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I. Vezetıi összefoglaló 

 
A MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft.  fıtevékenysége az 
ingatlanforgalmazás, illetve ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A kezelésbe adott ingatlan 
vagyon alapterülete 87 401 négyzetméter, amelybıl kizárólagosan egészségügyi 
tevékenységre 30 433 négyzetméter szolgál.  
 
A Társaság fı tevékenysége továbbá a kezelésébe adott ingatlannal történı gazdálkodás oly 
módon, hogy annak állagát folyamatosan óvja, illetve fı feladatként ingatlan bérleti 
lehetıséget biztosítson az egészségügyi alapellátást végzı KENÉZY KÓRHÁZ Kft. részére. 
 
A MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. üzleti évének 
legfontosabb feladata a kezelésébe és üzemeltetésre átadott ingatlan vagyon teljes felmérése. 
Ennek a felmérésnek ki kell terjednie az épületek jelenlegi állagának feltérképezésére és ezzel 
együtt a 2008. év során halaszthatatlan karbantartási tevékenységek felmérésére. 
 
Alapvetı célkitőzés, hogy a Társaság az ingatlan vagyon bérbeadásával – túlmenıen a 
KENÉZY KÓRHÁZ  Kft részére biztosított bérleti jogon – olyan módon tudjon gazdálkodni, 
hogy a bevételei biztosítsák  egyrészrıl a zavartalan üzemelést, megteremtıdjön az 
állagmegóvás anyagi feltétele. Meg kell teremteni a forrást azokra a beruházásokra, amelyek 
összhangban vannak a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. szakmai fejlesztési tervével és hosszú távon 
biztosítja a lakosság megfelelı színvonalú ellátásának hátterét. 
 
A biztonságos mőködés feltételeinek megteremtését követıen piackutatást kell végezni és a 
további beruházásokat a piac igényeihez kell igazítani. 
 
A MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Kft. és a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. üzleti tervei, a két társaság 
kapcsolt vállalkozásként történı mőködése és a feladatok szoros kapcsolódása miatt, csak 
együtt értelmezhetı. 
 



1000. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 

II. Bevezetı 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 173/2007.(VI. 29.) MÖK határozatával megalapította 
2007. július 1. napjával a MEGYEI EGÉSZÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító 
Korlátolt Felelısségő Társaságot. 
 
A Társaság rövidített cégneve: MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Kft. 
A Társaság székhelye:  4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26 
A Társaság telephelyei:  4031 Debrecen, Bartók Béla út 3. 
     4026 Debrecen, Bethlen utca 11-17. 
     4024 Debrecen, Varga utca 1. 
 
A Társaság fı tevékenysége:  Ingatlanforgalmazás 
Egyéb tevékenységi körei:  Egyéb szálláshely szolgáltatás 
     Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés 
     Ingatlankezelés 
     Vagyonkezelés 
 
A Társaság törzstıkéje 3 000 000 azaz Három-millió,- forint. 
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III. Fejlesztési terv 
 
2008. üzleti év során a stabilitás megteremtése a kiemelten megvalósítandó cél. Ennek 
érdekében az alábbi feladatokat kívánjuk megoldani: 
 

- minıségbiztosítási és minıségirányítási rendszer bevezetése 
- pályázati lehetıségek felkutatása a többcsatornás finanszírozás megteremtése 

érdekében 
- dolgozói ösztönzı rendszer kialakítása 

 
Szakmai feladataink között kiemelt hangsúlyt kap: 
 

- az energia felhasználásunk racionalizálása minden területen 
- olyan épület részek, részlegek kialakítása, ahol a betegellátás kiemelt színvonalon 

valósítható meg 
- különbözı centrumok létrehozásának feltételeként épületrészek átalakítása, pl. 

rehabilitációs centrum 
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IV. Pénzügyi terv 
 
A tervezéskor a Társaság alapelvként fogalmazta meg, hogy elsısorban rábízott 
közfeladatának tegyen eleget gazdasági tevékenysége során. Ezen túlmenıen feltárja azokat a 
piaci lehetıségeket, amelyek gazdálkodását megbízhatóvá tehetik. 
Tervezett eredmény alakulása: 
A Társaság 2008. évre tervezett eredményének levezetését az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Adatok eFt-ban 

Ssz. Megnevezés 2008. évi terv 

1. Ingatlan hasznosítás bevétele 290 140 

2. Közvetített szolgáltatások 604 746 

I. Értékesítés nettó árbevétele 894 886 

II. Egyéb bevételek 0 

3. Anyagköltség 103 490 

4. Igénybe vett szolgáltatások 690 342 

5. Egyéb szolgáltatások 5 615 

III. Anyagjellegő ráfordítások (3+4+5) 799 447 

6. Bérköltségek 72 302 

7. Személyi jellegő egyéb kifizetések  

8. Bérjárulékok 23 137 

IV. Személyi jellegő ráfordítások (7+8+9) 95 439 

V. Értékcsökkenési leírás 99 717 

VI. Egyéb ráfordítások  

A. Üzemi tevékenység eredménye - 99 717 

VII. Pénzügyi mőveletek bevételei 1 200 

VIII. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 3 600 

B. Pénzügyi mőveletek eredménye - 2 400 

C. Szokásos vállalkozási eredmény - 102 117 

D. Rendkívüli eredmény  

E. Adózás elıtti eredmény  

F. Adózott eredmény  

G . Mérleg szerinti eredmény -102 117 

 
 
A Társaság 2007. évben kezdte meg mőködését. 2007. december 1-jén kapta az ingatlan 
vagyont kezelésébe a tulajdonos Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól. Ezzel egy idıben 
kapta meg a Rendelıintézet üzemeltetési jogát. 
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Az eredményterv elsı sorában az ingatlan hasznosítás bevételeit tüntettük fel. Az összeg 
tartalmazza az alapellátás biztosítása utáni szabad kapacitás útján történı hasznosítások 
ellenértékét is. A szám – bázis adat hiányában – a már megkötött, illetve tervezett 
bérbeadások összegzése. 
 
Közvetített szolgáltatások során az energia költségek tovább számlázásából származó 
bevételek szerepelnek. A Társaság 2008. évben felülvizsgálja valamennyi energia költségét és 
tervet készít azokról a korszerősítésekrıl, esetleges megújuló energia források 
felhasználásáról, amellyel energia megtakarítások érhetık el. 
 
Az anyagjellegő ráfordítások között jelentıs súllyal szerepelnek az állagmegóvás érdekében 
beszerzett mőszaki anyagok költségei. Itt szerepel az energia költségek ráfordítása is 
 
Igénybe vett szolgáltatások soron szerepelnek azok a ráfordítások, amelyeket külsı 
vállalkozók szolgáltatásaként vesz igénybe a Társaság (eseti karbantartás, kazánházi 
berendezések javítása, biztonságtechnikai berendezések javítása stb). 
 
Egyéb szolgáltatások sorban a kapcsolt vállalkozás, KENÉZY KÓRHÁZ Kft., által biztosított 
számviteli szolgáltatás összege szerepel, továbbá jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat stb. 
 
Jelentıs tétel a ráfordítások között a személyi jellegő ráfordítások összege. A mőszaki 
üzemeltetést ellátó 52 fı bérének és bérjárulékának fedezete szerepel ezen a soron. 
 
A Társaság kezelésébe adott vagyon után elszámolt - értékcsökkenési leírás soron szereplı - 
értékcsökkenést a vagyonkezelıi szerzıdésnek megfelelıen tárgyévben állagmegóvásra, 
felújításra kell fordítani. Amennyiben tárgyévben ez nem megoldott, abban az esetben az 
eredmény elszámolása után lekötött alapba helyezi a megfelelı összeget a Társaság. 
 
Pénzügyi mőveletek negatív eredményeként a mőködés megindításakor igénybevett és az év 
során rendelkezésre tartott folyószámla hitel ráfordításait vettük számba. 
 
 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a tervezett eredményt bevételeink óvatos 
számbavételével állapítottuk meg, ennek ellenére a kedvezıtlen piaci folyamatok, a 
prognosztizált áremelések komoly kockázatot jelentenek mőködésünk szempontjából, és 
jelentısen befolyásolhatja számításinkat. 
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MELLÉKLET 
 
 
A MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. 2008. évre 
tervezett eredményének részletezı bemutatása. 
 

1. Ingatlan hasznosítás bevétele   290 140 ezer forint: 
 
Adott sor bérleti díjak bevételeit tartalmazza, melybıl legjelentısebb összeg a Kenézy Kórház 
Kft. által fizetett 18 millió forint havi bruttó  összeg, éves szinten 216 millió forint. Az 
adóhatóság kötelezı elıírása, hogy kapcsolt vállalkozások esetében is kötelezı a piaci ár 
alkalmazása. 
 
További helyiség bérleti szerzıdések: egészségügyi szolgáltatásokhoz igénybe vett bérlések, 
patika, büfé, posta stb.  
 

2. Közvetített szolgáltatások bevétele  604 746 ezer forint: 
 
A bérleti díjakhoz kapcsolódóan, a bérelt helyiségek közüzemi díjainak összegét tartalmazza a 
sor. A Társaság által kizárólagosan használt helyiségek közüzemi díjain kívül valamennyi 
közüzemi díj tovább számlázásra kerül. 
 

3. Anyagköltségek 103 490 ezer forint: 
 
Mőszaki karbantartási és épület karbantartáshoz kapcsolódó készletek beszerzésének összege 
szerepel ezen a soron. A tervezés az elızı évek bázisadatai és a meglévı raktári készlet 
alapján került kiszámításra. 
 

4. Igénybevett szolgáltatások  690 342 ezer forint: 
 

Az összeg jelentıs részét a közüzemi díjak teszik ki, amelybıl 
 - víz- és csatornadíj   81 745 ezer forint 
 - távhıszolgáltatás   19 183 ezer forint 
 - villamos energia szolgáltatás 194 644 ezer forint 
 - gázszolgáltatás díja  309 075 ezer forint. 
 
Ezen a soron szerepel még valamennyi épület fenntartáshoz kapcsolódóan igénybevett 
szolgáltatás, úgymint: felvonók karbantartása, kémény- és csatorna tisztítás, kazánok 
karbantartása, klímaberendezések, riasztók, tőzjelzık stb. karbantartása. Jelentıs tételt 
képvisel az épület együttes ırzésének a díja. 
 

5. Egyéb szolgáltatások soron  5 615 ezer forint: 
 
Az összeg tartalmazza a könyvvizsgálat díját, a jogi képviselet díját, illetve könyvviteli 
szolgáltatás díját is, amelyet a Társaság a Kenézy kórház Kft.-tıl vesz igénybe. 
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6. Bérköltségek soron 72 302 ezer forint: 
 
Az összeg 52 fı tervezett foglalkoztatott bérét tartalmazza: 
 
 - alapbér  58 128 ezer forint 
 - pótlékok    3 312 ezer forint 
 - változó bérek 10 862 ezer forint. 
 

7. Bérjárulékok 22 137 ezer forint: 
 
Az adott soron a foglalkoztatottak bérének járulék vonzatai kerültek kimutatásra. 
 

Értékcsökkenés soron 99 717 ezer forint: 
 
Társaságunk vagyonkezelésbe mindösszesen 4 798 166 ezer forint bruttó értékő vagyont 
kapott, üzemeltetésbe kapott vagyoni kör teljes összege bruttó értéken: 117 633 ezer forint. 
 
Az átvett vagyon éves szinten számított értékcsökkenése a fenti összeg, melyet  
eredménytartalék terhére lekötött tartalékba kell átvezetnünk a vagyonkezelési szerzıdésnek 
megfelelıen. 
 
Pénzügyi mőveletek eredménye soron a kapott és a pénzintézet részére fizetett kamat 
különbözetét mutattuk ki.  A kamat ráfordítások az igénybe vett folyószámlahitel miatt 
haladják meg jelentısen a pénzügyi mőveletek bevételeinek összegét. 
 
 
Számításaink, terveink szerint 2008. évben bevételeink gondos gazdálkodás mellett 
fedezetet nyújtanak ráfordításainkra. Várhatóan az év során negatív eredményünk az 
értékcsökkenési leírás és a pénzügyi mőveletek eredményének összegével lesz egyenlı. 

 
 
 
 

Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán Gusztáv sk. 
            ügyvezetı igazgató 
 
 


