
Az Oktatási Minisztérium 2005. évi költséghatékonyság-javító intézkedései és
hatásuk

1) Bevezető ábra:  Előirányzat alakulása E Ft-ban, 2006/2003.

Az Oktatási Minisztérium korrigált igazgatási 

költségvetéséből a működési előirányzatok alakulása. (EFt)
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A jelentősen csökkent előirányzatból változatlan, sőt megnövekedett minisztériumi feladatokat kellett kisebb
létszámmal megoldani. Ahhoz nélkülözhetetlen volt a korábbi években már megkezdett takarékossági,
költséghatékonysági intézkedések folytatása, sőt azok intenzívebbé tétele. 

2) A költséghatékonysági intézkedések alapelvei:
- A kiadások oly szintre csökkentése, amely még nem okoz érzékelhető munkafeltétel-romlást; - A

munkatársak együttműködő magatartásának erősítése; - Az előirányzatok nem léphetők túl ; - Olcsóbb
és kisebb volumenű beszerzésekre, a szolgáltatói szerződések racionálisabbá-hatékonyabbá tételére és
az üzemeltetési költségek csökkentésére kell törekedni; 

3) A fontosabb intézkedések jellemzése:
- A kommunikáció kiadásai csökkenjenek, váljék olcsóbbá a vezetékes és mobil-telefonálás, 
- Az energiahordozó és közműköltségek mérséklődjenek
- A fejlesztések és felújítások eredményeképpen megvalósuló berendezések alacsonyabb fenntartási és

üzemeltetési költséggel legyenek működtethetők,
- Kevesebbet kelljen papírra, irodaszerre, nyomtató-patronra és foto-másolásra költeni,
- Csak a tényleg szükséges újságokat rendeljék meg, használják ki jobban az Internet, az elektronikus

levelezés kínálta lehetőséget,

4) Eredményük bemutatása:
- a vezetékes telefonálás költségei az új, kedvezőbb tarifájú (internet-alapú) szerződésnek és a magáncélú

használat visszaszorításának (is) köszönhetően a 2004. évi 42,821 M Ft-ról 2005-ben 42 %-al 25,228 M
Ft-ra csökkentek, 

- a mobiltelefonálás kiadásai a kedvezőbb tarifájú egyéni szerződés miatt 27,5 M Ft-ról 24 M Ft-ra
mérséklődtek 2005-ben, az előző évhez képest, pedig nem telefonáltak kevesebbet, 

- A kazánházi rekonstrukció során a régi túlméretezett kapacitású kazánpark helyébe kevesebb mint fél
(de elégséges) kapacitású igen korszerű ú.n. kondenzációs kazánok épültek be. A földgáz-felhasználás
az összehasonlító 2004. évi őszi-téli időszakhoz képest cca. 25-35 %-al kisebb. A egész évi kiadás
pedig mintegy 2 M Ft-al csökkent, ráadásul hála az ősztől használatba vett takarékosabb, jobban
szabályozható fűtésnek, megszűntek a panaszok a fűtésre, a szobák alacsony hőmérsékletére. 

- A nyomtatók, fénymásolók karbantartásának, javíttatásának és festék-patron cseréjének új rendszere
valósult meg. 60 %-al kevesebbet, cca 13 M Ft-ot kellett e célra fordítani. Papírra, irodaszerre,
nyomtatványra is 40 %-al kevesebbet kellett költeni. Összességében a különféle anyagok, áruk
felhasználása  cca 60 M Ft-ról 35 M Ft-ra mérséklődött 2005-ben 2004-hez képest. 


