
A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érdekében 2005. évben tett 
intézkedések hatása 

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

A Hivatal 2005. évi tevékenysége is követte az ágazati stratégia célkitőzéseit és 
irányait, érvényesítette a költségtakarékosság és hatékonyság követelményét. 

Áttekintettük  a hivatal feladat- és hatásköri jegyzékét, annak jogszabályi hátterét, 
egyidejőleg átvilágítottuk  a hivatal szervezeti struktúráját. A szakmai munkavégzés 
színvonalának megırzése érdekében – a Belügyminisztérium célkitőzéseivel 
összhangban – hivatali szinten és a köztisztviselıi állományra személyre szabottan is 
meghatároztuk a feladatok prioritását. 

Külön is foglalkoztunk a 2005. évi költségvetésben elıírt mőködési bevételek 
teljesítése érdekében foganatosítandó intézkedésekkel, különös tekintettel a jelentıs 
számú központi képzésre és a ROP program indítására. 

A hivatal 2005. évi szakmai és funkcionális feladatainak számbavételét, valamint a 
prioritások meghatározását követıen a rendelkezésre álló erıforrások és 
feladatrendszer összhangjának megteremtése, valamint a költségvetési egyensúly 
biztosítása érdekében 2005. január 14.-én, 3/2005. szám alatt hivatalvezetıi 
intézkedés került kiadásra. A maradványképzési kötelezettség, valamint a 2006. évi 
költségvetés teljesíthetısége érdekében a fenti hivatalvezetıi intézkedés az év során 
két esetben került kiegészítésre, ill. szigorításra. 

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

1. Bevételnövelı intézkedések teljesülése 

Valamennyi szervezeti egységünk kiemelt feladatának tekintette a bevételek 
beszedését biztosító oktatások, továbbképzések, szakmai napok, 
vizsgáztatások és rendezvények szervezését. Ezek mindegyike elıkalkuláció 
alapján került lebonyolításra. A szőkös pénzügyi keretek, ill. a ROP program 
évközi finanszírozási problémái miatt az egyes rendezvények legnagyobb 
költségeit kitevı személyi juttatások és járulékaik kifizetése elıtt intézkedünk a 
bevételek kiszámlázására és beszedésére. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a kiszámlázott bevételek beszedésére. 

Intézkedéseink hatására a hivatali mőködési bevételek csupán 3,5 %-al 
maradtak el a tervezettıl. 

A kiadott intézkedésnek megfelelıen VW Vento típusú személygépjármő május 
hónapban 656 e.Ft + Áfa értéken értékesítésre került. A hivatali gépjármő-
állomány csökkentésével a gépjármő-üzemeltetési költségek az év során az 
áremelkedések ellenére is szinten tarthatóvá váltak. 
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A 2006. évi költségvetés finanszírozhatósága érdekében további egy gépjármő 
minıségi cseréjét, a gépjármőállomány csökkentése érdekében pedig további egy 
jármő értékesítését tervezzük. 

2. Kiadás csökkentı intézkedések hatásai 

 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 2005. évben nem 
kerültek megemelésre. 

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

Hivatali dolgozóink jutalmazására kizárólag többletfeladat elrendeléséhez 
kapcsolódóan került sor.  

Étkezési hozzájárulásként dolgozóink részére a jogszabály által elıírt 
minimális 4.000 Ft/fı/hó értékő utalványt biztosítottunk. 

Az elıírt tartalékképzési kötelezettség miatt a központi képzések egy 
részéhez kapcsolódó megbízási díjak, valamint a személyi feltételek 
megerısítését szolgáló céljutalmak kifizetését 2006. év elejére ütemeztük.  

A 2006. évi költségvetés tarthatósága érdekében az üres státuszok 2005.év 
decemberi megszüntetésükig nem kerülhettek feltöltésre. 
Az év során keletkezett bérmegtakarítás egy részét a bevételek elérését 
biztosító megbízási díjak és egyéb nem tervezett juttatások teljesítésére, 
kényszerültünk fordítani. 

 

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. 

Fentiekkel kapcsolatos 2005. évi pénzeszközökbıl teljesített kiadásaink 
minimálisak, a szükséges készletek feltöltése elızı évi maradványból történt. 

 Gépjármő üzemeltetés 

Az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelıen biztosítottuk gépjármőveink 
gazdaságos üzemeltetését (belsı koordináció, tömegközlekedési eszközök 
igénybevétele, stb.) így az emelkedı üzemanyagárak ellenére ez irányú 
kiadásaink nem növekedtek az év során. A gépjármő értékesítések lehetıvé 
teszik az éves üzemeltetési költségek szinten tartását. 
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A nyári szabadságok idejére egy hivatali gépjármő leállításra került. 
A Fogyasztóvédelmi Felügyelıség által használt két gépjármő üzemeltetését 
2005. évtıl a bírságbevételbıl biztosítottuk. 
 

 Telefonköltségek csökkentése 

A hatályos szabályozásnak megfelelıen a telefonbeszélgetések normaköltségei 
betartásra kerültek 2005. év során is. A telefonbeszélgetések tételes listája 
folyamatosan ellenırzésre kerül. Folyamatos intézkedéseink hatásaként a 
hivatali telefonköltségek a korábbi évhez viszonyítva 13 %-al csökkentek. 

 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 a napi munkavégzés részévé vált. 

Ezekkel az intézkedésekkel sikerült kompenzálni a hivatal 
információtovábbítással és információbekéréssel, valamint a ket. bevezetésével 
kapcsolatos feladatnövekedésébıl származó többletköltségeket és az inflációs 
hatásokat, így kiadásaink az igénybe vett postai szolgáltatások árának 5 %-
os növekedése ellenére sem növekedtek. 
 
 Reprezentációs kiadások csökkentése 

A rendezvényi reprezentációs kiadások – a jelentısen megnövekedett 
rendezvények ellenére is – jelentısen visszaestek.. Vezetıi reprezentációs 
keretek ez évben is zárolásra kerültek, ilyen címen kiadás nem merült fel. 

Mindezek együttes hatásaként a hivatali reprezentációs célú kiadások az elızı 
évhez viszonyítva 30 %-os csökkenést mutatnak. 

 Napilapok, közlönyök, folyóiratok 

2004. évben jelentısen csökkentettük a hivatal részére megrendelt közlönyök és 
folyóiratok fajtáit és példányszámait. Így 2005.-ben ez irányú kiadásaink 
növekedésében csak az inflációs hatások tükrözıdnek. 

 Szakmai konferenciákon, rendezvényeken részvétel 

A hivatali dolgozók rendezvényeken, szakmai konferenciákon költségtérítés 
mellett történı részvétele gyakoriságát tekintve csökkent, a részvétel díja nıtt, 
így összességében az erre fordított kiadások az elızı évivel megegyezık. 

Intézményi beruházás 

A költségvetési egyensúly megırzése érdekében a hivatalvezetıi intézkedésnek 
megfelelıen a 2005. évi 900 e. Ft-os eredeti elıirányzat, valamint az 
értékesített gépjármő nettó árát kitevı 656 e. Ft terhére az év végéig  
kötelezettségvállalás nem történt. Év közben intézményi beruházási kiadást 
kizárólag az elızı évi pénzmaradványt terhelı kötelezettségként és 
bírságbevételbıl teljesítettünk. December hónap végén - a maradványképzési 
kötelezettség figyelembevételével - kerültek megrendelésre a feladatellátáshoz 
szükséges számítástechnikai eszközök és a bírságbevételbıl egy gépjármő. 
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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 Megyeháza „D” épület tetıterének beépítésével az „E” épületben 
felszabadított irodahelyiségeinket irattárként hasznosítottuk, az 
üzemeltetési megállapodás módosításával az épületrészre esı üzemeltetési 
költségeket csökkentettük. 

Költségtakarékossági szempontokat figyelembe véve az év során két 
alkalommal - hivatali takarítási feladatok ellátásában és a ROP program 
keretében folytatott képzések helyszínének biztosítására - bonyolítottunk le 
egyszerő közbeszerzési eljárást. Mindkét eljárással jelentıs megtakarítást 
értünk el. 

4. Szakmai munkavégzés módszereit érintı intézkedések 

A hivatal széles körő ellenırzési tevékenysége során törekedtünk az 
adatbekérésen alapuló ellenırzés elıtérbe helyezésére a helyszíni ellenırzéssel 
szemben. 

A hivatalvezetıi intézkedési tervben megfogalmazott szakmai munkavégzés 
módszereit érintı kérdések a napi munka részévé váltak, ezek pénzügyi hatásai 
közvetlenül nem mérhetık. 

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 kívánatostól eltérı esetekben azonnali intézkedéseket 
kezdeményezett. A heti hivatalvezetıi értekezletek állandó napirendjévé vált a 
pénzügyi helyzetrıl és a vezetıi intézkedések hatásáról szóló tájékoztatás. 

A hivatal likviditásáról, elıirányzatainak idıarányos teljesülésérıl havonta 
írásos tájékoztató készült. 

 


