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A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 
 
 

A társaság elnevezése: 
 

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt 
felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 01-09-917657 
 

A társaság rövidített elnevezése: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 

 
A társaság alapítója, egyedüli tagja: 
 
 
 
 
 
A társaság székhelye, telephelyei: 
 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata 
Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3. 
Adószám: 15735667-2-41 
Képviseli: Bús Balázs polgármester 
 
1031 Budapest, Ányos u.2. (Hrsz.23152/3) 
1039 Budapest, Csobánka tér 6.(Hrsz. 62321/149) 
1039 Budapest, Füst Milán u.28. (Hrsz. 65552/59) 
1033 Budapest, Laktanya u.4. (Hrsz. 18351/1) 
1032 Budapest, Pethe F. tér 3. (Hrsz, 1891/85/A/1-2) 
1035 Budapest, Vöröskereszt u. 9-11. (Hrsz. 18267/7) 
 

A működés megkezdésének időpontja: 2009. május 25. 

Működési forma: Korlátolt felelősségű társaság  

A társaság közhasznúsági fokozata: A társaság a közhasznú fokozatba tartozik. 
 
2004. március 01-én az Egészségügyi Szolgáltató KHT vette át az alap-, és szakellátás, illetve 
gondozói hálózat irányítását. A feladatot korábban ellátó Egészségügyi Szolgálat 2004. december 
31-én megszűnt. A KHT szervezetén belül létrejöttek azok a szervezeti egységek, melyek a 
zavartalan működéshez szükségesek. Jelenleg 2274 szakorvosi, illetve 287 nem szakorvosi 
óraszámmal van szerződésünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.  
2018. december 31-én az állományi létszám 248 fő volt. 
Járóbeteg szakellátási tevékenység a Vörösvári úti, a Csobánka téri és a Laktanya utcai 
telephelyeken, gyermekfogászati szakellátás az Ányos utcai, a Vöröskereszt utca, gyermekfogászati 
alapellátás pedig az Ányos utcai, a Vöröskereszt utca és a Füst Milán utcai telephelyeken zajlik.  A 
kerület iskoláiban történik az ott tanuló diákok egészségügyi állapotának felügyelete, oltása.  
 
A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása 
 

Tulajdonos neve Törzstőke  
eFt-ban 

Törzstőke  
%-os megoszlása 

Budapest, Főváros III. Kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat 

3.000.000,- Ft 100 
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Cégjegyzésre jogosult:  Dr. Budai András 
    ügyvezető igazgató 
    Cím: 2151 Fót, Tóth Árpád utca 3. 
 
 
Bejegyzett könyvvizsgáló:  Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.  

Dr. Balla István 
MKVK nyilv. szám: 002176  
Cím: 1038 Budapest, Ezüstkő u.8. 

 
 

A Szent Margit Rendelőintézet 2018-ban az előző években megszokottaknak megfelelően az 
Alapító Okiratához igazodva, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötött 
Közhasznúsági Szerződésben foglaltaknak megfelelően, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal 
kötött finanszírozási szerződés keretei között látta el feladatait. Szakmai tevékenységének döntő 
súlyát a területi ellátási kötelezettségének megfelelően a III. kerület lakosainak, és az 
agglomerációból érkezőknek járóbeteg szakorvosi és ügyeleti ellátása, az általános és középiskolák 
iskolaorvosi és a gyermekek fogászati ellátása alkotta. 
 
Intézetünk összesen 30 féle szakrendelésen, továbbá 5 gondozói rendelésen nyújt 
szolgáltatásokat.  
 
A 2018-as évben a jelentett orvos beteg találkozások száma – laborvizsgálatok nélkül 434.505 db, a 
laboratóriumban regisztrált és jelentett esetek száma 93.557 db volt. Az egynapos sebészetünkön 
920 db beavatkozás végrehajtására és jelentésére került sor. A gyermekfogászatokon 21.982 db, a 
felnőtt szájsebészeteken és a fogászati röntgeneken 12.683 db orvos beteg találkozás zajlott le. Az 
iskolaegészségügyi ellátás keretében 12.125 kerületi gyermeket kezeltek és felügyeltek orvosaink, 
ügyeleti ellátással a kerület 118.706 felnőtt és 18.372 gyermek lakosának álltunk rendelkezésére. 
 
A beszámoló tartalmazza intézetünk egyes szakterületeinek 2018-ban végrehajtott feladatait, a 
működés során felmerült költségeket, és a realizált bevételeket.  
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I.    BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI -, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL 
 
 
I/1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása 
 

A szakrendelések működési rendjében jelentős változás nem történt. Intézetünkben az országosan 
jelentkező szakorvos hiány mellett érezhetővé vált a szakdolgozói hiány is. Több területen 
problémát okoz a szakdolgozói létszám biztosítása.   
 
Az elmúlt évben bekövetkező változások: 
 
• A sebészeten két új szakorvos kezdte meg a munkát, dr. Saortay Sánor és dr. Szabó Kázmér. 

Nyugdíj mellett dolgozó sebész szakorvosok óraszáma csökkent. 
• A műtőben a két új szakorvos érkezésének köszönhetően havi két nappal bővült a műtéti 

napok száma. 
• Az orthopédián dr. Szikora Gyula szakmaiterület-vezető főorvos rendelési ideje havi két 

alkalomra csökkent.  dr. Lőrik Gábor szűkítette az előjegyzési időintervallumot, tekintettel a 
nagy számú időpont nélkül megjelenő és ellátásra kerülő betegek számára.  

• A Kardiológiai szakrendelésre új szakorvos érkezett dr. Kerkovits Gábor személyében. 
• A Fül-orr-gégészeten Dr. Lukits Júlia távozott az intézetből, dr. Jakab Enikő pedig 

bizonytalan ideig nem rendel.  Az ő helyükre érkezett dr. Szaniszló Kinga fül-orr-gégész 
szakorvos. 

• A Gyermekfogászatról dr. Juhász Sarolta és Imre Zoltánné asszisztens távozott, így a praxis 
betegeit a műszakban dolgozó másik két szakorvos látja el. 

• A nőgyógyászaton dr. Nagyházi Orsolya és dr. Tompa Norbert kezdte meg rendelését.  dr. 
Mestyán Rezső és dr. Nagy Gyula betegség miatt tartósan nem rendel, a rendelési idő heti 
két műszakkal csökkent. 

• A radiológiára új szakorvos érkezett, dr. Kaposi Katalin, havi 8-10 műszakkal segíti a rtg 
munkáját. dr. Rakonczai Andrea heti egy rendeléssel csökkentette az óraszámát.  

• A Diabetológán bővült a rendelési idő, dr. Tanczer Tímea heti két alkalommal rendel. 
• A Szemészeti szakrendelésre új szakorvos érkezett dr. Bálint Hajnal személyében. dr. Tátrai 

Erika rendelési ideje heti egy alkalomra csökkent. 
• A Pszichiátriai Gondozóba új főorvos érkezett, dr. Blazsek Péter személyében. 
• Több szakrendelésen (sebészet, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, diabetológia, 

tüdőgyógyászat) gondot jelent a szakdolgozók pótlása, a MESZK felületén folyamatosan 
hirdet az Intézet 

• Az EKG rendeléshez asszisztensi segítséget a Vörösvári úti Neurológiai szakrendelés biztosít 
• A betegirányítóban a létszámprobléma megoldódott, jelenleg üres status nincs. A 

kolléganők szükség esetén több szakrendelésen is helyettesítenek: Vörösvári úton, a 
kardiológián, neurológián, bőrgyógyászaton, a Csobánka téren, a sebészeten, neurológián, 
nőgyógyászaton, rheumatológián, szemészeten, fülészeten és a fizikotherápián. 

• Az év folyamán a telefonos előjegyzés biztosítsa még mindig gondot okozott, a folyamatos 
szolgáltatás biztosításának érdekében az Intézet nyugdíjas kolléganőket alkalmaz. 
 

 
I/2.  Beszámoló a 2018. évi higiénés munkáról 

 Infekciókontroll 
o A Csobánka téri szakrendelő, Tüdőgondozó, - szűrőállomás, gyermekfogászatok, és 

részben a Vörösvári úti telephely éves rutin célú higiénés ellenőrzése 2018-ban 
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megtörtént, ennek során talált hiányosságok teljesítése és utóellenőrzése folyamatban 
van.  

o Nosocomiális surveillance vizsgálat zajlott az egynapos sebészeten, ortopédia és 
sebészeti szakmákban. Egy esetben találtunk nozokomiális fertőzést.  

o A rendelőintézetben szeptembertől új kézhigiénés vizsgálatot vezettünk be, WHO 
módszertan alapján. A belépési pontokra 2 db. alkoholos fertőtlenítőszer adagoló 
beszerzése megtörtént, a betegek részére. Az üzembe helyezés folyamatban van.  

o Járványügyi megfigyelés a műtőblokkban. A műtőblokk egyik orvosánál atípusos 
tüdőgyulladás miatt (Micoplasma pneumoniae) egy hónapos járványügyi megfigyelés 
került elrendelésre. A megfigyelés ideje alatt nem történt újabb megbetegedés. 
Járványos megbetegedés nem fordult elő.  

o Az orvostechnikai berendezések hatásfokvizsgálata megtörtént.  Jelenleg egy db 
autokláv beszerzése van folyamatban a Vörösvári úti sebészeti osztályra.  

o A Csobánka téri osztályok higiénés ellenőrzése kapcsán vérszennyezettségi vizsgálat 
végrehajtására került sor az sterilizált eszközökön, a tisztítás hatékonyságának 
ellenőrzése céljából. Az elvégzett vizsgálatok eredménye: minden esetben negatív 
(megfelelő) volt. 
 

 Hatósági ellenőrzések a népegészségügyi osztály részéről 
Figyelmeztető végzés, rendelkező határozat, bírság meghozatalára, kiszabására nem került 
sor. 

 
I/3.  Szakdolgozók, orvosok továbbképzése 
Új belépők oktatása folyamatosan történik. Főnővéri értekezlet keretében aktuális témaként a 
kézhigiéne megfelelő technikájának ismertetésére került sor.  
 
 
I/4.  Takarítás 
A takarítást továbbra is a Profi-Komfort Kft. látja el. Minden hónapban egy alkalommal az aktuális 
takarítási problémák megbeszélésre kerülnek. A hétvégi két havonta végzett nagytakarítás 
ellenőrzését az ápolásszakmai vezető és higiénikus felváltva személyesen végzi, sajnos a takarítás 
színvonala csökken.  
 
 
I/5.  Tűz-, környezet,- és munkavédelem 
A Rendelőintézet 2018. évi munkatervében meghatározott feladatok közül a hatóságokhoz 
küldendő dokumentációk elkészítése és továbbítása, így környezetvédelmi tárgykörben a 2017. évi 
veszélyes hulladékok forgalmának bejelentése, továbbá a tárgyévben történt munkabelest 
bejelentése a vonatkozó jogszabályokban megadott határidőkig megtörténtek. 
Az évente a III. Kerületi Népegészségügyi Intézethez küldendő „Hulladékkezelési nyilvántartó lap 
az egészségügyi intézmények részére” c. éves jelentés az alapdokumentumnak számító szállítási 
bizonylatok, az „SZ” jegyeknek a hulladék elszállító partnertől történő késedelmes visszaérkezése 
miatt a jogszabályban megadott határidőhöz képest néhány napos késedelemmel került 
megküldésre. 
 
A munkatervben meghatározott egyéb feladatok végrehajtásra kerültek az alábbiak szerint: 
 
Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata – tekintettel arra, hogy a Rendelőintézet tűzvédelmi 
helyzete és tevékenysége nem változott, a szabályzat módosítása nem indokolt.  Az aktualizált 
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tűzvédelmi szabályzat 2018. júliusban lépett hatályba, áttekintése megtörtént, a 
minőségbiztosítási rendszer dokumentációiban rögzítésre került. 

o Az évenként esedékes tűzriadó gyakorlatok szervezésébe új elemként került be, hogy a 
tervezett gyakorlat megtartását – jogszabályi előírás alapján - előre jeleztük az illetékes 
Katasztrófavédelmi szerv részére. A gyakorlatok a három telephelyen 2018. november 10-
én kerültek végrehajtásra, dokumentálásuk megtörtént. A már több éve rendszeresen 
megtartott tűzriadó gyakorlatok tapasztalatai alapján a dolgozók és a páciensek az 
épületeket a normaidőn belül elhagyhatták. 

o Az évenként esedékes, ismétlődő tűzvédelmi oktatás és pótoktatások megtörténtek, a 
kapcsolódó dokumentációk a minőségbiztosítási iratokban kerültek archiválásra. 

o A Rendelőintézet telephelyein a tűzoltó eszközök 2018. évi esedékes felülvizsgálatát 
szerződés alapján külső szolgáltató az esedékesség ütemét figyelembe véve végezte. 

 
Környezetvédelmi szabályzat a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján 
átvizsgálásra került, aktualizált verziója 2018. júniusban lépett hatályba. A röntgen technológiában 
történ korszerűsítések eredményeként a hívó- és fixír folyadékok felhasználása a 2018. évben 
jelentősen csökkent, egyúttal az elszállított veszélyes hulladékok összsúlya is (10.822 kg) az előző 
évihez képest némi csökkenést mutat. 
 
Munkavédelmi szabályzat a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra 
került, az aktualizált verziója 2018. szept. 15-én lépett hatályba. 

o A munkabalesetek dokumentálása megtörtént, a baleseti napló vezetése folyamatos. Az év 
során mindössze egy munkaképtelenséget eredményező, parkolóban, gépkocsiból történt 
kiszállás során bekövetkezett munkabaleset történt. 

o Továbbá három, könnyebb sérüléssel járó üzemi (úti) baleset történt. 
o Az évenként esedékes, ismétlődő munkavédelmi oktatás és pótoktatások megtörténtek, a 

kapcsolódó dokumentációk a minőségbiztosítási iratokban kerültek archiválásra. 
o A képernyős munkahelyek tételes vizsgálata 2014. május, június hónapban történt meg, 

az akkor rögzítettekhez képest (elsősorban a képernyők nem optimális tájolásában, az 
általános megvilágítás erősségében) lényegi változást nem tapasztaltam a 2018. évi 
bejárások során sem. 

 
A 2016. márciusban elkészített általános kockázatértékelési dokumentáció megújítása 2019. 
márciusában esedékes. Jogszabályi előírás alapján új feladatként jelent meg 2018-ban a lakossági 
gyógyszerhulladékok átvételének kötelezettsége. Az átvételi helyek a laborokban kerültek 
kialakításra, a hulladékká vált gyógyszerek átvételének folyamata az ott dolgozók által felügyelt. 
 
Tekintettel arra, hogy a Rendelőintézet főbb folyamatai az évek során munkavédelmi szempontból 
lényegesen nem változtak, a munkavállalók és páciensek kockázatnak kitettsége mérsékelt – 
nem változott. A csupán elméletileg számításba vehető, a baleseti statisztika által azonban nem 
igazolt kockázatokat a Rendelőintézet, mint megmaradó kockázatot kezeli. Az egészségkárosító 
hatásuk elleni védelemként a tudományos, technológiai fejlődés eredményeinek a működtetett 
technológiába történő folyamatos bevezetése, annak a rendszeres és rendkívüli oktatásokon, 
képzéseken történő megismertetése, ill. a fokozott figyelemmel történő munkavégzés 
megkövetelése szolgál. 
 
 
II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
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2018-ben ütemterv alapján bevezettük az MSZ ENISO 9001:2015 szabványt, fókuszban a kockázat 
értékeléssel, és a kiemelt érdekelt felek szükségleteinek meghatározásával. 
 
A dolgozói elégedettségi vizsgálatra októberben, a betegelégedettségi vizsgálatra decemberben 
került sor. Az eredmények a főorvosi és főnővéri értekezleten ismertetésre kerültek. 
A minőségirányítási dokumentációk felülvizsgálata 2018. március 31-ig lezajlott.  
A betegdokumentáció felülvizsgálatát Dr. Gulyás Miklós végzi, az eredményekről mind az orvos 
szakmai vezető, mind az érintett szakrendelések értesítést kaptak. 
A belső auditot március 2. és 21. között bonyolítottuk, mely során 44 szervezeti egység került 
felülvizsgálatra. 19 eltérést regisztráltunk, utóauditra nem volt szükség. A vezetőségi átvizsgálási 
értekezleten a belső audit eredményeit, illetve az előző évi minőségcélok teljesülését értékeltük, 
valamint meghatároztuk új minőségcéljainkat. Április 06-án intézetünkben felügyeleti audit zajlott, 
mely során jelentős eltérés nem találtak, két enyhe eltérés került regisztrálásra. Enyhe eltérés 
helyesbítése kapcsán elkészült az intézeti SWOT analízis és szabályozás alá került a közreműködői 
jogviszony létesítése. 
 
Fejlesztendő területként jelölték meg számunkra többek között a lényeges érdekelt felek 
követelményeinek rögzítését, az elvárások megértése céljából, a leletkiadást a házirendben való 
szabályozását, a jogszabályi lista külön kezelését. Kérték a belső szabályozó dokumentumokban a 
jogszabályok névvel/címmel való megjelenítését, a könnyebb használhatóság érdekében, a 
reklamáció kezelés szabályzatának ismételt átvizsgálását, az infekció kontrollban új indikátorok 
képzését, a dolgozói teljesítés értékelési nyomtatvány felülvizsgálatát, az intézeti bejárások 
résztvevői körének átgondolását, az eredmények a vezetés felé való kommunikálását. A tűz-
munkavédelmi oktatások kapcsán az oktatandók listájának aktualizálását kérték, a " Térítési díj 
szabályzat "-ot vagy a kivonatát közzétenni minden betegellátó egységben, és a 
gyógyszerallergiára való információ kötelezően, minden megjelenéskor kerüljön rögzítésre a 
dokumentációban. 
 
Minőségirányítási rendszerünk erősségeként jelölték meg a vezetői és munkatársi 
elkötelezettséget, az önkormányzattal való jó kapcsolatot és együttműködést, melynek eredménye 
a tulajdonos hatékony erőforrás biztosítása az infrastrukturális fejlesztésekhez, a szakmai 
osztályok empatikus, betegközpontú betegellátási tevékenységét és bevonását a 
minőségfejlesztési programba. A belső auditok dokumentálásának mélysége - a kérdésjegyzékek 
teljessége, jelentések alapossága erősségként került említésre, úgy, mint a higiénés ellenőrzések 
mélysége – a helyesbítő intézkedések eredményesség vizsgálatának alapossága és a sterilizáló 
berendezések hatékonyság vizsgálatának felügyelete, a nyilvántartás részletezettsége, 
átláthatósága szintén. Kiemelésre került a szakdolgozói képzési terv teljessége és értékelése, 
valamint a beteg- és dolgozói elégedettségi vizsgálatok eredményeinek továbbvitele is. 
 
Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv 
szerint integrált minőségirányítási rendszerünkre 2018.04.06-én megtartott felülvizsgálat alapján a 
Magyar Szabványügyi Testület az 503/1330 és a MEES/015 (1) számú tanúsítási okiratunk 
érvényességét fenntartja. 
 

 
III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT 
 
III/1. Bér-és létszámgazdálkodás 
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2018. december 31-én az állományi létszám 248 fő volt. Az alkalmazottakon túl 69 fő orvos, 32 fő 
szakdolgozó, akik nem munkaviszonyban, hanem szabadfoglalkozású, illetve vállalkozási formában 
látták el a feladatokat teljes-, vagy rész munkaidőben. 
 
Alkalmazotti létszám alakulása:   

Munkaköri csoport 

(alkalmazottak)

2018 év Ebből 

nyugdíjas  
2017 év Ebből 

nyugdíjas  

létszám (fő) fő létszám (fő) fő

I-II. munkaköri csoport 76 27 68 28

III. munkaköri csoport 154 23 146 20

IV. munkaköri csoport 14 2 13 3

V. munkaköri csoport 4 4 5 3

Összesen: 248 56 232 54  
 
 

Egyéb jogviszonyban munkát végzők számának alakulása:  

 
Munkaköri csoport 

(egyéb jogviszony)

2018 év Ebből 

nyugdíjas
2017 év Ebből 

nyugdíjas

fő fő fő fő

I-II. munkaköri csoport 69 13 69 15

III. munkaköri csoport 32 10 24 8

IV. munkaköri csoport 2 0 4 1

Összesen: 103 23 97 24  
 
Az I-II. munkaköri csoportban az orvosok, ill. szakpszichológusok, a III. munkaköri csoportban az 
asszisztensek, a IV. csoportban a gazdasági és adminisztratív, az V. munkaköri csoportba a fizikai 
dolgozók szerepelnek. 
 
A kilépők száma:   33 fő 
a belépők száma:  38 fő volt. 
 
 

Személyi jellegű költségek 2018. év 2017 év Index 

2018/2017

eFt %

Az alkalmazottak éves bérjellegű járandóság: 925 486 754 414 122,7%

A kifizetett jutalom összege: 31 801 22 258 142,9%

A megbízási díjak, tiszteletdíjak összege: 51 133 57 856 88,4%

Egyéb bérjellegű kifizetés összege: 24 342 22 194 109,7%

Cafeteria összege 18 493 18 285 101,1%

Az éves szem. jellegű kifizetések járulékainak összege: 211 443 200 858 105,3%

Összesen: 1 262 698 1 075 865 117,4%  
 
A kimutatás alapján látható, hogy az alkalmazotti bérek emelkedése 22,7 % volt a 2017-ban 
kifizetett bérekhez hasonlítva. Ennek oka, kötelező minimálbér-, illetve a bérminimum-emelésen 
túl, hogy az egészségügyi szakdolgozók többlépcsős béremelésének következő állomását a 
kormány 2018. novembertől előre hozta 2018. januárra. Ettől az időponttól a foglalkoztatott 
egészségügyi szakdolgozók 8 %-os béremelést kaptak, melyet a NEAK a teljesítmények 
finanszírozásától elkülönítetten utalt az egészségügyi szolgáltatók részére, az általuk megadott név 
szerinti kimutatásnak megfelelően.   
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A 2018. január 1.-től megállapított és juttatott béremelés, melynek összege járulékkal együtt:,- 
2.774.600,- Ft/hó volt,  kiegészült még a mozgóbér kompenzációval, melynek összege 132.000,- 
Ft/hó volt. A béremelés fedezete 2018. augusztusától 2.977.700,- Ft-ra emelkedett. Ezt az összeget 
2018-ben februártól kapta a rendelőintézet a finanszírozótól és fizette ki az alkalmazottainak, 
melynek éves összege 35.6,- mFt volt. 
2017. november 1-től a a béremelés keretében kapott támogatás összegének elszámolása 2018. 
júliusában történt meg, és csak egy kisebb 508 eFt összeg került visszavonásra. 
 
A gazdasági területen dolgozók, illetve a kiszolgáló személyzet továbbra sem részesült az ágazati 
béremelésből. 
Ugyancsak kimaradtak a fogászati alapellátás területen dolgozó munkatársaink is a 
bérrendezésből, amire a kormány 2018. márciusától un. praxisonkénti rezsitámogatás 130.000,- 
Ft/hó bevezetésével kívánt megoldást találni. Ez az összeg közel sem fedezi az ezekben a 
praxisokban dolgozó szakorvosok és szakdolgozók előző években elmaradt béremelését. 
 
A fentiekben említett béremelések elmaradásából származó feszültség enyhítésére a fogászati 
alapellátás területén dolgozók számára a tulajdonos által támogatásként biztosított összeg terhére 
kifizetésre kerültek az elmaradt béremelések. A kapott rezsitámogatás összege szintén kifizetésre 
került a gyermekfogászaton dolgozó munkatársaink részére egy teljesítményelváráshoz kötött 
motivációs rendszer keretében.  
 
A kifizetett jutalom jelentősen magasabb összegéhez hozzájárult az a tény, hogy az év végén a 
rendelőintézet a NEAK-tól kapott működési és ösztönző támogatás terhére a szakdolgozók 
számára a karácsonyi ünnepek előtt a tulajdonos hozzájárulása alapján két heti jutalmat fizetett ki, 
amire már hosszú évek óta nem volt módja és lehetősége az rendelőintézetnek. A jutalom ezen 
felül tartalmazta még a menedzsment részére kifizetett jutalmakat és a dolgozói hűség jutalmakat 
is. 
 
A megbízási díjak jelentős csökkenése a tanácsadói szerződések felülvizsgálatából és a vezetésben 
bekövetkezett változásból származtatható. 
 
Cafetéria juttatás az előző években megszokottaknak megfelelően évi két részletben és 
nagyságrendileg szinte azonos összegben valósult meg összesen bruttó 18,5 MFt értékben, 
melyből 233 fő részesült. Ez fejenként átlag 79.125,- Ft nettó juttatást jelentett készpénz illetve 
SZÉP kártya formájában.  
A személyi jellegű kifizetések utáni járulékok mértéke növekedett ugyan de a munkáltatói járulék 
csökkenése miatt nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben a kifizetések nőttek. 
 
 

 
 
III/2. Oktatás-képzés 
 
Az Az éves oktatási terv alapján szerveztük meg az orvosok és asszisztensek továbbképzését. Az 
intézeti támogatás mértéke nem változott (asszisztens 15.000,- Ft, orvos 25.000,-Ft / 
továbbképzési periódus). A támogatás évi három nap szolgálatmentességgel egészül ki.  
 
Akkreditált továbbképzést biztosítottunk dolgozóink részére  
A serdülőkor kihívásai - XV. Óbudai Orvosnap, Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók XI. Tudományos 
Napja keretén belül. A tudományos napon intézetünkből 22 fő orvos, 65 fő szakdolgozó vett részt. 
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A Tudományos Nap a szakdolgozók részére 19 kreditpontot biztosított. 
 
A tradicionálisan működő Orvos klub előadásai minden hónap harmadik szerdáján kerülnek 
megrendezésre, egyben fórumot biztosítva az alapellátás és szakellátás találkozására. A 
Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központja utóakkreditált tanfolyamként fogadja el. 
 
A 2018-as évben 658 666 Ft - ot fordítottunk dolgozóink képzésére. Az egy főre jutó képzések 
száma 1,25 db/fő., költsége 2776 Ft/fő.  
Jelenleg 1 fő vesz részt Ápoló (Bsc.) képzésen. 
 
2018-ban a Tudományos Bizottság hétszer ült össze, ahol többek között a Tudományos Nap a San 
Marco Szabadegyetem és az Orvosklub szakmai programjai kerültek megvitatásra.  
 
 
 
 
IV. A 2018-AS ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
 
IV/1. Bevételek  
 

2018.-as évben a finanszírozási feltételekben az előző évhez hasonló változtatások történtek. A 
rendelőintézetet érintő legfontosabb változások: 
• A járó szakellátás pont Ft értéke 1,98 Ft-ra emelkedett. 
• A laboratóriumi vizsgálatok pont Ft értéke 1,98 Ft lett 
• A fekvőbeteg szakellátás súlyszám Ft értéke 198 000 Ft-ra változott. 
• A fogászati alapellátásban 130.000 Ft/hó/praxis rezsitámogatás került bevezetésre. 

 
A pontforint értékek növelésének célja az addig külön összegben finanszírozott béremelés 
teljesítményfinanszírozásba történő beemelése volt. 
 
A rendelőintézet rendelkezésére álló járó TVK 2018-ban alig észrevehető mértékben növekedett, 
gyakorlatilag nem változott. (2017-es naptári évben a TVK 549.787.764 ponttal szemben, 2018-as 
naptári évben a TVK 549.826.932 pont).  
A laboratóriumi vizsgálatok TVK értéke változatlanul és kifejezetten alacsonyan maradt. (Labor TVK 
40.670.270 pont).  
Az egynapos (fekvő) TVK értéke szintén kis mértékben növekedett 548,71 súlyszámra. (2017-es 
évben a TVK 539 súlyszám volt).  
A változásokat az EMMI 15/2018 (VI.28.) számú rendelete alapján végrehajtott finanszírozási 
szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatása eredményezte a NEAK közlése szerint. 

A 2018-as évben a degresszív finanszírozás változatlanul fennállt, mely biztosította, hogy a TVK 
(Teljesítmény Volumen Korlát) feletti teljesítmény a TVK 10 %-áig az alapdíj 30 %-ával, a következő 
10 %-ig pedig az alapdíj 20 %-ával finanszírozásra került.  
 

A NEAK bevételeink az üzleti tervben kitűzött bevételekhez viszonyítva az alábbiak szerint 
alakultak: 
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NEAK bevételek
Megnevezés Terv Tény Eltérés INDEX 

tény - terv tény/terv

eFt eFt eFt %

Egynapos seb. 100 445 104 793 4 348 104,33%
Járó telj. finansz. 1 076 095 1 155 674 79 579 107,40%
Járó fix díj 60 000 60 000 0 100,00%
Laborszolgáltatás 118 000 124 649 6 649 105,63%
Fogászat telj. finansz. 55 000 92 531 37 531 168,24%
Fogászat fix díj 50 030 50 349 319 100,64%
Ügyeleti díj 82 200 82 617 417 100,51%
Isk. és háziorv 41 400 42 305 905 102,19%
Összesen: 1 583 170 1 712 918 129 748 108,20%  

 

Az egynapos sebészet keretén belül az intézet rendelkezésére álló TVK pályázati úton biztosított, 
degresszív finanszírozás nincs. Az adott hónapban ki nem használt TVK és a teljesítmény 
különbözete a következő hónapra átvihető és felhasználható egészen a finanszírozási év végéig 
(novemberig). Összességében a 2018-as finanszírozási évben rendelkezésre álló 544,81 súlyszám 
szinte maradéktalanul felhasználásra. A finanszírozási év végén a ki nem használt súlyszám 0,3876 
volt, ami az előző évekhez viszonyítottan az egyik legjobb kihasználtságú finanszírozási évnek 
tekinthető. 

A járóbeteg bevétel terv és tény adata közötti többlet egyik forrása az év végi többletfinanszírozás, 
amit a rendelőintézet az alábbi részletezés szerint kapott: 

működési támogatás -   1.708,6  MFt 
ösztönző támogatás -  26.315,8  MFt 
járó kasszamaradvány-   6.364,9  MFt 
összesen:   34.389,3  MFt 
 

Működési támogatásban a 2018. szeptember 30. napján tényleges 30 napon belül lejárt 
tartozásállomány 50 %-ának erejéig, a 31-60 napon belül lejárt tartozásállomány 60 %-ának 
erejéig, a 61-90 napon belül lejárt tartozásállomány 80 %-ának erejéig részesülhetett a 
rendelőintézet. 
Az ösztönző támogatás arányának, illetve összegének megállapításánál a TVK kihasználtság 
mértékének figyelembevétele, az adósságállomány alakulásának és mértékének aránya a havi 
átlagos finanszírozáshoz képest szerepelt döntő súllyal, egyéb a rendelőintézetre nem vonatkozó 
szempontokon kívül. 
A kasszamaradvány összegéből pedig a második degressziós sáv felső határáig (120 %) nyújtott 
teljesítményünk arányában részesültünk. 
 
A szakrendelő az év folyamán jelentett járó teljesítményéből 630,9 millió pontot számolt el és 
finanszírozott a NEAK.  Ennek a teljesítménynek a rendelőintézet rendelkezésére álló TVK (549,7 
millió pont) alá tartozó része (628,5 Millió pont), a TVK 114,3 %-át jelentette. A rendelőintézet 
teljesítménye stabilan a második degressziós sávban található, és örömmel állapítható meg, hogy 
2,2 %-al magasabb az előző évi teljesítményhez hasonlítva. 
A tervezett és a tényadatok közötti különbség másik forrása tehát a realizált többletteljesítmény, 
ami 13 millió pont, és annak finanszírozása megközelítőleg 23,5 MFt összegben. 
A tervezett és ténybevétel közötti többlet harmadik forrása az év közben bevezetett 14 év alatti 
gyermekek ellátás után járó többletfinanszírozás, bár ez volumenében rendkívül csekély összegű 
2018-ban - 260 eFt volt.  
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A laborszolgáltatás tényadatainak tervezetthez viszonyított magasabban realizált bevétele a labor 
vizsgálatok igénybevételének kiszámíthatatlanságával és a laborkassza nyitottságával indokolható. 
A TVK ugyan megállapításra kerül, de a TVK feletti rész finanszírozására jó kalkulációs módszer 
nincs. A rendelőintézet laborteljesítménye a TVK-hoz hasonlítva 2018-ban tovább növekedett és 
2018-ban meghaladta a 607 %-ot. (Október, november hónapokban ez a mutató meghaladta a 700 
%-ot).  
A fogászat bevétele (gyermekfogászat, szájsebészet) két részből – fix díjakból és 
teljesítménydíjakból – áll össze. A fix díjak megállapítása az ellátott lakosságszám és a rendelési 
óraszám alapján történik, és rendszeresen aktualizálásra kerül a lejelentett lakosságszám 
változásának megfelelően. 
2018. márciusától az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 23. § (13) 
bekezdése szerint, „az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók 
havonta 130.000,- Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. A havi 130.000,- Ft 
összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szolgálatok esetében kerülhetett 
kifizetésre. A támogatás felhasználható személyi jellegű juttatásra, azonban felhasználható egyéb 
dologi kiadásokra is a szolgáltató döntésétől függően.  
A menedzsment javaslata, mely szerint a „rezsitámogatás” jogcímen kapott díj munkavállók 
részére történő kifizetése érdekeltségi vagy motivációs rendszer keretében történjen meg és a 
kifizethető összeg a teljesítmény alapján kerüljön megállapításra, 2018. júniusától bevezetésre 
került. 

A fogászati teljesítmények másik része a végrehajtott, jelentett és a NEAK által elszámolt 
beavatkozások után járó bevétel, mely a finanszírozott teljesítményt jelenti. A gyermekfogászati 
teljesítményeknél a 2017-ben bekövetkezett elmaradás, az év végére egy jelentős 
teljesítménynövekedésbe fordult a korábban már vázolt, a tulajdonos által is támogatott 
érdekeltségi rendszer bevezetés eredményeként. A teljesítmény növekedése 2018-ban a 2017-es 
évhez viszonyítva elérte a 40 %-ot. (Az érdekeltségi rendszer indítását követően volt olyan hónap, 
ahol a 200 %-ot is elérte, illetve meghaladta ez az arányszám.) 

 

 

 



 14/30 

Hasonló teljesítmény növekedés következett be a szájsebészet területén is, ahol egy újonnan 
belépő fiatal, közreműködőként dolgozó munkatársunk teljesítménye emelte a finanszírozott 
teljesítményt, 2017-hez viszonyítva 33 %-al. 

 

Az iskola-egészségügyi tevékenység finanszírozása normatív módon, az iskolás gyermekek 
létszáma alapján történik, ráhatásunk a finanszírozásra gyakorlatilag nincs, a tervezés az előző év 
tényadata alapján történt. (Fontos, hogy részállású iskolaorvos tevékenységének a normatív 
finanszírozástól eltérő módon, jelentősen alacsonyabb díjon történik. Teljes állású iskolaorvos 
esetén a finanszírozás összege az ellátott gyermeklétszám és a normatív díj szorzata, míg 
részállású iskolaorvos esetén a létszámtól függetlenül a finanszírozás összege 47,8 
eFt/hó/iskolaorvos volt.) Az iskolások létszáma 2018. december 31-én 12.337 fő volt, az előző 
évhez hasonlítva 287 fővel magasabb az előző évi létszámnál (12.051 fő).  

Az ügyeleti ellátás díjazása az iskola-egészségügyi szolgáltatáshoz hasonló módon normatív 
finanszírozással történik az ellátandó terület lakosság száma alapján. 2018. december 31-én az 
ügyeleti ellátás díjának megállapítása 118.706 fő felnőtt és 18.372 fő gyermek után történt. Az egy 
főre megállapított normatív díj havonta változó módon, a NEAK által kerül megállapításra, és 
2018-ben hasonlóan az előző évhez 50 Ft/fő körül mozgott.  

A bevételeink között változatlanul megtalálható a 2012-es év júniusától az egészségügyi 
dolgozókra vonatkozóan életbeléptetett béremelési folyamat aktuális szakaszának megfelelő 
bértámogatás, melyet a Magyar Államkincstár által megállapított összegben biztosított számunkra 
a NEAK, és melyet kizárólag a rendeletben meghatározott orvosi és szakdolgozói bérfizetésre 
lehetett használni. Ez az összeg éves szinten 2018-ban megállapított béremelés összege volt 35,6 
MFt volt.  

2018. júliusában a 2017.-ik év bértámogatásának ellenőrzése után 508,5 eFt került visszavonásra, 
ami elsősorban a ki-, és belépő munkatársak, valamint a délutános pótlékot fedező mozgóbér 
összegének változó jellegéből adódott. 

 

Közhasznú bevételek

Megnevezés Terv Tény Eltérés Elt.
tény-terv

eFt eFt eFt %
Térítéses ellátás 20 000 17 364 -2 636 -13,2%
Bérleti díjak 0 21 21 0,0%
Továbbszámlázás 25 000 14 323 -10 677 -42,7%
Egyéb közhasznú bevétel 3 000 7 033 4 033 134,4%
Összesen: 48 000 38 741 -9 259 -19,3%  

 

A térítéses egészségügyi szolgáltatás bevételében 2018-ban elsősorban a törvényi előírások 
szerinti térítési díj bevétele található meg.  Itt kerül számbavételre még az egészségügyi képzések 
során a különböző vizsgák bonyolításából származó bevétel, valamint a Nemzetközi Oltópont 
bevétele is. A terv-tény adat közötti elmaradás nem csak az optimista tervezésnek, hanem az 
igények kiszámíthatatlanságának is betudható. 

A tovább-számlázás alatt a tulajdonos által a Rendelőintézetre bízott feladat a Vörösvári úti és a 
Csobánka téri telephelyeken egészségügyi tevékenységet folytató házi orvosok, a házi 
gyermekorvosok, a fogorvosok, vagyis az alapellátást biztosító orvosi praxisok rezsi költségeinek 
elszámolása. Itt jelenik meg a dolgozók intézeti flottában található mobiltelefonjainak 
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magánhasználata után a telefonköltségek tovább-számlázásának bevétele is. A tovább-számlázás 
terv-, és tényadata közötti jelentős eltérés egyrészt a bázisszemléletű tervezés következménye, 
másrészt a Rendelőintézet által a térítéses ellátás számára biztosított helyiségek rezsiköltségeinek 
tovább-pontosítása, a használati szerződés előre nem látható módosítása volt. 

Az egyéb közhasznú bevételek között megjelenő bevétel a rendelőintézetben működő fogorvosi  
helyiség felújítási költségének az Önkormányzat részére történő átszámlázását tartalmazza  2,03 
MFt értékben. Itt jelenik meg továbbá a diabetológia és a reumatológia által végzett study 
vizsgálatok bevétele 4,3 MFt értékben, a fekvőbeteg részére végzett ellátások kórházak felé 
kiszámlázott bevétele, valamint a rendelőintézetben lebonyolított egészségügyi végzettséget 
szerezni kívánok szakmai gyakorlata után számlázott bevétel. 

 

Egyéb bevételek 

Megnevezés Terv Tény Eltérés Elt.
tény-terv

eFt eFt eFt %
Egyéb bevétel 0 3 625 3 625 0,0%
Adomány 0 237 237 0,0%
Pénzügyi bevételek 50 8 -42 16,0%
Halasztott bevételek 22 000 25 836 3 836 117,4%
Egyéb különféle bevételek 0 837 837 0,0%
Összesen: 22 050 30 543 8 493 38,5%  

 

Az egyéb bevételek között a legnagyobb összegben a halasztott bevételek jelennek meg. Itt kerül 
kimutatásra az önkormányzati támogatásból lebonyolított ingatlan felújítások adott évre elszámolt 
amortizációja.  

A tulajdonos Önkormányzat 2018. évre 294,7 MFt működési támogatást irányzott elő a Szent 
Margit Rendelőintézet részére, melynek egy része a tulajdonostól a rendelőintézetre átruházott 
feladatok – alapellátással kapcsolatos tevékenységek - végrehajtása során jelentkező költségek, 
másik része a felügyeleti költségekre, további része pedig a rendelőintézet működtetésével 
kapcsolatos költségek finanszírozására szolgált. 

Az eszközbeszerzésre 20,3 MFt-ot, felújításra 48,4 MFt-ot irányzott elő a tulajdonos. Az 
eszközbeszerzésre kapott támogatás 12,7 MFt értékben szerverbeszerzésre, 6,35 MFt értékben 
kisteherautó megelőlegezésre fordítódott. A maradvány összeg 1,2 MFt értékben orvosi gép-
műszer beszerzés céljából a tulajdonos hozzájárulásával átcsoportosításra került 2019-re. A 
Vörösvári úti II. emeleten található szemészeti és neurológiai váróhelyiségek felújítására és 
mobiliák cseréjére előírt 48,4 MFt összegű felújítási támogatás nem került felhasználásra, mert az 
Önkormányzat sikeres pályázott az Egészséges Budapest Program keretén belül. 

Az előirányzaton kívül a rendelőintézet kapott még működési támogatásként 129.900,- Ft-ot a 
kerékpárral történő munkába járás támogatására. 
 
 
 
IV/2.  Kiadások  
 

2018-ben a működésre fordított összes ráfordítás a tervezetthez hasonlítva 3,9 %-al magasabban a 
2017-es évhez hasonlítva 1,6 %-al alacsonyabban, az alábbiak szerint alakult: 
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Ráfordítások

Költségek 2018 2018 Tény - terv Index Arány 2017 INDEX

megnevezés terv tény  terv 2018 tény / 

2018 terv
tény 2018 tény / 

2017 tény

eFt eFt eFt % % eFt %

Személyi 1 154 749 1 262 698 107 949 109,3% 58,4% 1 075 865 117,4%
Infrastruktúra (rezsi) 150 178 154 650 4 472 103,0% 7,2% 151 951 101,8%
Eü. szolgáltatás 456 500 450 038 -6 462 98,6% 20,8% 422 020 106,6%
Szolgáltatások 205 008 186 552 -18 456 91,0% 8,6% 207 488 89,9%
Anyag 67 650 69 795 2 145 103,2% 3,2% 71 642 97,4%
Értékcsökkenés 33 000 32 130 -870 97,4% 1,5% 62 493 51,4%
Egyéb ráfordítások 4 442 5 078 636 114,3% 0,2% 194 926 2,6%
Összesen: 2 071 527 2 160 941 89 414 104,3% 100% 2 186 384 98,8%  
 

A ráfordítások 2017-hez viszonyított legmarkánsabb változása a személyi jellegű költségek 
jelentős, 17,4 %-os  növekedése. 

Az összes ráfordítás majd 60 %-a bér és bérjellegű kiadásokból tevődik össze, mely nem csak az 
eredeti tervezett éves költségekhez viszonyítva, hanem a 2017. évi költségekhez hasonlítva is 
tovább növekedett.  

2018-ban az alkalmazotti bérköltség 925,5 MFt.  A kifizetett jutalom (hűségjutalom, kitüntetések, 
dicséretek) 31,8 MFt.  Megbízási díj, tiszteletdíj – összege 51,1 MFT,  egyéb személyi jellegű  
kiadások – utazási költségtérítés, betegszabadság,  stb.) 24,3 MFt volt. A kafeteria 18,5 MFt-ot tett 
ki.  A bér és bérjellegű kiadások után fizetendő adók és járulékok mindösszesen 211,4 MFt-ot 
tettek ki.  

Az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek és vállalkozások 2018. évi költsége összesen 
450 MFt volt, ami az előz évvel összevetve 20,8 %-al magasabban alakult. Az emelkedés oka, a 
NEAK által megemelt alapdíjak következtében a közreműködői díjak emelkedése, a közreműködők 
erősödő alkupozíciója, a növekvő orvos és szakdolgozói hiány miatt.  

A gyógyító tevékenység kiadásainak személyi jellegű költséghányada a közreműködőkkel 
együttesen a költségek 79,2 %-át teszik ki.  

 
Az egyes közüzemi költségek alakulását és az előző évhez képesti változását az alábbi táblázat 
mutatja: 
Infrastruktúrális költségek
Közüzemi költségek 2018 2018 Tény - Index 2017 Index

megnevezés terv tény terv 2018 tény / tény 2018 tény /

2018 terv 2017 tény

eFt eFt eFt % eFt %

Víz 1 800 1 913 113 106,3% 2 076 92,1%
Csatorna 3 000 2 915 -85 97,2% 3 360 86,8%
Áram ktg. 22 000 22 957 957 104,4% 21 586 106,4%
Gázdíj 30 25 -5 83,8% 21 120,2%
Távhő, melegvíz 34 000 32 829 -1 171 96,6% 36 038 91,1%
Posta 900 759 -141 84,3% 855 88,7%
Telefon 7 200 7 803 603 108,4% 8 210 95,0%
Internet 8 000 6 653 -1 347 83,2% 7 810 85,2%
Veszélyes hulladék 3 800 3 187 -613 83,9% 3 722 85,6%
Szemétszállítás 2 800 3 165 365 113,0% 2 814 112,5%
Ingatlanőrzés 12 960 12 279 -681 94,7% 11 132 110,3%
Mosatás 2 000 2 779 779 138,9% 2 621 106,0%
Takarítás 54 208 57 381 3 173 105,9% 51 706 111,0%
Összesen: 150 178 154 650 2 087 103,0% 151 951 101,8%  
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A közüzemi költségek összege összességében a tervezetthez is és a 2017. évi tény adatokhoz 
hasonlítva szinte változatlanok, a tervezetthez hasonlítva minimális mértékben magasabban 
alakultak. Ennek oka elsősorban a telefonköltség, a mosatás és a takarítás költségeinek 
növekedése volt.  

Szakmai anyagokra, irodaszerre és egyéb, működéshez szükséges anyagokra összesen 69,2 MFt-ot 
költöttünk. Ez az összeg az előző évi anyagköltséghez viszonyítva minimálisan alacsonyabb, míg a 
tervezett értékhez hasonlítva 2,3 %-al magasabb.  

Anyag jellegű költségek

Megnevezés 2018 évi terv 2018. évi 

tény

Tény - terv Index           

2017 tény / 

2017 terv

2017 tény Index           

2018 tény / 

2017 tény

eFt eFt eFT % eFt %

EKG papír 500 562 -62 112,4% 436 128,9%

Fogászati anyag 3 000 3 021 -21 100,7% 2 531 119,3%

Egyszer haszn. kötszer 9 000 6 740 2 260 74,9% 6 087 110,7%

Egyszer haszn. gyógyászati anyagok 20 000 22 644 -2 644 113,2% 20 994 107,9%

Röntgenfilm és elöhívó 500 700 -200 140,1% 3 171 22,1%

Orvosi gáz 900 676 224 75,1% 766 88,2%

Üvegáruk 200 80 120 40,2% 117 68,7%

Vegyszerek (labor,rtg.) 100 73 27 72,9% 70 104,3%

Tisztító-, fertötlenítöszer 3 500 3 476 24 99,3% 2 986 116,4%

Egyéb szakmai anyagok (gyógyszer) 12 000 15 486 -3 486 129,1% 15 904 97,4%

Nyomtatvány 800 433 367 54,1% 363 119,2%

Irodai papír 2 000 1 914 86 95,7% 1 816 105,4%

Irodaszer 1 000 1 450 -450 145,0% 1 176 123,4%

Müszaki anyag(karbantar.anyag) 2 500 1 408 1 092 56,3% 1 925 73,1%

Kellékanyagok(nyomtató festék) 400 15 385 3,8% 22 67,1%

Számitástechnikai anyagok 1 500 572 928 38,1% 837 68,3%

Takarító tisztítószerek besz. 5 000 5 371 -371 107,4% 6 234 86,2%

Egyéb anyag 2 000 2 435 -435 121,8% 2 516 96,8%

Intézeti textil 1 000 26 974 2,6% 2 077 1,2%

Munka- és védőruha 100 1 443 -1 343 1442,7% 234 615,6%

Egyszer haszn. textil 100 253 -153 253,0% 141 179,0%

Gépjármü üzemanyag ktg. 700 691 9 98,7% 675 102,4%

Fogyó jellegű anyag 300 0 300 0,0% 103 0,0%

Egyéb szakmai anyagok 500 326 174 0,0% 429 76,1%

Könyv, folyóirat 50 0 50 0,0% 32 0,0%

Anyag 67 650 69 795 -2 145 103,2% 71 642 97,4%

 

Az egyszer használatos gyógyászati anyagok, és a gyógyszer költsége a rendkívüli odafigyelés 
ellenére is meghaladta a tervezettet. Egyszer használatos gyógyászati anyagok esetében a 
felhasznált mennyiség növekedése a magasabb szintű és biztonságos betegellátás záloga. A 
gyógyszerköltség növekedését elsősorban az gyógyszerek, tesztek árának további, és 
megállíthatatlannak tűnő növekedése okozza. A munka-, és védőruha nem tervezett beszerzése 
csak a kihordott és elhasználódott munkaruhák cseréjét jelentette nem csak az egészségügyi, 
hanem a műszaki területen dolgozó munkatársainknál. 

Az egyszer használatos kötszer tervezetthez hasonlított alacsonyabb értéke nagyvonalú 
tervezésre, míg a műszaki, számítástechnikai, kellék anyagok tervezetthez hasonlított alacsonyabb 
költsége óvatos, körültekintő, takarékos működésre utal. 

Az anyagellátás területén cél volt a kialakított kettős keretgazdálkodás fenntartása, az 
anyagigénylés rendszerének továbbvitele, a kiegyensúlyozott, kiszámítható működés mindenkori 
biztosítása. A szakrendelések igényeiket a CT-Ecostat rendszerében elektronikusan rögzítették a 



 18/30 

2018-as év során is. Az ilyen módon rögzített rendelések összegzése után készülhettek a szállítói 
megrendelések. 
A szakrendeléseken lévő készletek rendszeres leltározásával pontos kép alakult ki az 
anyagkészletekről és felhasználásokról, ami a keretek meghatározásához kialakított tarifa-rendszer 
kontrollját, és szükség esetén korrekcióját is lehetővé tette. 

Az anyaggazdálkodás területén a Rendelőintézet érzékenyen érintette az anyaggazdálkodó 
személyének változása, de különösebb zökkenő nélkül, sikerült az új anyaggazdálkodóval folytatni 
a betegellátást.  

A szolgáltatások költségcsoportban a tényleges felhasználás 8,9 %-al alacsonyabb a tervezett 
értéknél és ugyancsak 10 %-al alacsonyabb a 2017-es tény értéknél. 

Ennek legfőbb oka az orvosi gép-műszer karbantartási tényköltségeinek jelentős csökkenése volt. 
Ennek oka a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után az ajánlati ár 3,81 MFt helyett 3,17 MFt-ra 
csökkent, ami a leselejtezett eszközök kivezetése miatt az év utolsó két hónapjában tovább 
csökkent. Az informatikai rendszer-üzemeltetési szolgáltatás tényköltségeinek tervezetthez 
viszonyított alacsonyabb szinten történő alakulását a nem rendszeres szolgáltatások visszafogása 
és az erre betervezett 5 MFt nagyon átgondolt felhasználása eredményezte. Az 
ingatlankarbantartás tényköltségeinek alakulásához a csak legszükségesebb javítások, 
karbantartások engedélyezése és végrehajtása vezetett.  

A Projektekhez (szűrésekhez) kapcsolódó szolgáltatások tényköltségeinél a megtakarítás csak 
virtuális, a tervadat és a tényadatok könyvelésének eltéréséből származik. Tervezésnél a 
szűrővizsgálatokhoz szükséges költségek együttesen kerülnek meghatározásra, akkor még nem 
ismert, hogy számszerűen hány alkalmazott és hány külső vállalkozó részvételével kerül 
lebonyolításra az adott feladat. A végrehajtás során az alkalmazottak költségei már a munkavállaók 
megbízási költségei között kerülnek könyvelésre és ezen a soron csak a szűrés során vállalkozói 
jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak költségei jelennek meg. 

A könyvviteli szolgáltatás tervezetthez magasabb értékét elsősorban az alkalmazott külső 
munkatársak előre nem látható igénybevétele miatti többletköltségek okozták. Itt jelenik meg a 
könyvelés, a leltározás és a belső ellenőrzés valamennyi költsége. A jogi szolgáltatás 
többletköltségét a közbeszerzés jogi költségei és a GDPR bevezetésével kapcsolatban jelentkező 
többletmunka költségigényei indukálták.  

Az üzletviteli szolgálatásoknál a tervezett adat nem tartalmazta a labordiagnosztikai szolgáltatás 
szakmai, gazdasági felülvizsgálatáról készített tanácsadás költségeit, ezért jelenik meg a 
tervezetthez viszonyítottan egy magasabb tényköltség. 
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Szolgáltatatások

Megnevezés 2018 évi 

terv 

2018. évi 

tény

Tény -  

terv

Index           

2017 tény / 

2017 terv

2017 tény Index           

2018 tény / 

2017 tény

eFt eFt eFt % eFt %

Szállítás-rakodás, raktár ktg. 50 6 -44 11,1% 59 9,4%

Bérleti díj 12 949 12 327 -622 95,2% 15 823 77,9%

Softver bérlet 21 377 18 669 -2 708 87,3% 14 205 131,4%

Ingatlankarbantartás 15 000 11 052 -3 948 73,7% 53 115 20,8%

Orvosi gép-, müszer karbant. 58 864 50 825 -8 039 86,3% 30 854 164,7%

Egyéb gép-, müszer karbant. 400 985 585 246,3% 3 573 27,6%

Számítástechnikai eszk. karb. 1 570 1 400 -170 89,2% 1 425 98,2%

Gépkocsi karbantartás 740 306 -434 41,4% 916 33,4%

Hírdetés, reklám 500 1 340 840 267,9% 428 312,9%

Oktatás, továbbképzés 1 000 597 -403 59,7% 491 121,7%

Könyvviteli szolgáltatás 6 500 10 787 4 287 165,9% 7 255 148,7%

Könvvizsgálói szolgáltatás 2 286 2 286 0 100,0% 2 286 100,0%

Jogi szolgáltatás 7 366 9 228 1 862 125,3% 11 175 82,6%

Üzletviteli szolgáltatás 4 143 5 847 1 704 141,1% 8 373 69,8%

Informatikai rendszer-üzemeltetési szolgáltatás 31 250 27 467 -3 783 87,9% 24 898 110,3%

Nyomtatási szolgáltatás 10 000 9 982 -18 99,8% 9 150 109,1%

Projektekhez (szűrés) kapcs. szolgáltatás 13 000 4 255 -8 745 32,7% 3 297 129,1%

Egyéb szolgáltatás ( telefonos szolg. tűzvédelem) 8 864 10 220 1 356 115,3% 9 286 110,1%

Hatósági díj, illeték 1 500 752 -748 50,2% 2 522 29,8%

Bankköltség 5 000 5 836 836 116,7% 5 387 108,3%

Biztosítási díj 2 500 2 382 -118 95,3% 2 892 82,4%

Egyéb ktsg. - különféle tagdíj 150 4 -146 2,4% 77 4,6%

Szolgáltatások 205 008 186 552 -18 457 91,0% 207 488 89,9%

 

Az egyéb ráfordítások között megtalálható 2,14 MFt értékben selejtezés, 1,65 MFt értékben adók, 
és járulékok kerültek ráfordításként elszámolásra.  

 

 
VI. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG, KOCKÁZATKEZELÉS 

 
A rendelőintézet az éves tevékenysége során nem folyamodott hitelfelvételhez, likviditási 
problémái nem voltak, adó- és járulékfizetési kötelezettségének folyamatosan határidőre eleget 
tett. 
A rendelőintézet pénzügyi instrumentumai a tevékenység folytatásához - a tulajdonos által 
biztosított működési és felhalmozási támogatás - révén megfelelő mértékben rendelkezésre 
álltak, megtakarításai nincsenek. 
A rendelőintézet vagyoni helyzetét jelentősen befolyásoló tényező a NEAK finanszírozási 
rendszere, mely vagyonfelhalmozásra nem nyújt semmiféle fedezetet. Kizárólag a tulajdonostól 
kapott felhalmozási támogatás teszi lehetővé a rendelőintézet vagyonának bővítését, 
eszközbeszerzések révén. 
 

 
VII. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG 

A 2018-as évben a kontrolling tevékenység az előző évben kialakított rendszernek megfelelően 
zajlott. A szakrendelések vezetői folyamatosan tájékozódhattak nemcsak a belső hálózaton a 
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havonta végrehajtott és jelentett teljesítményadatokról, összehasonlítva azokat az előző évi 
azonos időszaki teljesítményadatokkal, hanem a főosztályvezetői és főnővéri értekezleteken is 
rendszeres tájékoztatást kaptak az elszámolt és finanszírozott teljesítményeikről. 

A menedzsment heti rendszerességgel tájékozódott az aktuális teljesítmények és a TVK 
viszonyáról, amely alapján folyamatosan figyelemmel kísérte és szükség esetén jelezte a 
megfelelő fórumokon az orvosi teljesítmények alakulását, változását a rendelőintézet 
munkatársai felé nem csak a járóbeteg-szakellátás, hanem az egynapos ellátás területén is.  

A fogászati teljesítmények jelentős mértékű visszaesése miatt bevezetésre került 2018. júniusától 
egy teljesítményarányos érdekeltségi, illetve motivációs rendszer. Ennek keretében a 
praxisonként a NEAK által biztosított többletjuttatás kifizetése a praxisonkénti többlet 
teljesítmény eléréséhez kötődött. Az elszámolás és a többletjuttatás kifizetése havonta történt. 
Eredményeként a fogászati – gyermekfogászati alapellátás és szakellátás – elszámolt és 
finanszírozott teljesítmények a 2017-es évhez viszonyítva 39,6 %-al megnövekedtek. (13,99 millió 
pontról 19,533 millió pontra) 

A járóbeteg szakellátás teljesítménye is észrevehető mértékben elkezdett növekedni az év 
második felében, aminek egyik oka az el nem számolt teljesítmények javításának szorgalmazása 
volt. 

A laboratóriumi szolgáltatás igénybevétele továbbra is jelentős mértékben meghaladta és 
meghaladja ma is a lehetőségeinket. Az időpontra történő bejelentkezés – előjegyzés – 
használata csak kis mértékben terjedt el. Az előjegyzés alkalmazásának további kibővítése – a 
laboratóriumi szolgáltatás csak előjegyzésre történő biztosítása – a szolgáltatás színvonalának 
emelését, zökkenőmentesebb működését teszi lehetővé. 

A beszerzői keretgazdálkodás során a keretgazdák havonta a szakmai gazdálkodó értekezleten 
megadták a következő hónapra tervezett várható költségeket, valamint számot adtak az adott 
terület elmúlt havi tényköltségeiről. Minden keretgazda önállóan kalkulálta az igényeit és a hozzá 
beérkezett számlák alapján közölte a tényadatait. Az igényelt költségösszegek menedzsmenti 
jóváhagyását követően az igényelt keretösszeg mértékéig lehetett a költségszámlákat befogadni. 
Rendkívüli kiadások felmerülése esetén, pótkeretet kellett igényelni, vagy a következő időszak 
terhére lehetett a többlet költséget rendezni. A költséggazdai igények, keretek és tényadatok egy 
un. MŰKÖDÉS GAZDÁLKODÁSI táblázatban kerültek összesítésre, melynek révén a rendelőintézet 
egész gazdálkodása, havi eredményessége és várható éves eredménye üzemgazdasági 
szemléletben áttekinthetővé és követhetővé vált, segítve ezzel nemcsak a menedzsment, hanem 
a keretgazdák eredményes munkáját is. 

A keretgazdálkodás nem csak a beszerzői keretekre, hanem a szakrendelések által igényelt 
anyagkeretekre is működött. A szakrendelések számára kéthavonta, az adott hónapokban 
elérendő TVK alapján leosztott, elvárt teljesítmény és a korábbi, zavartalan működése során elért  
teljesítmény és anyagköltség szerint kiszámított tarifa alapján megállapításra került az 
igényelhető anyagkeret. A számított anyagkeret mértékéig adhatott le a szakrendelés szakmai 
anyagra, irodai anyagra és egyéb a működéséhez szükséges anyagra rendelést az 
anyaggazdálkodási osztály felé, a CT-Ecostat számítógépes rendszer megfelelő modulja 
használatával. Szűkös anyagkeret, vagy a működési feltételek drámai megváltozása esetében a 
megállapított anyagkeret felülvizsgálásra és indokolt eseteben módosításra került. 

 

 

 
VIII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK 
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VII/1. Gép-műszer beszerzés, karbantartás 
 
A Rendelőintézet legfőbb feladata a biztonságos betegellátás. Ennek alapvető feltétele a megfelelő 
színvonalú gép-műszer park biztosítása. A szakrendelések többségénél az orvostechnikai 
berendezések, eszközök, gép-műszerek, kéziműszerek elhasználódása, elavulása folyamatos, ezért 
ezek cseréjére, megújítására a hatékony és megfelelő színvonalú betegellátás érdekében 
folyamatosan szükség van.  

A Szent Margit Rendelőintézet Laktanya utcai Tüdőgondozó és Tüdőszűrő állomásának korábbi, 
analóg képalkotó berendezését 1980-as években helyezték üzembe, azóta folyamatosan 
használatban volt. A készülék üzemben tartása már nem volt gazdaságos és környezetbarát, 
valamint az analóg felvételek tárolása, rendszerezése is nehézségeket okozott. Az új, korszerű 
röntgenkészülék beszerzését Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata teljes mértékben saját, 
költségvetési forrásból biztosította. 

Az önkormányzat Örlős Endre Egészségügyi Programja keretében  2018. februárjában üzembe 
helyezett berendezés a korábbihoz hasonlóan kabinos kialakítású, ugyanakkor új, digitális 
detektorral van felszerelve, így a korábbi analóg röntgenfelvételekhez képest, modernebb, és jobb 
minőségű végeredményt kaphatnak az orvosok. A jövőben a felvételek tárolása is digitálissá válik, 
a betegfelvételi rendszerrel összhangban fog működni, így az adminisztratív munka is 
csökkenthető, illetve a felvételek tárolásának fizikai helyigénye gyakorlatilag megszűnik. 

2018-ban további orvosi gép-műszerek, eszközök, tartozékok kerültek beszerzésre összesen 
26.237.847,-Ft értékben. 

Az eszközbeszerzések elsősorban a tulajdonos Önkormányzat támogatásából, másrészt 
adományból, harmadrészt saját forrásból, végül, de nem utolsósorban a sikeres EBP pályázat 
keretén belül a 2018-ban az eszközbeszerzésre biztosított forrásából kerültek finanszírozására. 

2018. júniusában meghibásodott a Csobánka téri Kardiológiai szakrendelésen üzemelő ultrahang 
berendezés. A berendezés javítási költsége megközelítette a berendezés beszerzési értékét. Ennek 
ismeretében a tulajdonos önkormányzat saját forrásából 17, 1 MFt értékben biztosította egy új, 
korszerű ultrahang készülék beszerzését 2018. őszén. Az ’ACUSON NX3 Series’ nevű készülék olyan 
újításokat kínál, amelyek időt és energiát spórolnak a betegellátásban, kényelmesebbé és 
gyorsabbá teszik a vizsgálatokat. Az újonnan beszerzett gép szignifikánsan csökkenti a keringésről 
készült felvételek esetén eddig tapasztalható képzajt, a nagyobb felbontás pedig ideális eszközzé 
teszi a gépet a mellkas és a vázizmok vizsgálatához. 

A gyermekfogászat és fogszabályozás eszközellátottságának további fejlesztésére a NEAK által még 
2018 januárjában utalt egyszeri 27 MFt többlet adott lehetőséget. 217/1997. (XII.1.) 
Kormányrendelet értelmében a kapott összeg eszközökre, anyagköltségre, szolgáltatásokra, 
személyi jellegű kifizetésekre volt felhasználható. A tulajdonosi döntés alapján, figyelembe véve az 
elmúlt két évben a fogászati alapellátásban dolgozók számára kifizetett béremelések, jutalmak 
összegét, 2018. január hónapban kifizetésre került a kapott egyszeri NEAK finanszírozás és a 
kifizetett béremelések és jutalmak közötti különbözet. A kapott összesen 27 MFt és a 2018. január 
hónapban kifizetésre kerülő személyi jellegű juttatás összege közötti különbözet, 15,561 MFt 2018. 
évre elhatárolandó és a fogászati alapellátás területén a 2018-as évben eszközbeszerzésre volt 
fordítható. Ebből 5,149 MFt került felhasználásra, melynek keretén belül egy fogászati 
kezelőegység 3,28 MFt értékben, továbbá kisértékű eszközök – fogók, tömítők, ollók, 
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vágóeszközök, szondák – kerültek beszerzésre. A maradvány 10,46 MFt  2019-es évre elhatárolásra 
került. 
 
Saját bevételeink terhére 2,3 MFt értékben történt orvosi eszközbeszerzés, melynek keretén belül 
vérnyomásmérők, tornaszőnyegek, csipeszek, szívók, vértelenítő mandzsetta, pulse-oximeter, 
műszerdobozok, stb kerültek beszerzésre. A legnagyobb értékű beszerzés az egynapos sebészeten 
a laparoszkópos torony meghibásodott tartozékának a shaver-nek a cseréje volt, ami 952.900,- Ft 
költséget jelentett. 
 
Adományként 2018-ban a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.-től kaptunk 350.000,- Ft- értékben  
egy tonometer-t, melyet a Vörösvári úti szemészeten állítottunk a betegellátás szolgálatába. 
Adományként kaptunk az Urológia szakrendelésen működő ultrahang készülékhez LED fényforrás 
beszerzéséhez 1,3 MFt-ot, Menczer Erzsébet szervezésében egy támogató rendezvény keretben 
300.000,- Ft-ot gyűjtött össze, emellett 500.000,- Ft-ot az Óbuda Autójavító Kft., és 500.000,- Ft-ot 
a Duna Autó Zrt. adományozott. A LED forrás beszerzéséhez 935.156,- Ft-ot a rendelőintézet saját 
költségeinek terhére biztosította. 
 

2018. évben beszerzett orvosi gépek, berendezések, eszközök 

finanszírozási forrásai

Forrás Összeg (Ft)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 17 138 650 Ft

NEAK (2017) 5 149 492 Ft

Saját 2 299 705 Ft

Adomány 1 650 000 Ft

Összesen: 26 237 847 Ft  

Az orvosi gépek, műszerek, berendezéseken kívül informatikai eszközök beszerzésére, a szerverek 
maradványértékén történő megvásárlására a pénzeszközök a tulajdonosi támogatásából kerültek a 
maradvány értékének megfelelően. (10 mFt+ÁFA=12,7 mFt). 

A saját költségek terhére 7,966 MFt értékben beszerzésre kerültek további a működéshez 
szükséges egyéb tárgyi eszközök, -  székek, szekrények, polcok, telefonok, hűtőszekrény, stb. 

 

Orvosi gép-műszer javításra, karbantartására a 2018-as évben összesen 50.825.397.-Ft-ot 
költöttünk, melyből  
 

 34.395.729,- Ft  - röntgen gépek átalánydíjas karbantartási, 

   9.169.400,- Ft  - egyéb orvosi gépek berendezések átalánydíjas karbantartási 

   7.260.268,- Ft - orvosi gépek, berendezések átalánydíjon felüli javítási 
 

 költség, mely önkormányzati működési támogatásból és saját forrásból került finanszírozásra. 
 

2018-ben a Rendelőintézet az előző évhez hasonlóan rákényszerült a Vörösvári úti 
Gasztoenterológiai szakrendelés részére 1 db endoszkóp mosó automata, valamint 1 db Pentax 
endoszkópos torony bérletezésére. A mosóautomata 2017. januártól lett használatba véve, az 
endoszkópos torony 2017. novembertől 2018. júniusig. A fenti bérleti szerződések 2018. 
szeptemberétől kibővültek a Vörösvári úti Urológiai szakrendelés számára egy ultrahang 
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berendezés bérletével. Így a műszerbérletek költsége 2018. évben 10.919.908.-Ft volt, mely 
összeg tartalmazta az egyik áramszünet esetében a betegellátás zavartalan biztosításához 
szükséges aggregátot bérleti díját is  

Egyéb gép-műszer karbantartás éves költsége nem haladta meg az 1 MFt-ot (985.059,- Ft), míg a 
számítástechnikai eszközkarbantartás éves költsége 1,4 MFt, a gépkocsikarbantartás költsége pedi 
306.133,- Ft volt. 
 
 
 
 
VII/2. Ingatlan-karbantartás 
 

2018 elején a karbantartásokat 4 fő karbantartó segítségével végeztük. Karbantartóink közül két fő 
villanyszerelő, egy fő udvari munkás, egy fő csoportvezető és egy fő műszaki felügyelő, 
részvételével végezte és irányította az előre tervezett karbantartásokat. 

 
Karbantartási csoport tevékenységi köre, négy főcsoportba sorolható az alábbiak szerint: 

 
• hiba elhárítás, (osztályoktól CT-EcoSTAT integrált rendszeren keresztül kapott, számozott 

munkalapok alapján),  
• rendszereséggel végzett, meghibásodásokat megelőző TMK. jellegű tevékenység, (személyes 

intézményi bejárások során, gondnokoktól, portaszolgálatoktól, takarítóktól kapott 
információk alapján, 

• karbantartási csoport közvetlen munkaterületéhez tartozó három Rendelőintézet 
épületeinek állagfenntartása lehetőségeink szerint,  

• külső vállalkozások tevékenységének elősegítése esetenként fizikai - szellemi munkával, 
illetve a helyi ismeretek által birtokolt szakmai információk megosztása révén. 

 

A megvalósult feladatokat a meghibásodások napi szintű elhárítása szinte 100%-os 
hatékonysággal karbantartási csoportunk által a lehető legrövidebb időn belül elhárításra került, 
minden esetben prioritást figyelembe véve annak ellenére, hogy a gyakorinak mondható 
vízszerelési munkák elvégzéséhez szükséges szakvégzettséggel rendelkező munkatárssal 
egyébként is kis létszámú csoportunk nem rendelkezik.  
 
A tervezett karbantartásicsoport feladatvégzésével kapcsolatban megállapítható - a 
megrongálódott, elhasználódott bútorok kárpitoztatását kivéve -, hogy minden előretervezett 
projekt időben megvalósításra került a vizsgált időszakban. Pl.: Csobánka téri ablakok cseréjét 
elősegítő közreműködés. 
 

Műszakiosztályunkra a 2018-as esztendőben közel ezer darab munkalap érkezett, amely 
megkeresések döntő többsége a hibák elhárítására irányult. Az alkatrészt nem igénylő, munkalap 
nélküli, ad hoc hibaelhárítást természeténél fogva nem tudja rögzíteni az CT-EcoSTAT rendszer, 
amely elvégzett munkák száma éves szinten munkaidőben kifejezve, szintén jelentős mértékűnek 
tekinthető.  
 

Karbantartóink minden általuk végzett munkát a vonatkozó szabványok, utasítások, illetve munka 
és tűzvédelmi szabályok betartása mellett végzik. Azokban az esetekben, amikor karbantartóink 
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valamely okból (szakmai, tárgyi feltételek, hiánya) nem tudják az aktuális feladatot elvégezni, 
szakirányú végzettséggel rendelkező külső kivitelezővel, kivitelező céggel végeztetjük el azt. 
 
A kivitelezőktől minden munka előtt árajánlatot kértünk – kivételt képezett az azonnali 
beavatkozást igénylő munka, például a dugulás-elhárítás – a munka nagyságától, anyagi vonzatától 
függően több céget versenyeztettünk. 

 
2018 év végére a karbantartó csoport tovább fogyatkozott. Akadályt jelent a karbantartások során 
a vízszerelő hiánya. 
 
2018-ban ingatlankarbantartásra fordított összeg 11.051,- mFt volt, melyből a legjelentősebb 
értékű karbantartás a klímák tisztása, karbantartása, javítása  volt 3.415 MFt értékben, az 
egynapos sebészet ablakfóliázása, szőnyegtisztás, liftek karbantartása javítása, rágcsálóírtás, 
tűzoltókészülékek, vészvilágítás karbantartása, parkoló automata, sorompó javítása, stb. 
 

A legnagyobb jelentőségű és leglátványosabb karbantartáson, illetve felújításon a Szent Margit 
Rendelőintézet Csobánka téri szakrendelője esett át. Az energetikai felújításon belül a régi 
ablakok cseréjére, a külső homlokzat megújítására is sor került, melynek költségeit az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata  teljes mértékben saját költségvetési forrásból biztosította. 

 
IX. JOGI TEVÉKENYSÉG 

A jogi tevékenységet végző Jaczkovics Ügyvédi Iroda 2018-ban a szerződése szerint jogi tanácsadás 
és során az alábbi tevékenységeket látta el: 

 Jogi szaktudást igénylő kérdésekben a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 
támogatása.  

 Jogi tanácsadás a vezetőség részére szóban és írásban. 

 Munkaügyi okiratok véleményezése.  

 Munkaügyi okiratok előkészítése (szerződésmódosítások, prémiumfeladat megállapodások), 

 Szerződéstervezetek jogi véleményezése. 

 Követeléskezelés. 
A rendelőintézetnek egy adóssal szemben bérleti díj jogcímén keletkezett követelése 
kapcsán a fizetési meghagyás 2018-ban jogerőre emelkedett, a cég ellen felszámolási eljárás 
indult, a kamatokkal költségekkel együttesen megállapított követelés bejelentése a 
felszámoló felé megtörtént. 
A rendelőintézetnek egy másik adóssal szemben nyilvántartott bérleti díj és rezsiköltség 
jogcímen keletkezett követelése kapcsán a benyújtott fizetési meghagyás 2018-ban szintén 
jogerőre emelkedett. A rendelőintézet a kényszertörlési eljárás kapcsán hitelezői igényt 
jelentett be és kérte követelésnek nyilvántartásba vételét. A Cégbíróság megállapította, hogy 
az adós vagyontalan és az adós cég jogutód nélküli megszűnése folytán a követelés céggel 
szembeni érvényesítésére nincs lehetőség. 

 Jogi állásfoglalások nyújtása, segítségnyújtás jogszabályok értelmezésében. 

 Betegpanaszok megválaszolásában jogi segítségnyújtás. 

 Hatósági megkeresések megválaszolása. 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt egy eljárás van folyamatban, amelyben a 
Rendelőintézet, mint eljárás alá vont munkáltató vesz részt.  
Peres képviselet. (kártérítési polgári peres eljárásban). 
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A rendelőintézetnél egy kártérítési peres eljárás van folyamatban, amelyben a 
rendelőintézet alperesi pozíciót tölt be. A peres eljárás félbeszakadt tekintettel az I. rendű 
felperes halálára, azonban az eljárást a II. rendű felperes folytatja I. rendű alperes 
örököseként az ő helyébe lépve. Előzetes orvos-szakmai véleményalapján a per kimenetel a 
Rendelőintézet részére vélhetően nem fog kedvező ítélettel zárulni. 
 

2018. év második felében az iroda irányításával megindult a GDPR által előírt a rendelőintézeti 
adatvagyon felmérése, átvilágítása, a munkatársak tájékoztatása, a GDPR legfőbb elveinek és 
elvárásainak kommunikálása és a szabályzatok elkészítése. 

 
 

 
 
X. BELSŐ ELLENŐRZÉS 

 
A belsőellenőrzés 2018. évben is a tárgyévre jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végezte 
munkáját. 
 
A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az éves ellenőrzési terv a 
tárgy évet megelőző év november 30-ig elkészült. 
A jóváhagyott eredeti terv 4 vizsgálati témát és 1 a vezetés által a tárgy évsorán meghatározandó 
vizsgálati feladatot tartalmazott. 2018. év során a terv módosítására nem került sor . 
 
Az éves vizsgálati témák a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályzat, kézikönyv és standardok 
előírásai, az ügyvezetés javaslatai figyelembevételével az Intézet kötelezettségvállalási, 
szerződések nyilvántartása és figyelése, pénzügyi, költséggazdálkodási, valamint vagyon megóvási 
és belső szabályozottság területeit ölelte fel. 
 
A kijelölt vizsgálati feladatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek, a vizsgálati jelentések 
határidőre elkészültek. A vizsgálati jelentések a megállapításokat és a javaslatokat részletesen 
tartalmazzák. A vizsgálati jelentések tartalma az érintett, vizsgált területek vezetőivel minden 
esetben megbeszélésre kerültek. A vizsgálati megállapításokra és javaslatokra a belsőellenőrzés 
általában szóban visszacsatolást kapott. 
 
 
 
 
XI. INFORMATIKA 

 
Az informatika elsődleges feladata a 2017-es évhez hasonlóan a komplex egészségügyi rendszerek 
működésének összefogása és a kollégák felmerülő problémáinak elhárítása.  
A korábbi évben elkezdett régi szerverfarm és az új szerverfarm között még át nem mozgatott, 
illetve migrálásra alkalmatlan rendszerek lecserélésre / újra telepítésre kerültek. 
Tovább folytatódott a korábban elkezdett régi Windows XP-vel futó néhány eszköz cseréje, így év 
végére minden régi eszköz sikeresen kivonásra került a hálózatból, valamint beszerzésre kerültek 
új eszközök (számítógép és monitor is) melyekkel tovább folyt a rendszer korszerűsítése. 
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Kialakításra került egy a labor ellátásra időpontra érkező páciensek monitorozására szolgáló 
rendszer, mely segítségével a kimutatások alapján az év folyamán tovább finomítottuk az 
előjegyzésre illetve előjegyzés nélkül érkező páciensek fogadási feltételeit.  
  
Az EESZT bevezetése számos nehézséget okozott az év elején, mely miatt folyamatos 
kommunikációk voltak a medikai rendszer szállítója és az intézet, valamint az EESZT helpdesk-je 
között, azonban néhány hónap lefolyása után a rendszer kezdett üzembiztosan működni és a 
benne dolgozó egészségügyi szakdolgozók is kezdték rutinszerűen használni.  
 
Új PACS rendszer került bevezetésre az év folyamán a Laktanya utcai tüdőgondozóban, mely 
integrálásra került a rendelőintézetben levő PACS rendszerrel az adatok mentése, valamint más 
telephelyeken történő leletezése miatt. 
 
 
 
 
XII. KOMMUNIKÁCIÓ 
 
A Szent Margit Rendelőintézet 2018-ban is online és offline megjelenésekkel, valamint Óbuda-
Békásmegyer lakossága részére szervezett programokkal, rendezvényekkel kommunikált.  
 
Az online és offline eszközök ebben az időszakban az alábbiak voltak: 
- www.szentmargitrendelo.hu 
- Facebook: Szent Margit Rendelőintézet, Egészségkörút Óbudán 
- Óbuda Újság 
- Óbuda TV 
- Szórólap, plakátkampány 
 
ONLINE FELÜLETEK 
 
Saját weboldal 
A www.szentmargitrendelo.hu tartalmaz minden olyan, a páciensek számára releváns információt, 
amely a szakrendelések szakmai tevékenysége, rendelési ideje és elérhetősége mellett a napi 
működésre, valamint a betegellátásra vonatkozó híreket tartalmazza. Vélhetően a kerület 
lakossága, valamint az egyes szakrendelések ellátási kötelezettségén belül élők számára elsődleges 
hírforrásnak tekinthető a Rendelőintézet weboldala. A weboldalon helyet kaptak azok az 
információk is, amelyek egészségfejlesztő- és nevelő hatása van, ezeket főként a Rendelőintézet 
szűrő- és informatív programjaiban összefüggésben kerültek a weboldali tartalmak közé. 2018 
utolsó negyedévében új témakörrel/funkcióval bővült a site, hiszen megkezdte működését az 
Egészségfejlesztési Iroda, amely azóta is a Szent Margit Rendelőintézet égisze alatt működik. A 
weboldalon mind az Európai Uniós projekt adatait, mind pedig az Egészségfejlesztési Iroda 
feladatát, koncepcióját a publikum elé tártuk.  
 
Facebook oldalak 
A Szent Margit Rendelőintézet két közösségi profilt üzemeltet, amelyen az adott oldal 
célcsoportjának és érdeklődési körének megfelelő posztokat tettünk közzé, valamint a 
Rendelőintézet weboldaláról származó információkat osztottunk meg, ezáltal maximalizálva a 
lakosság elérését információs és/vagy edukációs szempontból.  
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• Szent Margit Rendelőintézet: 
 Az oldalnak egy dinamikusan fejlődő közössége van, amely a 2018-as év végére elérte az 

1400 like-ot. A közösség részére hetente legalább 3 posztot tettünk közzé, amelyek évszakra, 
hónapra jellemző egészségügyi tartalmak, rendezvények beharangozói, események 
összefoglalói, beszámolói, a Rendelőintézet életében bekövetkezett változások, újítások 
ütemezett kommunikációjából állt. A közösségi oldalon folyamatosan nyomon követhető 
volt az egyes posztok „teljesítése”, így a tartalom tervezése során a közösség által preferált 
témákat, sémákat vettük figyelembe.     

 
• Egészségkörút Óbudán 
 A Facebook oldal lényegesen kevesebb like-olóval bír, mint a Rendelőintézet saját oldala (kb 

800), ennek egyik oka lehet, hogy az oldalt elsősorban azok kedvelték, akiknek feltett 
szándéka volt arra, hogy az ingyenes szűrőprogram sorozat egyes állomásain részt vegyenek 
és az állomások programjairól a közösségi oldalról szereztek tudomást. Az oldal 
népszerűségét az is növelte, hogy a rendezvénysorozat nagykövete, Barabás Éva 
műsorvezető is megosztotta az Egészségkörút Óbudán oldal posztjait, mim pedig a 
műsorvezető oldaláról azokat a posztokat népszerűsítettük saját felületünkön, amely 
kapcsolódott, valamint illeszkedett az egészséges életmódhoz. 

 
Twitter/Instagram 
E közösségi felületeknek a fiókja elkészült, azonban azok nem aktívak.  
 
OFFLINE FELÜLETEK 
 
Óbuda Újság 
Óbuda-Békásmegyer lakossága számára kiemelten fontos információforrás, az Önkormányzat 
segítségével a lapban rendszeres megjelenési lehetőséget biztosított a Rendelőintézet hírei, 
információ, meghívói számára. A lakossági kommunikációban, valamint edukációban is komoly 
segítséget nyújtott a kéthetente megjelenő újság. 
 
Óbuda TV 
2018-ban is együttműködő partnerünk volt az Óbuda TV, mint a kerület egyetlen televíziója. A 
Rendelőintézet dolgozói és vezetősége kiváló kapcsolatának köszönhetően a televízió stábjának 
maximális támogatását élveztük, így minden, a Rendelőintézet életében fontos eseményről hírt 
adtak.  
 
RENDEZVÉNYEK 
 
Egészségkörút Óbudán 
Az ingyenes szűrőprogram sorozat a Szent Margit Rendelőintézet legnépszerűbb rendezvénye, 
amely évről évre egyre nagyobb látogatottságnak örvend. A Rendelőintézet szakmai vezetői olyan 
szűrőprogramokat állítottak össze, amelyekre igény formálódott lakossági oldalról is. Az egyes 
állomások promóciójára szórólapokat, plakátokat gyártottunk, az önkormányzat intézményeinek 
közösségi oldalain történő megosztásával népszerűsítettük, valamint igénybe vettük az Óbuda 
Újságot, mint a kerület lakosságának fontos információforrását. Az Óbuda Újságban olykor az 
egészségnapok beszámolói is megjelentek. A novemberi záróesemény komolyabb sajtóvisszhangot 
is kapott, tekintve, hogy ekkor díjaztuk sorsolás útján azokat az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó ajándékokat, amelyek az Egészségkörútra rendszeresen ellátogató lakosok között 
találtak gazdára. 
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San Marco Szabadegyetem 
A 2018-as évben 4 alkalommal szervezett Rendelőintézetünk San Marco Szabadegyetemet, amely 
több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, életre hívói, Óbuda-Békásmegye Önkormányzata, 
valamint a Szent Margit Rendelőintézet célja az volt, hogy hidat képezzen az egészségügyben 
dolgozók, valamint a lakosság között. Minden Szabadegyetem egy adott témára épül, amelyre egy 
vagy két előadó kap meghívást. A Rendelőintézet minden esetben igyekezett kihasználni a 
rendelkezésére álló online felületeket, valamint az Óbuda Újságban is rendszeresen megjelentek a 
rendezvény meghívói. 
 
Óbudai Orvosklub 
A tudományos – szakmai programot két havonta, a hónap második vagy harmadik szerdáján 
rendezzük meg az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény nagytermében, ahová a kerületben 
rendelő, tevékenykedő orvosokat hívjuk meg, részükre szervezünk tudományos ülést. 2018-ban is 
törekedtünk arra, hogy minél inkább sikerüljön aktivizálni az orvosokat és tematikailag is úgy 
szerveztük az eseményeket, hogy az minden résztvevő számára érdeklődésre számot tartó legyen.  
 
Orvosszakmai Nap 
Mint minden évben, 2018-ban is szeptemberben rendeztük meg az Orvosszakmai napot, amely 
akkreditált képzésként nem csak a kerület, de a főváros egészségügyi szakdolgozóit is 
nagyszámban vonzotta.  
 
 
 
XIII. PÁLYÁZATOK 

 
XIII/1. EFI 
 
A 2018-AS ÉV ÚJDONSÁGA - Egészségfejlesztési Iroda Óbuda-Békásmegyeren. 
November végén nyílt meg hivatalosan is a sikeres Európai Uniós forrásból megvalósuló 
Egészségfejlesztési Iroda, amely arra hivatott, hogy a III. kerületben működő önkormányzati 
fenntartású intézmények egészségfejlesztési- és nevelési programjait szervezze, támogassa, 
koordinálja.  
A VEKOP-7.2.2-17-2017-0001 azonosítószámú, „Egészséges közösséget építünk” projekt keretében 
2018-as év az indulás éve volt, melynek során 
 
• elhelyezésre került az EFI iroda a Szent Margit Rendelőintézet, korábban egészségügyi 

koordinátori irodában, és beszerzésre került a működéséhez szükséges infrastruktúra; 

 a beszerzett eszközök listája és alátámasztásukhoz szükséges dokumentumok feltöltésre 
kerültek az EPTK felületére; 

• egy fő (pszichológus kolléga) alkalmazását kivéve, folyamatosan biztosításra került az EFI 
működéséhez szükséges humánerőforrás; 

• az alábbi programok, rendezvények valósultak meg: 
 

Színtér program 
2018.11.10 Iskolai egészségnap       91 fő 
2018.11.12 San Marco Szabadegyetem-Egyéni és közösségi depresszió 12 fő 
2018.11.17 Egészségkörút-Egészségnap                332 fő 
2018.11.26.  -   2018.12.12.  
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   Munkahelyi egészségprogram-Szociális és egészségügyi  
dolgozók részére                234 fő 

2018.11.28 Egészséges idősödés-Ezüstkor I.                70 fő 
2018.11.30 Egészségkörút -     Szív-, érrendszeri szűrés                                       23 fő 
2018.12.01 Iskolai egészségnap                                                                              88 fő 
2018.12.05 Idősek egészségmegőrző napja                                                    92 fő 
Összesen:                   942 fő  

 
• a lebonyolított rendezvények alátámasztó dokumentumai az EPTK felületére feltöltésre 

kerültek. 
 
 
XIII/2. EBP 
 
Az Egészséges Budapest Program keretén belül a Kormány 5,1 milliárd forinttal támogatja a Szent 
Margit Rendelőintézet két telephelyének (Vörösvári úti Szakrendelő, Csobánka téri Szakrendelő) 
felújítását, racionalizálását és az orvostechnológiai eszközbeszerzéseket. Ez egy nagyon sokakat 
érintő beruházás. A projekt a 2018-as évben nyert támogatást, a munkálatok pedig – a tervek 
szerint – 2021-ig tartanak. 
 
Első szakaszban a Csobánka téri szakrendelő régóta várt felújítása történhet meg. Az épület 
energetikai korszerűsítését az önkormányzat már a pályázat eredményhirdetése előtt 
megvalósította (ezt a projektben önrészként számolja el). Ezen felül azonban még rengeteg 
tennivaló maradt az épületben, hiszen az átfogó belső felújításra, az orvostechnikai és informatikai 
eszközök cseréjére önerőből nem volt forrása az önkormányzatnak. 
 
2018-ban az EBP program keretében a tulajdonos Önkormányzat 167 mFt értékben biztosította 
orvosi eszközök beszerzését (ultrahang vizsgáló készülékek, egynapos sebészeti műtőben 
alkalmazott altatógép és betegmonitor; szemészeti vizsgáló eszközök, gasztroenterológiai vizsgáló 
eszközök és kardiológiai kiseszközök), amelyek már mind a Vörösvári úti szakrendelőben, mind a 
Csobánka téri szakrendelőben beüzemelésre kerültek. 
 
 

 
XIV. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK 

 
Szinte unalomig ismert, és rendszeresen visszatérő probléma, amit újra és újra jeleznünk kell mind 
a tulajdonos, mind az egészségügyi kormányzat képviselői felé, hogy egyre súlyosabbá válik, egyre 
növekszik a humán erőforrás hiány. Nap-nap után szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy a 
magánszolgáltatást is végző egészségügyi szolgáltatók, vállalkozások jelentős anyagi erőfölényben 
vannak a csak közfinanszírozott ellátókhoz hasonlítva és a Rendelőintézet egyszerűen képtelen 
ebben a bérversenyben talpon maradni. Ez előbb-utóbb elvezethet vagy a betegellátás 
színvonalának nagymértékű csökkenéséhez, vagy az ellátás szűkítéséhez. 
 
Az egészségügyi szakdolgozók béremelésének januárra előrehozott kifizetése nem hozott 
megnyugtató, végleges megoldást. Az egészségügyi dolgozók jövedelmei még mindig csak 
kullognak a versenyszférában dolgozók jövedelmei után. 
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Eldőlt, hogy sor kerül 2019. októberétől az EBP pályázat keretében a Csobánka téri épület 
felújításának megkezdésére. A felújtás, már 2018-ban megkezdődött az ablakok cseréjével, és a 
homlokzat megújításával, a tulajdonos Önkormányzat finanszírozásában. Az épület teljes belső 
felújítása mellett a betegellátás nem bonyolítható. A Rendelőintézet és az Önkormányzat 
megbízott munkatársaira hárul a jelenleg ott működő rendelések más épületekben történő 
áthelyezése, ami a munkatársaink részéről jelentős többletszervezést, többletmunkát igényel és 
amit a lakosság felé nagyon pontosan, nagyon részletesen kommunikálni kell. 
 
A felújítás megkezdése ugyan az év utolsó negyedévére esik, de ennek hatása már mind a NEAK 
bevételekre, mind a költségekre hatással lesz, amit a 2019-es terveink összeállításánál figyelembe 
is vettünk, bár az csak nagy bizonytalansággal kalkulálható, hogy a beteglátogatottságra milyen 
hatással lesz. 
 
 
 
 
 


