógyfürdő Zrt területén található tárolón 

keresztül, míg a hűtött termálvíz közvetlenül tároló közbeiktatása nélkül van rákötve a 

gépházra. A Gyógyfürdőkórház a kívánt hőmérsékletű termálvizet a Kezelő épületben 

keveréssel állítja elő. Az új kórházi szárny átadásával többlet termálvíz felhasználás 

jelentkezik. 

 

Jelentkező problémák a termálvíz biztosításában: 

- a hűtött termálvíz vételezésekor a rendszer többször belevegősödik 

- a gépházban a két termálvizes rendszer kiszolgálására 3-3 db 25 éve telepített 

szivattyús nyomásfokozás található. A hűtött rendszeren jelenleg 1 db szivattyú 

üzemel (másik 2 db kiszerelve), a melegvizes rendszeren 2 db szivattyú üzemképes (1 

db kiszerelve). A szivattyúk állandó munkapontú elavult típusúak magas energia 

felhasználással. 

- rendszerenként 3-3 db 1000 l-es hidrofortartály található, melyek néhány éve kerültek 

beépítésre. Membránjuk állapotát nem tudtuk megvizsgálni, de az Üzemeltető 

többszöri membrán szakadásról számolt be. 

- A gépházban lévő elzáró szerelvények működésképtelenek, a kiépített vezetékrendszer 

többszörösen javított, anyaga nem azonos. 

Összegzés: A termálvíz biztosítása a Gyógyfürdőkórház részére jelenleg megnyugtatóan nem 

biztosított. 

 

Megoldási javaslat: 

- a hűtött termálvíz vételezésénél jelentkező belevegősödés elkerülése érdekében a 

gépház mellett 1 db 80 m
3
 tároló kapacitású föld feletti tárolót kell létesíteni pufferelés 

céljából. Anyaga saválló koracél az agresszív termálvíz miatt. 

- A gépházban korszerű frekvenciaváltós nyomásfokozó szivattyúk beépítése szükséges 

agresszív közeg szállítására alkalmas kivitelben. A biztonságos üzemeltetés érdekében 

tartalékszivattyúk beépítésével. 



 

 

 

 

- A gépház vezetékhálózatát, szerelvényeit saválló vezetékrendszerre és szerelvényekre 

kell cserélni. A vezetékeket hőszigetelését kell ellátni. A gépház előtti aknában is a 

szerelvényeket saválló szerelvényekre kell cserélni. 

- A gépház teljes elektromos hálózatát, elosztó szekrényét ki kell cserélni. 

- A gépház szellőztetését meg kell oldani, a páralecsapódást meg kell akadályozni  

 

 

Tervezői költségbecslés: 

 

TERMÁLVÍZ GÉPHÁZ: 

Bontási munkák:  650.000.- 

4 db WILO COR-2 HELIX V 5203/2/K/vvr (56 m
3
/ó, 4 bar)  

típusú frekvenciaváltós szivattyú teljes elektronikával 5.124.000.-/db 

Gépházi szerelvények saválló kivitelben  

-20 db D 125 elzáró      510.000.-/db 

-6 db D 125 visszacsapószelep    108.000.-/db 

Saválló csővezeték D125 42 fm      95.000.-/fm 

Villamos rendszer elosztó szekrénnyel 1.850.000.- 

Munkadíj  4.850.000.- 

 

ÖSSZESEN:  42.036.000.-Ft + ÁFA 

 

80 M
3
-ES TÁROLÓ ALÉPÍTMÉNNYEL:       20.000.000.-Ft + ÁFA 

 

 

Pécs, 2014. június 23. 

 

 

        

 

        
………………………………………… 

                Kováts Attila 

           épületgépész tervező 

                G-T/02-0552 
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Szakértői mérlegelés és javaslat  

a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 

fejlesztési célú devizahitelének forintosítsa tárgyában 

 

 

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. (továbbiakban: a kórház) 

Dr. Péter Iván főigazgató úr vezetésével, és Dr. Schepp Zoltán tanácsadói minőségű 

jelenlétében 2013. június 20-án személyes tárgyalást bonyolított le a kórház épületében a 

finanszírozó UniCredit Bank tisztviselőivel. E megbeszélések tárgya a kórház által immár 

törlesztendő fejlesztési hitelrészletek esetleges átütemezése, ill. azok fizetési terheinek a 

kórház szabad pénzeszközeit kímélő egyéb megoldási módozatú viselése voltak. A nevezett 

módosítási javaslatok célja az, hogy a megvalósult fejlesztés eredményeként létrejött speciális 

betegigényeket kielégítő kapacitások jövőbeni jobb kihasználtságát (és az abból remélt 

többletbevételeket) megalapozó, korábban elmaradt, és most széles körben pótlandó, ill. 

kiterjesztendő marketing-aktivitások idejére (a jelen ismeretek szerint az elkövetkező 2 évre) 

elegendő forrás maradjon a kórháznál azok finanszírozására is. 

 

A nevezett tárgyalások során számos elvben lehetséges megoldás felmerült a türelmi idő 

meghosszabbításától kezdve, a kamatbázis középtávú rögzítésén keresztül az esetleges 

devizanemváltásig bezárólag. Utóbbi tekintetében a hitel forintosítása jöhet csak szóba, és 

jelen rövid áttekintés célja az ehhez kapcsolódó mérlegelési tér bemutatása, melyet pontokba 

szedve teszünk meg az alábbiakban: 

 

 A fejlesztési hitelt jelenleg 1/3 havonta változó EUR kamatbázis mellett 3,8%-os 

kamatfelár megfizetése terheli. A rendkívüli monetáris politikai környezetnek 

köszönhetően jelenleg marginális alacsony rövid EUR kamatok okán ez 

összességében 4% alatti teljes kamatterhet jelent rövidtávon. Hosszabb távon (sőt, 

már középtávon, 1-2 év távlatában is) a kamatbázis jelentős mértékű emelkedése is 

bekövetkezhet, mellyel szemben azonban a jelenlegi feltételek mellett oly módon 

lehetne védekezni, hogy a teljes kamatteher (=bázis+felár) 5% alatt biztosítható 

akár a hitel teljes várhatóan hátralévő futamidejére is. Az árfolyamoldali hatások 

ugyanakkor a futamidőre egészére szétterülve jelentkeznek, azok végső eredőjének 

még az előjele is kérdéses (a jelenlegi kilátások szerint azért egy átlagosan 10%-os 

árfolyamveszteség valószínűsíthető a teljes visszafizetendő tőketeher és a hitelek 

lehívásakor megkeletkezett forinteszközök összevetésében). 

 A forint alapra történő esetleges átállás egyaránt vonz magával kedvező és 

kedvezőtlen hatásokat: 

o az árfolyamkockázat megszűnik, de ezzel szemben áll, hogy a visszatekintő 

tőkeveszteség is azonnal, és teljes volumenében realizálódik; 

o a kamatfelár mérséklődhet, reálisan szemlélve egy 2,5-3% körüli szintre, 

azonban a forint kamatbázis még mindig jelentősen meghaladja az euróét. 

A vonatkozó BUBOR értékek 4,2-4,25%-os szinten állnak, ami legjobb 

esetben is 7% körüli aktuális kamatterhet vetít előre. Ehhez jön még hozzá 

a forint kamatbázis kockázata. A hosszú hozamok elmúlt hetekben 



 

 

 

 

bekövetkezett jelentős emelkedése arra utal a HUF versus EUR 

kamatkülönbözet 4%-os alacsonyabb szinten nemigen stabilizálódhat. 

o A forint alapra történő áttérés extrém kedvező abban az esetben lehetne, ha 

a Kórház részt tudna venni az MNB Növekedési Hitel programjában, mert 

akkor a 2,5%-os teljes kamatteher (tetézve az abban az esetben eltűnő 

kamat- és árfolyamkockázattal) már 3-4 év távlatában is végleg kárpótolna 

a visszatekintő árfolyamveszteségért, melyet az átváltás pillanatában a 

kórház elszenvedni kénytelen. Sajnos azonban a közvetlen és közvetett 

állami tulajdon aránya a kórház esetében meghaladja a 25%-ot, így a 

fennálló feltételek szerint nincs lehetősége részt venni a programban. 

 

 

A fentieket mérlegelve a magam részéről nem tartom célravezetőnek a jelenlegi helyzetben a 

forint alapra történő áttérést. Természetesen jelentősen változó (pl. jogi vagy piaci) 

körülmények esetén a kérdés újra megfontolás tárgyává tehető és teendő is. Addig azonban az 

EUR kamatbázis kockázatát lehetséges fedezését ajánlom inkább a döntéshozók figyelmébe. 

 

 

 

Pécs, 2013. június 26. 

 

         dr.habil Schepp Zoltán 

                         egyetemi docens 
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