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Közhasznúsági kimutatás 

 

1. A szervezetazonosító adatai 

név: 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

székhely: 1095 Budapest, Mester u. 45. 

bejegyző határozat száma: 48/001 

nyilvántartási szám: 01-09-893068 

képviselő neve: Dr. Kovács József 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Járó-fekvő beteg ellátás, Alapellátás, Otthoni szakellátás 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

közhasznú tevékenység megnevezése: 

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,  

gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

 

I. Járó beteg szakellátás: Angiológia, Belgyógyászat- 

Foglalkozás eü., Bőrgyógyászat, Diaetológia, fül- orr-gége, 

Gasztroenterológia, Kardiológia, Neurológia, Ortopédia, 

Radiológia, Reumatológia, Sebészet, Szemészet, 

Nőgyógyászat, Urológia 

 

II. Fekvő betegellátás: Egy napos sebészet: - Nőgyógyászat, - 

Ortopédia, - Sebészet, - Szemészet, - Urológia 

 

III. Alapellátás: Gyerek fogászat, Védőnői szolgálat, Iskola 

egészségügyi ellátás, Ügyeleti szolgálat 

 

IV. Otthoni szakápolás 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

1. Közfeladat: A lakosság egészségi állapotának javítása, a 

jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, 

társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. 

Jogszabályhely: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 

144. § (1) – (2) bekezdés 

2. Közfeladat: Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások 

Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország 

helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 4. pont 

3. Közfeladat: Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások 

Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország 

helyi önkormányzatairól 23. § (5) bekezdés 9. pont 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Minden korosztály 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 47694 fő 
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a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, 

egészségügyi rehabilitációs tevékenység. 

Különféle szűrési programok szervezése a IX. kerületi 

lakosság részére (szemészet, kardiológia, urológia, 

gyógytorna, vércukorszint mérés).  

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 

Konkrét vagyoni elem nem került felhasználásra, a közhasznú célok megvalósítása érdekében gazdálkodás folyik a 

szervezetnél, melynek 2016. évi adózott eredménye 21751 e Ft veszteség. A veszteség a saját tőkének 60,3 százalékát teszi 

ki, a tárgyévi saját tőke összege az előző évi saját tőkének a 62,34 százaléka. 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 

Nincs     

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

ügyvezető igazgató 10237 10237 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 1048605 1057792 

ebből: - - 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 

évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

- - 

D. közszolgáltatási bevétel 198800 206458 

E. normatív támogatás - - 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
- - 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1048605 1057792 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1048915 1079543 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 663440 714287 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1018022 1044660 

K. Adózott eredmény -310 -21751 

L. a szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

- - 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
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Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen x   

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]   Nem x 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen x   

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a)[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]   Nem x 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen x   

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]   Nem x 

* Adatok ezer forintban. 

 


