










                     A vagyon állománya, összetétele, változása

                                                   2009

Eszközök változása

Megnevezés                            Nyitó összetétele      Változás       Záró összetétele
                                                 EFt-ban  %-ban       eFt-ban       eFt-ban  %-ban

Befektetett eszközök             88471       64,9            -12671            75800      59,4
Immateriális javak                  4426         3,2                -990               3436        2,6
Tárgyi eszközök                    84045       61,7             -11741            72304      56,8

Forgó eszközök                     17989       13,2              12279            30268      23,7
Készletek                                2137          1,5                -376               1761        1,3                 
Követelések                            6296          4,6                4539            10835        8,6
Pénzeszközök                         9556          7,1                8116            17672      13,8

Aktív időbeli elh.                  29683        21,9              -8197             21486      16,9

Eszközök összesen              136143      100,0              -8589           127554    100,0

A tárgyi eszközök értéke a tevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzésével 
növekedett, ám a beszerzés értéke nem érte el az amortizáció értékét.

A követelés a ki nem fizetett vevőszámlákat, valamint a már befizetett társasági adót 
tartalmazza.

A pénzeszköz a társaság pénztárának és bankszámlájának egyenlegét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolásra a következő évben érkező finanszírozás került, valamint a 
támogatás összege.

A társaság gazdálkodása a finanszírozási problémák növekedése ellenére nem romlott.  



Források változása                          2009

Megnevezés                 Nyitó összetétele     Változás     Záró összetétele
                                     EFt-ban   %-ban     eFt-ban      eFt-ban   %-ban

Saját tőke                    81705          60,0              846          82551      64,7
Jegyzett tőke               75724          55,6                  0          75724      59,3
Eredmény tartalék        5218            3,8               763            5981        4,7  
Mérleg szerinti er.          763            0,6                 83              846        0,7

Kötelezettségek         35483           26,1          -10325          25158      19,7
Rövidlejáratú köt.      35483           26,1          -10325          25158      19,7

Psszív időbeli elhat.  18955            13,9               890           19845      15,6

Források összesen   136143          100,0            -8589         127554    100,0

A saját tőke változása az előző évi mérleg szerinti eredmény visszaforgatása, valamint  az ez 
évi eredmény miatt következett be.

Az eredménytartalék az előző év eredménye miatt változott.

A mérleg szerinti eredmény 2009 évben némileg javult az előző évihez képest.

A rövid lejáratú kötelezettség az adótartozást, a ki nem fizetett bérek és közterhek, valamint a 
kapott hitel összegét mutatja.Ezen kötelezettségek mind határidőn belűliek.

A passzív időbeli elhatárolás a tárgyévre felmerült, de a következő évben kifizetésre kerülő 
költségeket mutatja, illetve a fejlesztési támogatások következő évre esedékes bevételeit.

 
 
 
       



A MÓRA-VITÁL

Térségi Egészségmegőrző és Szociális 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

2009. évi beszámolója2009. évi beszámolója

(közhasznúsági jelentés)

A Kft. közhasznúsági fokozata: „kiemelten közhasznú”

Bírósági határozat kelte: 2009. május 30.

Az  1997.  évi  CLVI.  törvény  19.  §-a  értelmében  a  közhasznú 
szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni.

A  közhasznú  szervezet  éves  közhasznúsági  jelentésébe  bárki 
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.



A  MÓRA-VITÁL  Térségi  Egészségmegőrző  és  Szociális  Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. közhasznúsági jelentése tartalmazza:

 a számviteli beszámolót 2009. évre 

 a költségvetési támogatás felhasználását

 a  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami 
pénzalaptól,  a  helyi  önkormányzattól,  a  települési 
önkormányzatok  társulásától,  és  mindezek  szerveitől  kapott 
támogatás mértékét

 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást

 a cél szerinti juttatások kimutatását

 a  közhasznú  szervezetvezető  tisztségviselőinek  nyújtott 
juttatások értékét illetve összegét

 a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót



Számviteli beszámoló

2009. évre

Tartalma:

2009. évi mérleg

2009. évi eredmény-kimutatás

Könyvvizsgálói jelentés



 

Költségvetési támogatás felhasználása

valamint:

a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési 

önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől

 kapott támogatás mértéke
és a támogatások felhasználása



Költségvetési támogatás felhasználása

A központi költségvetési szervtől:
A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. nem kapott támogatást.

Elkülönített állami pénzalaptól:
A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. nem kapott támogatást.

Helyi önkormányzattól:
A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft 6.000.000.-Ft támogatást kapott.

Települési önkormányzatok társulásától:
A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. nem kapott támogatást.



A vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatások



A cél szerinti juttatások kimutatása



A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. által 2009. évben 
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület   30.000,-Ft
(1077 Budapest, Jósika u. 10.) 
Reménytadó Alapítvány                                                             20.000,-Ft 
(1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 29-41.)



A közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 

illetve

összege



A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. vezető 

tisztségviselőinek 
2009-ben nyújtott juttatások kimutatása

Név Tisztség Jogcím Összeg
Malatinszki Jánosné dr. Ügyvezető igazgató

munkabér
3.599.999,-Ft

Rozsnyainé Hódi Mária FB elnök Tiszteletdíj 360 000,-Ft
Összesen 3.959.999,-Ft

 



 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid 
tartalmi beszámoló 



A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi 

beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra-Vitál  Térségi  Egészségmegőrző  és  Szociális  Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú 
Kft. (továbbiakban: Kft.) 2009. évi tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom:

Társaságunk működési formája a jogszabályi  előírásoknak megfelelően 2009. május 16-tól 
átalakításra  került  és  közhasznú  társaságból  nonprofit  kiemelkedően  közhasznú  kft.  lett. 
Minden tekintetben jogutódja a korábban működő közhasznú társaságnak.

A Társaság főbb tevékenységi körei, a beszámoló elemei:
 I. Járóbeteg szakellátás (tüdőgyógyászat-tüdőgondozóval)
 II. Fürdőgyógyászat
 III. Otthoni szakápolás
 IV. Pályázati tevékenységek
 V. Segédeszközök kölcsönzése

A Társaság a szakellátások és gyógyászati ellátások megfelelő színvonalát biztosította, 
forgalom  alakulását,  a  rendelési  idők  kihasználtságát  folyamatosan  figyelemmel  kísérte, 
szakrendeléseit és gyógyászati ellátásait hirdette, az egyes ellátási formákat mind tárgyi, mind 
személyi szempontból – a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtette. 

Az intézmény járóbeteg-szakellátás és fürdő gyógyászat területén együttesen 2009-ben 
166 448 esetet látott el,  ez az ellátás mennyiség a 2008-as teljesítményeket  10 258 esettel 
meghaladja. Azonban az OEP-től származott bevételek - a fürdőgyógyászat jó teljesítménye 
ellenére - teljes mértékben nem tükrözik ezt a többlet teljesítményt, a járóbeteg-szakellátást 
érintő finanszírozásnak, az év folyamán történt többszöri, kedvezőtlen változása miatt. 
Valamennyi szakellátás, szakrendelés továbbra is a gyógyászati recepción vezetett előjegyzés 
alapján meghatározott időpontban vehető igénybe. A beteg-előjegyzéses rendszer bevezetése 
óta  a  szakrendeléseken  jelentkező  forgalom  kiegyensúlyozottabbá  vált.  Az  akut  sürgős, 
táppénzes esetek ellátását  igyekszünk prioritásként  kezelni.  Az ellátások színvonalára nem 
érkezett szakmai kifogás. 
A finanszírozási változások miatt az előjegyzés néhány szakmában elérte a hat – nyolc hetet, 
különösen az UH és a nőgyógyászat  tekintetében,  bár még így is  rövidebb az előjegyzési 
időszak,  mint  több  hasonló  profilú  egészségügyi  intézményben  a  régióban.  Az OEP által 
Társaságunk  részére  meghatározott  TVK határt maximálisan  kihasználtuk,  sőt  a  nagyobb 
előjegyzési lista elkerülése érdekében túlteljesítések is előfordultak.

A  Kft. bevételei 2009. évben is az első sorban OEP finanszírozásból, fizetős betegellátásból és az  
önkormányzati támogatásból tevődtek össze. 



2009-ben nagy értékű új eszköz beszerzésére nem került sor. A meglévő eszközök folyamatos 
karbantartását,  ellenőrzését,  az  előírt  időszakos  hitelesítések  előkészítését  megszerveztük. 
Ezen  felül  néhány  berendezés  (iszapkeverő,  elektromos  masszázságyak  stb.)  soron  kívüli 
nagyjavítása vált szükségessé év közben. 

Járóbeteg szakellátás:

A 2009. évben is a Kft. biztosította a Homokháti Kistérség települései részére a járóbeteg 
szakellátást  a  megfelelő  szakmai  és  kapacitási  keretei  között.  A szakrendelések  2009-ben 
63  440 esetet  láttak  el,  ami  napi  239  eset  teljesítését  jelentette.  A  szakrendelések  közül 
kiemelkedő a reumatológia, a laboratórium, a gyógytorna - fizikoterápia teljesítménye. 
Az  előzőekben  már  jelzett  jogszabályi  változások  hátrányosan  érintették  a  járóbeteg-
szakellátás finanszírozását 2009-ben, az alábbiak szerint: 
− az  év 1-3. hónapban a tevékenység kereteit  meghatározó teljesítmény volumen 
korlát  (TVK)  mértéke  alatta  maradt  a  kiegyensúlyozott,  rövid  előjegyzési  idő 
követelményének. Ezért a TVK túlteljesítésével arányosan kevesebb finanszírozást kapott a 
Kft. a tevékenységéért.
− A  2009.  áprilisától  bevezetett  EMAFT  +  „lebegő”  pontértékkel  történő 
finanszírozás (2008. évi teljesítmény 70+30% arányú megosztása fix 1,60 Ft/pont + „lebegő” 
pontérték)  tovább rontotta a finanszírozott bevételek alakulását az ellátott esetekhez képest. 
Ezzel a finanszírozási technikával hét hónap alatt közel. 6 millió -forinttal kapott kevesebb 
finanszírozást  intézményünk,  mint  a  korábbi  TVK  alapú  „degresszált„  finanszírozással 
kaphatott  volna.  Mindezek  ellenére  a  Kft.  törekedett  betegek  igényeihez  igazítani 
tevékenységét,  de  az  igényekhez  viszonyítva  így  is  vissza  kellett  fogni  teljesítményét  a 
nagyobb  bevétel  kiesés  elkerülése  érdekében.  Ez  a  finanszírozási  mód  hét  hónap  alatt 
bebizonyította, hogy alkalmatlan a járóbeteg-szakellátás finanszírozására.
−  2009. november 1-től visszaállította a jogalkotó a TVK alapú finanszírozást, azzal 
a  szépség hibával,  hogy a megállapított  havi  TVK keret  minimálisan  haladta  csak meg a 
korábban megállapított TVK 70%-át. Ez és a kiesett finanszírozás kompenzálására az OEP-
től  kettő  részletben  kapott  1.300.000,-Ft  csak  enyhítette,  de  nem pótolta  a  Kft.  elmaradt 
bevételét
− Tovább  nehezítette  az  ellátások  szervezését  és  hátrányosan  befolyásolta 
intézményünk  elszámolható  teljesítményét,  az  elérhető  finanszírozás  összegét  a  2009. 
szeptember  01-től az ún.  2 perces szabály bevezetése,  amely azt jelenti,  hogy csak annyi 
beavatkozást (annyi darab) számol el az OEP, amennyi az adott szakrendelés havi rendelési 
idejébe 2 perc figyelembevételével belefér. 
Ezek  a  körülmények  miatt  is  indokolt  az  E.  Alapból  nem  finanszírozott,  önköltséges 
magánrendelések működtetése.  A 2008-ban beindított  Urológia,  Cardiológia-belgyógyászat 
mellett  2009-ben  gyermek  fül-orr-gégészeti  rendelés  indult.  Ezen  felül  a  hozzánk  érkező 
betegeknek  továbbra  is  lehetősége  van  fizetős  szolgáltatás  igénybevételére  valamennyi 
szakma tekintetében. 
Az alábbi szakrendeléseken biztosítjuk az ellátást:

Nőgyógyászat, Terhestanácsadás Laboratórium
Fül-Orr-Gégészet Tüdőgyógyászat
Urológia Tüdőgondozó
Bőrgyógyászat Logopédiai ellátás
Reumatológia Gyógytorna



Pszichiátria Fizikotherápia 
Gyermekpszichiátria Orthopédiai segédeszközök forgalmazása 
Szemészet Segédeszközök kölcsönzése
Orthopédia Üzemorvosi rendelés
Röntgen diagnosztika Belgyógyászat, cardiológia 
Ultrahang diagnosztika Gyermek fül-orr-gégészet

Fürdő gyógyászat:

A fürdő gyógyászati tevékenység finanszírozásában továbbra is jelentős tétel a betegek 
által  fizetett  önrész,  melynek  mértéke  2009-ban nem változott.  Minimális  változás, 
hogy az  emelkedő  beszerzési  költségek  miatt  bevezetésre  került  a  kezelő  lepedők 
térítési  díja  (első  kezeléskor  200,-,  elvesztés  miatti  pótlás  esetén  400,-Ft). Nem 
változott az OEP által megállapított volumen maximum, mely a tárgyi,  személyi és 
nyitvatartási  feltételek  figyelembevételével  meghatározta  meg  a  Fürdőgyógyászatra 
jellemző kapacitás maximumot. 
Társaságunk  kiemelten  kezeli  az  oktatás  jelentőségét,  aktív  részt  vállal  a 
gyógymasszőr  tanulók  gyakorlati  képzésében.  2009.  évben  a  dolgozói  létszámot  a 
megnövekedett  igények  próbáltuk  igazítani,  ezért  a  főszezonban  alkalmi 
munkavállalás  keretében  foglalkoztattuk  a  nálunk  végzett  fiatalokat.  Az  állandó 
létszám jelentősen nem változott  a 2008 évi  szinthez képest  inkább személycserék 
voltak. 
A  Fürdőgyógyászatban  a  2009-es  év  kiemelkedőnek  tekinthető,  különösen  a  III. 
negyedév. Ekkor a teljesített ellátási eset  33152  volt.  Ez 7163 esettel haladja meg a 
előző év hasonló időszakának teljesítményét.  A masszázs ágyak kihasználtsága 95 % 
feletti.
A fürdőgyógyászatban is  inkább a Homokhátság illetve a Dél-alföldi  régió betegei 
részére nyújtunk szolgáltatásokat, de folyamatosan növekszik az ország más távolabbi 
részeiről  érkezők  illetve  a  külföldiek  száma.  2009-ban  is  kiegyensúlyozott 
kapcsolatunk volt a Thermál Panzióval.
A fürdő gyógyászat összes forgalma  103008  eset a 2008-as 95276 esettel szemben, 
ami 282 eset/napot jelent. 

2009-ben  továbbra  is  a  gyógyfürdőkezeléseket  a  korábbi  terjedelemben  tudtuk 
biztosítani, szolgáltatásaink köre:

termál gyógymedence
gyógyvizes kádfürdő

víz alatti sugármasszázs

iszappakolás Víz alatti csoportos gyógytorna
súlyfürdő
szénsavas fürdő
orvosi gyógymasszázs

Csoportos  gyógyúszás  18  éves  kor 
alatt



Otthoni szakápolás:

Az Otthoni szakápolás keretében a beteg otthoni környezetben, szakszerű ápolásban részesül. 
Ez az ellátási forma kórházi kezelést vált ki. A mórahalmi Otthoni Szakápolási Szolgálat a 
finanszírozási szerződésekben rögzített vizitkeretnek megfelelően működik területi ellátási 
kötelezettséggel.

A Kft. Otthoni Szakápolási Szolgálatával az egészségbiztosító a feladat ellátására szerződéses 
viszonyban áll, ennek alapján olyan elrendeléseket tud teljesíteni, melyben a beteg lakhelye, 
vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területén belüli. A szolgálat működési területe 
2009-ig  Mórahalom és Zákányszék bel- és külterületét ölelte fel.  2009-ben Ásotthalom és 
Üllés települések is csatlakoztak az ellátási területhez. 

Az  otthoni  szakápolás  keretében  2009.  évben  alkalmazásban  állt  részmunkaidőben  2  fő 
szakápoló, ebből 1 fő Mórahalmon, 1 fő Zákányszéken, valamint 4 fő gyógytornász a teljes 
ellátási területen. 

2009.  év  egyrészében  a  havi  szerződéses  keret  az  előző  évhez  képest  kismértékben 
megnövelt, 112 vizit  volt a korábbi 102 helyett. 2009-ben pótkeret nem állt rendelkezésre. 
Sajnos ezen a szakterületen is folyamatosan szűkítette az ellátási keretet az OEP. Október 1-
től havi 112 vizitről 100-ra csökkentette az ellátható vizitek számát, és ez a tendencia 2010-re 
is folytatódott, egy 2009. decemberi döntés alapján (január 1-től már csak havi 86 vizit került 
megállapításra)  Jelentősen javult  azonban a havi  teljesített  vizitek  száma.  A korábbi  évek 
átlag 80%-os kihasználtsága helyett 2009-ben átlag 99,7%-os volt a kihasználtság. Az otthoni 
szakápolás teljesítménye erősen függ a szakorvosi elrendelések számától. 2009. évben sikeres 
„marketing” munkának is köszönhető  volt az ellátási igények növekedése.

Főbb pályázati tevékenységeink 2009-ben

Az  előző  évben  lezárult  HEFOP-2.3.1-05/1-2005-10-01-49/2.0  pályázat,  melyről  éves 
fenntartási jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk.

2009-ben   kettő  pályázatot  készítettünk.  Az  első  az  ESKI  által  kiírt  YES  II.  pályázat  – 
defibrillátorok beszerzésére irányult,  mely forráshiány miatt nem került támogatásra, azzal, 
hogy  várhatóan 2010-ben kiírásra kerülő fordulóban eséllyel indulhatunk. 
A másik pályázat a TÁMOP 6.1.2/09/A a települési egészségterv készítésére és az egészséges 
életmódra nevelő programok kidolgozására és lebonyolítására vonatkozik. Az elbírálása még 
nem zárult le.

Ezen  felül  részt  vettünk  a  HURO/0802  pályázati  felhívás  II  fordulójának  keretében 
megvalósuló  „Telediagnosztikai  hálózat  fejlesztése  Csongrád  és  Arad  megyében 
HURO/0802/013” pályázat előkészítésében. A pályázat beadására 2010-ben kerül sor.

Egészségvédelmi Hónap Mórahalmon 2009.

Mórahalom városában már hagyománnyá vált az Egészséghetek megszervezése, melyet a Kft. 
alakulása óta magára vállalt.



2009-ben  már  egy  egész  hónapot  szenteltünk  az  egészségvédelemnek.  A  fő  hangsúly  a 
daganatos betegségek megelőzésére, korai felismerésének fontosságára helyeződött. Emellett 
azonban hagyományos szűréseket is végeztünk. Az orvosi szűrések mellett  igyekeztünk az 
egészséges  testmozgásra  felhívni  a  figyelmet  (nyílt  napok a gyógytornán),  mentálhigiénés 
előadást  szerveztünk  -  a  család  szerepének  fontosságának  hangsúlyozására.  Tanácsadással 
egybekötött gyógyhatású készítmények vásárára is sor került. A rendezvénysorozat október 5-
től november 5-ig tartott és első sorban a 30-55 évesek számára szerveztük, de természetesen 
minden korosztály képviselőit szívesen láttuk. 

Szűrésen résztvevők száma

Szakmák 
Megjelentek 

száma
Kiszürt esetek száma

Laboratórium 88 fő 54 fő

PSA, Helico 49 fő 31 fő

Vastagbél rákszűrés 107 fő 18 fő

Urológia szűrés 23 fő 6 fő

Nőgyógyászati rákszűrés 56 fő 8 fő

Légzésfunkció 18 fő 1 fő

Bőrgyógyászati rákszűrés 138 fő 20 fő

Hasi UH szűrés 78fő 61 fő

Audiológia 28 fő 4 fő
Allergia szűrés 21 fő 7 fő

Tüdőszűrés 836 fő 73 fő
Összesen: 1442 fő 283 fő

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

A  Kft.  tevékenységei  közé  tartozó  segédeszköz  kölcsönzés szintén  hozzájárul  a 
Társaság bevételeihez. A helyi és térségi lakosok igénylik ezt a szolgáltatást. Leggyakrabban 
a  Bioptron  lámpákra,  vércukorszintmérőkre,  vérnyomásmérőkre,  szobakerékpárokra 
mutatkozott  igény,  mely  eszközök  számát  igényeknek  megfelelően,  lehetőségünk  szerint 
folyamatosan bővítjük.

Eredmény:

A Kft. 2009. évi mérleg szerinti eredménye  846 e Ft. (nyereség)
A Kft. 2009. december 31-ei mérlegforduló napján Eszközök összesen 127.554 e Ft.

A közhasznú társaságok gazdálkodásának alapelve: „elért eredményét nem oszthatja 
fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania”. Ezen elv értelmében 
a Társaság a felhalmozódó eredményét a 2010. évre vonatkozó működési kiadásaira, valamint 
a szakellátások színvonalának emelésére fordítja.



A Móra-Vitál Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. igyekszik a folyamatosan 
változó  jogszabályi  körülményekhez igazodni,  az  országos  és  térségi  pályázatok  adta 
lehetőségeket  kihasználni,  biztosítva  ezzel  a  település,  valamint  a  térség  színvonalas 
egészségügyi szakellátását!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására!

Mórahalom, 2010. április 20.

Tisztelettel:

Malatinszki Jánosné dr.
ügyvezető igazgató


