OMSZ Légimentő KHT
2007. évi közhasznú jelentése
Az OMSZ Légimentő KHT (székhelye: 1055 Budapest Markó u. 22.) 2005. szeptember 1-én
kezdte meg működését, mint kiemelten közhasznú szervezet.
A Kht. céljának megvalósításával szolgálja a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítését, nyereség – és vagyonszerzési cél nélkül. Vállalkozási tevékenységét közhasznú
tevékenységének elősegítése érdekében és ahhoz kapcsolódóan folytatja.
A Kht. hatósági engedélyek birtokában egyszemélyben felelős a magyarországi légimentés
biztosításáért. A helikopterek bevetését az Országos Mentőszolgálat bevetés irányítása alapján
végzi.
A társaság 2005-ben a magyarországi légimentés megszervezését, az ehhez szükséges tárgyi
és személyi feltételek megteremtését, a mentő légibázisok beindítását kezdte meg. Feladatai
közé tartozik még a társaság mentőhelikopteres bázisain az ügyeleti tevékenység személyi és
tárgyi feltételeinek biztosítása, légimentési szállítási, kutató-mentő és repatriációs feladatok
ellátása, légijárműveinek üzemeltetése, karbantartása, ezen munkálatok megszervezése.
2007-ben EC 135, AS 350 típusú helikoptereken főként oxiológus, baleseti sebész, sürgősségi
vagy aneszteziológus és intenzív terápiás orvosok teljesítettek szolgálatot.
2007. év gazdasági mérlege
Bevételek

Megnevezés
Alapítói vagyon (Országos
Mentőszolgálat)
Támogatás (Országos
Mentőszolgálat)
Térítés nélkül átvett eszközök
(Orsz.Mentősz.)
Véglegesen fejlesztési célra
kapott támogatás
Belföldi szolgáltatás értékesítése
Árfolyamnyereség
Egyéb bevételek

Összeg eFtban
3.000
1.363.400
0
0
17.348
4.641
36.378

Kiadások

ÖSSZESEN:
Anyagköltség
ELÁBÉ
Igénybevett szolgáltatások
ebből: - szállítás
- ingatlan bérleti díjak
- légijármű bérleti díja
- egyéb bérleti díja (eü.
berendezés, gépkocsi)

1.421.767
167.082
4.487
787.365
1.599
10.429
751.470
3.048

- légijármű karbantartás
- egyéb karbantartás
- hirdetés, reklám,
propaganda (honlap készítés)
- külföldi kiküldetés
- telefonköltség
- oktatás, továbbképzés
- egyéb igénybevett szolg
Egyéb szolgáltatások költségei
ebből:- hatósági díjak
- biztosítási díjak
- szakértői díjak
- pénzügyi szolg díja
- különféle egyéb kts.
Bérköltség
Egyéb személyi jellegű
kifizetések
Bérjárulékok
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek
ráfordításai
ÖSSZESEN:

2.523
3.538
1.808
1.883
2.150
3.649
5.268
70.404
260
48.852
16.039
1.154
4.099
245.219
20.824
87.478
7.448
139
4.778
1.395.224

26.543
Bevételek és kiadások
különbözete:
Társaságunk az alapító okiratban foglalt céloknak megfelelően végezte közhasznú
tevékenységét.
Budapest, 2008. május 8.

_________________________
a társaság vezetője

