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Az önkormányzati tulajdonú Társaságok 2019. évi Éves Beszámolói és 

2020. évi Üzleti tervei 
 

Felhatalmazása alapján a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 

előzetesen véleményezte az alábbiakban felsorolt Társaságok 2019. évi Éves Beszámolóit és 

2020. évi Üzleti terveit: 

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 

- FESZOFE Nonprofit Kft. 

 

 

Az erről készített szakvéleményről és tapasztalatainak összegzéséről a tulajdonosi jogokat 

gyakorló Ferencvárosi Önkormányzatot az alábbiakban tájékoztatja. 

 

Adózott eredmény eFt-ban 

Társaság 2019. I. n.év 2019. I. 

félév 

2019. I-III. 

n.év 

2019. évi 

záró 

FESZ  11.794 36.587 - 2.861 1.322 

FESZOFE nincs adat 48.188 - 21.538 89.304 

 

A 2019-as év teljes kiértékelése és minősítése elsődlegesen a társaságok Felügyelő 

Bizottságainak feladata, a FEV IX. Zrt. a megbízási szerződésben ráruházott feladata alapján 

ebben az anyagban a tulajdonosi ellenőrzést elősegítve fogalmazza meg szakértői véleményét 

a társaságok működésével kapcsolatosan. 

 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (FESZ) 

 

Korábban a Mester utcai szakrendelő a Szent István Kórház felügyelete alá tartozott, azonban 

mintegy 20 éve a működés fenntartását a Ferencvárosi Önkormányzat vette át. A Kft. 

szakellátási tevékenységét négy telephelyen a Mester u. 45. sz. alatti központi szakorvosi 

rendelőben, valamint a Börzsöny u. 19. a Czuczor u. 1. és az Ifjúmunkás 25. sz. alatti 

kihelyezett szakrendelőkben látja el. 

 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 

tagjai: 2019. november 9-éig dr. Kornya László elnök, Szenkovits István tag és Bézsenyiné dr. 

Traub Ildikó tag voltak. Megbízatásuk lejárta után az új összetételű Felügyelő Bizottság 2019. 

december 16-án alakult meg: Bézsenyiné dr. Traub Ildikó elnök, Bárány Barbara tag és ifj. 

Kandolka László tag, megbizatásuk 2024. november 24-én jár le. 

A Felügyelő Bizottság 2019-ben 4 alkalommal ülésezett.  

 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Társaság között létrejött szerződés 

értelmében változatlan ellátási területen folytatta működését. 

A beszámolási időszakban a betegforgalom (a korábbi évek tendenciáitól eltérően) az előző év 

10%-kos csökkenése után 1,3%-kal növekedett, és ezzel párhuzamosan az éves teljesítményt 

mutató „pontok száma” is 5%-os növekedést mutat. 
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Az alaptevékenységben a nettó árbevétel 1.193.498 eFt-ról (2018. év), 4,7%-kal 1.250.055 

eFt-ra emelkedett a tárgyévre. A személyi jellegű ráfordítások gyakorlatilag ugyanilyen 

mértékben, 4,9%-kal nőttek (810.140 eFt-ról 849.560 eFt-ra). 

 

A Kft. 2019. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, 

melynek időpontja 2020. január 31. A Társaság 269.757 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és  

- 1.322 eFt-os adózott eredménnyel (veszteséggel) zárta az elmúlt évet. A Társaság 

könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói 

jelentését, záradékkal 2020. március 31-én adta ki. 

Az alábbiakban a társaság 2018-es bázis 2019-as tény számai, valamint a kiegészítő melléklet 

adatai alapján mutatjuk be a működést, de értelemszerűen a társaság nonprofit jellegére 

tekintettel nem térünk ki jövedelmezőségi helyzet elemzésére. 

 

Kiemelt mérleg és eredménykimutatás adatok (E Ft) 

 

  2018 bázis 2019 tény tény/bázis 

Tárgyi eszközök 90 662 106 829 118% 

Forgó eszközök 77 478 115 965 150% 

Saját tőke  34 628 33 306 96% 

Kötelezettségek 87 204 108 561 124% 

Mérleg főösszeg 216 516 269 757 125% 

        

Árbevételek (nettó, egyéb, rendkívüli) 1 202 401 1 276 881 106% 

Anyagjellegű ráfordítások 372 408 393 797 106% 

Személyi jellegű ráfordítások 810 140 849 560 105% 

Értékcsökkenési leírás 18 901 33 508 177% 

Adózott eredmény - 679 - 1.322 
 

 

Mérleg elemzése 

Az eszközök és források összetételében bekövetkezett változások értékeléséhez a mérleg 

adatai, illetve az ezek alapján számított belső arányok és indexek nyújthatnak segítséget. Az 

egyes eszköz- és forráscsoportok, tételek elmozdulásai elsősorban bizonyos tendenciák 

értékelését segíthetik. 

 

Vagyoni helyzet vizsgálata 

A vagyoni helyzet vizsgálata a mérlegben kimutatott eszközök és források egyes tételeinek 

nagyságát, egymáshoz mért viszonyát fejezi ki, értékelve az így kialakított mutatószámok 

változását. 

 

Tőkeerősség: Saját tőke/Források összesen × 100 (%) 

A tőkeerősség mérőszáma azt fejezi ki, hogy az összes forráson belül milyen arányt képvisel a 

saját tőke. 

A bázis 16,0 %-os értékéről a mutató a tényadatok alapján 12,3 %-ra csökkent, ami a 

gyakorlatilag változatlan saját tőke mellett a passzív időbeli elhatárolások és a kötelezettségek 

növekedésének az együttes hatása. 
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A tőkeerősség időbeli alakulását tekintve jellemzően a növekedés tekinthető kedvezőnek, ez 

esetben azonban az elmúlt 4 évben 25%-ról csökkent 12,3%-ra a mutató értéke. 

 

Adóssághányad, Kötelezettségek részaránya: Kötelezettségek/Források összesen × 100 (%) 

A mutató a rendelkezésre álló forrásokon belül az idegen források arányainak alakulását 

jelzi, megmutatja az összes kötelezettség arányát a forrás oldalon. 

A bázis 40,3 %-os értékhez viszonyítva a tényadatok alapján ez az érték 40,2 %-os értéket 

mutat, azaz gyakorlatilag változatlan. 

A kötelezettségek forrásokon belüli részarányára általánosan nem adható meg optimális vagy 

kritikusnak tekinthető mérték. A kötelezettségek arányának viszonylagos állandósága vagy 

növekedése bővülő tevékenységi kör és stabil, jövedelmező üzletmenet esetén sem feltétlenül 

értékelendő negatív jelenségnek, a csökkenése pedig pozitívan értékelhető. 

A mutató az idegen források arányának változatlanságát mutatja a beszámolási időszakban, 

mind a rövid lejáratú kötelezettségek, mind a források növekedése mellett.  

 

Tárgyi eszközök 

A tárgyi eszközök értéke a bázis időszakhoz képest közel 18 %-kal növekedett, döntően a 

műszerbeszerzésre kapott önkormányzati támogatásnak köszönhetően (szívultrahang, 

altatógép, videokolonoszkóp stb.) megvalósított készülék beszerzéseknek és üzembe 

állításoknak eredményeképpen. 

 

 

Pénzügyi helyzet elemzése 

Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás) elemzése 

A likviditási helyzet értékelése a likvid (azaz egy éven belül pénzzé tehető) eszközöknek és a 

rövid lejáratú (egy éven belül esedékessé váló) kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti. 

A leggyakrabban alkalmazott likviditási mutató a forgóeszközök teljes értékét viszonyítja a 

rövid lejáratú kötelezettségek állományához. 

 

Likviditási mutató I: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 

„A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke hányszorosa a 

rövid lejáratú kötelezettségeknek.” 

A bázis 88,8 %-os értékéhez viszonyítva, a tényadatok alapján ez az érték 106,8 %-ot mutat. 

A forgóeszközök jelentős mértékű növekedése (ezen belül is elsősorban a pénzeszközöké) és a 

rövid lejáratú kötelezettségek arányában kisebb mértékű növekedése együttesen okozta a 

mutató értékének pozítív változását. 

A vállalkozás pénzügyileg instabilnak minősül, ha a mutató értéke 1-nél kevesebb. Ha a 

hányados értéke eléri az 1,2-es, 1,3-as körüli értéket, akkor tekinthető elfogadhatónak a 

likviditási helyzet – de a FESZ Nonprofit Kft. nem tekinthető piaci szereplőnek, így ezek a 

meghatározások nem feltétlenül érvényesek rá. 

 

Költségelemzés 

Az üzleti évben felmerült jelentős költségelemek (anyagjellegű és személyi jellegű 

ráfordítások) alakulását az árbevételhez viszonyíthatjuk. 

Az anyagjellegű ráfordítások aránya az árbevételhez viszonyítva a bázis évben 31,2 %-ot tett 

ki, ez 2019-ben csak minimálisan változott, 31,5 %-ra nőtt, azaz gyakorlatilag egyenlő 

mértékben növekedtek az árbevételek és az anyagjellegű ráfordítások. 
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A személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya a bázisidőszakban 67,8 % 

volt, ez a tárgyidőszakban 68,0 %-ra emelkedett, gyakorlatilag változatlan tendenciát mutatva. 

 

A fenti mutatók pár %-on belüli évközi változása az adott feladatellátáshoz igazodó, évek alatt 

kialakult költségszerkezet változatlanságát tükrözi. 

 

Értékcsökkenési leírás 

Az értékcsökkenés jelentős, több mint 14,6 M Ft-ot meghaladó (77 %-os) növekedése azt 

mutatja, hogy egyrészt a tavaly és idén üzembehelyezett beruházások kapcsán a tárgyévben 

már több értékcsökkenés került elszámolásra, másrészt jelentősen növekedett a kisértékű 

eszközök után azonnal elszámolt értékcsökkenés (+6,7 M Ft, 248%) 

 

Eredmény elemzése: 

A Kft. 1.322 E Ft-os vesztesége ugyan növekedést jelent az előző évihez (679 E Ft) 

viszonyítva, de gyakorlatilag változatlan szintű árbevétel arányos jövedelmezőséget mutat, 

ami a nonprofit tevékenység esetén elfogadható.  

 

Üzleti terv 

A 2020. évben az előző évhez képest több mint 10%-kkal több kiadással számolnak 

(+132.778 eFt – melyből 86.969 eFt a személyi jellegű kiadások és 37.987 eFt az igénybe vett 

szolgáltatások növekedése). 

A bevételi oldalon 8,6%-os emelkedést terveznek (+ 109.283 eFt – melyből 85.571 eFt a 

NEAK bevétel növekedése). 

 

A tervben 1.386.174 eFt bevételi összeg, és 1.410.991 eFt kiadási összeg szerepel, ennek 

eredményeként - 24.807 eFt eredménnyel (veszteség) terveznek. 

 

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésében a FESZ Kft. 

részére alap- és szakellátás finanszírozására 268 MFt-ot szavazott meg, valamint 

műszerbeszerzésre 20 M Ft-ot. 

 

 

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. április 27-ei ülésén fogadta el a 2019. évi éves 

beszámolót és a 2020. évi üzleti tervet. 

 

A pandémiás helyzet miatt azonban a Kft. 2020. évi tervét valószínűleg módosítani kell majd. 

 

 

FESZOFE Nonprofit Kft. (FESZOFE) 

 

A FESZOFE Nonprofit Kft. működésnek és jogelődeinek múltja 1964-ig vezethető vissza, 

ekkor, mint Szociális Foglalkoztató működött. A foglalkoztató részlegeiben bedolgozói 

munkaviszonyban kötészeti előkészítő és varró feladatokat láttak el. 

2000. év elején – a rehabilitációs koncepciónak köszönhetően – a Ferencvárosban élő 

megváltozott munkaképességű emberek kivétel nélkül munkalehetőséget kaptak a Kht. 

részlegeiben. Ezek a részlegek: nyomda-könyvkötészet, szabász-varró, vegyes csomagoló és 

közterület. Az újonnan bevont közterületi munka mentálisan és fizikálisan alkalmas sérült 

embereknek adott lehetőséget a munkavégzésre. 
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A FESZOFE Nonprofit Kft. másik fő feladata a közhasznú foglalkoztatás. 2000-re a 

ferencvárosi segélyezettek sikeresen bevonásra kerültek a közhasznú foglalkoztatásba. 

A FESZOFE Nonprofit Kft. jelenlegi telephelyén 2008. októbere óra működik. A dolgozók 

egyéni fejlesztési terv alapján végzik feladatukat, egyénre szabott követelmények 

figyelembevételével. A rehabilitációs megbízott irányításával minden részlegben ún. mentori 

segítő munkatársat foglalkoztatnak. 

2019-ben a Társaság 95 főt tudott foglalkoztatni 4 közfoglalkoztatási program keretében. mely 

létszám jelentősen elmaradt az előző évektől. 

 

A FESZOFE Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai: 2019. november 9. napjáig tartó 

időszakban Zólyomi Mátyás elnök, Váli Miklós tag és Nagy Anikó tag volt. Az új összetételű 

Felügyelő Bizottságnak tagjai:  Nagy Anikó elnök, Zólyomi Mátyás tag és Verdon Bálint tag, 

megbízatásuk   2024. november 25-ig tart. 

A Felügyelő Bizottság 2019-ben 4 alkalommal ülésezett. 

 

A Társaság 2019. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, 

melynek időpontja 2020. január 31. A Társaság 579.810 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 

89.304 eFt-os adózott eredménnyel (nyereséggel) zárta az elmúlt évet. A Társaság 

könyvvizsgálója az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy 

képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), független 

könyvvizsgálói jelentését, 2019. május 27-én adta ki. 

 

Az alábbiakban a társaság 2018-os bázis és 2019-es tény számai, valamint a kiegészítő 

melléklet adatai alapján mutatjuk be a működést, de értelemszerűen a társaság nonprofit 

jellegére tekintettel nem térünk ki jövedelmezőségi helyzet elemzésére. 

 

Kiemelt mérleg és eredménykimutatás adatok (E Ft) 

 

  
2018 

bázis 
2019 tény tény/bázis 

Tárgyi eszközök 351 903 302 517 85,97% 

Forgó eszközök 167 237 256 894 153,61% 

Saját tőke  166 042 255 347 153,78% 

Kötelezettségek 124 117 86 408 69,62% 

Mérleg főösszeg 554 475 579 810 104,57% 

       

Árbevételek (nettó, egyéb, rendkívüli) 860 614 1 005 846 116,88% 

Anyagjellegű ráfordítások 451 000 501 842 111,27% 

Személyi jellegű ráfordítások 320 536 324 872 101,35% 

Értékcsökkenési leírás 64 504 63 327 98,18% 

Adózott eredmény 12 943 89 304 689,98% 
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Mérleg elemzése 

Az eszközök és források összetételében bekövetkezett változások értékeléséhez a mérleg 

adatai, illetve az ezek alapján számított belső arányok és indexek nyújthatnak segítséget. Az 

egyes eszköz- és forráscsoportok, tételek elmozdulásai elsősorban bizonyos tendenciák 

értékelését segíthetik. 

 

Vagyoni helyzet vizsgálata 

A vagyoni helyzet vizsgálata a mérlegben kimutatott eszközök és források egyes tételeinek 

nagyságát, egymáshoz mért viszonyát fejezi ki, értékelve az így kialakított mutatószámok 

változását. 

 

Tőkeerősség: Saját tőke/Források összesen × 100 (%) 

A tőkeerősség mérőszáma azt fejezi ki, hogy az összes forráson belül milyen arányt képvisel a 

saját tőke.A bázis 29,94 %- os értékéról a mutató a tényadatok alapján 44,04 %- ra nőtt, ami 

az idegen források arányának további csökkenését jelzi. 

A tőkeerősség időbeli alakulását tekintve jellemzően a növekedés tekinthető kedvezőnek, ez 

esetben évek óta folyamatosan emelkedik a mutató értéke. 

 

Adóssághányad, Kötelezettségek részaránya: Kötelezettségek/Források összesen × 100 (%) 

A mutató a rendelkezésre álló forrásokon belül az idegen források arányainak alakulását 

jelzi, megmutatja az összes kötelezettség arányát a forrás oldalon. 

A bázis 22,37 %- os értékhez viszonyítva a tényadatok alapján ez az érték 14,90 %- os értéket 

mutat. 

A kötelezettségek forrásokon belüli részarányára általánosan nem adható meg optimális vagy 

kritikusnak tekinthető mérték. A kötelezettségek arányának viszonylagos állandósága vagy 

növekedése bővülő tevékenységi kör és stabil, jövedelmező üzletmenet esetén sem feltétlenül 

értékelendő negatív jelenségnek, a csökkenése pedig pozitívan értékelhető. 

A mutató az idegen források arányának csökkenését mutatja a beszámolási időszakban, a 

rövid lejáratú kötelezettségek jelentős mértékű visszaesése, és a források kis mértékű 

növekedése mellett.  

 

 

Tárgyi eszközök 

A tárgyi eszközök értékének jelentősebb változását (csökkenését) 2019-ben elsősorban az 

okozta, hogy az értékcsökkenés összege meghaladta a beruházások összegét. 

 

 

Pénzügyi helyzet elemzése 

 

Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás) elemzése 

A likviditási helyzet értékelése a likvid (azaz egy éven belül pénzzé tehető) eszközöknek és a 

rövid lejáratú (egy éven belül esedékessé váló) kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti. 

A leggyakrabban alkalmazott likviditási mutató a forgóeszközök teljes értékét viszonyítja a 

rövid lejáratú kötelezettségek állományához. 

 

Likviditási mutató I: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 

„A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke hányszorosa a 

rövid lejáratú kötelezettségeknek.” 
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A bázis 137,74 %-os értékéhez viszonyítva a tényadatok alapján ez az érték 300,77 %-ot 

mutat. A forgóeszközök növekedését a követelések jelentős és a pénzeszközők csekélyebb 

mértékű gyarapodása, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek erőteljes csökkenése okozta, és 

ezeknek eredménye a mutató értékének kiemelkedő változása (javulása). 

A vállalkozás pénzügyileg instabilnak minősül, ha a mutató értéke 1-nél kevesebb. Ha a 

hányados értéke eléri az 1,2-es, 1,3-as körüli értéket, akkor tekinthető elfogadhatónak a 

likviditási helyzet. 

 

Költségelemzés 

Az üzleti évben felmerült jelentős költségelemek (anyagjellegű és személyi jellegű 

ráfordítások) alakulását az árbevételhez viszonyíthatjuk. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások aránya az árbevételhez viszonyítva 2018-ban 52,40 %- ot tett ki, 

ez 2019-ben 49,89 %-ra csökkent. Ennek a csekély csökkenésnek oka, hogy miközben az 

árbevételek 16,9 %-kal növekedtek, addig az anyagjellegű ráfordítások csak 11,3 %-kal 

emelkedtek. 

 

A személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya visszaesett (a 

bázisidőszakban 37,24% volt, ez a tárgyidőszakban 32,30%-ra csökkent). Ennek alapvető oka 

a nettó árbevétel jelentős növekedése mellett a személyi kiadások csak minimálisan 

emelkedtek. 

A fenti mutatók pár %-on belüli évek közötti változása az adott feladatellátáshoz igazodó, 

évek alatt kialakult költségszerkezet változatlanságát tükrözi. 

 

Az értékcsökkenés minimális csökkenéssel közel azonos az előző évi, 2018-es leírással. 

 

Megállapítható, hogy a változó munkaerőpiaci tendenciák kedvezőtlen hatást gyakorolnak a 

társaság működésére (csökkenő közfoglalkoztatói létszám, ezzel járó szűkűlő pályázati 

lehetőségek). 

A társaság elmúlt évi működésének megítélésénél a gazdálkodás számainak elemzésén túl ki 

lehet emelni, hogy alapvető feladatának ellátásában – szociális foglalkoztató tevékenység – 

továbbra is példaértékű, országosan jegyzett referenciaként jegyzik. 

 

Üzleti terv 

A Kft. 2020. évi tervében eredetileg több 80 M Ft árbevétel növekedéssel számolt, azonban a 

végleges terv már tartalmazza a 2020.április 2-ai döntés alapján elvont 100 M Ft, így a 

végleges terv a 2019-es évhez képest 19 M Ft-ot meghaladó árbevétel csökkenéssel kalkulál 

(986.517 M Ft).  

A kiadásoknál az anyagjellegű kiadásokra 68 M Ft többletköltséggel terveztek, míg a személyi 

jellegű kiadásoknál és az egyéb működési költségeknél összesen mintegy 28 M Ft-os 

költségcsökkenéssel számoltak, s ezek eredményeként a 2020. évi eredmény várhatóan 21,8 M 

Ft körül fog alakulni, de a pandémiás helyzet miatt azonban a Kft. 2020. évi tervét 

valószínűleg módosítani kell majd. 

 

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. május 29-ei ülésén tárgyalta meg és fogadta el a 2019. 

évi éves beszámolót, és a 2020. évi üzleti tervet. 
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Észrevételek 

 

A FESZOFE Kft. Közhasznúsági mellékletének megállapításai szerint (7. oldal), az 

Önkormányzattól 350.160 M Ft támogatást kapott a Társaság, és ennek nem teljeskörú 

felhasználásából származik a 89.304 eFt eredmény.  

Feltételezve, hogy a FESZOFE támogatási szerződése azonos logikával készült, mint a FEV 

IX. Zrt. szerződése, akkor a támogatás más forrásból nem fedezhető költségek 

ellentételezésére szolgál, de nem nyereség képzésére. 

 

Nem tudható, hogy sor került-e a támogatással történő elszámolásra az Önkormányzat felé, s 

ha igen, milyen formában és milyen eredménnyel. 

 

A Felügyelő Bizottság mulasztást követett el, mivel nem hozott döntést, hogy mi történjen a 

képződött nyereséggel (az, hogy a jelentésben szerepel, miszerint ez az összeg a saját tőke 

értékét növeli, önmagában nem elegendő). 

 

Reálisan, a felhasználásra nem került támogatás összegét vissza kell fizetni – de ennek 

eldöntése az Önkormányzat hatásköre. 

 

 

 
 

 


