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(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 2010. 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 

2010. évre 

 

 

Tartalma: 

2010. évi mérleg 

2010. 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 nem kapott támogatást. 

 

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 2010. évben 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások 

 

 

 

 

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület   10.000,-Ft 

(1077 Budapest, Jósika u. 10.)  

 Segítő Szándék a Beteg Gyerekekért és  

Rászorultakért Alapítvány                                                         35.000,-Ft  

(1047 Budapest, Batthyány u. 11/2) 

Szívvel Lélekkel Segítünk Alapítvány                                      10.000,-Ft 

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 16.) 



 
 

 

 

 

 

 

 

A közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke  

illetve 

összege 



A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. vezető 

tisztségviselőinek  

2010-ben nyújtott juttatások kimutatása 

 

 

 

 
Név Tisztség Jogcím  Összeg 

Malatinszki Jánosné dr. 

 

Ügyvezető igazgató 

 
munkabér 

3.600.000,-Ft 

 

Rozsnyainé Hódi Mária FB elnök Tiszteletdíj 360 000,-Ft 

Összesen   3.960.000,-Ft 

  



 
 

  

 

 

 

 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid 

tartalmi beszámoló  
 



 
 

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális  
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi 

beszámolója 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 

Kft. (továbbiakban: Kft.) 2010. évi tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom: 

 

A Társaság főbb tevékenységi körei az elmúlt évekhez hasonlóan: 

 I.  Járóbeteg szakellátás (prevenciós szűrések, szervezése) 

 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 2010-ben 

175.922 esetet látott el, melyhez 558580 elvégzett beavatkozás, kezelés tartozik.  

Ebben az évben is változott év közben a járóbeteg szakellátás finanszírozása. 

Megszűnt az előző évben bevezetett EMAFT ( a teljesítmény 70+30% arányú megosztása fix 

1,60 Ft/pont + „lebegő” pontérték) szerinti teljesítmény elszámolás. A rendelkezésre álló 

TVK keret 100%-ban 1,46Ft/pont értéken került kifizetésre. Intézményünk TVK kerete sajnos 

nem emelkedett, sőt alig haladta meg az EMAFT szerint finanszírozott 70%-át. Bár az év 

utolsó negyedévében a miniszteri maradvány terhére kaptunk 750.00 pont TVK kiegészítést, 

ami azonban nem oldotta meg az ellátás alulfinanszírozását. 

Jelentős sikernek tekinthető, hogy az ÁNTSZ 2010-ben az ellátási területek 

felülvizsgálata során határozatában hivatalosan is a Kistérség valamennyi településére 

jogerősen kiterjesztette a területi ellátási kötelezettségünket. A „keserű” pirula, hogy az OEP 

ennek ellenére nem módosította a rendelkezésünkre álló TVK keretet, mivel az SZTE, akihez 

eddig ezek a települések tartoztak, részére kiadott határozat nem emelkedett jogerőre az SZTE 

sorozatos kifogásai 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 prioritásként kezeljük. Az ellátások színvonalára nem érkezett 

szakmai kifogás.  

A finanszírozási mértéke 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 az igények  

több hónapos előjegyzési lista elkerülése érdekében néhány hónapban 120-130%-ban 

teljesítettük. 

A  Kft. bevételei 2010. évben  első sorban OEP finanszírozásból, fizetős betegellátásból , 

wellness bevételekből tevődtek össze.  

 

A 2008-ban megkötött megállapodás alapján, annak megfelelően 2010. december 31-ig 

visszafizetésre került a tulajdonos Önkormányzat részére a még fennálló 9.709.050,-Ft tagi 

kölcsön. 

2010-ben nagy értékű új eszköz beszerzésére nem került sor. A meglévő eszközök folyamatos 

karbantartását, ellenőrzését, az előírt időszakos hitelesítéseket elvégeztettük. Ezen felül 

néhány berendezés (iszapkeverő, laboratóriumi automata stb.) soron kívüli nagyjavítása vált 

szükségessé év közben.  

Járóbeteg szakellátás: 
 

A 2010. évben is a Kft. biztosította a Homokháti Kistérség települései részére a járóbeteg 

szakellátást a megfelelő szakmai és kapacitási keretei között. A szakrendelések 2010-ben     

64276 esetet láttak el, ami napi 243 eset teljesítését jelentette. Ez minimálisan meghaladja az 

előző évi teljesítményt. Tevékenységüket zavartalanul végezték annak ellenére, hogy a 

rendelőintézet építési-átalakítási munkálatai miatt a Szent Margit Egészségházban illetve a 

Tüdőgondozó épületében lévő rendelőkben koncentrálódott minden rendelésünk.  

A rendelések közül továbbra is kiemelkedő a reumatológia, a laboratórium, a gyógytorna - 

fizikoterápia teljesítménye.  

Az előzőekben már jelzett jogszabályi változások  miatt a szakellátási ellátások finanszírozása 

gyakorlatilag a 2009. évi szinten maradt. 

 

Az új egészségügyi kormányzat által kidolgozott konszolidációs programba a Móra-Vitál 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. is kapott az OEP-től 2.120.000,-Ft támogatást, 

melynek felhasználási körét a folyósításkor meghatározták és december 31-diki állapot szerint 

elszámolást kellett készíteni. 

 

A reumatológiai és az urológiai szakrendeléseket vezető orvosok személyében 2010-ben 

változások történtek. A reumatológián dr. Bartkó Judit (dr. Varga Judit és dr. Jeszenszky 

Valéria mellett), az urológián dr. Pintér Olivér látja el a finanszírozott szakrendeléseket. 

 

Továbbra is működött az E. Alapból nem finanszírozott, önköltséges magánrendelésként a 

belgyógyászati kardiológia. Ezen felül a hozzánk érkező betegeknek továbbra is lehetősége 

van fizetős szolgáltatás igénybevételére valamennyi szakma tekintetében.  

 

Az alábbi szakrendeléseken biztosítjuk az ellátást: 

 

Nőgyógyászat,   Terhestanácsadás  

Fül-Orr-Gégészet  Tüdőgyógyászat 

Urológia Tüdőgondozó 

Bőrgyógyászat Logopédiai ellátás 

Reumatológia Gyógytorna 



Pszichiátria  Fizikoterápia  

Gyermekpszichiátria Ortopédiai segédeszközök forgalmazása  

Szemészet Segédeszközök kölcsönzése 

Ortopédia  Üzemorvosi rendelés 

Röntgen diagnosztika Belgyógyászat, kardiológia  

Ultrahang diagnosztika Laboratórium 

 

Fürdő gyógyászat: 
 
A fürdő gyógyászati tevékenység finanszírozásában továbbra is jelentős tétel a betegek 

által fizetett önrész, melynek mértéke 2010-ben sem változtattunk. Nem változott az 

OEP által megállapított volumen maximum, mely a tárgyi, személyi és nyitvatartási 

feltételek figyelembevételével határozta meg a Fürdőgyógyászatra jellemző kapacitás 

maximumot és emellett a finanszírozási egységár is az előző évek  szintjén maradt.  

2010. évben összesen 111.716 esetet(beteget-vendéget) láttak el, ami 307 eset/napot 

jelent. Ez 8000 esettel haladta meg az előző évi teljesítést. 

 

A Fürdőgyógyászatban a 2010-es évben is  a III. negyedév volt a legkiemelkedőbb. 

Ekkor a teljesített ellátási eset 33.333 volt. Ez az előző évhez viszonyítva minimális 

emelkedés volt. A masszázs ágyak kihasználtsága 95 % feletti. 

Azonban a korábbi évektől eltérően az év többi részében is kiegyensúlyozottabb volt 

az ellátások igénybevétele. Ennek oka lehet, hogy a többi fürdővel ellentétben évek óta 

azonos szinten van a bekerülési költség és az ellátás színvonala pedig továbbra is 

kiegyensúlyozottan  magas. 

Társaságunk kiemelten kezeli az oktatás jelentőségét, aktív részt vállal a 

gyógymasszőr tanulók gyakorlati képzésében. A dolgozóink között (szerződéses 

illetve egyszerűsített foglalkoztatott) egyre több a helyben végzett masszőr. A 

létszámot a megnövekedett igények próbáltuk igazítani, ezért a főszezonban alkalmi 

munkavállalás keretében foglalkoztattuk a nálunk végzett fiatalokat. Az állandó  

létszám jelentősen nem változott a korábbi évekhez képest.  

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. 2010-ben is kiegyensúlyozott 

kapcsolatunk volt a Thermál Panzióval. 

 

2010-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 

2010-ben Mórahalom és Zákányszék, Ásotthalom és Üllés bel- és külterületét ölelte fel. 

Az otthoni szakápolás keretében 2010. évben alkalmazásban állt részmunkaidőben 2 fő 

szakápoló, ebből 1 fő Mórahalmon, 1 fő Zákányszéken, valamint 1 fő teljes és 3 fő 

részfoglalkozású  gyógytornász a teljes ellátási területen.  

2010. év elején az OEP a korábbi vizitkeret meghatározás módszerén változtatott, 
melynek eredményeként a havi szerződéses keret az előző évhez képest (112 vizit) 

jelentősen – 86-ra csökkent. Ez a felmerülő igényekhez képest nagyon alacsony. 2010-

ben pótkeret nem állt rendelkezésre.  Jelentősen javult azonban a havi teljesített vizitek száma. 

A korábbi évek átlag 80%-os kihasználtsága helyett 2010-ben átlag 100%-os illetve a 

kezelések teljes befejezése érdekében 100 % felett is volt a kihasználtság.  

Főbb pályázati tevékenységeink 2010-ben 

 

A 2008-ban lezárult HEFOP-2.3.1-05/1-2005-10-01-49/2.0 pályázat, melyről éves fenntartási 

jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. 

 

A pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísértük. 2010-ben beadott pályázataink 

közül kettő december 31-én még elbírálás alatt állt (azóta kiderült az egyik pályázat sikeresen 

lezárult, a másik pályázat nem nyert, de 2011-ben ismét beadható lesz;), egy  pályázatot a 

Wesselényi Alapítvány  által kiírt, a szűrési tevékenységet támogató Szabadidős sport 

programokra irányuló pályázatot forráshiány miatt elutasítottak; egy pályázat pedig – az 

Informatika mindenkié – szerver pályázat, bár konkrét értesítést nem kaptunk, nem szerepelt 

az interneten közzétett nyertes listában.  

Folyamatosan törekszünk a foglalkoztatási programokból támogatáshoz jutni a munkavállalók 

bérének támogatáshoz. Jelenleg is három programban vagyunk jelen. 

 

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 került sor. Az év végén már biztató információ volt, a 

pályázat nyert. Ennek eredményeként megvalósítás során  317.954 € áll a rendelkezésünkre . 

A pályázati projekt 2012. augusztus hónapban zárul.  

 

Hagyományos Szűrőhetek 2010. 
 

Mórahalom városában már hagyománnyá vált az Egészséghetek megszervezése, melyet a Kft. 

alakulása óta magára vállalt. 

 

 





 

 

 

 

                     A vagyon állománya, összetétele, változása 

 

                                                   2010 

 

 

Eszközök változása 

 

 
Megnevezés                            Nyitó összetétele      Változás       Záró összetétele 

                                                 EFt-ban  %-ban       eFt-ban       eFt-ban  %-ban 

 

Befektetett eszközök             75800       59,4             -12346            63454      54,4 

Immateriális javak                  3436         2,6              - 1106              2330        2,0 

Tárgyi eszközök                    72304       56,8             -11240           61064       52,4 

 

Forgó eszközök                     30268       23,7                6409            36677      31,4 

Készletek                                1761          1,3                     4               1765        1,5                  

Követelések                          10835          8,6                4234            15069      12,9 

Pénzeszközök                       17672         13,8               2171            19843      17,0 

 

Aktív időbeli elh.                  21486        16,9              -4956             16530      14,2 

 

Eszközök összesen              127554      100,0            -10893           116661    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                          2010 

 

 
Megnevezés                 Nyitó összetétele     Változás     Záró összetétele 

                                     EFt-ban   %-ban     eFt-ban      eFt-ban   %-ban 

 

 

Saját tőke                    82551          64,7              916          83467      71,5 

Jegyzett tőke               75724          55,6                  0          75724      64,9 

Eredmény tartalék        5981            4,7               812            6793        5,8   

Mérleg szerinti er.          846            0,7               104              950        0,8 

 

Kötelezettségek         25158           19,7            -7019          18139      15,5 

Rövidlejáratú köt.      25158           19,7            -7019          18139      15,5 

 

Psszív időbeli elhat.  19845            15,6           -4790          15055       13,0 

 

Források összesen   127554          100,0          -10893        116661    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 2010 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. 

 

  

  

  

        


