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Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 

működéséről, tevékenységéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól a gazdálkodási 

szabályzatainak figyelembevételével, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2021. évi 

beszámolóját elkészítette és határidőben megküldött a tulajdonos részére.  

Összességében elmondható, hogy az Egészségügyi Központ 2021. évi gazdálkodása hasonló az 

előző évhez, hiszen gazdálkodását jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány következtében 

kialakult járvány helyzet, mely az ellátható feladatok körét illetően, a költségek 

átrendeződésében, illetve a csökkent beteglétszámban egyaránt megjelent. 

 



Az Egészségügyi Központ a 2021. évet átlagfinanszírozással kezdte meg, majd az előző év 

szeptember havi tényleges teljesítménye, valamint a korábbi átlagból képzett újabb átlag 

alapján 2020. október hónaptól újra átlagfinanszírozással történt a teljesítmények elszámolása. 

Majd április hónaptól a rendelkezésre álló havi keretösszeg - a TVK (teljesítmény volumen 

korlát), időközben TÉK-re (tervezett éves keret) módosult – emelkedett, havi 900 ezer ponttal 

a járóbeteg szakellátásban, ezzel szemben az egy napos ellátásban az emelt keretet nem tudták 

kihasználni. 

 

Az Egészségügyi Központ gazdálkodását befolyásolta az oltópontok kialakítása és 

működtetésével kapcsolatos feladatok, mind szervezési és adminisztrációs feladatok. 

Másik változás az egészségügy életében, hogy március 1-jétől bevezetésre került ezen a 

területen is a szolgálati jogviszony. Ez azt jelenti, hogy egészségügyi tevékenységet és az 

egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatás 

üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet csak szolgálati jogviszony keretében 

lehet végezni. A rendelkezés csak a közreműködő és az önkéntes segítő igénybevételének 

lehetőségét engedi meg.  

Ez azt jelentette, hogy a korábbi munkaszerződéssel, vagy megbízási jogviszonnyal 

foglalkoztatott dolgozókat szolgálati jogviszony keretében kell tovább foglalkoztatniuk. Két 

dolgozó nem vállalta ezt a foglalkoztatási formát, illetve a vele járó kötelezettségeket, így nem 

írták alá a szolgálati munkaszerződést, de sikerült pótolniuk őket. A továbbiakban megbízási 

szerződés, illetve egyszerűsített foglalkoztatás keretében nem tudnak bárkit is foglalkoztatni. 

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódóan a nyugdíjasként alkalmazott dolgozóiknak 

szüneteltetniük kell a nyugdíjuk folyósítását az alkalmazás ideje alatt, és helyette egy 

úgynevezett jövedelemkiegészítő támogatást kapnak, melyet egy központi alapból kell 

megigényelni. Ez a nyugdíjak folyósításában mintegy négyhónapos csúszást jelentett az átállás 

idején. Ezt a kiesést sokan nem tudták vállalni, így nem vállalták a szolgálati 

munkaszerződéssel a további alkalmazást. Ezt a foglalkozási formát közreműködő 

vállalkozóként tudják alkalmazni. 

A korábban közreműködőként dolgozó orvosokat ez a rendelkezés nem érintette, hiszen a fő 

munkáltatójuk (amennyiben van ilyen) által biztosított engedély alapján tovább dolgozhatnak 

az Egészségügyi Központban közreműködőként.  

Az Egészégügyi Központ továbbra is küzd a humánerőforrás hiánnyal, díjazásukkal és az 

árváltozással, hiszen a változatlan a finanszírozásuk. 

Egynapos ellátás 

Az év első három hónapjában hiába állt rendelkezésre magasabb súlyszámérték a bevezetett 

átlagfinanszírozás csak kevesebb súlyszámértékű teljesítményt engedett meg. Április 

hónaptól kezdve pedig hiába emelkedett meg a havi súlyszámkeret 97,7 súlyszámra, az 

átlagfinanszírozásba csak 80 súlyszámnyi teljesítmény fért bele. 

Tovább rontott a helyzeten az egynapos ellátás terén, hogy március 2-ától egészen május 16-

áig teljesen le kellett állni a műtétekkel.  



 

Az átlagfinanszírozás 2021 augusztus hónappal véget ért, tehát szeptember hónaptól 

megkezdhették a rendelkezésre álló súlyszám-keretet kihasználni az egynapos sebészet esetén, 

ami azt jelentette, hogy az átlagfinanszírozásban rendelkezésre álló 80 súlyszám helyett 97,7 

súlyszám mértékéig operálhattak. Így elkezdték ennek megfelelően szervezni a műtéteket 

szeptember és október hónapokra.  

 

Októberben értesítést kaptak a finanszírozótól, hogy visszamenőlegesen szeptember hónaptól 

újra beáll az átlagfinanszírozás, tehát csak 80 súlyszám mértékéig került sor az elszámolásra. 

Október hónap végén még tudtak ennek megfelelő korrekciókat végrehajtani a 

teljesítményekben, hogy csökkenteni tudják a veszteséget. A szeptemberi teljesítményekkel 

azonban már nem tudtak mit kezdeni, így a 96,3 és a 80 súlyszám között leoperált műtétek 

finanszírozatlanok lettek a visszamenőlegesen bevezetett átlagfinanszírozás miatt.  

 

2021. január és december között elvégzett műtétek száma: 

-   668 db szemészet 

-   194 db ortopédia 

-     98 db sebészet 

-     35 db nőgyógyászat 

Mindösszesen: 995 darab.  

 

Járóbeteg szakellátás 

A járóbeteg szakellátásban a megelőző évi szeptemberi, az újabb átlagfinanszírozásba számító 

teljesítmény miatt, az átlag értéke némiképp magasabb lett a korábban meghatározott 

átlagnál. Így a járóbeteg szakellátás éves bevételének növekedése kompenzálta az egynapos 

ellátás bevételeket. 

A járóbeteg szakellátás rendelkezésre bocsátott TÉK-je (tervezett éves kerete) 286.103.493 

pont volt, a tényleges teljesítmény ezzel szemben pedig csak 229,5 millió pont. Ennek oka 

egyrészt a csökkent beteg-megjelenés, amely a pandémia kitörése óta megfigyelhető, azonban 

a rendelésekre előjegyzett betegek egyre nagyobb számban nem jelentek meg a rendeléseken, 

úgy, hogy nem mondják le az előjegyzett időpontot. Másrészt a problémát a szakorvoshiány 

is generálja bizonyos szakmák esetén (bőrgyógyászat, ultrahang, urológia) továbbá oltópont 

működtetése is, mert időnként, - központi utasításra - a szakrendelések rovására kellett 

működtetni a védőoltási tevékenységet.  

 

Bár az egynapos ellátás tekintetében jelentős korlátot jelentett az átlagfinanszírozás az év során, 

a járóbeteg ellátás esetében ez tette lehetővé, hogy a csökkent beteglétszám miatt sem a 

szakorvosok, sem a szakdolgozók közül senki sem hagyta el az Egészségügyi Központot. Az 

orvosok a csökkent ellátási teljesítmény ellenére az átlagfinanszírozást kifizették, illetve ha a 

tényleges teljesítmény meghaladta az átlagfinanszírozással fedezett értéket, akkor többlet 

juttatást is kaptak az orvosok.  

 



Oltópont és védekezési költségek 

 

2021 március 18-tól 2022 február végéig működtették az oltópontot Bicskén, időnként hétvégi 

munkavégzéssel és néha 4 oltóhellyel a környék lakosai és a Székesfehérvári oltóközpont nagy 

megelégedésére, akik sok esetben elismerésüket fejezték ki.  

 

2021-ben 17.677 oltás került beadásra a Bicskei Egészségügyi Központban.  

 

Az év elejétől egészen júniusig működtették még a triázs-, vagy zsilip rendszert is a házba 

betérők előzetes szűrésére, a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.  

 

A dolgozók védőeszközökkel való ellátása továbbra is folyamatos volt mind a betegellátásban, 

mind a zsilipben, mind pedig az oltópont működtetése során.  

Az oltópont működtetésében részt vevő alkalmazottak a többlet munkavégzés miatt többlet 

juttatásokban részesültek, illetve az orvosok is többletet számolhattak el a tevékenységük 

után.  

 

A védekezésre és az oltópont működtetésére elszámolt költségek összege meghaladta a 48 

millió forintot. A költségek megtérítésére a finanszírozótól pályázat útján 8,7 millió forint 

támogatást kapott az intézmény. 

  

Egészségfejlesztési Iroda 

2021. évben tovább zajlott az EFI fenntartási időszaka. A veszélyhelyzet miatti korlátozások 

azonban itt is jelentősen befolyásolták a tevékenységet. December hónapban az irodavezetőtől 

sajnálatos módon el kellett búcsúzni, így a 2022.évet már új felállásban kell kezdeni. 

Az Egészségfejlesztési iroda költségei 24.486.848 forintot tettek ki az év során, amit december 

2-án megkaptak a finanszírozótól.  

MÉRLEG ADATOK ELEMZÉSE 

2021. évben a mérlegfőösszeg 884 millió Ft, mely összeg 2 millió Ft csökkenést mutat az 

előző évhez képest. Ez a csökkenés többnyire az EFOP pályázati forrásból beszerzett eszközök 

elszámolt értékcsökkenéséből adódik. 

I. ESZKÖZÖK 

A szöveges beszámoló 1. számú táblázata tartalmazza az eszközök és források összetételét, az 

eszközök összértékében a forgóeszközök (647 millió Ft), míg a források között a 

legnagyobb részt a saját tőke képviseli (671 millió Ft). A saját tőke összegben és arányaiban 

is tovább növekedett.  

1. A befektetett eszközök között szerepelnek a tárgyi eszközök (2. számú táblázat). A befektetett 

eszközök összegének csökkenését a 2018. évi EFOP beruházás során beszerzett eszközök 

elszámolt értékcsökkenése jelenti. Ezek az összegek 2021. évben íródtak le teljesen. 



1.1. Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke 2021. évben az előző évhez képest csökkenést 

mutat, annak ellenére, több millió Ft értékben történt beruházás.  

A fejlesztések első forrása a Bicske Város önkormányzatával 2012. december 31-én 

kötött támogatási szerződés szerint az Egészségügyi Központ ingatlanhasználati joga 

alapján beszedett, szabad helyiségek hasznosításából származó bérleti díjak, melynek 

összege 3,6 millió Ft.  

A 3,6 millió Ft-ból az alábbi beszerzések történtek: 

− endoszkópos állvány 

− Telescop 

− vizsgálóágy 

− klímaberendezés 

 

A fejlesztések második forrása: a Bicske Járóbeteg Szakorvosi Ellátásért 

Alapítványtól kapott támogatás 5,9 millió Ft, melyből egy video gasztrokóp, egy 

fejlámpa, és egy új vizsgálóágy beszerzése történt. 

 

A fejlesztések harmadik forrása: saját erő összege 20 millió Ft, melyből az alábbi 

eszközök kerültek beszerzésre: 

− endoszkópos torony a gasztroenteorológiára 

− második video-gasztrosztóp vásárlása 

− LCD kijelzős vízustábla 

− szivattyú a légkezelőhöz 

 

2. Forgóeszközök (beszámoló 3. sz. táblázata) 

A forgó eszközök 99,2%-át az értékpapírok és a pénzeszközök teszik ki, míg a követelések 

0,8%-ot. 

2.1. Követelés összege 5 470 eFt, a kiszámlázott bérleti díjakból és továbbszámlázott 

közüzemi szolgáltatásokból, telefon, internet térítési díjakból tevődik össze.  

2.2. Értékpapírok, pénzeszközök: 

Az OTP tőkegarantált befektetési jegyei és a rövid lejáratra lekötött betétek, melyek a 

későbbi fejlesztési tartalékot képezik. 

3. Aktív időbeli elhatárolások: 

Az aktív időbeli elhatárolások között szerepel a 2021. évre elszámolandó, de csak a 

következő évben számlázott bevételek és a következő évet terhelő, de már kifizetett 

költségtételek. Az aktív időbeli elhatárolások között a legnagyobb tétel 98% a NEAK 

finanszírozás két hónapos csúszása miatti elhatárolás bevétel., illetve az oltóponti 

költségek fedezetéhez kapott támogatás.  

 

II. FORRÁSOK (beszámoló 4. sz. táblázata) 



1. A saját tőke mára az induló tőkéhez viszonyítva a 9,5 millió forinthoz képest több mint 70-

szeres értéknövekedést mutat, ami azt jelenti, hogy a saját tőke értéke meghaladja a 671 millió 

Ft-ot, az előző évhez 4%-os növekedést mutat. 

A 2021.évi beszerzésekre a 2017.évi fejlesztési tartalékból 24 millió forintot használtak fel. 

A fejlesztési tartalékban maradt a 2018-ban megképzett 40 millió, a 2019.évben képzett 20 

millió és a 2020.évben képzett 20 millió forint. A 2021.évi eredmény után 20 millió forint 

fejlesztési tartalék képzésére tesznek javaslatot, melynek jóváhagyása után 100 millió forint 

lesz a fejlesztési tartalékban. 

 

 

2. Kötelezettségek  (145 073 eFt): 

 

A kötelezettségek a szállítói tartozásból és egyéb kötelezettségekből tevődnek össze. A 

szállítóállomány jelentős része a szakorvosi tevékenység már kiszámlázott, de még ki nem 

fizetett ellenértéket, valamint a 2021.évet terhelően a 2022.évben kiszámlázott közüzemi és 

egyéb költségek összegét tartalmazza. A beszámoló összeállításáig ezek a tételek rendezésre 

kerültek, jelenleg nincs kifizetetlen számlájuk. 

 

3. Passzív időbeli elhatárolás (68 342 eFt) 

 

A passzív időbeli elhatárolások a 2021. évet terhelő, de a partnerek által 2021. december 31-

ig nem számlázott költségek, továbbá a bevételeket csökkentő elhatárolás, ilyen az EFI 

támogatás 713 ezer forint fel nem használt része. A passzív elhatárolások jelentős 

csökkenésének oka az, hogy az EFOP-os eszközbeszerzés miatt halasztott bevételként 

elszámolt bevétel 2021-ben az értékcsökkenési leírás elszámolásával párhuzamosan 

majdnem teljes egészében kivezetésre került. 

 

III. EREDMÉNYKIMUTATÁS 

 

1. Bevételek 

 

1.1. Értékesítés nettó árbevétele 834,8 millió Ft. 

 

A tevékenység nettó árbevétele az alábbiakból tevődik össze: 

− bérleti díjak     3 630 eFt 

− járóbeteg szakellátás           612 094 eFt 

− egynapos sebészet bevétele 188 670 eFt 

− kasszamaradvány  10 564 eFt 

− egyéb tevékenységi árbevétel  6 259 eFt 

− továbbszámlázott költségek   13 565 eFt 

 

A járóbeteg ellátás és az egynapos sebészeti ellátás összesített bevétele a 2020. évben 800.904 

ezer forint, az idei évben pedig 800.764 ezer forint. Tehát összességében szinte ugyanannyi. 

Az egynapos sebészeti ellátás kiesett bevételét a járóbeteg ellátás bevételei kompenzálták. Az 

árbevételük 96%-át teszik ki ezek az alaptevékenységi bevételek. 

 



2021. évben is érkezett kasszamaradvány, azonban ezt most teljes egészében a szolgálati 

jogviszony miatt életbe lépő szolgálati elismerések (a közalkalmazotti jubileumi jutalomnak 

megfelelő) kifizetésére kellett fordítani.  

 

A kiszámlázott bérleti díjak összege közel állandónak tekinthető, a továbbszámlázott 

költségek és az egyéb árbevételek alakulására pedig nincs ráhatásuk. Ezek a bérlőknek 

továbbszámlázott közüzemi díjakat, illetve az alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan 

térítésköteles ellátások bevételét tartalmazzák (például extra minőségű szemészeti lencse igény, 

a műtétek előtti Covid tesztek, vagy a nőgyógyászati genetikai minták költsége). 

Nagyságrendjük közel azonos a két évben.  

 

A bérleti díjak összegét teljes egészében eszközbeszerzésre fordították, ahogyan az a tárgyi 

eszközök fejezetnél bemutatásra került. 

 

Egyéb bevételek 

− káreseménnyel kapcsolatos bevétel         972 eFt 

− bértámogatás         45 247 eFt 

− jövedelem kiegészítés       4 820 eFt 

− EFI fenntartás       24 487 eFt 

− támogatott eszközök értékcsökkenésének visszaírása   3 174 eFt 

− EFOP eszközbeszerzés miatti visszavezetés                        79 931 eFt 

− egyéb bevételi tételek        8 771 eFt  

      

Az egyéb bevételek jelentősebb teljesítési adatát, a 2018. évi EFOP pályázati 

eszközbeszerzés miatt visszavezetett bevétel teszi ki. A támogatások elszámolásának 

sajátosságából fakadóan az eszközök ellenértékét a bevételek között csak az elszámolt 

értékcsökkenésükkel párhuzamosan lehet figyelembe venni. Így az eszközbeszerzés 

fedezeteként kapott pályázati támogatás egyetlen évben sem befolyásolja a tevékenység 

eredményét. A 2021. évben szinte teljes mértékben kifut ez a halasztott bevétel.  

Az egyéb bevételek között jelenik meg a NEAK finanszírozással utalt bértámogatás 

összege is, mely a növekvő bérek, és az új szolgálati jogviszonyos törvény által 

meghatározott bér következtében növekvő mértékű. 

Új állandó tételként jelentkezik 2021-től a foglalkoztatott nyugdíjasaink 

jövedelemkiegészítő támogatása. Sok nyugdíjas foglalkoztatottjuk nem vállalta a 

szolgálati jogviszonyból fakadó kötelezettséget, így vállalkozóvá vált, azonban 4 fő 

nyugdíjas alkalmazásban maradt, így az ő nyugdíjuknak megfelelő jövedelem-kiegészítés 

szerepel a táblázatban.  

Az EFI bevételei a felmerült költségekkel egyező mértékben szerepelnek a bevételek 

között 24,5 millió forint összértékben. Az EFI költségei nem befolyásolják az eredményük 

alakulását.  

 

2. Ráfordítások 



A beszámoló 9. sz. táblázatából látható, hogy a ráfordítások összességében megegyeznek 

az előző évi értékekkel. 

2.1. Anyagjellegű ráfordítások (487 277 eFt) az összes ráfordítás 50,1%-át teszik ki. Az 

anyagjellegű ráfordítások között szerepel a közvetített szolgáltatás mely a legnagyobb 

arányt képviseli, több mint 68%-ot, továbbá az igénybe vett szolgáltatások, mely a 

számítástechnikai és ügyviteli szolgáltatások, takarítás, karbantartás, szemétszállítás, postai 

szolgáltatások, gép-műszerek időszakos felülvizsgálat ellenértékét tartalmazza. 

Az anyagjellegű ráfordítások között az egyéb szolgáltatások összege 6 066 eFt. 

Az egyéb szolgáltatások a hatósági díjakat, bankköltségeket és biztosítási díjakat 

tartalmazza. 

2.2. Személyi jellegű ráfordítások (365 235 eFt) 

A bérköltségek előző évhez képest növekedtek. A növekedés oka egyrészt a 2020. 

novemberében bekövetkezett szakdolgozói béremelés, melyet 2021 januárjában követett az 

egészségügyben dolgozók béremelése is. Másrészt a március 1-jén életbe lépett szolgálati 

jogviszony miatt megemelkedett bérek is okoznak növekményt. Harmadrészt pedig június 

hónapban a dolgozók egy havi plusz juttatásban részesültek a veszélyhelyzeti-, valamint az 

oltópont működtetése során felmerült többletfeladatok elismeréseképpen.  

A beszámoló tartalmazza az év végén a három havi bérnek megfelelő plusz juttatás. 

 

2.3. Eszközök értékcsökkenése (108 390 eFt) 

Az értékcsökkenési leírás mértéke az EFOP-os pályázattal beszerzett eszközök kifutó 

leírása miatt csökken. Ezek az eszközök szinte teljes mértékben leíródtak 2021-ben. 

2.4. Egyéb ráfordítások (10 973 eFt) 

Az egyéb ráfordítások két jelentős tétele az önkormányzatnak fizetett iparűzési adó 8,2 

millió Ft-ja, valamint a rehabilitációs járulékként kifizetett 1,4 millió Ft. 

 

2.5. Társasági adófizetési kötelezettség 

Fizetendő adó összege: 3 391 eFt. 

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 

Az Egészségügyi Központ a 2021. beszámolási évben a belföldi értékesítés nettó árbevétele 

834 8 millió Ft.  

Az adózás utáni eredmény 26 970 eFt, mely az adózott eredmény 3,2%-a. 

Saját forrásból 30 millió Ft összegű kis és nagyértékű eszközbeszerzés történt. 

Másik fontos tényező az eredmény tekintetében, hogy a megtermelt eredményt vissza kell 

forgatni a tevékenység fejlesztésébe. Ennek következtében az ügyvezetés javaslata a 

tulajdonos felé, hogy 20 millió forint fejlesztési tartalék képzésére kerüljön sor. 



A beszámolóban az adózott eredmény 12 havi prémium kifizetésére elszámolt költségek 

mellett teljesül. 

VI. Bér és létszámgazdálkodás 

Az alkalmazotti létszám 32 fő teljes és részmunkaidősöket is egy főnek véve. Ebben a 

létszámban szerepel a TÁMOP pályázat keretében alkalmazott 3 EFI dolgozó is. 

Egyéb: 

Vállalkozó orvosok (járóbeteg és egynapos ellátás)  64 fő  

Vállalkozó asszisztens járóbeteg ellátás     1 fő 

Szakalkalmazott (dietetikus, szonogr.)     2 fő 

Intézményi higiénikus vállalkozó      1 fő 

Szakszemélyzet egynapos ellátásban (vállalkozás)    3 fő 

Központi adminisztráció vállalkozásban     1 fő 

Kartonozó vállalkozásban       3 fő 

Lift vállalkozásban        1 fő 

Egészségügyi adminisztrátor vállalkozásban    2 fő 

Nővér – szakasszisztens vállalkozó orvosoknál             10 fő 

Összes egyéb       88 fő 

 

Bicske, 2022. 05.17. 

    Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 

  polgármester 

 

1. melléklet az 82/2022. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját  

884 049 eFt mérlegfőösszeggel és 26 970 eFt adózott eredménnyel elfogadja, 

 

2. a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. adózott eredményéből 20 

millió forint fejlesztési tartalékba való elhelyezését támogatja. 

 

Határidő: 2022.05.27. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 






































































































































