
A HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL HATÉKONY ÉS 
KÖLTSÉGTAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS ÉRDEKÉBEN 2004. ÉVBEN 

HOZOTT INTÉZKEDÉSEI ÉS AZOK HATÁSA  

 
A Belügyminisztérium 2003-2006. közötti idıszakra szóló közigazgatási és rendészeti 
ágazati stratégiája célként határozta meg a költségtakarékos és hatékony közigazgatás 
megvalósítását. 

A Hivatal 2004. évi tevékenysége követte az ágazati stratégia célkitőzéseit és irányait, 
érvényesítette a költségtakarékosság és hatékonyság követelményét. 

A rendelkezésre álló erıforrások összhangjának megteremtése érdekében áttekintettük  a 
hivatal feladat- és hatásköri jegyzékét, annak jogszabályi hátterét. Egyidejőleg átvilágítottuk  
a hivatal szervezeti struktúráját, megvizsgáltuk a szervezeti egységek és azon belül az egyes 
ügyintézık leterheltségét. Külön is foglalkoztunk a szakmai feladatellátást, kiegyensúlyozott 
mőködést biztosító személyügyi, pénzügyi, vagyongazdálkodási, ügyviteli, informatikai, 
technikai funkciókkal, a „háttérszolgáltatások” racionalizálásának lehetıségével. 

A folyamatos és biztonságos munkavégzés érdekében – a Belügyminisztérium célkitőzéseivel 
összhangban – hivatali szinten és a köztisztviselıi állományra személyre szabottan is 
meghatároztuk a feladatok prioritását. 

A feladat-meghatározással párhuzamosan vizsgáltuk, hogy van-e lehetıség 
feladatelhagyásra, vagy átütemezésre és egy esetlegesen erre irányuló intézkedés milyen 
kockázati tényezıket hordoz magában. 

Külön is foglalkoztunk a 2004. évi költségvetésben elıírt mőködési bevételek teljesítése 
érdekében foganatosítandó intézkedésekkel. 

A hivatal 2004. évi szakmai és funkcionális feladatainak számbavételét, valamint a 
prioritások meghatározását követıen a rendelkezésre álló erıforrások és feladatrendszer 
összhangjának megteremtése érdekében feladatterv került kidolgozásra. 

A feladatrendszer áttekintésérıl szóló jelentést és a 2004. évi költségvetés egyensúlyának 
biztosítására kidolgozott feladatterv az év elején felterjesztésre került Belügyminiszter 
Asszony részére. 

Ezt követıen került kiadásra a 3/2004. számú Hivatalvezetıi intézkedés a 2004. évi 
költségvetés egyensúlyának biztosítására. 

A hivatal költségvetési egyensúlyát biztosító intézkedések végrehajtása az alábbiak 
szerint valósult meg: 



 

1. Bevételnövelı intézkedések teljesülése 

A költségvetési év kiemelt feladatának tekintettük a bevételek beszedését biztosító 
oktatások, továbbképzések, szakmai napok, vizsgáztatások és rendezvények 
szervezését. Mindezen intézkedések eredményeként a hivatali mőködési bevételek az 
eredetileg tervezett 30.800 e Ft-os eredeti elıirányzattal szemben 40.520 eFt-ra 
(131,6 %-ra) telesültek. 

Az év során intézkedéseket tettünk felszabadítható irodahelyiségeink bérbeadására. 

 A hivatali dolgozók magáncélú telefon igénybevételét az elmúlt év szeptemberében 
kiadott 9/2003. sz. hivatalvezetıi intézkedésnek megfelelıen folyamatosan kiszámláztuk.  

A kiadott intézkedéseken túlmenıen nem egy, hanem két hivatali gépjármő 
értékesítése történt meg, melybıl 2.000 e Ft többletbevétel volt elérhetı. 

Összegyőjtöttük és értékesítettük a hivatal felesleges bútorait és felszerelési tárgyait, 
melybıl származó bevételünk azonban nem volt jelentıs. 

2. Kiadás csökkentı intézkedések hatásai 

2.1. Személyi juttatások 

A hivatali szakmai napok és rendezvények szervezéséért, azokon elıadások 
megtartásáért saját dolgozóink részére megbízási díj nem került kifizetésre. 

A közigazgatási alap és szakvizsga konzultációs díjai 2004. évben nem kerültek 
megemelésre. 

Leállításra került  a szemüveg és fogsorpótlás költségtérítése, a fizetési elıleg és – 
megfelelı munkaszervezési intézkedések mellett – a helyettesítési díj kifizetése. 

Hivatali dolgozóink jutalmazási célú kifizetéseit minimálisra csökkentettük. Céljellegő 
jutalom-kifizetések a kifejezetten az erre a célra szolgáló pénzeszközök terhére történtek 
(köztisztviselıi képzések személyi feltételeinek biztosítására átvett pénzeszközökbıl a 
feladatot ellátók jutalmazása, illetve országos népszavazás jogszabályi normájának 
megfelelı jutalom kifizetése). 

Étkezési hozzájárulásként dolgozóink részére a jogszabály által elıírt minimális 3.500 
Ft/fı/hó értékő utalványt biztosítottunk. 

Az év során keletkezı bérmegtakarítás egy részét a bevételek elérését biztosító 
megbízási díjak teljesítésére fordítottuk.  



 

2.2.  Dologi kiadások 

Sokszorosító anyagokkal, papírokkal, leporellóval való takarékosság 

A takarékossági intézkedéseknek megfelelıen a hivatal valamennyi dolgozója 
törekedett a számítástechnikai úton, illetve fénymásolás útján elıállított szakmai 
anyagok esetében a szigorú takarékosságra. Hivatalon belül, illetve hivatalból induló 
levelezés esetén törekedtünk az információs anyagok számítástechnikai úton történı 
továbbítására, az informatikai alapú információ cserére. 

Gépjármő üzemeltetés 

Az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelıen biztosítottuk gépjármőveink 
gazdaságos üzemeltetését (belsı koordináció, tömegközlekedési eszközök 
igénybevétele, stb.). Ezzel, valamint a végrehajtott gépjármő értékesítésekkel az 
emelkedı üzemanyagárak ellenére sem növekedtek gépjármőveink üzemeltetési 
költségei. A Fogyasztóvédelmi Felügyelıség által használt két gépjármő 
üzemeltetését a 2004. évben a bírságbevételbıl biztosítottuk. 

Telefonköltségek csökkentése 

A 9/2003. sz. hivatalvezetıi intézkedésnek megfelelıen a telefonbeszélgetések 
normaköltségei betartásra kerültek 2004. év során is. A telefonbeszélgetések tételes 
listája folyamatosan ellenırzésre kerül. Intézkedéseink hatásaként a hivatali 
telefonköltségek jelentısen csökkentek az elızı évhez viszonyítva. 

Postaköltségek csökkentése 

A hivatalvezetıi intézkedésben foglaltaknak megfelelıen a postai küldemények 
hivatalon belüli koordinálása, az önkormányzatokkal történı kapcsolattartásban a 
floppyn, illetve e-mailben történı információtovábbítás és egyéb szervezési 
intézkedések folyamatosak. 

Ezekkel az intézkedésekkel sem sikerült teljes egészében kompenzálni a hivatal 
információtovábbítással és információbekéréssel kapcsolatos feladatnövekedését és 
az inflációs hatásokat. 

Reprezentációs kiadások csökkentése 

A rendezvényi reprezentációs kiadások – a megnövekedett rendezvények ellenére 
is – az elızı évi szint alatt maradtak. Vezetıi reprezentációs keretek zárolásra 
kerültek. 

Napilapok, közlönyök, folyóiratok 

A takarékossági intézkedések kiadását követıen a hivatal által már elıfizetett 
közlönyök példányszámai csökkentésre kerültek.  

Szakmai konferenciákon, rendezvényeken részvétel 

A hivatali dolgozók rendezvényeken, szakmai konferenciákon költségtérítés mellett 
történı részvétele az elızı év azonos idıszakához viszonyítva csökkent. 



2.3.  Intézményi beruházás és felújítás 

A hivatalvezetıi intézkedésnek megfelelıen a 2004. évi felújítási elıirányzat 
terhére év közben kötelezettségvállalás kizárólag a BM központi beruházáshoz 
kapcsolódó mőszaki ellenırzési feladatokra történt.  

Az intézményi beruházási 6.000 eFt elıirányzat – az elızetes terveknek 
megfelelıen – a dologi mőködési elıirányzatok javára átcsoportosításra került. 

Év végén a realizált többletbevételek lehetıvé tették intézményi beruházási keretünk 
részbeni visszapótlását. 

3. Szerzıdéses kapcsolatok felülvizsgálata 

A hivatal szerzıdéses kapcsolatainak áttekintésével megvizsgáltuk annak lehetıségét, 
hogy a szakmai feladatok veszélyeztetése nélkül az egyes szolgáltatási szerzıdések 
módosíthatók-e, felmondhatók-e, esetleg más szolgáltatóktól olcsóbban vásárolhatók-e 
meg. 

A felülvizsgálat eredményeként szerzıdés felbontására nem került sor. 

4. Szakmai munkavégzés módszereit érintı intézkedések 

A hivatalvezetı intézkedési tervben megfogalmazott szakmai munkavégzés módszereit 
érintı kérdések a napi munka részévé váltak. 

5. Takarékossági intézkedések hatásvizsgálata, ellenırzése 

A hivatal Pénzügyi Fıosztálya a mőködıképesség fenntartását, az adósságmentes 
gazdálkodás megırzését célzó takarékossági és egyéb intézkedések érvényesülését 
folyamatosan vizsgálta, hatásukat folyamatosan elemezte. 

A heti hivatalvezetıi értekezletek állandó napirendjévé vált a pénzügyi helyzetrıl szóló 
tájékoztatás, a pénzügyi helyzet értékelése, a takarékossági intézkedések gazdasági 
hatása. 

A hivatal likviditásáról, az elıirányzatok idıarányos teljesülésérıl havonta írásos 
tájékoztató készült. 

 
Az intézkedések eredményeként a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal a 2004. évet 
adósságmentesen zárta. 


