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1. Tűzoltás, műszaki mentés

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban HTP), valamint a Cigándi 
Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban CKVŐ) működési területe 120865 ha, lakosok száma 
65280 fő, 57 település, melyből 4 város. A HTP működési területének veszélyeztetettsége 
több irányú. Legjelentősebb veszélyforrások: az ár- és belvízveszélyek (Tisza folyó, Bodrog 
folyó, Ronyva patak, Tolcsva patak), a hegyvidéki településeken előforduló hirtelen esőzések, 
a nagymértékben megnőtt közúti áruszállítás, kamion forgalom (a 37-es számú, a 3719 számú, 
a 3814 számú közlekedési utak), a vasúti forgalom, a fokozottan veszélyeztetett 
erdőterületeken előforduló tűzesetek.

2017-ben a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság készenléti szolgálatot ellátó 
állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok 
előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, 
a szakmai felügyelet és a lakosság elvárásainak.

A 2017. december 31-ig bezárólag 279 tűzeset, 287 műszaki mentés történt, 79 esetben 
kaptunk téves jelzést és 5 esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak egységeink. A 
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ügyeletére 12 esetben jeleztek utólagosan 
tűzesetet, 37 esetben pedig kiérkezésünk előtt a lakosság felszámolta a jelzett káreseményt.

Káresetek SUHTP
112016 112017

tüzesei műszaki téves jelzés szándékosan utólagos kiérkezés 
mentés megtévesztő jelzés előtt félsz.

j-

Az adatok alapján megállapítható, hogy 2017-ben nőtt a káresetek száma az előző évihez 
képest. A tűzesetek 24%-kal, a műszaki mentések száma 35%-kal. A téves jelzések száma 
28%-kal csökkent.
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Ebből Cigánd KVŐ
112016 112017

tűzesd műszaki leves jelzés szándékosan utólagos kiérkezés 
mentés megtévesztő jelzés előtt félsz.

Az előző időszak esetszámaihoz viszonyítva, 2017-ben a tűzesetek száma 97%-kal nőtt, míg a 
műszaki mentések száma 44%-kal. A téves jelzések száma sajnálatos módon 240% -kai nőtt!

1.1 Kiemelt káresemény:

Jelzés
dátuma Település Cím Esemény

típusa
Beavatkozás

típusa TRF Kiem. Helyszín
típusa

2017.10
.29. Füzér Rákóczi F. 

27. tüzeset Beavatkozást 
igénylő esemény II nem

Otthon
jellegű

létesítmény

1.2 A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai

A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó 
intézkedéseket az állomány megismerte, és az abban foglaltakat a mindennapos munka során 
hatékonyan alkalmazta. A képzések, továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül az 
állomány tagjai felkészültek a tűzoltási és műszaki mentési feladatok felszámolására, a 
katasztrófák okozta károk elhárítására. A jogszabályi változásokat mindenki a beosztásához 
szükséges mértékben elsajátította. Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten 
tartásához szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak. A szakmai és sport versenyeken a 
kitűzött célokat az állomány teljesítette. A tervezett rendezvényeinket megtartottuk. Fokozott 
figyelmet fordítottunk a megfiatalodott készenléti szolgálatot ellátó állomány szolgálati 
csoportokba történő beilleszkedésére, hatékony szakmai munkára való nevelésére.
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1.3 Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések

A beérkezett jelzéseket (tűzeset, műszaki mentés) az állomány a legjobb tudása szerint 
számolta fel, a beérkezett visszajelzések alapján az állampolgárok megelégedésére. A 
készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a 
munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett.

1.4 Oktatás, képzés, gyakorlatok

A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési 
terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a 
gépjárművezetők továbbképzési terve alkották.

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye 
figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi 
elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes 
ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változások, fokozott figyelmet szenteljen a 
legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként 
foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

Az éves kiképzési terv meghatározza, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező 
jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további 
foglalkozások megtartására is.

A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben 
megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot 
ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és 
hatékonyabb munkavégzést.

2017-ben a HTP, a CKVŐ-vel összesen 12 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre, 
melyből 6 nappali, 6 éjszakai gyakorlat volt. Mindhárom szolgálati csoport 12 helyismereti és 
4 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt. A gyakorlatok során az állomány a kapott 
szerelési feladatot jó szinten hajtotta végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési 
gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek 
tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították.

2017-ben 2 alkalommal vettünk részt az előre láthatóan vagy hirtelen megnövekedő 
bejelentések és az informatikai hálózat teherbírásának teszteléses gyakorlatában.

A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati 
ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett a képzési tematikában jelentős szerepet kap a 
beavatkozói állomány fizikai állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott 
jelentősége van az árvíz, a hosszantartó szárazfű-, erdő- és vegetációtüzek, lakóháztüzek, 
műszaki mentések felszámolása során. Ez irányú felkészülés eredményességét hivatott 
elősegíteni a továbbképzési tervben szereplő kötelező sportfoglalkozás, valamint a helyi és 
megyei, országos szintű tűzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel.

A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt 
időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak.

1.5 Szociális tevékenység

A nyugdíjas kollégák éves találkozóját, 2017. október 9-én tartottuk meg. A nyugállományú 
kollégákkal a kapcsolattartás folyamatos. A hagyományok ápolása lehetőséget ad arra, hogy
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az egymást követő generációk kicseréljék tapasztalataikat, megismerjék egymás munkáját és 
megfigyelhetik az idő előrehaladásával a fejlődés ütemét, és menetét.

Az állományból a B-A-Z MKI Szociális Bizottsága által, 2017-ben 3 fő gyermekszületési 
támogatásban részesült.

1.6 Alkalmassági vizsgálat

Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a 
szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról 
szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelettel szabályozott foglalkozás
egészségügyi orvosi vizsgálatokat a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ orvosa végezte 
2017-ben. Az időszakos orvosi felülvizsgálatra, valamint az időszakos pszichikai 
alkalmassági vizsgálatra kötelezettek „Alkalmas” minősítést kaptak. A vizsgálatokon a teljes 
állomány részt vett.

Az időszakos orvosi felülvizsgálatot követően az állomány fizikai állapotfelmérését 
elvégeztük, melyen minden résztvevő megfelelt, 1 fő mentesül a fizikai állapotfelmérés alól 
mivel életkora a felső korhatárt meghaladta. A BM OKF pszichológiai csoportjánál az 
igényeknek megfelelően folyamatosan vizsgáztak a gépjárművezető kollégák.

1.7 Közösségi szolgálat

A Sátoraljaújhely HTP-n a 2017/2018-as tanévben 9 középiskolával kötött együttműködési 
megállapodás alapján van lehetősége a diákoknak a Katasztrófavédelmi Közösségi 
szolgálaton (továbbiakban: KSZ) részt venni. Az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
minden hónapban 5 napot jelöl ki, amelyeken fogadni tudjuk a tanulókat. A „foglalkozások” a 
tanulók órarendjéhez igazítva délután 14.00 órakor kezdődnek és 16.00 óráig tartanak A 
tanítási szünet idején a foglalkozások általában délután 13.00-tól 16.00-ig tartanak. A KSZ 
koordinációjára kapcsolattartó személyként a Sátoraljaújhely HTP állományából Bodnár 
Attila Pál tűzoltó százados parancsnokhelyettes van kijelölve, aki a Közösségi szolgálat 
időpontjáról tájékoztatja az iskolák kapcsolattartóit és előkészíti a KSZ-on részt vett tanulók 
részére kiállítandó igazolásokat. Mentorként a Sátoraljaújhely HTP állományából 6 fő 
(minden szolgálati csoport szolgálatparancsnoka és rajparancsnoka) van kijelölve, akik a 
foglalkozásokat levezetik és végzik a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

2. Polgárivédelem

2.1 Lakosságfelkészítés

Az elmúlt év során a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tovább folytatta a 
széleskörű lakosságfelkészítési tevékenységét. Ennek keretén belül sor került a működési 
területén lévő járások közigazgatási vezetőinek, közbiztonsági referenseinek, oktatási, 
nevelési intézmények pedagógusainak, tanulóinak és a térség lakosságának 
katasztrófavédelmi felkészítésére. A képzéseken kiemelt hangsúlyt kapott az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat.

Sátoraljaújhelyi járásban évente megszervezésre kerül a falugondnokok katasztrófavédelmi 
felkészítése, mely 2017-ben Nyíri településen került megtartásra.
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2017. évben is megrendezésre került Sátoraljaújhelyben a Zemplén Térségi Katasztrófa és 
Polgári Védelmi Szövetséggel közösen a Biztonság Napja rendezvény a város központjában.

2.2 Köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítése:

Az elmúlt év során tovább folytattuk a települési önkéntes mentőcsoportok megalakítását. Az 
elmúlt év során a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén 4 
településen alakult meg önkéntes települési mentőcsoport (Vágáshuta, Nyíri, Karcsa, Karos). 
Tovább folytattuk a településeken a köteles polgári védelmi szervezetek felkészítését.

A kiképzések során az önkéntes és települési polgári védelmi szervezet megjelent tagjai 
általános katasztrófavédelmi ismeretekből, polgári védelmi kötelezettséggel összefüggő 
jogokból és kötelezettségekből, a lakosságvédelmi feladatokból, a riasztási, értesítési 
rendszerből, valamint alapvető munka- és balesetvédelmi szabályokból kaptak felkészítést.

Az elméleti felkészítést követően a résztvevők a vízkár elleni védekezést gyakorolták, 
nyúlgát, bordás megtámasztás és ellennyomó medence kiépítését hajtották végre.

Az év során felkészített önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek részére a riasztási 
gyakorlatok minden esetben eredményesen végrehajtásra kerültek.

2.3 Ifjiíságfelkészítés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben is a Zemplén 
Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetséggel közösen szervezte meg a helyi 
(kirendeltségi) szintű interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt az általános iskolák, 
valamint a középiskolák tanulói részére.

Az interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre 2017. évben 32 általános iskolai csapat és 
15 középiskolai csapat nevezett be. (Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség 10 általános 
iskola 6 középiskola) Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (4 általános 4 
középiskola) Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (2 általános iskola 2 
középiskola) Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (3 középiskola 16 általános iskola).

A helyi szintű, interneten zajló interaktív verseny nyertesei jutottak tovább a megyei, 
gyakorlati elemekkel bővített versenyre.

2017. április 11-én került sor Mályiban a B-A-Z megyei felmenő rendszerű 
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre. Az általános iskolás kategóriában első helyezést ért el a 
Petőfi Sándor Református Általános Iskola (Sátoraljaújhely) „Préri farkasok” csapata. 
Középiskolás kategóriában az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium 
(Sátoraljaújhely) „Saújhelyi Fiúk” csapata ért el első helyezést. Ezen felül részt vett az 
országos döntőn a 2016. évi országos győztes csapat, a Petőfi Sándor Református Általános 
Iskola csapata.

2017. április 22-én, Budapesten a Városligetben rendezték meg a felmenő rendszerű ifjúsági 
katasztrófavédelmi verseny országos döntőjét, ahol részt vettek a megyei versenyen győztes 
csapatok.

Az általános iskolai csapatok között harmadik helyen a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor 
Református Iskola végzett.
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A középiskolák közül a második helyezést a Sátoraljaújhelyi V. István Katolikus 
Szakközépiskola és Gimnázium csapata érte el.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében a
Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola tanulói 2017. május 10-én 
Szlovákiában (Kassán) vettek részt a Fiatal Életmentők Polgári Védelmi ifjúsági versenyének 
járási fordulóján. A magyar csapat az eredményhirdetés során különdíjban részesült.

2.4 Ellenőrzések:

A polgári védelmi terület meghatározó része lett az integrált hatósági megelőző 
tevékenységnek. A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya 
folyamatosan végezte a hatósági és egyes esetekben supervisori ellenőrzéseket is.

Az ellenőrzések kiterjedtek a települési veszély-elhárítási, vízkár-elhárítási, valamint az 
intézményi befogadási tervek meglétére, naprakészségére, a belterületi vízelvezető 
rendszerek, ár- és belvízi kockázati helyszínek, víztározók, szabadtéri rendezvények 
helyszíneire, kritikus útszakaszokra.

2.5 Rendkívüli események:

-  2017. február 05-én Tolcsva településen a hirtelen bekövetkezett hóolvadás miatt a
Bük-patak vízszintje hirtelen megemelkedett. A leömlő hordalék és jég az 
átereszeket eltömítette, emiatt a kocsibejárókon átbukó víz a Klapka u. 11-23. hsz. 
közötti szakaszon az ott lévő lakóépületek udvarára kezdett befolyni. 2 db 
lakóépület udvarát a további elöntés megakadályozása céljából kb. 150 db 
homokzsákkal kellett bevédeni. 1 db erőgéppel a jégdugókat próbálták eltávolítani, 
de mivel az nem járt eredménnyel, ezért a kocsibejárók már alámosott pilléreinek 
megbontása vált szükségessé a további károk megelőzése céljából.
Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükséges.

-  2017. február 06-án Bodrogolaszi településen a hirtelen bekövetkezett hóolvadás 
miatt a település szélén lévő szántóföldről leömlő olvadékvíz a Bodrogolaszi, 
Ország u. 4. sz. alatti lakóépület alsó részén található garázst és konyhahelyiséget 
elöntötte, mivel az épület előtti vízelvezető árok és áteresz a benne lévő hó és jég 
miatt a nagy mennyiségű vizet befogadni nem tudta. Az épületet a Sátoraljaújhelyi 
HTP állománya a települési önkormányzat által biztosított 100 db homokzsák 
segítségével bevédte, valamint 2 db szivattyúval az épületbe bejutott vizet 
eltávolította. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.

-  2017. április hó 20-án Háromhuta településen a hirtelen bekövetkezett rendkívüli 
téli időjárás miatt mintegy 20 cm hó hullott le. Az erős szél, valamint a felázott 
talaj és a hó súlya következtében Középhuta és Újhuta településrészeken a 
hegyoldalban és a közút mentén több fa kidőlt. A kidőlt fák elzárták az utat, 
valamint 9 db épületet rongáltak meg, közülük egyet súlyosan. A megsérült 
épületek mindegyike nyaraló, életvitelszerűen nem lakták. A káresemény 
időpontjában nem tartózkodott bennük senki, így személyi sérülés nem történt, 
lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

-  2017. május 12-én a Tolcsva, Kossuth u. 55. sz. alatti műemléki védettség alatt 
álló Rákóczi Kastély előkertjében üregbeszakadás történt. Lakosságvédelmi 
intézkedésre nem volt szükség.
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-  2017. július 25-én a Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 1. szám alatti helyszínen 
fakidőlés miatt helyszíni szemlére került sor. Az udvarban lévő kb. 25 méter 
magas gesztenyefa a vihar miatt az épületre dőlt, melynek következtében az épület 
tetőszerkezete megsérült. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.

-  2017. július 25-én a Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 64. alatti szám helyszínen 
kémény ledőlése miatt helyszíni szemlére kerüli sor. A viharos szél miatt a 
társasház kéménye ledőlt, darabjai a tetőt beszakították. Lakosságvédelmi 
intézkedésre nem került sor.

-  2017. július 25-én a Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 75. alatti szám helyszínen fa 
kidőlése miatt helyszíni szemlére került sor. Az épület tetőszerkezetét a rádőlő fa 
megrongálta. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre került 
sor.

2.6 Vis maior ellenőrzések

-  2017. évben a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya 22 
alkalommal vett részt vis maior ellenőrzésen, melyek a bekövetkezett rendkívüli 
időjárási események, azok védekezési, illetve helyreállítási költségeinek 
ellenőrzésére irányultak.

-  Az ellenőrzéseken a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály és az 
érintett önkormányzatok munkatársai vettek részt. A végrehajtott ellenőrzések 
alkalmával kizárással nem kellett élni.

2.7 Védelmi igazgatás

A járási rendszer megalakulásával a védelmi igazgatási rendszer is átalakult, a helyi védelmi 
bizottságok járási szinten jöttek létre, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
működési területén Sátoraljaújhely, Sárospatak, valamint Cigánd székhellyel.

2017. április 19-én került sor a Sátoraljaújhelyi, Sárospataki és április 20-án a Cigándi Helyi 
Védelmi Bizottságok soros tavaszi üléseire, ahol a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek 
beszámoltak az elvégzett feladatokról, az ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülés 
helyzetéről, valamint a napirendi pontok között szerepelt a Helyi Védelmi Bizottságok 2017. 
évi munka- és feladattervének elfogadása.

Az őszi soros ülésekre a Sátoraljaújhelyi valamint Sárospataki Helyi Védelmi Bizottságnál 
2017. október 16-án, a Cigándi Helyi Védelmi Bizottságnál 2017. október 20-án került sor. A 
napirendi pontok között volt a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek beszámolója, valamint a 
rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés. Soron kívüli Helyi Védelmi Bizottsági ülés 
megtartására az elmúlt év során nem került sor.

A Helyi Védelmi Bizottságok részt vettek a ConvEx-3-2017. nemzetközi nukleáris baleset 
elhárítási gyakorlat keretében a Maradion Terra és a Jelentés Online modul országos terhelési 
gyakorlatán 2017. június 16-án, illetve a gyakorlatokon 2017. június 21-22. napokon.

2017. szeptember hónapban a polgármesterek bevonásával megtörtént a települések 
katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata. A FITP működési területén 
módosításra nem került sor.

A Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesei, a munkacsoportok tagjai, 
valamint a katasztrófavédelmi megbízottak folyamatosan részt vettek az országos, illetve 
megyei törzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon.
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3. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek

A Sátoraljaújhely HTP működési területén 14 Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: 
ÖTÉ) működik (Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület; Hollóháza ÖTÉ; Komlóskai 
Önkéntes Tűzoltó, Táj- és Környezetvédő és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület; ÖTÉ 
Pálháza; ÖTÉ Tolcsva; Sátoraljaújhelyi és Dohánygyári ÖTÉ; Kenézlő, Zalkod, Viss, 
Györgytarló Önkéntes Tűzoltó Egyesület; Cigándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület; 
Kovácsvágási Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület; Zempléni Lánglovagok Egyesület, 
Alsóberecki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, Karcsa Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Vágáshuta 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Pusztafalu Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület). 13 ÖTÉ 
rendelkezik együttműködési megállapodással a HTP-vel. A Sátoraljaújhelyi és Dohánygyári 
ÖTÉ; a Komlóskai Önkéntes Tűzoltó, Táj- és Környezetvédő és Foglalkoztatást Elősegítő 
Egyesület; a Kenézlő, Zalkod, Viss, Györgytarló Önkéntes Tűzoltó Egyesület; a 
Kovácsvágási Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Zempléni Lánglovagok Egyesület 
nem rendelkezik gépjárművel, a Hollóháza ÖTÉ; ÖTÉ Pálháza; ÖTÉ Tolcsva; Cigándi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, az Alsóberecki 
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, a Karcsa Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, a Vágáshuta 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Pusztafalu Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
rendelkezik gépjárművel.

A 2017-ben a Sátoraljaújhely HTP tűzoltóparancsnoka és műszaki biztonsági tisztje a 14 
ÖTE-nél munkavédelmi, biztonságtechnikai és szakmai ellenőrzéseket folytatott le 
negyedévenként, melyek során megállapítható volt, hogy az ÖTE-k tulajdonában lévő 
(gépjármű, mentőszerszámok, kisgépek, szivattyúk, légzésvédelmi eszközök, stb.) eszközök, 
felszerelések időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata nem volt elvégezve anyagi fedezet 
hiányában.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, és a Magyar Tűzoltó Szövetség által, az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2017. évi támogatására kiírt pályázatra a Sátoraljaújhely HTP 
működési területéről 13 ÖTÉ pályázott, nyert, majd kötött Támogatási Szerződést a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal felújított légzőkészülékekre, tűzoltó 
felszerelésekre és védőeszközökre, valamint képzésekre (Műszaki Mentés Gépeinek kezelői 
tanfolyama). A beszámolási időszakban a Vágáshutái ÖTÉ 1 db LADA NIVA terepjáró 
képességű gépjárművet, Hollóháza ÖTÉ ldb Bronto Saurus FLF2000-es típusú 
gépjárműfecskendőt kapott.

4. Propagandamunka

2017-ben is Katasztrófavédelmi Tábort szerveztünk Hercegkút településen, ahol közel 55 
gyermek vett részt az ország minden részéből.

Munkánkról, tevékenységünkről, lakossági felhívásokról folyamatos tájékoztatással 
szolgáltunk a helyi Zemplén Televízióban, az írott (Újhelyi Körkép, Zemplén Hírlap, Cigándi 
Hírmondó) és elektronikus médiákban (www.satoraliauihelv.hu, www.sarosnatak.hu, 
www.cigand.hu. www.baz.katasztrofavedelem.hiO. Beszámoltunk az aktuális időszak 
káreseményeiről, sporteseményeiről. Felhívásokkal láttuk el az olvasókat a tűzesetek, 
káresetek megelőzése érdekében.

Rendszeresen tartunk nyílt napokat gyermekek részére, ahol megismerhetik a tűzoltók 
mindennapi életét, gépjárműveiket, felszereléseiket és működésüket.

http://www.satoraliauihelv.hu
http://www.sarosnatak.hu
http://www.cigand.hu
http://www.baz.katasztrofavedelem.hiO
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5. A következő év feladatai

2018-ban feladata a HTP-nek a Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrs beindítása, az újonc 
állomány befogadása, képzése. A tűz és káreseteknél a szakszerű, gyors munkavégzés, 
valamint az állampolgárok biztonságérzetének, javítása az alábbiakkal: a személyi állomány 
folyamatos képzése mellett, polgármesterek, jegyzők felkészítésével, a közbiztonsági 
referensek továbbképzésével, a polgári védelmi szervezetek, a járási mentőcsoportok, a 
lakosság és az ifjúság felkészítésével, települési önkéntes mentőcsoportok megalakításával, a 
járási védelmi bizottságok munkájában való aktív részvétellel, valamint a HTP működési 
területén tevékenykedő szakmai civilszervezetekkel való kapcsolattartással.

Kelt Sátoraljaújhely az elektronikus bélyegző szerint

Ignéczi Zsolt tű. alezredes 

tűzoltóparancsnok
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I. MÉRLEG-EREDMÉNY BEMUTATÁSA
1

A Zempléni Vízmű KI l tulajdonosi szerkezete az év folyamán nem változott, továbbra is SS 
települési önkormányzat tulajdonosa a társaságnak.
A víziközmű szolgáltatást és szennyvíz elvezetést tisztítást társaságunk a települési 
önkormányzatokkal megkötött vagyonkezelési szerződés keretein belül végzi.
A KI I állal üzemeltetett települések száma mind vízszolgáltatás, mind pedig 
szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében változatlan. Vízszolgáltatást 55, 
sz.ennyvízszolgáltotást 30 településen végez társaságunk.

A fentiek ismeretében szolgáltatási tevékenységeink mennyiségi és árbevételi eredményeit 
az alábbi táblázatokban mutáljuk be értékesítési irányt figyelembe véve

VÍZÉIUI:KI:SÍi ÉS (bázishoz viszonyítva)

Mennyiség cm’ értékesítés e Ft Index %
2016. 201V. 2016. 2012. Mennyiség ír lék

Lakossági 1.416 1.427 793.258 295.798 100,8 100,9
Közületi, intézményi 636 674 194.138 190.113 98,1 97,9
Összesen: 2.052 2.051 487.396 485.911 99,9 99,7
Víz alapdíj árbevétele 57.585 57.713 100,2
MINDÖSSZESEN: 544.981 543.624 99,8

SZENNYVÍZELVEZETES ÉS TISZTÍTÁS (bázishoz viszonyítva)

Mennyiség ern3 Értékesítés c Ft Index %
2016. 2.01 /. 2016. 2017. Mennyiség íiték

lakossági 1.067 1.067 270.790 271.508 100,0 100,3
Közületi, intézményi 477 481 391.018 193.283 100,8 101,2
Összesen: 1.544 1.548 461.808 464.791 1.00,3 100,6
Szennyvíz alapdíj 
árbevétele

28.431 28.490 100,2

MINDÖSSZESEN: 490.239 493.281 100,6
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A táblásatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind az értékesített ivóvíz, mind az elvezetett 
szennyvíz mennyisége és árbevétele az előző évhez hasonlóan alakult.

A korábbi évekhez hasonlóan jelen beszámoló a tény adatokat tartalmazza, mivel az 
ármegállapító hatóság szerepéi 2012-től az állam vette át, így terv előkészítéshez kalkulált 
adatokkal nem rendelkezünk. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
folyamatos adatszolgáltatást ír elő minden szolgáltató részére, f vi egy alkalommal az előző 
év adatait az általuk kért formában megküldjük a Hivatalnak, mely a majdani szolgáltatási 
árak kialakítását szolgálná.

A Zempléni Vízmű KFT alaptevékenységeinek alakulása:

Vízértékesítés árbevétele: 543.624 eFt
Szennyvízelv.és tisztítás vízterhelési díjjal: 493.281 eFt

ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN: 1.036.905 eFt

Az alaptevékenység árbevételét 2017. évben a 2013. július 1-jétől életbelépő lakossági 
fogyasztók esetében kötelezően alkalmazandó 10 %-os rezsicsökkentés, - mely nemcsak a 
lakosságot, hanem egyes közületi vevőt is érint 75.160 eFt-tal csökkentette.

Alaptevékenységen kívüli tevékenység alakulása:
Építőipari tevékenység árbevétele: 42.685 eFt
Bérüzemű szennyvíztelep árbevétele vízterheléssel: 8.927 eFt
Bérbe adott eszközök árbevétele: 4.824 eFt
Közvetített szolgáltatás, anyageladás árbevétele: 3.203 eFt
I gyéb alaptevékenységhez kötődő árbevétel: 14.772 eFt

A laptevékenységen kívüli tev . árbevétele: 74.411 eFt

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele az előző évhez, képest 7,2 % kai nőtt. Ez 
a növekedés minimálisnak mondható. Az építőipari tevékenység sajnálatos módon 2017-ben 
sem hozott áttörést a társaságnak. A sárospataki önkormányzat szennyvíztisztító telep 
korszerűsítésre már aláírta a szerződést, viszont a beruházás még nem kezdődött el. 
Társaságunk a lehetőségekhez mérten részt kívánna venni a fejlesztésben azért, hogy anyagi 
helyzetünk kicsit javuljon.



Az „egyéb bevételek" soron kerül kimutatásra a korábban rendkívüli bevételként kimutatott 
(elhatárolt támogatások visszaírása, elengedett kötelezettség összege) valamint a korábban 
is itt kimutatott ( káresemény térítése, munkanélküli foglalkoztatása után kapott támogatás, 
a visszaírt értékvesztés, késedelmi kamat összege stb.) melynek összege 299.474 él t. A 
mérlegben az egyéb bevétel sor 312.132 eFt, a beszámolóban vízterhelési díj összegét 
(12.658 él t) az alaptevékenység tartalmazza.

Bevételek összegzése:

> Engedélyköteles tevékenység bevétele: 1.036.905 eEt
> Alaptevékenységen kívüli tev.árbevételé: 74.411 él t
'/■ Belföldi értékesítés árbevétele (vízterhelési díjjal) 1.111.316 eFt (12.658 el í )
A Egyéb bevétel (vízterhelési díj nélkül) 299.474 eFt
A Aktivált saját teljesítmény értéke : 45.810 eFt
> BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.456.600 eFt

A társaság belföldi értékesítésének árbevétele 0,6 %-kal nőtt az előző évihez képest. A 
bevétel 48,9 %-a az ivóvízellátásból, 44,4 % a szennyvízelvezetésből 6, / %-a pedig az építési 
és egyéb tevékenységből tevődik össze.

Az alaptevékenység költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés 7.016. évi tény 
e Ft

2017. évi tény 
e Ft

Index
%

Vízéi lékesítés 566.017 531.784 93,9
Szennyvizekhez., tisztítás 704.993 678.491 96,2
ÖSSZESEN: 1.271.010 1.210.275 95,2

Az alaptevékenység költségeit vizsgálva megállapítható, hogy a bázishoz képest 
összességében 4,8 %-kal csökkentek. A vízszolgáltatásnál 6,1 %, szennyvízszolgáltatásnál 3,8 
% a csökkenés mértéke.
Az előző évhez képest egy előnyös szerződés következében a villamosenergia költség terén 
15 % költségmegtakarítást sikerült elérnünk.
Mind az anyagfelhasználást, mind az igénybevett szolgáltatásokat a megszorítások 
jellemezték figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás összeomlását megakadályozzuk. Az év eleji 
jelentős minimálbér emelés hatását csak így tudtuk akadálymentesen kivédeni. További 
lépésként a cafatéria 50 %-a is megvonásra került. Emellett évközben kb. 10 dolgozó 
felmondott, helyettük alkalmi munkásokat alkalmazunk.



próbáltuk és próbáljuk elvégezni feladatainkat. Ilyen mértékű intézkedés következtében KFT 
szinten is jelentős költségcsökkenést értünk el.

201A évben az építőipari tevékenység önköltsége 24.394 eFt lett.

A bérüzemi tevékenység önköltsége 10.295 él t

Az egyéb tevékenységek (pl.: értékesített áruk és anyagok, közvetíteti szolgáltatások, 
egyéb alaptevékenységhez kapcs. síb) költsége: 6.046 el:i

■ Lgyéb ráfordításként (Hitelezési veszteség, késedelmi kamat, innovációs járulék, 
követelések értékvesztése/ közműadó síb.)/ valamint a korábban rendkívüli 
ráfordításként kimutatott (adomány) kiadási könyveltünk 174.555 éltből 
könyveltünk/ melyből 12.092 el t ót jelen kimutatásban az. alaptevékenységnél kerül 
kimutatásra. így ezen a soron 162.463 él t kerül jelen beszámolóban kimutatásra.

K á f o i d í í á s o k összegzése:

A Alaptevékenység ráfordításai:
/ - Építőipari tevékenység ráfordításai:
/• Bérüzemi tevékenység ráfordításai:
> Ogyéb tevékenység ráfordításai:
> Értékesítési tevékenységével kapcs.ráfordítás 

vízterhelési díjjal
>' l gyéb ráfordítások (vld. nélkül)
> Aktivált saját teljesítmények értéke:
>  ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:

1.210.275 eFt 
24.394 élt 
10.295 eFt 

_  6.046 eFt

1.251.010 eFt ( f 12.092 eFt) 
162.463 oFl(-12.092 eFt) 
45.810 el t 

1.459.283 eFt

Üzemi tevékenység eredménye:

) Összes bevétel: 1.456.600 eFt
> Összes ráfordítás: 1.459.283 eFt
> Üzemi tevékenység eredménye: -2.683 eFt



Ebből:
/'■ Vízága2at eredménye: 11,840 eFt
y  Szennyvízágazat eredménye: -185.210 eFt

2 Építőipari tevékenység eredménye:
> Fgyéb tevékenység eredménye:
/ Fgyéb ráfordítás és bevételek különbsége:

173.370 eFt 
18.291 ért 
15.385 eFt 

137.011 eFt

> ÖSSZESEN: - 2.683 eFt

A pénzügyi műveletek eredménye 15 olt, mely a bankbétek után elszámolt kamatbevétel, 
valamint a fizetett kamat különbözeiéből tevődik össze.

Az adózás előtti eredmény összetevői:

> Üzemi tevékenység eredménye: - 2.683 eFt
> Pénzügyi műveletek eredménye: 15 eFt

Adózás előtti eredmény: - 2.668 él t
Társasági (elvárt) adófizetési kötelezettség: él t
ADÓZOTT EREDMÉNY: - 2.668 eFt

A 2017-os évben az alaptevékenységek bevétele az előző évhez képest nem változott. A 
társaság működéséről elmondható, hogy a befagyasztott szolgáltatási árakkal elérhető 
bevétel mellett minden évbc?n egyre nagyobb megszorításokat kell bevezetnünk, hogy a 
nehéz gazdasági helyzetben talpon tudjon maradni.
Az, hogy 2017 évben a veszteségünk az előző évhez képest csökkent az alábbiaknak 
köszönhető:

Az anyagköltségen belül a villamosenergia egy kedvezőbb szerződésnek 
köszönhetően az előző évhez képest 22 mFt-os csökkent.
Az anyagköltség és egyéb szolgáltatások költsége szintén kevesebb, mint az előző 
évben volt. Ennek oka, hogy saját kivitelezésű beruházást kevesebb értékben 
végzetünk. A felújításként elszámolt költségek csökkenésének mértéke közel 27 mi t. 
A személyi jellegű ráfordítás a tavalyi évhez képest szintén csökkeni. Ennek oka az, 
hogy a minimálbér növekedése miatt társaságunk 50 %d<al csökkentette a cafetéria 
kifizetését. Emellett a 164 főről 154 főre csökkent társaságunk alkalmazotti létszáma. 
További csökkenést jelent a szociális hozzájárulás esetében az, hogy egyes dolgozók 
után járulékkedvezményt tudunk igénybe venni, ilyen pl. az 55 év felettiek 
kedvezménye. Jelenleg az állományi létszám 1/3-a 55 év feletti. A 2017 évben 
igénybe vett kedvezmény összege 13 mFt,

Továbbra is nagy gondot jelent számunkra, hogy az elavult működtetői eszközöket pótolni 
nem tudjuk. A gépjármű parkunk, gépeink rendkívül elavultak, pótlásukra a jelenlegi árak az 
ilyen mértékű adóterhek és költségnövekedés mellett nem nyújtanak fedezetet.
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II. FEJLESZTÉSEK ALAKULÁSA

2017 évben beruházásra fordított összeg:
Ivóvíz ágazat

ebből befejezetlen beruházás:

Szennyvíz ágazat 
2017. év összesen:
• ebből befejezetlen beruházás: 
ebből befejezést nyert beruházás 2017 évi költsége: 

205 6. évről áthúzódó beruházás értéke:
2017. évben aktiválásra került beruházási érték:

Beszerzések:

Egyéb gépek, berendezések
Számítástechnikai beszerzések (számítógép, szünetmentes, 
nyomtató stb.)
Kísér lékű tárgyi eszközök (kisgépek, telefon, szék, porszívó, hulő stb.)

Tárgyi eszköz összesen:

Szellemi termékek (Vírusirtó, Windows prg.)

Beszerzések összese11:

17.719 eR 
- 308 él t

33.091 eR
3 5 .8 1 0  e R

- 308 eEt 
45.502 eFt 
22.729 eFt 
68.231 élt

1.926 eR

750 eEt 
788 eFt

3.464 eR

4.479 eFt

7.893 eFt

2017. ÉVBEN Itl.lílIIIÁ/ÁSKA l OUDÍlO l l PÉNZESZKÖZ: 5 3 .7 0 3  eFt
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III.VEVŐÁI I.OMÁNY Al AKUIÁSA

A számviteli törvény régi értelmezése szerint:

Megnevezés
2016.évi 
e Ft-ban

2017.évi 
e Ft-bán

Index
%

Közületi fogyasztók 65.714 76.443 116,3
1 akossági fogyasztók 3 86.943 190.357 101,8
Egyéb vevők 18.685 30.220 54,7' i
Összesen: 271.342 277.020 102,3

A vevőállományt vizsgálva megállapítható, hogy 2,1 % növekedés mutatkozik az előző évhez 
viszonyítva.
A közületi vevőállománynál tapasztalható 16,3 % os növekedés többek között az 
Önkormányzatok tartozásának, valamint a Prec-Cast Kit által határidőn túl kifizetett 6,5 mPt- 
os számlatartozásnak is köszönhető.
Az egyéb vevők 45,3 %-os csökkenése abból adódik, hogy hitelezési veszteségként leírásra 
került 2.933 eft, valamint időközben kiegyenlítésre kerültek a 2016. év végén határidőn túli 
tartozásként nyilvántartott számlák.
Társaságunk 20:17. évben 11.488 eí t-ol hitelezési veszteséget számolt el, melyből 9.385 eFt 
5 éven túli tartozás, 2.103 cFt felszámolás alatti cégek behajthatatlan követelése volt.

A számviteli törvény alapján képzett értékvesztés és a társasági adótörvény általi 
lehetőséggel élve a hitelezési veszteség elszámolása után:

Megnevezés
2016. évi 
e Ft-ban

2017.évi 
e Ft-ban

Index
%

Közületi fogyasztók 61.716 69.845 113,2
Lakossági fogyasztók 166.775 169.983 101,9
Egyéb vevők 12.422 7.291 58,7
Összesen: 240.913 247.119 102,6

A törvényi lehetőség alapján az éven túli tartozások után 19.375 eFl értékvesztést számolt cl 
cégünk a lakossági és a közületi vevők esetében, és 19.036 eFt értékvesztés került 
visszaírásra. Társaságunk ebben az évben is élt a számviteli politika által lehetőséget 
biztosító éven túli tartozások 100 % bán történő értékvesztésének elszámolásával és 
további 50 %-ot számolt el a 25 %-on felül.



Hitelezési veszteségként 14.311 é lt került leírásra, melyből véglegesnek 11.488 eR 
tekinthető. A különbözeiként jelentkező 2.823 eFi csak a számviteli nyilvántartások alapján 
megképzett hitelezési veszteség az 1 éven túli lejéit követelésekre. Előző évben elszámolt 
hitelezési veszteség utáni visszaírás, 3.087 él t. A korábban leírt tartozásokból 2.344 el t 
fizettek be a felhasználók. Ezek a tartozások általában mind végrehajtásra lettek adva, letiltás 
keretein belül került behajtásra.

Határidőn túli kintlévőségek alakulása értékvesztés és hitelezési veszteség nélkül

Lakossági:

Időintervallum
2016.évi 

e Ft
2017.évi 

e Ft
Index

%
90 napon túli 7.395 8.388 113,4

1.80 napon túli 7.298 9.603 131,6
360 napon túli 24.218 19.069 78,7
Összesen: 38.911 37.060 95,2

Közületi és egyéb vevők:
Időintervallum 2016.évi 2017.évi Index

e Ft e Ft %
90 napon túli 5.600 5.230 93,4

180 napon túli 7.385 9.175 124,2
360 napon túli 11.092 10.330 93,1
Összesen: 24.077 24.735 102,7

A határidőn túli kintlévőség lakosság esetében csökkenést mutat, ami az éven túli tartozás 
csökkenésének következménye. Hitelezési veszteségként lakosság esetében 5.008 elt-ot 
vezettünk ki a vevő állományból. Az éven belüli tartozás mértéke az. előző évhez képest 
megnövekedett.

A közületi vevők kintlévőségét vizsgálva csökkenés figyelhető meg a 90 napon túli 
kintlévőségek esetében. A 180 napon túli tartozások nagyrészt továbbra is az 
Önkormányzatokhoz köthető. Az 5 éven túli, valamint behajthatatlannak minősülő 
tartozásból 5.980 eR. került leírásra véglegesen.

A fenti számokat vizsgálva megállapítható, hogy a lakossági vevők fizetési hajlandóság 
romlott, az előző évhez képest 3.298 eR lal növekedett az éven belüli tartozások összege. Az 
éven túli tartozásnál a hitelezési veszteségként történő kivezetés hatására csökkent csak 
ilyen mértékben a tartozás.
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A kintlevőség kezelésére továbbra is nagy gondot fordít társaságunk. 2017-ban fizetési 
meghagyásra és végrehajtásra adott tartozások után kb. 980 eFt ot fizettünk ki illetékre 
valamint 726 eFtot végrehajtói díj előlegre. Az előző években kifizetett végrehajtási 
költségekből 431 eFt illeték, illetve 358 eFt végrehajtói díj térült meg 
jelenleg a végrehajtásra átadott tőketartozások mellett 4,4 rnFt végrehajtási költséget 
tartunk nyilván, melynek megtérülésére a tőketartozással együtt kis esély van.

A legtöbb probléma a közös udvaros ingatlanokkal van. Közös képviselő hiányába, a 
fővízmérő és a mellékvízmérők közötti különbözet rendezését nehezen tudjuk csak elérni. Az 
ilyen ingatlanok főleg Sátoraljaújhelyre jellemzőek. Az évek óta fennálló probléma részünkről 
megoldhatatlan. Az ilyen ingatlanban élők pénz hiányában nem tudják rendezni a belső 
viszonyaikat. Marad a felszólítás, részletfizetési megállapodás. Az a tapasztalatunk, hogy sok 
felhasználó csak haladékot szeretne, de fizetési kötelezettségüknek a megállapodásban 
rögzítettek szerint ritkán tesznek eleget.

Társaságunk a kintlévőség csökkentése érdekében 2017. év folyamán az alábbi 
intézkedéseket tette:

Felszólító levelet küldtünk ki postán, vagy személyes megkeresés útján: 4.671 db-ot
Mellékszolgáltatási szerződést mondtunk fel: 4 esetben
Szűkítő! szereltünk be: 35 fogyasztónál
Kiszerelésre került fogyasztók száma: 104 db
Fizetési meghagyást 112 esetében adtunk ki
Végrehajtásra adtunk 74 felhasználó tartozását, mivel a fizetési meghagyásra nem 
reagáltak.
A fizetés könnyítésére 272 db részletfizetési megállapodást kötöttünk a megszorult 
fogyasztókkal.

Néhány Önkormányzat lakhatási támogatással és adósságkezelési támogatással segíti a 
fizetni nem tudó lakosait.
Kendszeresen nyújt támogatást a lakosainak:

Cigánd város 90 fő részér e 
Sárospatak város 13 fő részére
Sátoraljaújhely város 68 fő részére lakásfenntartási, iil. adósságkezelési támogatást.

Sátoraljaújhely, 2018. március 31.



Statisztikai számjel: 1106*120836001 i30:')
Cégjegyzék szám: 0ÍÍ-09 0024)0
Vállalkozás megnevezése; Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 
Vállalkozás címe; 3900 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24.

Beszámolási időszak kezdete: 2017. január 03. 
Beszámolási időszak vége: 2017. december 31.

Keltezés: Sátoraljaújhely, 20J0. május 22.



/EMPI l NI VIZfrUI KFI

Statisztikai számjele; 11064208-3600-113-05
Cégjegy 05-09-002410
{leszámolási időszak: 2017.01.01,2017.12.31.

íves beszámoló MÉRt.t-G "A" típus

Ks/közflR (aktívák)

Fordulónap: 2017. december 31.

0)

EZER FUJI

Sorszá
in A téléi megnevezése Előző év

Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

a ö c (í

1 A. Befektetett eszközök (2.»10.-J 18. sor) 11 255 706 0 10 961 120

2 1. IMMATfiRIÁl IS JAVAK (3,9. sorok) 6 390 0 4 639

3 1. Alapítás-átszervezés aktivált érléke

4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5 3 Vagyoni értéke jogok 38 25

6 4 Szellemi termékek 6 352 4 614

7 5. Ü/leli vagy cégérlék

8 6. Immateriálls javakra adott e'ölegek

9 7. Immateriálls javak értékhelyesbítése

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11,17. sor) 11 2 4 9 31C O 10 9.56 481

11 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 10 920795 10 740 009

12 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 277 330 190 947

13 3. Egyéb berendezések, felszeretések, jármüvek 20 701 17 217

14 4. Tenyészállatok

15 5. Beruházások, felújítások 24 490 308

16 0, Beruházásokra adoll előleg

17 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18 III. DEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19,28. sor) 0 fi 0

19 1. Tartós részesedés kapcsol! vállalkozásban

20 2. Tartósan adóit kölcsön kapcsok vállalkozásban

21 3.1 átlós jelentős lulajdo.ni részesedés

22
4. Tartósan adoll kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló 
vállalkozásban

23 6. Egyéb larlós részesedés

24 0. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz áló vállalkozásban

25 A Egyéb tartósan adott kö'csön

26 T. T ajtós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

27 9, Reíekletell pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

28 10 Ücfektetell pénzügyi eszközök értékelési különbözeié

Sátoraljaújhely, 2018 május 22.
a vállalkozás vezetője 

(képviselője) , •
. V )
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Statisztikai számjele: 11G&4203-3600-113-05
Cégjegyzék száma: 05 09-002410
Beszámolási Iflfisznk: 2017.01.01 .-2017.-12.31. Fordulónap: 2017. december 31.

É ve s b e s zá m o ló  M É R L E G  "A " típ u s  (2)

Eszközök (aktívák) EZER IIIJF

Sorszá
m

A lé id  megnevezése Előző év
Előző év(ok) 
módosításai Tárgyév

a 5 c 0 e

29 B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) 38/ 744 0 426 259

30 1. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) 30 007 0 30 252

31 1. Anyagok 30 005 30 250

32 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

33 3, Növelték-, hízó- és egyéb álatok

34 4 Késztermékek

35 5 Áruk 2 2

36 6. Készletekre adóit előlegek

37 II, KÖVETEI ESEK (38.-45. sor) 249 419 0 252 685

38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 240 913 247 120

39 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

40 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben

41 4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

42 5. Váltókövetelések

43 6. Elgyéb követelések fi 506 5 565

44 7 Követelések étékelési különbözeié

45 0. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

46 III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) 0 0 0

47 1, Részesedés kapcsolt vállakózásban

48 2, Jelentős tulajdoni részesedőd

49 2 Egyéb részesedés

50 3. Baját részvények, saját üzletrészek

51 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

52 5. Értékpapírok értékelési különbözeié

53 IV. PÉNZESZKÖZÖK (64.-55. sor) 108 318 0 143 322

54 1. Pénzlór, csekkek 553 338

55 2. Bankbetétek 107 765 142 984

56 C. Aktív Időbeli elhatárolások (57.-59.sor) 465 0 692

57 1, Bevételek aktív időbeli elhatárolása 315

50 2, Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 466 377

59 3, Halasztott ráfordílások

60 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor) 11 643 915 0 11 388 071

Sátoraljaújhely, 2018. május 22.
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ÍJtalisztikai számjele: 11064z!08-3600-113 05
Cégjegyzék száma: 05-09-002410
Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31. Fordulónap: 2017. december 31,

Éves beszámolói MÉRI I G "A" típus (3)
Források (passzívák) EZER HUF

Sorszá
m

A tétel megnevezése Előző év
I lő/.ő év(ek) 
módosításai Tárgyév

a • i r ~ c ~i] 0

G1 O. Saját tőke (62.+64.-J-65.+66.+67.< 68.+71. sor) 394 573 0 391 905

62 I. JEGYZETT TÖKE 56 370 55 370

63 |/a Ebtói: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

64 II. JEGYZET f, DE MÉG Uh NEM EIZETE TT TÖKE (•)

65 III, TŐKETARTALÉK 458 406 458 496

66 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -78 855 -120 293

67 V LEKÖTÖTT TARTALÉK

68 VI. ÉRTÉKEI ESI TARTALÉK 0 0 0

69 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

70 2. Valós értékelés értékelési tartaléka

71 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -41 438 -2 668

7? E. Céltartalékok (73.-75, sor) 0 0 0

73 1. Céltartalék a várhaló kötelezettségekre

74 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

75 3. Egyéb céltartalék

76 F. Kötelezettségek (77.>78.>92. sor) 11 217 992 0 10 978 344

77 I. HÁTRASOROLT KÖT EI.EZETTSÉGEK (78.>82.>92, sor) 0 0 0

70 1. Etátrasoroll köleíeltségekek kapcsolt vállalkozással szemben

79 2. Hálrasoroll kölelezellségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. szemben

00 3. Eíátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll, szemben

81 4. 1 tátrasoroll kólolozallségek egyéb gazdálkodóval szemben

Sátoraljaújhely. 2010. május 2?. A T  v :'
o váí'Jikozás vehetője 

(képviselője)



ZEMPI I NI VÍZMŰ KFT

Statisztikai számjele: 11064208*3600-113-05 
Cégjegyzék száma: 05-09-002410
Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31. Fordulónap: 2017. december 31,

É ve s  beszámoló MÉRLEG "A" típus (4)

Források (passzívák) EZER HUF

Sorszá
m

A lótel megnevezése F.lőző év Előző év(nk) 
módosításai Tárgyév

a ¥ c cT e
02 |l. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET ISÉGEK (83.-91. sor) 11 098 601 0 10 854 618

03 1, Hosszú lejáraira kapóit kölcsönök 3 000 3 000

04 2. Átváltoztatható kötvények

05 3.1 adózások kötvénykibocsátásból

06 4. Beruházási és fejlesztési hitelek

07 5. Fgyéb hosszú lejáratú hitelek

80 fi. 1 adós kölc'ozeUségek kapcsok vállalkozással szemben

09
7. 1 adós kölelezollségok jelenlós fulajdoni részesedés1 viszonyban lévő 
vállalkozásokkal szemben 2 710 233 2 662 799

GO r3. Tartós kölelezellségek egyéb részesedési visonypan lévő váll,-kai szemben 8 385 368 8 188 819

91 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

92 III, RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-10-1. sorok) 1 19 391 ö 123 726

93 1. Rövid lejáratú kölcsönök

94 - Ebből: az átváltoztatható kötvények

95 2. Rövid lejáraié hilolok

96 3. Vevólől kapóit e'ő'egek 3 113 3 027

97 4. Kötolozetlségek áruszállításból ős szoláltatásból (szállítók) 31 959 40 749

98 5. Váltótartozások

99 6. Rövid lejáraié kolclellségek kapcsolt vá'laikozással szemben

100
7. Rövid lejáratú kolclellségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

101
8 Rövid lejáratú kölelellségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

102 9, Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 84 319 79 950

103 10. Kötelezettségek értékelési különbözeié

104 11. Származékos ügylelek negatív értékelési különbözeié

105 G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor) 31 350 0 17 822

106 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 285 556

107 2. Költségek, ráfordítások passzív Időbeli elhatárolása 3 432 1 179

108 3 Halászion bevételek 27 633 16 087
109 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61. r72R-76.H05. sor) 11 G43 915 0 11 388 071

Sátora'jaújhe'y, 2010. május 22.
JA I

V
a vállalkozás vezelö;e 

(képviselője)



ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFí

Siatiszlika 1 1 0 6 4 2 0 8  3 6 0 0 -1 1 3 -0 5  

Oégjegyzé 05-09-002410
Beszámolási Időszak: 2017.01,01 .-2017.12.31. Fordulónál): 7017. december 31.

Éves beszámoló LRBDMÉNYKIMUTATÁS 
(összköltség eljárással)

d)

EZER HŰT

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításul

Tárgyév

a b 0 d e

i 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 091 018 1 098 650

7. 02. Export ériékesftés nettó árbevétele 0 0

3 1, ÉRTÉKESÍTÉS MM ÍÓ  ÁRBEVÉTELE (ül r02) 1 091 018 0 1 098 668

4 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0

5 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 72 388 45 810

6 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ,-EK ÉRTÉKE (3±4) 72 388 0 45 810

7 III. EGYÉB BEVÉTEl EK 322 339 312132

0

9

Éhből: visszaírt érlékvesztés 25 630 19 036

05. Anyagköltség 316 195 269 956

10 OG. Igénybe vett szolgáltatások ériéke 178 988 168 428

11 07. Egyéb szolgáltatások értéke 56 585 52 642

1? 08. Eladott áruk beszorzési értéke 298 138

13 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 645 1666

14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05^-06:0 /<08:09> 655 711 0 492 830

15 10. Bérköltség 305 235 325 981

16 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 68 915 46 809

17 12. Bérjárutékok 84 653 72 687

18 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) 458 803 0 445 477

19 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 351 375 346 421

20 v i i . e g y é b  r á f o r d ít á s o k 161 565 174 555

21 Ebből: érlékvesztés 17 387 19 375

22 A. ÜZEMI (Üzletl)TF.VÉKEMYSÉG ER ED M ÉN YE(I±IM II-IV-V-VIVII) -41 709 0 -2 683

Sátoraljaújhely, ?018. május 22.



ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT

Statisztikai számjele: 11064208.3600-113-05
Cégjegyzék száma: 05-09 002410
Beszámolási időszak: 2017.01,01.-2017.12.31. Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló EREOMÉNYKIMUíATÁS 
(össk költség eljárásról)

(?)

EZERMJE
S oi szám A letol megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai Tárgyév

a b G d c

23 13. Kopott (járó) osztalék és részesedés

24 Ctíből: kapcsolt vállalkozástól kapott

25 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

21) llbből: kapcsolt vállalkozástól kapod

27
15. Befekteted pénzügyi eszközökből (órtékpaplrokbó, kölcsönökből 

származó bevételek, árfolyamnyereségek

28 Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapod

23 16. Egyéb kapod (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2/1 15

30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

31 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

32 Ebből: értékelési különbözet

33 Vili. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13*14*15*16+17) 271 0 15

34 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adod

36
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (órdékpapfrokból, 

kölcsönökből) származó ráfordítások

37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adod

38 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

39 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adod

40 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszjése

41 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

4? Ebből: értékelési különbözei

43 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18*19+20+21+22) 0 0 0

44 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 271 0 15

47 C. ADÓZÁS Élőm EREDMÉNY ( ±A+B) •41 438 0 -2 668

48 X. Adófizetési kötelezettség

49 D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) •41438 0 -2 668

Sátoraljaújhely, 2018. május 22.
a vállalkozás vezetője 

(képviselője)
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KÉSZÍTETTE: IJUCSKA LÁSZLÓIMÉ 
INTÉZMÉNYVEZETŐ



Tisztelt Képviselő Testület!

Az évenkénti beszámolók alkalmából a Tisztelt Képviselő Testület részletes tájékoztatást 
kapott az intézményhez rendelt szakmai feladatokról, törvényi elvárásokról. Ez évi 
beszámolóm az intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások városunkra jellemző 
sajátosságaira, 2017. évi ellátotti tényadatokra terjed ki.

A személyes gondoskodás körében intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások köre 2017. 
évben nem változott. Továbbra is hétfajta szolgáltatás nyújtására rendelkezünk 
határozatlan idejű működési engedéllyel az alábbi részletezés szerint:

1. Idősek nappali ellátása
2. Szenvedélybetegek nappali ellátása
3. Házi segítségnyújtás
4. Étkeztetés
5. Családsegítés
6. Gyermekjóléti szolgáltatás
7. Családi bölcsőde

I. Az Idősek nappali ellátása keretében az intézmény a Társuláson belül kilenc klubot 
működtet 472 fő klubtaggal, melyből Pálháza városban 105 klubtag vesz részt a 
szolgáltatásban. Az ellátottaknak minden nap lehetőségük van habitusuknak, érdeklődési 
körüknek megfelelő foglalkozások látogatására. A nappali ellátásban az idősebb személyek 
számára úgy szükséges biztosítani a hozzáférést, hogy a különböző szolgáltatások nyújtása 
hagyjon teret, adjon figyelmet az öregedési folyamatok egyediségének, figyelembe véve a 
meglévő tudást, képességeket, készségeket, lehetőség szerinti bővítésüket. Ugyanakkor 
gondoskodni kell a kellő mértékű testi, lelki, szellemi támogatásukról is. A nappali ellátást 
nyújtó intézményünk otthonos, jól felszerelt. A hét minden napjára vannak ütemezve 
foglalkozások, melyeken kisebb-nagyobb intenzitással a gondozottak részt vesznek.
Ilyen foglalkozások: idős torna, dalcsoport, bibliaóra, csigakészítés, kreatív kézművesség, 
frissítő masszázs. Rendszeresek a kirándulások, színházlátogatások. A kirándulások célja 
egyrészt a tájékozottság, tudás gyarapítása a történelmi nevezetességek megtekintése révén, 
másrészt gyógyvizű fürdőhelyek látogatása rehabilitációs, egészség megőrzés céljából. 2017. 
évben Tiszaújvárosban, Végardón jártunk, meglátogattuk a Fiizérradványi Károlyi kastély 
egyháztörténeti kiállítását, az újjá épült Fiizéri várat, részt vettünk a „bükki füvesember", 
Gyuri bácsi gyógynövény napján, Ónodon, Nyíregyházán jártunk. A nagyobb rendezvények a 
Térségi Művelődési Házban kerülnek lebonyolításra, mivel az érdeklődők száma általában 90 
és 100 fő között mozog, s ilyen létszámot már a Központ klubterme nem tud befogadni. A 
rendezvények a szórakozás, a mindennapok monoton egyhangúságából történő kimozdulás 
jegyében szerveződnek, elősegítve a társas kapcsolatok ápolását, a magány oldását, az izoláció 
elkerülését.
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A Társulásban történő működtetés előnye a kiegészítő normatíva lehívásának lehetősége is, 
mely nagyban megkönnyíti gazdálkodásunkat, s így tudjuk finanszírozni a rendezvényeken a 
vendéglátást, illetve kisebb köszöntő ajándékokat is. A leglátogatottabb programok a farsangi 
mulatság, anyák napja, mindenki névnapja, hegyközi klubok találkozója, karácsonyi 
fenyőünnep. A hagyományos februári farsangi mulatságunkat a helyi vállalkozók minden 
alkalommal tárgyi-, ill. pénz- adományokkal segítik, melyet ez alkalomból is hálásan 
megköszönök. A nagyobb rendezvények (p\d:Mindenl<i Névnapja) jó hangulatúak, általában 
zenészek közreműködésével zajlanak, tánc és nótaszó kíséretében. A karácsonyi 
„fenyőünnep" minden évben megható, bensőséges az egyházi felekezetek képviselőivel. Úgy 
szintén egy szép momentumok az intézmény életében az Idősek Világnapja alkalmából 
rendezett „Ökumenikus istentisztelet", és az Anyák napja.
A klubtagok összetétele:

Kor és nem 
szerinti felosztás

Nappali
ellátás

Időskorúak

Férfi 18-39 éves
40 - 59 éves 1
60 - 64 éves 3
65 - 69 éves 17
70 - 74 éves 5
75 - 79 éves 6
80 - 89 éves 1
együtt 32

Nő 40 - 59 éves 6
60 - 64 éves 27
65 - 69 éves 27
70 - 74 éves 8
75 - 79 éves 2
80 - 89 éves 2
együtt 70

Összesen 105

Az átmenetileg megromlott egészségi állapotba kerülő klubtagokat, (pkműtét utáni állapot) 
nappali gondozóink lakásukon látogatják, s segítik életvitelüket, míg ismét megerősödnek. A 
foglalkozásokra az intézményi személyautóval a város távolabbi részeiből beszállítja az 
ellátottakat, a közelebb lakók önállóan bejárnak. A klubtagok ellátását az intézményvezető 
irányításával 4 fő szakképzett nappali szociális ápoló és gondozó segíti. A nappali ellátás által 
biztosított szolgáltatások népszerűek a városban. Ennek is köszönhető, hogy a városunkban 
működő egyházi szolgáltatásból egyre többen kérik felvételüket az intézménybe.
A nappali ellátásban folyó sokszínű, az ellátottak igényeire épülő szolgáltatások nyújtása révén 
örömünkre szolgál, mára elértük azt, hogy nem az intézménynek kell keresni, ajánlani az 
ellátásban való részvételt, hanem az intézményt keresik meg, hogy szeretnének az ellátásba 
bekerülni.

2



I. Szenvedélybetegek nappali ellátása
A szakmai Központ Füzérkomlós településen pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 
ellátását, míg Pálháza városban szenvedélybetegek nappali ellátását működteti. Pálháza 
városban 21 fő gondozását végezzük ebben az alapszolgáltatásban. Gondozásukban 
megbízásos jogviszonyban alkalmazott pszichiáter,-addiktológus segíti a szociális segítő 
munkáját. Az idősek nappali ellátásánál részletezett rendezvények nagy részén a 
szenvedélybetegek is részt vesznek. Speciális közösségépítő, konfliktuskezelő terápiás 
foglalkozásokat a pszichiáter vezeti. Ebben az ellátásban a legnépszerűbbek a szabadtéri 
programok közül a klubtagok közreműködésével zajló főzések. A 2017. évben elkészült 
filagóriát ebben a szolgáltatásban gondozottak avatták fel, s azóta is rendszeresen használják 
a szabadidős programokra. Az ellátottak 2017. évben meglátogatták a hollóházi 
porcelángyárat, a pálházi vízimalmot, kirándultak az Izra tóhoz, Regécre, Pácinba és Karosra. 
A klubtagok szívesen vesznek részt a szervezett programokon. Ezeken az alkalmakon 
beszélgetnek a közéletről, a település dolgairól, a mindennapi gondjaikról, de jókat 
viccelődnek is egymással. Egymáshoz, az élet dolgaihoz való hozzáállásuk az eltelt hat év alatt 
pozitív irányban változott. Magatartási, viselkedési kultúrájuk fejlődött.
Az ellátottak száma kor, és nem szerinti bontásban:

Ellátásban részesülők száma: 21fő
Korcsoport szerinti megoszlás:

Nő Férfi
18-39 éves: - 1
40-59 éves: 1 8
60-64 éves: 2 7
65-69 éves: 2

összesen: 3 fő 18 fő

II. Házi segítségnyújtás

Az Alapszolgáltatási Központ 16 településen koordinálja a házi segítségnyújtás szakmai 
feladatait, összesen 230 gondozottat látunk el. A Társulásból 2017. december 30. napján Füzér 
település a házi segítségnyújtás alapszolgáltatással kilépett. Pálháza városban 45 fő  
ellátásáról gondoskodunk. 35 fő  személyi gondozásban, 10 fő  szociális segítésben részesül. 
Személyi gondozásban az önmaguk ellátására már csak részben képes, rossz fizikai-,mentális, 
és egészségi állapotú idős embereket gondozunk, míg szociális segítésben az önmaguk 
ellátására kisebb segítséggel képes időseket segítjük. Gondozási szükséglet vizsgálattal 
állapítjuk meg, hogy milyen ellátásra van szüksége az időse embernek, melybe a házi orvosok 
bevonásra kerülnek, s az idős saját otthonában végzett gondozási szükséglet vizsgálat és a házi 
orvos által értékelt egészségi állapot együttes összevonásával történik a kiértékelés. 
Leggyakoribb gondozási tevékenységek:

bevásárlás, gyógyszer felíratás-, kiváltás, beutalók intézése,
tüzelő behordás, télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt,
kísérés, szállítás háziorvoshoz,
takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben,
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- tanácsadás, mentális támogatás,
ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében, 
ágyneműcsere, mosás, vasalás, 
étkeztetés segítése,
vérnyomás, vércukormérés, gyógyszer adagolás, 
házi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követése,
az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 
közreműködés.

Az ellátottak kor, nem és gondozási forma szerinti megoszlását az alábbi táblázat 
szemlélteti:

K o rc s o p o r t  és  n e m  s z e r in t i  m e g o s z lá s : Segítés Gondozás
Kor férfi Nő
40-59 éves: 1 fő 1 1 2
60-64 éves: 1 fő - 1 1
65-69 éves: 1 fő 4 1 4
70-74 éves: 4 fő 10 4 12
75-79 éves: 2 fő 5 2 4
80-89 éves: l f ő 15 1 12
90-X éves: fő - - -

összesen: lO fő 35 fő 10 35
Az intézmény segíti a gondozásban lévőket vérvételre, infúziós kezelésre történő 
beszállítással a házi orvosokhoz. Az elmúlt öt évben a gondozottak átlag életkora tovább 
növekedett, s ezzel együtt fokozódott a demenciában szenvedők aránya is az ellátásban. 
Ennek a kórképnek az egyik jellem ző tünete a nagyfokú felejtés, a nem megtörtént, (képzelt) 
dolgok valósnak tétele.
A szociális gondozóknak nagy megpróbáltatás az ilyen ellátottak gondozása. Több esetben is 
megtörtént, hogy megvádolták őket eltett, elrejtett dolgaik eltulajdonításával, amelyek 
persze 2-3 nap alatt előkerülnek, - eszükbe jut hová tették. A hozzátartozókat minden esetben 
értesítjük, s kérjük őket segítsenek mind a keresésben, mind az ellátott meggyőzésében, hogy 
nyugodjon meg az eltűnt dolog előkerül.
Ennek ellenére ezeknek a gondozottaknak van szükségük a legnagyobb segítségre, a 
legnagyobb odafigyeléssel és toleranciával történő ellátásra. Addig míg önmagukra nem 
veszélyesek, saját környezetükből való kiemelésük nagyobb trauma lenne számukra, mely 
teljes leépüléshez vezetne. Már többször is kifejtettük, hogy a szociális munka elhivatottság. 
Ilyen elhivatottság nélkül bizony nehéz úgy nap, mint nap gondozni egy demens beteget, hogy 
előző nap megvádolták. Ezek nagyon érzékeny, mondhatni „kényes" gondozási problémák, de 
ez idáig a házi gondozókkal a szakmai utasítások betartása, a hozzátartozókkal történő 
együttműködés mellett tudtuk kezelni a gondozási problémákat.
A gondozási feladatokat 5 fő szociális ápoló és gondozó látja el, 4 fő főállásban, 1 fő 
részmunkaidőben, 4 fő szakképzett, 1 fő szakképesítésének megszerzése folyamatban van. A 
házi gondozásban gondozottak is szívesen vesznek részt az intézmény által szervezett 
szabadidős programokon, rendszeresen látogatják rendezvényeinket.
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III. Étkeztetés
_Az intézményhez a pálházai központi szociális étkeztetést ellátó főzőkonyhán kívül két 
főzőkonyha tartozik, a füzérradványi telephelyű főzőkonyha, ahol idősek szociális 
étkeztetését biztosítjuk, és a pálházai gyermekétkeztetési központ. A füzérkomlósi 
főzőkonyha 2017. december 31.-én megszűnt, a dolgozókat a pálházai szociális főzőkonyha 
vette át. A megszüntetés oka az ellátottak alacsony száma miatti gazdaságtalan működtetés 
volt. Három melegítő konyha is az intézmény ellátási területéhez tartozik: Kovácsvágás 
óvoda-iskola, füzérkomlós óvoda-iskola, pálházai óvoda melegítő konyhái.
Jelenleg a központi szociális konyháról Kovácsvágás (16 fő), Vágáshuta (11 fő), Pálháza (95 fő), 
Füzérkomlós (8 fő), Nyíri (32 fő), Bózsva (8 fő) települések étkeztetését látjuk el, összesen 170 
főt.
A gyermekétkeztetési központban 328 bölcsödés,- óvodás-, és iskoláskorú gyermek ellátását 
biztosítjuk, az alábbi településenkénti bontásban:
A gyermekétkeztetésre vonatkozó létszámadatok a következők:

Óvoda Fő
Bölcsőde 5 f
Pálháza 41
Kovácsvágás 28
Füzérkomlós 16
Összesen 94

Iskola Fő
Pálháza 186
Kovácsvágás 30
Füzérkomlós 18
Összesen 234

Más az igény és követelmény az idősek étkeztetésénél és más a gyermekétkeztetésnél.
Az utóbbi években a gyermekétkeztetésben a só, cukor felhasználás csökkentését, valamint a 
rostban gazdag élelmezési alapanyagok nagyobb arányú alkalmazását, ill. a gyümölcsök heti 
öt alkalommal történő biztosítását szabályozták törvényesen.
Ebből adódóan a napi alapanyagnormát 20 Ft-tal emelnünk kellett, hogy a törvényi 
elvárásoknak meg tudjunk felelni. Az idős étkeztetésben ezt a törvényt visszavonták. A 
főzőkonyhák tárgyi és személyi feltételei biztosítottak a napi ellátáshoz. A gyermekétkeztetési 
központ felújítása, belső strukturális átalakítása már nagyon szükséges lenne. A víz,- villany 
rendszer nagyon elavult, az előkészítő helyiségek elhelyezkedése sem az előírásnak megfelelő, 
padlóburkolata nem csúszásmentes. Már több alkalommal nyújtott be pályázatot a fenntartó, 
de ez idáig nem részesült kedvező elbírálásban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
2017. évben ellenőrizte a főzőkonyhákat, teszt-auditon elért eredmények alapján 76 % 
(közepes) minősítésnél rosszabb eredményeket nem kaptunk.
Az intézmény irányítása alá tartozó főzőkonyhákon igyekszünk változatos, az előírt 
kalóriamennyiséget tartalmazó étrendet összeállítani. Az étkezők száma évek óta emelkedő 
tendenciát mutat, mely azt jelzi számunkra, hogy az ellátottak elégedettek a szolgáltatás 
mennyiségével és minőségével.
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Az ellátást igénybe vevők száma:
Kor és nem szerinti 

felosztás
Étkezésben részesül

Helyben fogyasztja 
vagy elviszi

Lakásra szállítják

Férfi 18-39 éves 1 1
40 - 59 éves 2 2
60 - 64 éves 1 4
65 - 69 éves 4 6
70 - 74 éves 0 5
75 - 79 éves 1 6
80 - 89 éves 1 2

Együtt 10 26
Nő 60 - 64 éves 1 12

65 - 69 éves 5 7
70 - 74 éves 3 7
75 - 79 éves 1 4
80 - 89 éves 2 12

Együtt 13 46
Összesen 23 72

Az iskolai szünetekben a főzőkonyhák a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 
étkeztetését és ellátják.
Pálházai szociális főzőkonyhán 4 szakács, egy konyhai kisegítő, a gyermekétkezetési 
Központban 5 szakács 2 konyhai kisegítő és egy élelmezésvezető látja el az étkeztetési 
feladatokat. A gyermekétkezetésben megbízásos munkaviszonyban diatetikust is 
alkalmazunk.

IV.-V. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás

A szolgálat 20 települést lát el, egy családsegítő 5 település ellátásáért felelős. 2017. évben a 
Szolgálat szakmai tevékenységeink összesített adatai: 2.909 alkalommal keresték meg a 
Szolgálatot az ügyfelek. 53 esetben készítettünk környezettanulmányt, családlátogatás 
keretében 692 alkalommal gondoztunk, a dohányzás káros hatásairól szóló prevenciós 
előadáson a Hegyközi Általános Iskolában 46 gyermek vett részt, a Füzér,Kovácsvágás, Bózsva, 
Hollóháza, Nyíri, Mikóháza, Alsóberecki településeken szervezett szünidei játszóházat 132 
gyermek látogatta.

Pálháza városban az esetek száma elenyésző. Családsegítés keretében ügyintézéshez, például 
az Erzsébet kártyák igényléséhez kértek sokan segítséget, valamint kérelmek megírásához.

Pálháza városban a szolgáltatást igénybe vevők számát, s a gondozási tevékenység típusát 
szemléltetik az alábbi táblázatok:
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Férfi:
50-61 éves: l f ő
Nő:
6-13 éves: 2 fő
14-17 éves: 3 fő
50-61 éves: 4 fő
62 éves és idősebb: 29 fő
Összesen: 39 fő

Környezettanulmány
készítés 1
Segítő beszélgetés 7
Adom ányköz ve tités 39
Játszóház 60
Családlátogatás 8
Összesen: 115

A Szolgálat koordinálja 20 településen a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő, 
többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság BA7. 
megyei Kirendeltsége által szervezett havi élelmiszer-csomag átadás-átvételét 0-3 éves korú, 
63 fő gyermeknek.

Az észlelő és jelzőrendszer tagjainak (gyermekvédelmi felelősök, védőnők, rendőrség) 
tanácskozásokat szervezünk, legutóbb a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Krízis 
Ambuláncia képviselőjét fogadtuk, aki „ kapcsolati erőszak" témában tartott interaktív 
előadást.

A gyermekvédelmi ügyek 2016. évtől a Sátoraljaújhelyi Járási Családsegítő és Gyermekvédelmi 
Központhoz kerültek át, ahol az esetmenedzserekkel működnek együtt a családsegítők a 
veszélyeztetett gyermekek gondozása ügyében

2017. évben 46 gyermeket alapellátásban gondoztuk, főleg igazolatlan iskolai hiányzások 
miatt, védelembe vétel keretében szintén 46 gyermek került gondozásra magatartási, 
viselkedési zavarok, a szülök életviteli problémái miatt a szolgálat egész ellátási területén.

A Szolgálatnál alkalmazásban álló családsegítők száma 4 fő, 1 fő szakképzett, 1 fő 
szakképzettségének megszerzése folyamatban van, 2 fő szakképzetlen. Egy éve keresünk 
főiskolai végzettséggel rendelkező munkatársat, de pályázati kiírásainkra nincs jelentkező.

VI. A feladatellátás személyi feltételei

Az intézmény állományi létszáma 74. fő. Az alkalmazottak 95 %-a rendelkezik a szakmai 
jogszabályokban meghatározott szakmai végzettséggel, szolgáltatásonként a szakmai létszám 
lefedett.
2017. évben 1 fő alkalmazott vonult nyugdíjba, egy fő közös megegyezéssel munkahelyet 
váltott, 2 fő gyermekgondozási idejét tölti. Sajnos helyükre nem tudunk szakképzett 
dolgozókat alkalmazni. Míg öt évvel ezelőtt túlkínálat volt a szociális ágazatban a szakképzett 
dolgozók vonatkozásában, mára már szembesülnünk kell a szakember hiánnyal.
A jelenlegi szakmai létszám és szaktudás elegendő a feladatellátáshoz. Az intézmény munkáját 
szinte valamennyi településen a közhasznú foglalkoztatás keretében alkalmazott 
munkavállalók is segítik.
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A Pálházai Központban alkalmazott szakdolgozók munkakör és szakképesítés szerinti 
részletezése:

Munkakör megnevezése Alkalmazottak
(fő)

Szakképzett
alkalmazottak

(fő)

Szakképzettség 
megszerzése 

folyamatban van
Intézményvezető 1 1 -

Nappali szociális gondozó 4 4 -

Terápiás segítő 1 1 -
Családsegítő 4 2 2
Vezető gondozó 1 1 -
Házi szociális gondozó 5 4 1
Szociális segítő 1 1 -

Élelmezésvezető 1 1
Szakács 9 9 -

Konyhai kisegítő 3 3 -

Összesen 30 27 3
Nagy hangsúlyt fektetünk az intézmény alkalmazottainak továbbképzésére. Az elmúlt évben 
Pálháza városban szerveztük meg 30 dolgozó részvételével „Stresszek, krízisek, megoldások 
hétköznapi életünkben" című továbbképzést a Krizment mentálhigiénés program Bt. Miskolc 
közreműködésével. A három napos képzésen a dolgozóknak lehetőségük volt szakmai tudások 
felfrissítésére, új sztenderdek, gondozási helyzetek kezelésének megtanulására, 
alkalmazására.
Az alkalmazottak szociális juttatásként étkezési hozzájárulásban, munka-,védőruhában 
részesülnek. Az 1992.évi XXXIII.tv.-nek megfelelően 50%-os utazási kedvezményre jogosultak. 
Nőnapon szintén kedveskedünk alkalmazottainknak köszönő ajándékkal. Minden év végén 
nagyobb értékű élelmiszercsomaggal köszönjük meg az egész évi lelkiismeretes munkát.
A Szociális Munka Világnapja alkalmából november 12-én megvendégeléssel egybekötött 
ünnepi műsorral készülünk, ezzel is kifejezve a szakembereink iránti lojalitásunkat, 
megbecsülésünket.

VII. Az intézmény gazdálkodása:
Az intézmény 2017. évben a Területfejlesztési és Alapellátási Társulás által jóváhagyott 
költségvetés szerint 243.823 eFt-ból gazdálkodott. A költségvetési év lezárása folyamatban 
van, de gazdálkodásunkat ebben az évben is a beosztó takarékosság, kiegyensúlyozott 
gazdálkodás jellemezte. Számláinkat határidőben kiegyenlítettük, tartozásunk nincs.

VII. Az intézmény kapcsolatrendszere
A Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ szakmai központként napi kapcsolatot tart fenn a 
telephelyein dolgozó szakmai apparátussal, szakemberekkel, akik a hatékony gondozási 
munka érdekében naprakész információkkal állnak az intézményvezető rendelkezésére.
Ez ellátási igények színvonalasabb, hatékonyabb kielégítése céljából kapcsolatot tartunk fenn 
a módszertani intézményekkel, fenntartókkal, polgármesteri hivatalokkal, hatóságokkal, 
társintézményekkel, rendvédelmi szervvel, kulturális, oktatási, egészségügyi 
intézményekkel, érdekvédelmi-, ellátottjogi, egyházi képviselőkkel.
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Napi kapcsolatban áll az intézmény dolgozója ellátottaiwal. Folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a szolgáltatásba bekerült ellátottak napi tevékenységét, életritmusát, egészségügyi 
állapotát. Folyamatos a kapcsolattartás nem csak a gondozottakkal, hanem környezetével is. 
Felmérjük a természetes támaszait, működtetjük a jelzőrendszert. A szolgáltatások nyitott 
formában működnek. Az ellátotti körnek, és a lakosságnak is egyaránt elérhető módon 
biztosítjuk az igénybevételt.

Szociális szolgáltatásonként havi rendszerességgel munkaértekezletet tartok, ahol az ellátási 
szükségleteknek megfelelően kerül kialakításra az ellátást igénybe vevővel történő 
együttműködés meghatározása. Részt veszek az intézmény működését érintő fenntartói, 
testületi üléseken, személyesen képviselem az intézményt más intézmények, szervezetek, 
települések rendezvényein.

Összegzés
Az intézmény szociális szolgáltatásai a városban ismertek, elismertek. Pálháza városban az 
ellátásokat igénybevevők száma jelentős, 180 fő. Az intézmény Központja meghatározó 
helyszíne a közéletnek. A szakdolgozók tevékenyen részt vesznek a programszervezésekben, 
bonyolításban, együttműködnek a város más intézményeivel, aktívan részt vesznek a város 
életében. Az intézmény nyitott formában működik, a mindennapi élet központja, ahová bárki, 
bármikor betérhet, segítséget, tájékoztatást kaphat a szociális szakemberektől. Intézheti 
hivatalos ügyeit, beszélgethet egy jót. A szakdolgozók nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi 
élet megszervezésére, de odafigyelnek a gondozottak egyéni problémáira is, és segítenek azok 
megoldásában.
Az intézmény szociális szolgáltatásai a Társulásban történő közel öt éves működése alatt 
beilleszkedtek az ellátott települések, így Pálháza város életébe is, a város, a települések 
feladatellátásának fontos részei.

A Társulás megalakulása óta eltelt időszakban az ellátási területeken kialakítottuk azokat a 
komplex, rugalmas, az ellátottak életminőségét javító gondozási formákat, amelyek hatékony 
működtetésével az ellátottak szociális biztonsága megteremthető. A jó szakmai munkát jelzi, 
hogy a szociális ellátások iránti igény folyamatos, több esetben az ellátásba való bevonással 
várakozni kell.
Kialakításra került egy egységes intézményi attitűd, tudatosság, mely jó alapot teremt a 
további szakmai munkához. Az intézmény szolgáltatásai nem csak helyi, hanem kistérségi 
szinten is ismertté, elismertté váltak.

Az intézmény eddigi működésében olyan értékek halmozódtak fel, amely értékeket meg kell 
őrizni. A dolgozók, a gondozottak számára a biztonságot, a folytonosságot biztosítani kell. A 
biztonságos, stabil pénzügyi kondíciók mellett folyamatosan gondoskodunk az eszközök és a 
humán erőforrás fejlesztéséről.
A jövőben is a szükségletekre gyorsan reagáló, hatékony és eredményes szakmai munkát 
szeretnénk végezni, úgy hogy azzal mind a fenntartók, az ellátást igénybe vevők elégedettek 
legyenek.

Pálháza, 2018. május 09.
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Hörcsikné Lévai Viktória védőnőMelléklet:

Előszóm: Utószóm: Előadó:

A Védőnői Szolgálat ellátási területe:

Pálháza I. körzet: Pálháza páratlan oldal és a hozzá tartozó utcák, Kovácsvágás, Vágáshuta, Kishuta és

Pálháza II. körzet: Pálháza páros oldal és a hozzátartozó utcák, Füzérradvány, Füzérkajata, Filkeháza és Bózsva 

Védőnő: Hörcsikné Lévai Viktória helyettes 2014. augusztus 1-től

A területi védőnő számos törvény, rendelet, protokoll, módszertan előírása szerint végzi munkáját, 

egészséggondozást nyújt a családoknak, egyéneknek és azok közösségeinek, folyamatosan alkalmazkodva a lakosság 

szükségleteihez.

Legfontosabb rendeletek:

49/2004.(V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról,

26/2014(IV.8) EMMI rendelet a várandósgondozásról,

26/1997. (IX. 3.) NM r. az iskola-egészségügyi ellátásról.

i

A védőnői gondozás a családok otthonában, óvodai és iskolai környezetben, közösségi színtereken, valamint a 

működési feltételeknek megfelelő védőnői tanácsadóban történik.

A legjobb családgondozás érdekében a védőnő együttműködik a nevelési-, oktatási intézményekkel, szociális 

intézményekkel (Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat), pedagógiai szakszolgálattal, háziorvosi-, házi 

gyermekorvosi szolgálatokkal, a szakmát érintő különböző szakorvosi hálózatokkal, civil-karitatív szervezetekkel.

Mint minden évben, 2017-ban is egy alkalommal elvittem első gyermeküket váró kismamáimat szülőszoba 

látogatásra.

Továbbképzések 2017-ban:

„Út a sikeres szoptatáshoz" Miskolc 2017. március 

Babamasszázs Továbbképző Konferencia Budapest 2017. április

Nagyhuta

Védőnő: Hörcsikné Lévai Viktória



statisztikai adatok a 2016-os évről:

Pálháza 1. Pálháza II. Összesen

Az év folyamán nyilvántartott várandósok száma 22 11 33

Védőnői látogatások száma 101 76 177

Gyermekágyas látogatások száma 106 61 167

Nővédelmi látogatás 2 2 4

Az év folyamán született gyermekek száma 14 8 22

Csecsemők havi átlagos száma 13 10 23

Csecsemőlátogatások száma 268 194 462

Az 1-3 éves kisdedek havi átlagos száma 25 21 • 46

Kisdedlátogatások száma 128 121 249

A 3-7 éves gyermekek havi átlagos száma 42 36 78

Gyermeklátogatások száma 114 75 189

Gondozott családok száma december 31-én 57 44 101

Összes családlátogatások száma 537 418 955

Összes szaklátogatások száma 719 529 1248

A védőnői munka egy részét képezi az általános iskolában és óvodában végzendő életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 

és egészségnevelő feladatok.

Iskolák, óvodák felosztása:

Pálháza I. körzethez tartozik: Kovácsvágás Általános Iskola és Óvoda, Pálháza Általános Iskola alsó tagozata, Pálháza 

Óvoda egyik csoportja.

Pálháza II. körzethez tartozik: Pálháza Általános Iskola felső tagozata, Pálháza Óvoda másik csoportja.

Statisztikai adatok az iskolamunkáról:

Pálháza l-ll.

Osztályvizsgálatok száma 85

Osztályvizsgálatokon résztvevő gyerekek száma 1242

Csoportos egészségnevelési alkalmak száma 22

Csoportos egészségnevelési alkalmakon résztvevő gyerekek száma 333

2017-ben Pálháza I. körzetben 1 koraszülés volt, Pálháza II. körzetben koraszülés nem történt, gyermekelhalálozás

egyik körzetben sem volt. 

Pálháza, 2018. május 15. Tisztelettel:

/O S
Hörcsikné Lévai Viktória 

védőnő



Beszámoló
az I. számú

háziorvosi praxis működéséről

Pálháza
2018.



2

Lassan már tíz éve élek és dolgozom Pálházán, így elmondható, hogy megfelelő 

rálátásom van a település ill. a hozzá tartozó csatolt-, települések egészségügyi, szociális, 

psychoszociális helyzetére. Igyekszem a praxis munkáját is ennek megfelelően szervezni, 

figyelni a helyi sajátságokra. A praxisban sok az idős ember ill. jelentős számú a többszörösen 

hátrányos helyzetű ellátott is, ami főleg a gyermekek esetében kíván nagy figyelmet. Az 

elmúlt majdnem 10 év praxis statisztikáit elemezve, érdekes módon több esetben eltérő 

eredményt kaptam a várthoz képest. A praxis kifejezett elöregedésére számítottam, a 

gyermeklétszám jelentős csökkenésére ill. több betegség esetében, - az országos 

statisztikáknak megfelelően - lényeges létszámemelkedésre.

Ezzel ellentétben a számok érdemben nem változtak. Bár 2017-ben mérhetően emelkedett a 

csecsemők és kisgyermekek aránya és csökkent a 75 évnél idősebb páciensek létszáma. 

Demográfiai szempontból jelentős az elköltözött fiatalok aránya, de többen ezek közül 

hazajöttek, itthoni környezetben szültek, szülőfalujukban alapítottak családot, telepedtek le, - 

ha ideiglenesen is - miközben az idősebb betegeink közül az elmúlt évben sokat elvesztettünk.

Az eltelt idő a gyógyítás mellett arra is lehetőséget adott, hogy az előzetes terveinknek 

ill. lehetőségeinknek megfelelően, - részben pályázatok felhasználásával - biztosítsuk a 

számunkra elérhető legmagasabb szintű tárgyi és személyi feltételeket. Az elmúlt évek a 

praxis feltérképezéséről, a környezet és az eszközpark fejlesztéseiről szóltak, terveim szerint a 

jövő pedig a praxis minőségi működéséről fog szólni.

Az I. sz. praxis 5 település, -  Pálháza, Kishuta, Nagyhuta, Kovácsvágás, Vágáshuta -  

több mint 1400 lakosának ellátásáért felelős. A rendelések egy „központi” (pálházi) 

rendelőben és négy „körjárati” (Kishuta, Nagyhuta, Kovácsvágás, Vágáshuta) rendelőben 

folynak. A pálházi rendelőben heti 18 órában, a többi településen pedig havi egy alkalommal, 

váltva, ugyanazon a körjárati napon heti két órában. A körjárati napok között a csatolt 

településekről falubuszok szállítják a rendelésre a betegeket a házi gondozói szolgálat 

segítségével. A praxisban magas az idősek aránya, az 55 évesnél idősebbek 33,97 %-át adják 

a létszámnak.

Munkám során mindezek figyelembevételével nagy hangsúlyt fektettem-fektetek a 

megelőzésre, mind az óvodások, iskolások és az idősek körében is. Ennek szellemében, az 

elmúlt évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük iskolaorvosi tevékenységünket, kiemelt 

figyelmet fordítva a települések halmozottan hátrányos gyerekeire. Állandóan szervezzük, 

menedzseljük betegeink egészségnevelését, szűrését, ill. a rászorulók gondozását. Az 

előírásoknak megfelelően folytatjuk korcsoportoknak megfelelő bontásban a 

státuszvizsgálatokat, a labor- és egyéb fontos szűréseket is (pl.: mammográfia). A vizsgálatok
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során felfedezett új betegségeket kivizsgáljuk és szükség szerint gondozásba vesszük. Szűrést 

végeztünk és végzünk a cukorbetegeinkkel az ajánlásoknak megfelelően, napi kétszeri, párban 

mért cukorértékek felhasználásával ill. kampányszűrést az ujjbegyből vett vér helyszíni 

IlgBAlC meghatározásával. Az elmúlt évekhez hasonlóan jelenleg is folyik az idős betegeink 

vaszkuláris demencia ill. szenilis-preszenilis demencia szűrése.

Az elmúlt évben is sikerült több körjárati településen és Pálházán is szív-érrendszeri 

szűrést végeznünk, ahol a betegek test magasság, súly, has körfogat, BMI, vérnyomás, 

vércukor, koleszterin mérésével kardiovaszkuláris rizikóbecslést végezhettünk. A szűrések 

statisztikái alapján elmondhatjuk, - bár a szűrésen megjelentek inkább az idősebb 

korosztályokból kerültek ki - hogy a betegeink kb. 1/4-e magas, 2/4-e közepes 

kardiovaszkuláris rizikóval rendelkezik, így folyamatos kontrollálásuk, gondozásuk 

szükséges.

2015-2016-ig egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően kardiovaszkuláris és 

diabétesz klubbot vezettem Göncön a rendelő intézetben a térség lakosainak, ennek 

folytatásaként tartottam 2017-ben kétszer előadást „Elsősegély nyújtási alapismeretek” 

témában gondozónőknek, hivatali dolgozóknak és pedagógusoknak.

Szakmai statisztikák:

Kártyaszám

2009. Június 1. 1336 fő
2010. Június 1. 1337 fő
2011. Június 1. 1343 fő
2012. Április 16. 1340 fő
2013. Máius 15. 1358 fő
2014. Április 20. 1364 fő
2015. Április 27. 1399 fő
2016. Június 1. 1409 fő
2017. Április 30. 1398 fő
2018. Május 22. 1406 fő
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Praxis összetétele

Korcsoport 2015 2016 2017
0-11 hónap 11 fő 10 fő 16 fő

1 -4 éves 30 fő 31 fő 41 fő
5-14 éves 115 fő 111 fö 115 fő
15-18 éves 51 fő 53 fő 53 fő
19-24 éves 114 fő 107 fő 110 fő
25-34 éves 192 fő 182 fő 184 fő
35-44 éves 201 fő 205 fő 206 fő
45-54 éves 221 fő 224 fő 222 fő
55-64 éves 191 fő 192 fő 192 fő
65-74 éves 148 fő 149 fő 148 fő

75- éves 135 fő 134 fő 119 fő
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Betegforgalm i adatok
2015 2016 2017

Ossz. betegforgalom 13895 fő 14181 fő 14324 fő
Körjárati betegforgalom 361 fő 288 fő 296 fő
Átlagos havi betegforgalom 1158 fő 1182 fő 1194 fő

A legfontosabb betegségek betegszám ainak változása (2013-2017) / fő

Tumorok Cukorbeteg. Magasvérny. ISZB. STROICE Asthma

2013. 16 72 468 91 22 25
2014. 20 85 479 101 15 28
2015. 18 88 469 97 10 26
2016. 22 75 458 97 8 33
2017. 27 166 487 290 7 56

Cl 2013. 
H 2014. 
li 2015. 
Bl 2016. 

El 2017.
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Személyi feltételek:

A praxisban egy orvos és két asszisztens közreműködésével szervezzük a munkát. Az 

egyik nővér kollegina középkorú, tapasztalt, rendelkezik az előírt HÍD szakképesítéssel, a 

másik fiatal, egészségügyi főiskolákat végzett, mentőtiszt és diplomás ápoló képesítésekkel 

rendelkezik. Azt gondolom, hogy mind az ápolási-gondozási, mind a sürgősségi esetek 

ellátása során magasan képzett, gyakorlott team-mel biztosíthatjuk betegeink ellátását.

Tárgyi feltételek:

Jelenleg egy 6 csatornás rendelői EKG, 3 csatornás hordozható EKG, felszerelt 

sürgősségi táska, félautomata defibrillátor, spirométer, pulzoxyméter, doppler és ABPM (24 

órás vérnyomásmérő) segíti a munkánkat. A rendelő pedig két íróasztallal, 

műszerszekrénnyel, két vizsgálóággyal, két műszerasztallal, kartonszekrényekkel, 

paravánnal, Kettesy táblával és hűtőszekrénnyel felszerelt. 2013-ban tovább modernizáltuk 

eszközkészletünket is, új fonendoszkópokkal (gyermek, felnőtt), vérnyomásmérővel 

(csecsemő, gyermek, felnőtt mandzsettákkal), otoszkóppal, nővértáskával és digitális 

csecsemőmérleggel, majd 2015-ben a kismamák biztonságának növelésére baby dopplerrel. 

2015-ben számítástechnikai rendszerünket is bővítettük. Két új gépet vásároltunk és 

kiépítettük a háziorvosi szoftver hálózati kommunikációját. így lehetőségünk nyílott arra, 

hogy az asszisztens és az orvos mindkét gépen egyszerre dolgozzon, tovább gyorsítva a 

betegellátást.

Az adminisztratív munka gyorsítására a meglévő multifunkciós nyomtató mellé 2016-ban két 

új nyomtató került beszerzésre.

2017-ben újra fejlesztettük informatikai eszközeinket, egy új nagy teljesítményű notebookot 

vásároltunk és lecseréltük a háziorvosi szoftverünket egy a mai kor elvárásainak megfelelő 

professzionális programra (MedMax), ennek köszönhetően az elsők között csatlakoztunk 

2017 októberében az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT).
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Tervek és lehetőségek:

A pályázati beruházásoknak köszönhetően elmondhatjuk, hogy megfelelünk a 2012- 

ben szigorított minimumfeltételeknek is.

Terveim szerint tovább folytatjuk a már megkezdett és eredményesen működő 

szűrőprogramjainkat, mind Pálházán, mind a csatolt településeken.

2017-ben a praxis két országos szervezésű szűrésben vett részt. Az „Országos 

vastagbélszűrési program” előkészítésében, - a praxis dolgozói közül mindenki elvégezte a 

szűrés megkezdéséhez szükséges szakmai tanfolyamot és sikeres vizsgát tett. 2018 év 

közepétől indulnak a szűrések. 2017 májusban a Magyar Hypertonia Társaság szervezésében 

„A május a vérnyomásmérés hónapja” elnevezésű nemzetközi projektben dolgoztunk, jó 

eredménnyel.

Szakmai továbbfejlődésem érdekében megkezdtem foglalkozás-egészségügyi 

képzésemet, mely jelenleg is folyamatban van, várhatóan 2018 év végén szakvizsgázom.

A praxis 2014. márciusában belépett a Törsz Praxis Körbe, mely a tanúsított rendelők 

ISO-EMI klubja, mely a betegbarát, nyílt, a prevenciót prioritásként kezelő európai 

színvonalú minőség-biztosított magyar egészségügyért jött létre és létrehozta az ISO-EMI 

Minőség Irányítási Rendszert.

Terveim szerint a jövőben a praxist auditáltatnánk és a sikeres audit lezárásával 

megkaphatnánk az ISO-EMI MIR (ISO 9001; ISO 9004) minőségbiztosítási tanúsítványt.

2018-ban is az elmúlt évekhez hasonlóan a rendelő belső tisztasági festését tervezem 

és a komfortosabb betegellátás biztosítása érdekében klíma beszerelését. Mindezek 

megvalósulásának „ésszerű” időpontja a folyamatban lévő egészségügyi központ felújítására 

beadott esetlegesen sikeres pályázattól függ. A jövőben az ERODIUM betegirányító rendszer 

telepítését is célul tűztem ki, mely segítségével a rendelőbe érkező betegek, - egy banki 

beléptető rendszerhez hasonlóan -  sorszám-jegyet kapnának az automatából, amivel 

veszekedés és tolakodás nélkül rendszerezetten juthatnának a rendelőbe. A rendszer 

lehetőséget biztosít internetes előjegyzésre is, még gördülékenyebbé téve a mindennapi 

túlzsúfolt egészségügyi munkát.
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Országos vastagbélszűrési 
program 

2018

Pálháza; 2018.május 22.
T é rj é ld  T a m á s  d r.

h á z i o r v o s
Pálháza, Kishuta, Nagyhuta, Kovácsvágás, 

Vágáshuta



a II. számú háziorvosi praxis működéséről

Pálháza

2018. május



2016.01 .01- én kezdtem  m eg m unkám at a II. szám ú pálházi háziorvosi 

prax isban  helyettesítő  orvosként.

2016 .03 .01- én sikerült m egkötni az OEP-el a finanszírozási szerződést 

és m int vállalkozó háziorvos dolgozom  azóta. A sszisztensként 

B acsóné Ignácz K atalin t alkalm azom .

A  II. szám ú prax ishoz öt település tartozik: Pálháza, Filkeháza, 

Füzérkajata, Füzérradvány, V ilyipuszta és B ózsva. A rendelések 

je len tő s része a központi pálházi rendelőben és a  négy körjárati 

rendelőben zajlik. A  csato lt települések ellátása a következőképp 

történik: m inden hét szerdáján kettő települést látogatunk meg: páros 

héten  Füzérradvány és B ózsva, páratlan héten F ilkeháza és 

Füzérkajata.

T elepü lés H étfő K ed d S zerd a C sü tö r tö k P é n te k H eti
Ő S S Z o

Pálháza 8=12 8=12 8=12 11-14 15
F ilkeháza 9:30=

11.00
Füzérkajata 11:00=

12=30
Füzérradvány 09:30- 

11:00
B ózsva 11:00- 

12:30

4 4 3 4 3 18



A  körjárati napok közö tt a csatolt településekről falubuszok szállítják 
a pálházi rendelőbe a  betegeket.

A  körjárati napon ped ig  a csatolt településeken is ugyanúgy ellátjuk a 
pálházi vagy egyéb településrő l érkező betegeket is.

A  p rax is  összeté te le :

Sor
szám

A háziorvosi / házi gyermekorvosi 
praxishoz bejelentkezett lakosok száma 

december 31-én
Férfi Nő Összesen

a b c
1. 0-11 hónapos 6 5 11
2. 12 hónapos -  4 éves 20 22 42

3. 5-14 éves 64 57 121

4. 15-18 éves 33 34 67

5. Csecsemők és gyermekele összesen 123 118 241

6. 19-24 éves 70 67 137

7. 25-34 éves 122 84 206

8. 35-44 éves 101 113 214

9. 45-54 éves 143 95 238

10. 55-64 éves 111 109 220

11. 65-74 éves 69 70 139

12. 75 éves és idősebb 35 80 115

13. 19 éves és idősebbek összesen 651 618 1 269

14. Összesen (5+13 sorok összege) 774 736 1 510
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A település raesnevezése:__
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: Egészségügyi szolgáltató ágazati azonositószám: 
____________(praxisszám):______

PA LH A 2A Településazonosító: 1720

Sor
szám

Betegség megnevezése 
(BNO-10 revízió jegyzéke alapján)

0-11
hónapos

12
hónapos 
-  4 éves

5 - 1 4
éves

1 5 - I S
éves

Együtt
(c-f)

01 Rosszindulatú daganatok (C00 -  C97)

02 A vén és a vérképző szapvBk betegségi és sz ífnmunpEndSzcrfe ánítrső bizonyos -DndeílBnBSSécjBk. (DS0-D39)

03
Sbbői:

04

vashiányos anaemia (D50)

alvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok (D65- D69)

05 Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00 -  E90j

06

07

OS

09

10

j jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva (E01.0)

Sbbői:
diabetes mellitus (E10 -  E14)

fehérje- és energiahiányos alultápláltság (súlyos, enyhe, közepes) (E43 -  E44)

kalóriatöbblet miatti elhízás (E66.0)

fibrosis cystica (ES4)

11 Mentális és viselkedészavarok (F00 -  F99)

12

13

14

15

j pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10 -  F19)

Sbbői:
szomatoform rendellenességek (F45)

mentális retardatio (F70 -  F79)[
psHchés Fejlődés pnndaljBnBBSégei, hypar’k.ínBűicuo, kavart magatartási és emocionális. jellegz^e 

lsen ofjBPmBhkonbgn kezdődő emocionális zavarok (F2Q-F93)

16 Epilepsia (G40)

17 CsecSeíiíőRdpÍ sgUí bénulás (GŐO)

18 A szemizmok, a binocularis szemmozgás, az alkalmazkodás és a fénytörés betegségei (H49 -  H52)

19 Vakság és csökkentlátás (H54)j



20 Vgze"‘gbC5S típusú. idegi er-Bdetű 92 Bgüéb ftsJIásveSZGBS C-;S0J-:?Ü ; j i j j j i ; ; j

1 21 Magasvérnyomás (hypertensív) betegségek (110-115) ; j j j j ! j j j j j j j 2 2

1 22 Asthma (J45) \ \ j | 1 \ 1 1 2

23 Gyomor-, nyombél-, pepticus, gastrojejunális fekély (K25 -  K2S) j 1 \ | j 1 | i i I

1 24 Intestinalis malabsorptio (K90) \ \

25 Sbből: coeliakia (K90.0) | j

26 Atopiás dermatitis (L20) 1 ! !

27 Psoriasis 0-40) \ \ i \ \  \

j  28 Fiatalkori izületi gyulladás (MOS) j

29 Deformáló dorsopathiák (M40 -  M43) 2 2

30 A csíp© és medence juvenilíSOíbBocíiondPosíss (ffi9Dl ! \ \ \ \ \ \ \ 1 \ 1 !

31 Glomcrularis betegségek, renális tubulo interstitialis betegségek (N00 -  NOS), (N10 -  N16) 1 \ j j

32
l/ísszsmapsdt magzati növekedés és alultápláltság, b rövid terhességi időtartammal és alacsony születési 
súHüeí kapcsolatos m.n.o. PBndeJleftesséejBk (pos, Po7)

33 Az idegrendszer veleszületett rendellenességei (Q00 -  Q07)j 1 i ! | j i = j i j

í  34 A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20 - Q28); i ; j • M  M  M

35 Ajak- és szájpadhasadék (Q35 -  Q37)

I 3® A húgyrendszer veleszületett rendellenességei (Q60 -  Q64) l \ \ | j ! \ j i \ \ j

1 37 A csípő VBÍBEzüIntati; dBFoptnítáSai (Q65) j \ j 1 1 1 j \ { ! j ! I j \ \

38 Elhanyagolás és elhagyás (Y06)j 1

j 39 Technikai összesen I l i i !

t

1 S 3
.................

12
I
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PALHAZA Településazonosító: 1720
K S H  tölti k i!

:

j 1

Sor
szám

Betegség megnevezése 
(BNO-IO revízió jegyzéke alapján)

0-11
hónapos

12
hónapos 
-  4 éves

5-14
éves

15-18
éves

Együtt
( c - 0

01 Rosszindulatú daganatok (C00 -  C97)

02 A vép és z vérképző szervek betec;:ác|2í és ez immunpendszerh érintő bizonUos rendellenességek (D5C-DS9)

03

04
Gbből:

vashiányos anaemia (D50)

alvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok (D65- D69>

05 Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00 -  E901É

06

07

OS

09

10

jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva (E01.0)

diabetes mcllitus (E10 -  El4)

Sbbőí: fehérje- és energiahiányos alultápláltság (súlyos, enyhe, közepes) (E43 -  E44)

kalóriatöbblct miatti elhízás (E66.0)

fibrosis cystica (E84)

11 Mentális és viselkedészavarok (F00 -  F99)

pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10 - F19)

14
Sbbőí:

szomatoform rendellenességek (F45)

mentális retardatio (F70 -  F79) j

15
prjcfoés Fejlődés pandeJienGSSégel, h’Jpepkinetlcus. kevBPb mugnsupkásí és emocionális. jelJegzefce 
sen g&rmekkopbun kezdődő Emocionális zavarok (780-F9Ő) ________

16 Epilepsia (G40)

17 Csecsemőkori apjiís bénulás (G80)

18 A szemizmok, a binocularis szemmozgás, az alkalmazkodás és a fénytörés betegségei (H49 -  H52)

19 Vakság és csökkentlátás (H54)i



20 VBzetéSBS típusú, idegi eredetű és egyéb hallásvesztés C-1SC.H9!) j i 1 1 \ \ 1 \ I i 1 j
| 21 Magasvémyomás (hypertensív) betegségek (110-115) ; 1 1 j I 1 i 1 \ \ \ \ 1 j |
| 22 Asthma (J45) E \ J
1 23 Gyomor-, nyomból-, pepticus, gastrojejunális fekély (K25 -  K28) 1 ! \ ! j \ I \ 1 \ \

1 24 Intestinalis malabsorptio (K90) 1 { ! E i { 1 { E B E E E E { { { E { E

25 Ebből: coeliakia (K90.0) | \ j \ \ \ \ \ | \ ! \ \ | \ \ É j j \

26 Atopiás dermatitis (L20) j B ! : j 1 i É 1 \ ! ! ! 1 j \ j É j j 1

! 22 Psoriasis (L40) j =

1 28 Fiatalkori izületi gyulladás (MOS) I j |  |  | ; i ! i 1 ! j ! i i i 1 i i

1 29 Deformáló dorsopathiák (M40 -  M43) j E \ \ j j | j [ E j B j j E j j j 2 2

1 30 A csípő és maduncB juvsnílís ostsochondrosisa (fíi9l)j É 1 1 1 ! ! i ; 1 1 j j !

31 Glomcrularis betegségek, rcnális tubulo interstitialis betegségek (N00 -  N08), (N10 -  N16) i i í I !

32
Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, s rövid terhességi időtartammal és alacsony születési 
súllyal kapcsolatos mn.o. rendellenességek (P05. ?07)

33 Az idegrendszer veleszületett rendellenességei (Q00 -  Q07); ; • ■ i ; ; j • ; ■ • ; 1
1

34 A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20 - Q28)! I 1 1 ! 1 1 \ É ! 1 1

! 35 Ajak- és szájpadhasadék (Q35 - Q37) : : j i  i ; |1
36 A húgyrendszer veleszületett rendellenességei (Q60 - Q64) i S : : : r i ;  = = : i  =
37 A csípő veleszületett deFormltásai (Q6S) í e e e e e e ; e e e e e e e e e

38 Elhanyagolás és elhagyás (Y06): E E E E ; E E E E E E E E E E E E E E

39 Tccnnikai összesen: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2 2 2 6

E : 2.. \... ÍÖ21Í3
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\ Sor
szám

Betegség megnevezése 
(BNO-10 revízió jegyzéke alapján)

19-24
éves

2 5 -3 4
éves

3 5 -44
éves

4 5 -5 4
éves

5 5 -6 4
éves

6 5 -7 4
éves

75 éves és 
íclő-SEbb

Együtt '• 
(c - i )  -

a b c d e f g h 1 i j
01 Rosszindulatú daganatok (C00 - C97): : 1l 1 4 5 2 13
02

A váp B3 a vérképző SzbpvbR befcerjSícjBí és ez immunpBndSzert érintő bizonyos pan 
dBllBRECSéjBl; O50-D89) 1 1 2

03 Sbbői: vashiányos anaemia (D50) j

04 A pajzsmirigy rendellenességei (E00 -  E07) 1 1
05 Diafaetes mellitus (E10 - E14) j 1 \ 4 1 13 31 30 5 84
06 Egyéb endrocin mirigyek egyéb rendellenességei (E20 - E35)

07 A  lip o p ro te in -an y ag csere  ren d e llen esség e i é s  e g y éb  l ip id aem iák  (E7S) 1 5 2 5 13
OS Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedászavarok (F10 - F19) 1 4 1 2 8
09 Sbbői: alkohol okozta mentális és viselkedészavarok (F10) 1 4 1 2 8
10 Schizophrcnia, schizotypiás és paranoid (dclusiv) rendellenességek (F20 - F29) 3 1 4

11 Mentális rctardatio (F70-F79) \ \ 1 1 2
12 Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek (G20 - G26) 1 1
13 Sbbői: | Parkinson-kór(G20) : \ \
14 Alzhcimcr-kór (G30)l j I ! !
15 Sclcrosis multiplex (G35>í i i \
16 Epilepsia (G40) j j ! i ! ; 1 2 3 1 7
17 Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA), ro 

cerebrovasculaiis betegségekben (G45, G46
kon syndromák és agy
)

érsyndromák

IS A szemlencse betegségei (H25-H28) 1

19 Zöldhályog(glaucoma) (H40-H42) j \
20 Vakság és csökkentlátás (H54) \ \ \



21 VBzefeéSBS típusú, idegi Bpadfrhíá 63 Bg'Jcb foalláswszkés CN90. H91) 1 | ti
AL

22 Idült rheumás szívbetegségek (105 -109) 1
23 Magasvémyomás (hypertensív) betegségek (110 -  115) 3 10 22 5 8 1 78 561 32 259
24 Ischaemiás szívbetegségek (120 -125): 1 7[ 21 20 75
25 Szívbetegségek egyéb formái közül kiemeltek (134-139] 1 1 1 | 2

2
2 9

26 Cerebrovascularis betegségek 060 -169) 2 7 8 4 21
27 Idült alsó légüti betegségek asthma kivételével (J40- J47) 2 5 1 2 3 5 18
28 Asthma (J45) 2 5 1 2 1 1 12
29 Gyomor-, nyombél-, pepticus, gastrojejunális fekély (K25 -  K2S) 1 1
30 Mdíu risrhő2écec vófeprtH- és vaftttgbáJgHuIfcdÉs (K50-K52) 1 3 1 5
31 A máj egyéb betegségei (K70 -  K77) j j 1 1 2 4
32 SbkőJ: alkoholos májbetegség (K70) j j 1 1
33 Seroposiúv és egyéb rheumatoid arthritis (M05, M06) 1 1
34 j Fiatalkori izületi gyulladás (M08)! 1í : : 2 2
35 Köszvény (M10>: ! ! I ! j

1 2
1 4 10 2 3 22

36 Deformáló dorsopathiák (M40 -  M43)i 1 1 2 1 1 6

37 Spondylopathiák (M45 -  M49). egyéb dorsopathiák (M50-M54) 2 4 12 31 46 22 13 130
38 A esoiTíCűrLőséc; és csorrtszepfcBzefc pendBllenessségeí (QSfcaopoFosís) (RlS0-m85) 1 1

39 Glomerularis betegségek, renális tubulointerstitialis betegségek (N00 -  NOS), 
(N10 -  NI 6)

40 Veseclégtelcnség (N17-N19) : \ 2 2
41 Technikai összesen I { [ j | 13 33 41 134 218 164 97 705

1 ! 102113!
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Sor- Betegség megnevezése (BNO- 1 9 -2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -7 4 75 éveo bS Együtt !
szám

i
10 revízió jegyzéke alapján) éves éves éves éves éves éves ídő-SGfeb (c - o .....

1 a b c d e f g h i j L J
01 Rosszindulatú daganatok (C00 -C97): j | j j : : j ! 1 1 4 2 3 7 17

02
A vúp És a vópfcéjjző BzopvbJi betsgEégsi és zz intíminpandszeph ápicrkő bizonyos 
pcndeJIcnossígor: (DSC-D89) 1 2 4 7

03 Gbböl: vashiányos anaemia (D50) \ \ j \ | i I j \ ;

04 A pajzsmirigy rendellenességei (E00 -  B07) j j \ j \ \ 6 2 4 3 2 3 20

05 Diabetes mellitus (E10 - E14): 1 2 10 16 20 27 76

06 Egyéb endrocin mirigyek egyéb rendellenességei (E20 -  E35) j [ : 5

07 A  lip o p ro tc in -an y ag cscrc  ren d e llen esség e i é s  egyéb  lip id acm iű k  (E7S) 1 2 2 7 12

08 Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és visclkedészavarok 
(F10-F19) 1 1

09 Sbből: alkohol okozta mentális és viselkedészavarok (FI 0): j \ \ \

10 Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendeüenességek (F20 -  F29) 1 1

11 Mentális retardatio (F70 -  F79) 1 1 2

12 Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek (G20 -  G26) i ! É 1 1 1 2 3

13 Cbből: Parkinson-kór(G20) 2 2

14 Alzheimcr-kór (G30ji j

15 Sclcrosis multiplex (G35j

16 Epilcpsia (G40)! \ 1 1 1 2

17 Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA), rokon syndromák és agyi érsyndromák 
cerebrovascularis betegségekben (G45, G46) 2 1 3

18 A szemlencse betegségei (H25-H2S) 3 3

19 Zöldhályog(glaucoma) (H40-H42) 1 3 4

20 Vakság és csökkentlátás (H54)



1 21
VteBfeÖM típusú. idegi npcdBtű ás cg’Jcib tiallúSvoSzfcás (H90. H91)

__________ I___________ I 1 11
22 Idült rheumás szívbetegségek (105 -109) \ j j I | j

1 23 Magasvémyomás (hypertensív) betegségek (110 -  115) ] \ \ \ \ ] 1 5 16 42 79 53 í 79 275

j 24 Ischaemiás szívbetegségek (120-125): [ : J 1 5 26 4 44 81

25
Szívbetegségek egyéb formái közül kiemeltek (134-139) í i i = | 1 2 2 3 2 1 2 13

26 Cerebrovascularis betegségek (160-169) \ ! 1 6 5 18 30

27 Idült alsó légúti betegségek asthma kivételével (J40-J47) i 1 1 \ 1 2 3l 7 4 S 6 6 36

28 Asthma (J45) 2 3 7 3 3 6 3 32

29 Gyomor-, nyombél-, pepticus, gastrojejunális fekély (K25 -  K2S) ; j j *■>0 1 2 6

30 WBKt FeptőzdEDE váfeona-és vasfeagbdlgMIadás (KSO-K52): ! j 1 ! 2 1 3

31 A máj egyéb betegségei (K70-K77): j j 1 1

1 32 ebből: | alkoholos májbetegség (K70)j [ j

33 Seropositiv és egyéb rheumatoid arthritis (M05, M06) | \ \ : : \ 2 1 3

1 34 Fiatalkori izületi gyulladás (MOS): j \ \

35
Köszvény (M10) j 1 j j 1 1 j 1 1 3 5

S 36 Deformáló dorsopathiák (M40 -  M43)| i \ 2 1 1 1 2 1 1 9

37 Spondylopathiálc (M45 -  M49), egyéb dorsopathiák (M50-M54) \ \ \ \ 1 1 29 38 37 26 I 4 7 179

3S A ccontsíMsfg 62 cflont9zBf>kQ2Gt -nudallBnecssígEí (osfesopoposís) 0n8O-m8S) 1 2 3 9 15

39 Glomerularis betegségek, renális tubulointerstitialis betegségek (N00 -  NOS). 
(N10 -  N16) 1 1

; 40 Vcscelégtclcnség (N17 -  N19) j \ \ :

| 41 Technikai összesen j i j ; i i 1 9 25 69

8
 

1—1 203

Oxj- 
i—i 275 841

............. ; j ; j j
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A  rendelő felszereltsége m egfelel az előírásoknak. Saját 
finanszírozásból kom pletten  felszerelt sürgősségi táskát, félautom ata 
d efib rillá to rt, oxigén palackot, egy hordozható EK G  - t ,  egy A B PM -et 
és egy klím át szereztünk  be. A z inform atikai rendszer és ezáltal a 
betegellátás gyorsítása céljából egy új asztali gépet vásároltunk két 
m ultifunkcionális nyom tatóval kiegészítve. A  két szám ítógép 
hálózatban dolgozik.

A  jövőben  szeretnénk elkezdeni egy kom plex  szűrőprogram ot, 
különös tekintettel a kardiovaszkuláris rizikófaktorokra. H angsúlyt 
szeretnénk fektetni a m egelőzésre. A tum oros betegségek kapcsán  
je len tkeztünk  egy országos vastagbélszűrési program ra, am ely 
várhatóan az idén el is indul.

T isztelettel: Dr. H áda  A drienn

Pálháza II. p raxis



A 050096196-os FOGÁSZATI SZOLGÁLAT 2017. É V I TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 050096196-os ágazati azonosítóval rendelkező fogászati szolgálatot az AFOFISZ BT. működteti, 
és 2 rendelőben teljesíti feladatát: Pálháza, Mikóháza.

A szolgálat 1 fogorvossal (dr. Pitó Erzsébet) és 1 szakképzett fogorvosi asszisztenssel ( Behináné 
Olajos Mária) működik.

A szolgálathoz tartozó beteg létszám 2928 (az OEP 2017.07.01. adatok szerint) ebből:
18 év alatti: 643
19-62 év közötti: 1812
62 év feletti: 473

Az OEP-el kötött szerződés alapján a fogorvosi szolgálat ellátási területe, létszáma a következő:

Település
megnevezése

0-18 év 19-62 év 62 év felett Összesen

Felsőregmec 178 176 22 376

Pálháza 50 224 67 341

Vilyvitány 33 151 74 258

Fűzér 59 285 84 428

v Alsóregmec 30 142 26 198

Mikóháza 103 353 96 552

Kovácsvágás 178 404 84 666

Vágáshuta 12 77 20 109

Összesen 643 1812 473 2928

A lakosság létszáma nőtt, emiatt az OEP növelte szerződésben a finanszírozott órák számát heti 24,5-re, 
amiből Pálházára 12,5 órát, Mikóházára pedig 12 órát ír elő.

H ETI RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

MIKÓHÁZA

PÁLHÁZA

PÁLHÁZA

PÁLHÁZA

MIKÓHÁZA

12:00-19:00

15:00-19:00

11:00-16:30

9:00-12:00

8:00-13:00

Betegforgalom a 2017. évben: 

Összes megjelent beteg: 2398



Ebből Pálháza: 1164

Mikóháza: 1234

Összes esetszám: 2398

Szolgáltatások (kezelések) száma : 7296

Ezek a szolgáltatások és esetszámok térítési kategória szerint a következők:

Kategória Eset Szolgáltatás

01: 19-62 év 1815 4854

7G: 0-18 év 320 788

71: 62 év felett 402 1079

7K: közgyógy. 31 79

7R: rokkant nyugdíjas 21 53

7S: sürgősségi 67 284

7T: terhes 62 156

7U: üzemi balesetX 0 0

Fogászati tevéken ységek:

A  fogászati rendelőben megjelent betegeknél a következő kezeléseket végeztük e l : fogászati szűrővizsgálat, 
sürgősségi ellátás (fájdalom megszüntetése, foghúzás, trepanálás), hangsúlyt fektettünk a profilaxisra (fogkő 
eltávolítás, fhioridálas, barázdazárás), konzerváló fogászati tevékenység (tömés, gyökérkezelés), 
fogpótlások (rögzített és kivehető).

A fogászati finanszírozás továbbra is teljesítmény arányos, a pontok forint értéke változik a fix kassza miatt.

A havonta ellátott betegek és beavatkozások száma számítógépen és fogászati ambuláns naplóba kerülnek 
rögzítésre. Az ON-LINE kapcsolat az OEP-el továbbra is működik, és minden alkalommal, minden beteg 
jogviszony ellenőrzését el kell végezni.

2017 -  Változások a fogászatban

Továbbra is a havi jelentés elküldése és az OEP által visszaigazolt havi teljesítmény E-mail-ben történik.

Nem szükséges az elszámolási nyilatkozat kiadása a beteg részére, ha mégis kinyomtatjuk, kezelőlapként 
használjuk.

A 2017-es év tervei között szerepelt a második fogászati rendelő beüzemelése, sajnos nem valósult meg 
anyagi okok miatt. Az OEP finanszírozása csökkent, de ami megdöbbentő, hogy a pont-forint érték az 1995. 
évi szinten van 2 Ft/pont. 20 év alatt 3-4 alkalommal volt 3 Ft a pontérték, ami egy nevetségesen alacsony 
összeg a költségekhez viszonyítva, melyek természetesen nőnek az euro árfolyamával párhuzamosan. Egy 
másik nagy anyagi problémám az, hogy egy finanszírozásból két rendelőt kell fenntartanom (az 
országban kevés ilyen helyzet van). így dupla költségeim vannak, anyag- és eszközvásárlás, gépjavítás, 
bérleti díj, hőlég sterilizátor műszaki és biológiai bevizsgálása, veszélyes hulladék elszállítása. Szeretném ha



a betegeim magas színvonalú ellátásban részesülnének továbbra is, ezért igyekszem beszerezni jó minőségű 
tömő- és lenyomatanyagokat, eszközöket (fúrók, gyökérkezeléshez használt tűk, gyémánt csiszolók) és a 
betegek biztonsága érdekében a legjobb és legmodernebb fertőtlenítő anyagokat. Ezek a beruházások sok 
pénzt igényelnek, de az 1 db OEP finanszírozás szűkösen elég a rendelő fenntartására, üzemeltetésére és 
nem tudok kigazdálkodni tőkét nagyobb beruházásokra.

2017 április közepén létrejött egy találkozó Pálháza jegyzője és Hermán István ,mint Hermán & Társa Bt 
ügyvezetője között. Hermán Úr cége fogászati gépek forgalmazásával , valamint fogászati kezelőegységek 
javításával, karbantartásával foglalkozik. Ő „kezeli” mi öreg gépünket is évek óta. Hermán Úr fogászati 
kezelőegységekre tett árajánlatokat és prospektusokkal támasztotta alá. Sajnos a terv nem valósult meg .Az 
önkormányzattól nem kaptunk választ.

Szeptemberben részt vettünk egy 3 napos országos megmozdulásban, amikor csak sürgősségi ellátást 
biztosítottunk. Ez figyelemfelkeltés volt a finanszírozási szervek részére, ennek következtében kaptunk egy 
egyszeri támogatást: 3000000ft/praxis , amiből én 2450000ft-ban részesültem,mert a finanszírozott óraszám 
24,5. Sajnos ez a többlet december 28.-án került átutalásra, ezért 2017-ben már nem tudtuk felhasználni 
fejlesztésre, de emelte az adóalapunkat.

2017-ben folytattuk az iskola fogászati tevékenységünket. A szűrések alkalmával a gyerekek fogkefét, 
fogkrémet és fogászati jellegű kifestőket kaptak ajándékba. A kezelések után az ügyes gyerekeket 
megdicsértük és megjutalmaztuk bátorság oklevéllel, fogkefével, fogkrémmel, színes poharakkal, vagy kis, 
aranyos kinder figurákkal.

A takarítást továbbra is a „mi Katikánk” (Novák Emőné) végzi, szorgos, odaadó munkával, patyolat tiszta 
környezetet varázsol az egész eii. központban és környékén. Az ügyeletben mindig virág van a vázában, 
ünnepekkor feldíszíti a rendelőket és folyosókat, hogy minél otthonosabbnak tűnjön. Mindezekért millió 
köszönet és remélem, hogy az önkormányzat is értékeli, ha lehet anyagi pénzjuttatással is.

Tervek és fejlesztések

2018-ra már nem merek nagy terveket kitűzni, hiszen évek óta csak tologatom a második rendelő 
beüzemelését, de mindig adódik valami váratlan kiadás amit a rendelés zavartalan menetének biztosítására 
kell fordítanom. Bízom benne, hogy jobban alakul majd a finanszírozás és ez segít az előremenetelben.

Pálháza, 2018.05. 17

Tisztelettel:

dr. Pitó Erzsébet
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A Bogdent Egészségügyi BT. 2002 májusa óta látja el a pálházai 2. számú alapellátási 
fogászati körzet működtetését. A z egészségügyi BT vezetője és az alapellátást végző
fogorvos : Dr. Bogdán Attila. A BT alkalmazásában van fogászati asszisztensként Danyiné 
Kelemen Ágnes.
A fogorvosi alapellátási szolgálat ellátási területe:

18 év alatt 19-60év 60 év felett össszesen
Füzérkajata 17 73 33 123
Füzérradvány 120 207 74 401
Füzérkomlós 93 265 53 411
Pálháza 154 487 120 761
Nagyhuta 6 28 35 69
Pusztafalu 33 130 78 241
Filkeháza 25 70 22 117
Nyíri 96 282 93 471
Kishuta 43 199 82 324
Bózsva 42 131 49 222

584 1541 492 2823

Ö ssze s heti rendelési idő: 24,5 óra

A táblázatból olvasható az utóbbi évek adatait is figyelembe véve, hogy az alapellátási 
körzet lélekszáma folyamatosan csökken, s ezálatal az kötelező ellátási idő is újra csökkent 26 
óráról 25 órára 2010-ben, 2017-ban a körzet alapelllátási óraszáma sajnos 24,5 orara 
csökkent.- (összehasonlításképpen ez a szám 2002-2003ban még 29 óra volt). E z  a tendencia 
a régióban megfigyelhető magas munkanélküli rátának es gazdasági-migrációnak is 
köszönhető.

A Szolgáltató a 2017. évben a hivatalos statisztikai adatok szerint 1812 ellátását 
végezte el. Sajnos ezen adatot figyelembe véve visszaesés figyelhető meg a korábbi évekhez 
képest (2009-ben 2457 fö, 2010-ben pedig 2012fö, 2011-ben 1994 vett részt fogászati 
kezelésen a körzetben), s ez talán összefüggésbe hozható a gazdasági válsággal is, másrészt 
pedig a 25órás körzetnek megfelelő időkorlátozásnak/ elszámolható pontkorlátozásnak 
köszönhető.

Korcsoportok szerinti eloszlása pedig 434 fő gyerek(18év alatti), 1229 fő 19-60év közötti felnőtt, 
378 fő nyugdíjas azaz 60 év feletti.

A 2015-2016-ös évben a szolgálat a következő fogászati szakellátást végezte:

- 976 fogmegtartó kezelés (fogtömés)
- 1136 fog es gyokereltávolitás
- 72 gyökértömés



- fogköeltávolitás kvadránsonként 778
- nyálkahártyakezelés 72
- stomato-onkologiai esetek 21
- kivehető fogpótlás (akrilát+fémvázas) 14+11
- rögzített fogpotlás(hidak+koronák) 19+40

A szolgáltató látja el a körzetben található 18év alattiakat is azaz végez iskolai fogászati 
ellátást és szűrést. A 2017-es év tavaszán (március-május) megtörtént a Pálházai Iskola 
leszűrése, s ezen szűrések alapján elmondhatjuk hogy a körzetben található gyermekek DMF 
indexe az országos átlagnak megfelelő (DMF 3-5), -a helyi DMF index 3,6 - ezáltal talán egy 
kicsit javult is az index a korábbi évekhez képest de az európai átlagtól m essze elmarad, azaz  
még mindig van mit behoznunk az európai unió más tagállamaihoz képest.

Zárásként megemlíteném, hogy most lehetőség van Önkormányzatok részére Európai Uniós 
fejlesztési pályázatra egészségügyi intézetek,rendelők felújítására, fejlesztése re, 
eszközbeszerzésre. Mindenképp meg kell pályázni ezt a lehetőséget mert a fogászati rendelő 
felszereltsege kb 15-17 évvel el van maradva, a mai magyarországi rendeloallapotokhoz képest 
( a fogászati S IEM EN S-SIR O N A  szék 19 éves !! , a holégsterilizator 25 éves, a depurátor 
12eves.Az egesz rendelő le van már amortizálódva).Sajnos a fogászati szakma nagyon anyag 
es műszerigényes, nagyon innovatív szakmáról van szó, es a fogászát jelenlegi 
müszerfejlettsegi szintjéhez képest 15-20 evvel el van maradva! Ezért kerem az 
Önkormányzatot hogy lehetőség szerint pályázzon, mert a rendelő 1-2 éven belül alkalmatlan 
lesz fogászati tevékenység folytatására!
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