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Gazdálkodási Főosztály 
Ügyiratszám: 12 291-1/2005. 
 
Tárgy: 2004. évi szöveges 

              beszámoló   
 
 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 
2004. ÉV 

 

1. Feladatkör, tevékenység 
1.1. A intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 

Neve:      Oktatási Minisztérium 

Törzskönyvi azonosítószáma: 309271 

Honlapjának címe:   www.om.hu 

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése 

A Kormány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról (továbbiakban NKTH) szóló 
216/2003. (XII. 11.) sz. rendeletével létrehozta 2004. január 1-jei hatállyal az Oktatási 
Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárságának jogutódját. Ennek 
megfelelően módosult a 162/1998. Kormányrendelet az oktatási miniszter feladat és 
hatásköréről. 2004. január 1.-től az NIIF Iroda és az NIIF program felügyeletét az 
Informatikai és Hírközlési Minisztérium vette át, ennek megfelelően változott az 
Informatikai Főosztály feladatköre. 

A minisztérium 2004. évi költségvetése már az előbbi változtatásokat figyelembe véve 
készült.   
 

2. Az előirányzatok alakulása és felhasználása 

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt 
tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, 
illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható 

 
Az 1. számú táblázatban bemutatjuk a 2004. évi igazgatási költségvetés, azon belül a 
minisztérium működését biztosító és a külön kezelt pénzeszközök felhasználását, kiemelt 
előirányzatonként. 
A 2004 évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzatból kiindulva, de az év közbeni 
előirányzat módosításokat figyelembe véve, mutatjuk ki a teljesítés adatait a kiadási és a 
bevételi oldalon egyaránt. 

Az intézményi beszámoló összes módosított előirányzatán belül a külön kezelt szakmai 
pénzeszközök aránya 36,8%, a tényleges pénzügyi teljesítéseken belül pedig 35,7%.  
A külön kezelt pénzeszközök nagy részét fejezeti kezelésű előirányzatokból „helyezték le” 
az igazgatási költségvetésbe, évközi előirányzat módosítással. 

Az igazgatási költségvetésen belül tervezett és rendelkezésre állt előirányzatok lehetővé 
tették a minisztérium épületeinek működtetését (rezsi) és felújítási költségét, a 
köztisztviselők, és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak bérének és egyéb 
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juttatásainak kifizetését, a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök, anyagok 
beszerzésének költségeit, és más, a minisztérium működéséhez szorosan kapcsolódó 
szolgáltatási jellegű és nemzetközi feladatok finanszírozását, de már csak takarékossági 
intézkedések foganatosításával. 

A külön kezelt pénzeszközök 

- év közben a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból az igazgatási költségvetés 
részére átcsoportosított keretekből,  

- más költségvetési intézményektől és az Európai Uniótól átvett pénzeszközökből 
tevődnek össze. 

A fejezeti kezelésű előirányzatokból év közben biztosított pótelőirányzatok a közoktatási, 
felsőoktatási és szakképzési feladatokhoz kapcsolódó operatív kifizetések, speciális szakmai 
feladatok, különböző szolgáltatások, szakértői díjak, nemzetközi tagdíjak, az ágazati 
vagyon-tűz és polgárvédelmi feladatatok finanszírozását szolgálták. Az ún. áthúzódó 
kötelezettségvállalásokat és a központi befizetési kötelezettséget  az előző évi maradványból 
teljesítettük. 
A módosított előirányzatban betervezett feladatok egy részének teljesítése illetve a 
teljesítésüket követő pénzügyi kifizetés áthúzódott a következő évre, ezért a tényleges 
teljesítési adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva alacsonyabbak, ahogy az a 
következő oldali 1. számú táblázatból kitűnik. 
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1. számú táblázat 

E Ft

  
Eredeti előirányzat  Módosított előirányzat  Teljesített (Kiadás/Bevétel) Pénzmaradvány (Bevétel-kiadás) Bevételi előirányzati 
lemaradás+/túlteljesítés 

Megnevezés Igazgatás 
(működési 

költségvetés) 

Külön kezelt 
szakmai 

pénzeszköz
Összesen 

Igazgatás 
(működési 

költségvetés)

Külön kezelt 
szakmai 

pénzeszköz 
Összesen

Igazgatás 
(működési 

költségvetés) 

Külön kezelt 
szakmai 

pénzeszköz
Összesen Igazgatás 

(működési 
költségvetés)

Külön kezelt 
szakmai 

pénzeszköz

Igazgatás 
(működési 

költségvetés) 

Külön kezelt 
szakmai 

pénzeszköz 
Összesen 

               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

zemélyi juttatások 1 800 000 1 800 800 1 950 177 261 284 2 211 461 1 909 510 196 445 2 105 955 - - 40 667 64 839 105 506 

unkaadókat terhelő járulék 579 300 579 300 594 601 80 177 674 778 584 127 58 703 642 830 - - 10 474 21 474 31 948 

ologi kiadás 767 420 767 420 950 794 1 494 961 2 445 755 745 954 1 309 954 2 055 908 126 015 - 14 579 78 825 199 586 278 411 

űködési célú pénzeszköz átadás 10 000 - 10 000 10 098 50 051 60 149 9 361 50 051 59 412 737 -    - - -
elhalmozású célú pénzeszköz 
tadás -           - - - - - - - - - - - - -

akásalap forgalma - - - 10 000 - 10 000 8 146 - 8 146 1 854     - - - -

ntézményi beruházás 15 000 - 15 000 70 383 305 903 376 286 66158 303 901 370 059 - - 4 225 2 002 6 227 

özponti beruházás - - - 80 061 - 80 061 80 061 - 80 061 -     - - - -

elújítási kiadások - - - 98 341 - 98 341 64 672 - 64 672 - - 33 669 - 33 669 

Kiadások összesen: 3 172 300 3 172 300 3 764 455 2 192 376 5 956 831 3 467 989 1 919 054 5 387 043 128 606 - 14 579 167 860 287 901 455 761 

ámogatás 2 916 900 2 916 900 3 125 323 1 265 229 4 390 552 3 125 323 1 265 229 4 390 552 -    - - - - 

aját bevétel 246 400 - 246 400 264 624 5 871 270 495 145 112 6 087 151 199 119 512 -216 - - - 

tvett pénzeszköz 9 000 - 9 000 42 122 272 782 314 904 34 882 287 145 322 027 7 240 - 14 363 - - - 

akásalap forgalma - - - 10 000 - 10 000 8 146 - 8 146 1 854    - - - - 

énzmaradvány igénybevétel - - - 322 386 648 494 970 880 322 386 648 494 970 880 -    - - - - 

Bevétel összesen: 3 172 300 3 172 300 3 764 455 2 192 376 5 956 831 3 635 849 2 206 955 5 842 804 128 606 - 14 579 - - - 

. évi előirányzati maradvány 
(bevétel-kiadás) - - - - - - 167 860 287 901 455 761 - - - - - 

3 évi előirányzati maradvány -        - - - - - - - - -     - - - -

Összes maradvány - - - - - - 167 860 287 901 455 761 -     - - - -
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A költségvetési függő-, átfutó-, kiegyenlítő elszámolások előző évhez viszonyított 
állományváltozását az alábbi 2. számú táblázatban mutatjuk be: 
 
         2. számú táblázat 
        
                               E Ft 

Megnevezés 
2003. évi 

állomány 

2004. évi  

állomány 
Költségvetési aktív függő elszámolások 11 094 27 188 

Költségvetési aktív átfutó elszámolások 5 328 6 926 

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 9 044 - 

Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 
elszámolások 4 340 3 024 

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 
összesen: 29 806 37 138 

Költségvetési passzív függő elszámolások 9 481 1 351 

Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - 6 457 

Költségvetésen kívüli egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások - 1 060 

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 
összesen: 9 481 8 868 

 

Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2003. évi záró állományát 2004. évben 
rendeztük. A 2004. évi végi záró aktív és passzív pénzügyi elszámolások a következő 
tételeket tartalmazzák: 

- Az aktív függő elszámolások között mutattuk ki a 2005. évre kedvezményesen 
megvásárolt éves BKV bérlet-tételt, mivel az a 2005. évi költségvetést terheli, valamint 
a december havi illetményhez kapcsolódó nyugdíjpénztári befizetéseket, továbbá két kis 
összegű reprezentációs előleget, amelyek elszámolására csak január hónapban került sor. 

- Az aktív átfutó elszámolások között szerepel a 2004. évi illetményelőlegek záró 
egyenlege 6.438 E Ft, valamint kisebb összegű nemzetközi kiküldetési előleg, az ELMŰ 
részére kifizetett előleg, és a megelőlegezett társadalombiztosítási ellátás. 

- Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolásként került kimutatásra 3.024 E Ft a 
minisztériumi lakásalap számlájáról, mint már az illetékes OTP fiók számlájára átutalt, 
de a dolgozó által még fel nem vett lakáskölcsön. 

- A passzív függő elszámolások között került kimutatásra egy elhalálozott köztisztviselő 
fel nem vett munkabére, a hagyatéki eljárás elhúzódása miatt, valamint néhány külföldi 
kiküldött napidíja utáni SzJA befizetés, amelyeket (akkor még) nem utaltunk át az 
APEH részére. 

Ezen tételeket nagyrészt már rendezték, illetve ez megtörténik az év folyamán. 
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2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők 
 

Az igazgatási költségvetés eredeti előirányzataihoz képest módosított előirányzatokra ható 
év közbeni növelő, illetve csökkentő „hatásokat” az alábbiakban mutatjuk be: 
Előirányzatot növelt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és az év közben a 

minisztérium működtetéséhez a következő jogcímeken kapott pótelőirányzat; 
- az újonnan megalakuló NKTH-nak bérre, és bérjellegű juttatásokra megelőlegezett 

összeg visszatérítése, 
- a főtisztviselői illetményekre kapott többlet-előirányzat, 
- a létszámcsökkentések miatti többlet-kifizetésekre folyósított pótelőirányzat, 
- a központi beruházásokra, felújításokra nyújtott pótelőirányzatok, 
- az átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatokból a személyi jellegű kifizetések utáni 

rezsi költséghányad-térítés. 
 
Az igazgatási költségvetés előirányzatait csökkentette: 
- a kormány takarékossági intézkedései során elvont 129.200 E Ft, (2050/2004. sz. Korm. 

határozat)    
- Igazgatási költségvetésből zárolt, az OMSZI részére átadott feladatokhoz rendelt  

15.000 E Ft előirányzat,  
- A 2004. évi központi beruházás-előirányzat fel nem használt, de kötelezettségvállalással 

lekötött maradványának visszazárolása a fejezetre, 57.693 E Ft. 
Az igazgatási költségvetés részére a fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított 
pénzből, továbbá a hasonló jellegű pénzeszközök előző évi maradványaiból, valamint a 
feladatokhoz kapcsolódó, de nem jelentős összegű átvett pénzeszközökből és a saját 
bevételekből az alábbi főbb feladatokat finanszírozhattuk: 
- EISZ adatbázisok és az elektronikus szótárak hozzáférési joga, 
- Roma gyermekek integrációjával kapcsolatos feladatok, a „deszegregációt támogató 

program”, 
- Sulinet Expressz hirdetési, reklám költségei,  
- nemzetközi együttműködés keretében itt ténykedő japán önkéntesek betegbiztosítása,  
- FTT működési költségei,  
- a közoktatási célú előirányzatokból: alapfokú intézményeinek infrastrukturális 

pályázatai; sportiskolai rendszer kialakítása; alapfokú oktatási rendszerek irányelveinek 
kialakítása; kétszintű érettségihez kapcsolódó EU-s továbbképzés; magyar-külföldi 
tanulmányi versenyek koordinálása; nemzetközi diákolimpiák és versenyek részvételi 
díja és egyéb költségei; közoktatás-fejlesztési és számítógépes hálózat 
kialakítása;tanárképzési stratégiák kidolgozása; egészségnevelési és mentálhigiéniás 
programok; egész életen át tartó tanulás programja; a szakképzés 2004. pályázat 
feldolgozása; Phare programok pénzügyi-technikai feladatai; pedagógus-továbbképzés; a 
pedagógus-szakvizsga tájékoztatási; koordinálási feladatai; tanácsadás a tanulók 
szöveges értékeléséhez; az iskola és óvoda bezárások okainak vizsgálata; a közoktatást 
érintő szakképzési jogszabályok előkészítése-kidolgozása; pályázatok előkészítése; a 
„Szak-2003. pályázat” felhasználásának pénzügyi monitoringja; kormányzati testületek 
bizottsági ülésein jegyzőkönyvek készítése, 2004-ben a Humán Szolgáltató 
Intézményeknek az OM által juttatott támogatás felhasználásához pénzügyi tanácsadás; 
közoktatási fejlesztési koncepciók kidolgozása; továbbképzési programok, érettségi 
vizsgaszabályzat; közoktatási rendszer működésének elemzése; diákjogi forródrót 
működtetése; nyomdai előkészítés; kormányzati testületek bizottsági ülésein 
jegyzőkönyvek készítése; közoktatási intézmények fűtés- és világítás korszerűsítésének 
vizsgálata. 
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- a felsőoktatási célú előirányzatokból jellemzően finanszírozott feladatok: a 

felsőoktatással kapcsolatos háttéranyagok, sajtóanyagok lektorálása; Digitális Suli 
könyvtár kialakításához szakértői segítségnyújtás; felsőoktatás szerkezeti változásának 
előkészítéséhez tanulmány; felsőoktatási reformmal kapcsolatos kommunikációs 
stratégia kidolgozása; nemzetközi mobilitás érdekében kialakított azonosító rendszerek 
szabályozása; SPSS informatikai rendszer kidolgozása; szoftverfejlesztések; szoftver 
hozzáférések, program betanítása; okleveleket feldolgozó digitális program kidolgozása; 
döntéseket támogató, adattár-alapú mutatószám-rendszer kidolgozása; továbbképzések 
megszervezése; kisebbségi feladatokkal kapcsolatos szaktanácsadás; kisebbségi 
tankönyvellátással kapcsolatos szakvélemény kidolgozása; etnikai kisebbség óvodai 
nevelési irányelveinek, nemzetiségi-népismereti követelményeknek a kidolgozása;   
oktatással kapcsolatos jogi képviselet; oktatási információk megjelentetése országos 
napilapokban; honlap szerkesztés; DVD-re digitalizálás; szakmai továbbképzések; 
számítástechnikai adatbázisok kialakítása, hozzáférésének biztosítása; „nemzeti 
emlékezet”-programmal kapcsolatos bel- és külföldi rendezvények szervezése.  

 
A szakképzéssel kapcsolatos feladatok finanszírozása döntően a Munkaerő Piaci Alap 
Képzési Alaprészéből történik. A minisztérium igazgatási költségvetésében szakképzési 
célú előirányzatokból: 
- a Nemzeti Fejlesztési Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Programjával kapcsolatos 
oktatási szakértési feladatokat 
- a szakképzési felhasználói céladatbázisok fejlesztése, különösképpen a régiók, 
megyék és kistérségek területén elhelyezkedő szakképző intézmények számának és 
megoszlásának szempontjából készített elemzéseket finanszíroztunk. 
 

- A nemzetközi terület által kezelt előirányzatokból: a nemzetközi tagdíjak (UNESCO 
OECD tagdíjak + kiadványok, TASK FORCE nemzetközi tagdíj, BRITISH COUNCIL 
magyar hozzájárulás, Európai Zenei Gimnáziumok szövetsége), EURYDICE internetes 
szerkesztés; EURÓPAI Iskolák Koordinálása; kisebbségi nemzetiségi feladatok 
támogatása; tanárok nyelvi továbbképzése; a „tagállamkénti működés programja”; a 
Strukturális Alapok fogadásával kapcsolatos nemzetközi konferencia nevezése;  
„EU oktatási és képzési munkaprogram”; Acquvis nemzeti program; Határon túli 
Magyarok oktatási és kulturális támogatása; bilaterális feladatok; a magyar-kínai két 
tanítási nyelvű iskola létrehozása. 

- A fenti, illetve egyéb közoktatási, felsőoktatási, szakképzési, nemzetközi feladatokhoz 
kapcsolódó szakértői-megbízási díjak, külföldi kiküldetési költségek és azok járulékai. 

  
 

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), 
illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez 
viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel 
elért megtakarítás éves szintű hatása. 

 
A 2004. évi személyi juttatások eredeti és módosított előirányzatának változásait az 
1. számú táblázatban mutattuk be. A személyi juttatás előirányzat az igazgatási 
költségvetés működési keretén belül év közben egyrészt csökkent a már hivatkozott, 
takarékossági intézkedésekről szóló 2050/2004. sz. Korm. határozat miatti zárolással, 
másrészt pedig növekedett az előző évi maradványból az NKTH-nak megelőlegezett 
személyi juttatások és járulékaik visszapótlásának, a létszámcsökkentő intézkedések 
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többletkiadásaira biztosított pótelőirányzatnak, a főtisztviselők részére biztosított 
illetménykeret növelésnek és a minisztérium saját bevételének köszönhetően. 
Az igazgatási költségvetés tervezésekor és teljesítésekor is elmaradtak a 2003. évitől a 
személyi juttatás előirányzatai. Annak oka a szervezeti változásokban, illetve a központilag 
elrendelt létszámcsökkentésben keresendő. Az előző évi 80 %-ára csökkent személyi juttatás 
a folyó évi 23%-os létszámcsökkenéssel párosult, amelyből (is) következik, hogy a 
keresetek nem nőttek 2004. évben. (Az elmaradt egy havi külön juttatás illetményeket 
csökkentő hatását nem kompenzálta a 2003. évi emelés áthúzódó hatása.)   
A létszámcsökkentés megtakarításai sem érezhetőek markánsan, hiszen az újabb leépítés 
többletkifizetésekkel járt 2004-ben. 
A 2163/2003.(VII.18.) Korm. határozat alapján a minisztérium 2003. évi engedélyezett 
létszámkerete 570 fő. Az NKTH- ba 87 fő került átadásra 2004. január 1-jétől, továbbá a 
kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X.31.) Korm. határozat 47 fős 
csökkentést határozott meg, így a 2004. évi engedélyezett létszámkeret 436 főre alakult. A 
2005. évi igazgatási költségvetés végrehajthatósága érdekében 2004. december 1jétől 
további 46 fős létszámleépítésre került sor. 

 
2.1.3. A dologi kiadások előirányzat-változásoknak a bemutatása, feltüntetve a takarékossági 

intézkedéseket is. 
 

A dologi kiadások eredeti előirányzata, módosított előirányzata és a teljesítés adatai az  
1. számú táblázatból állapíthatók meg. Az előző évhez képest mintegy 30%-kal csökkent 
a minisztérium működtetéséhez szükséges dologi kiadások összege. 
A csökkenés két fő oka: 
- az 1-es pontban ismertetett szervezeti átalakítás,  
- a kényszerű takarékossági intézkedések. 

 
Utóbbiak közül felsorolt fontosabb intézkedések: a mobiltelefon-díjak további csökkentése, 
a kereten felüli többlet-költség befizettetése, amennyiben az nem volt indokolt. A kiugróan 
magas vezetékes telefonköltségek indokoltságát is kötelesek vizsgálni a szervezeti egységek 
vezetői. 
A telefon magáncélú igénybevétele utáni térítésből 284 E Ft bevétel folyt be. 
2004-ben, már az év elejétől kevesebb napilapot, folyóiratot, közlönyt rendeltünk meg, mint 
korábban. Ezáltal mintegy 2 millió Ft megtakarítás mutatható ki az előző évhez viszonyítva.  
Az év végén még tovább szűkítettük a rendelhető folyóiratok, napilapok mennyiségét, de az 
nem feltétlenül jár együtt hozzáférhetőségük romlásával, tekintettel az elektronikus, 
internetes hozzáférés, pl. CD jogtár elérhetőség általánossá válására. A várható megtakarítás 
újabb, mintegy bruttó 2 millió Ft.  
A szakkönyvek, egyéb információhordozók beszerzése csak engedélyezetten, a számlák 
kifizetése pedig csak a nyilvántartásba vételüket igazoló aláírás után történhet. A kilépő 
dolgozók esetében a szakmai vezetőnek kell gondoskodni a dolgozónak beszerzett eszközök 
átadásáról. 
Szigorúbbá vált az irodaszer kivételezések engedélyezése, azok beszerzése ütemezetten, 
csak a felhasználás mértékének megfelelően történik. Az irodaszerek felhasználásának 
mennyisége a 2003. évi felhasználáshoz viszonyítva 51%-ra csökkent, ez mintegy  
3,5 millió Ft megtakarítást jelentett a 2004. évben,amelynek egy kisebb részét a szervezeti 
változás okozta. 
A raktárból az eszközök, a festékpatronok mindig csak engedélyezetten, az elhasznált 
leadása mellett vételezhetők. A festékpatronok felhasználása majdnem felére csökkent, ez 
több mint 10 millió Ft megtakarítást eredményezett az előző évhez képest. További  
2 millió Ft körüli megtakarítás keletkezett a szervezeti változás miatt. 
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A papírfelhasználás mértékét mérsékeltük, azzal, hogy általánosabbá vált a kétoldalas 
nyomtatás, továbbá takarékosabb gazdálkodást folytattunk ezen a területen.  
A 2004. évi papír felhasználás mennyisége az előző évihez képest, figyelembe véve a 
szervezeti változás miatti korrekciós tényezőt is, több mint 40%-kal csökkent. Az időközben 
bekövetkezett áremelkedések ellenére is 5 millió Ft megtakarítást eredményezett, további 
2,5 millió Ft megtakarítás a szervezeti változás eredménye.  
Ezen intézkedéseknek is köszönhetően, a minisztérium összességében nem lépte túl az előző 
évi előirányzathoz képest jelentősen csökkentett „dologi kiadások” keretösszeget, de ehhez 
az eredményhez szükség volt esetenkénti hiánypótlásra más jogcímekről, és az intézményi 
beruházási keret átcsoportosításából. 

 
A minisztérium 2004-ben határidőre teljesítette az előírt befizetési kötelezettségeit. 
A költségvetési törvényben előírt bevételek meghatározott köre után megszabott 5%-os 
befizetési kötelezettség, a 2003. évi bevételek után keletkeztetett 199 E Ft és a 2004. évi 
bevételek utáni 1.781 E Ft befizetésre került. Mindössze 99 E Ft befizetése húzódott át a 
2005. évre. 
A 2003. évi maradványt terhelő önrevízióval feltárt 65.241 E Ft befizetési kötelezettséget 
teljesítettük.    
A 2003. évi maradványból a kötelezettségvállalással terhelt, de végleges feladatelmaradás 
miatt fel nem használt 32.629 E Ft-ot, a maradvány jóváhagyásában foglaltaknak 
megfelelően befizettük, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 66 §-a alapján. 

 

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzatokhoz képest a 
változások okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. 

 
A minisztérium eredeti előirányzatában 15.000 E Ft intézményi beruházási előirányzat 
szerepelt.  
A központi beruházások és felújítási tervek alapján biztosított előirányzatok évközi 
módosításként jelennek meg. 
Az intézményi beruházási kereten tervezett előirányzat nagy értékű eszközök (bútorok, 
gépek, berendezések, járműtartozékok) beszerzésére, a takarékossági intézkedések 
következtében csak 1/3-ad részben lett felhasználva, az előirányzat nagyobb része 
átcsoportosításra került azért, hogy a dologi kiadások körében jelentkező hiányt 
finanszírozni tudjuk. 
 
A 2003. évi központi beruházás 30.154 E Ft maradványából 21.854 E Ft-ot 
számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzésére használtunk fel. 
A minisztériumi épületek biztonságtechnikai jelzőrendszerének bővítésére 2.400 E Ft-ot 
fizettünk ki az év elején. 
A székházépület homlokzati választó-párkányán a baleset-elhárító „jégolvasztás” 
beruházásra a 2003. évi tervben csak 3.000 E Ft volt előirányozva. A tervezési és 
kivitelezési ajánlatkérésre a 2003. év második felében kerülhetett sor, a technikai megoldás 
bizonytalansága és a tervezett forrás elégtelensége miatt. A berendezés felszerelése végül 
összesen 13.588 E Ft-ból valósult meg. Azt két forrásból: 
- a 2003. évi központi beruházás maradványából: 5.900 E Ft-tal , 
- a 2003. évi intézményi beruházás maradványából 7.688 E Ft-tal finanszíroztuk. 
Az intézményi beruházás 2003. évi  maradványa  61.479 E Ft, amelyből 22.275 E Ft-ot 
nagy értékű bútorok, gépek, berendezések és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 
fordítottunk,  a kötelezettségvállalásoknak megfelelően.  
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Az üvegzseb programmal kapcsolatos beszerzések pénzügyi teljesítése 19.759 E Ft volt.  
A db mikrobusz vásárlását 11.757 E Ft értékben szintén az intézményi beruházás 2003. évi 
maradványából finanszíroztuk. 
 
A felújítási előirányzat 2003. évi maradványát, 58.341 E Ft-ot az előző évi áthúzódó 
kötelezettségvállalások alapján használtuk fel az alagsori klub, tanácsterem és szerviz 
helyiségek, valamint az irodák felújítására 11.249 E Ft összegben, a teherlift felújítására 
13.050 E Ft-ot, a Szervita tér 8. szám alatti épület erős- és gyengeáramú felújítására  
22.344 E Ft-ot, a balatonfüredi vitorlás- és sporttelep mederkotrására 6.000 E Ft-ot és a 
Szervita tér 8. szám alatti épület 2 WC blokkjának felújítására 5.698 E Ft-ot. 
 
A 2004. évi központi beruházás jóváhagyott előirányzata 107.600 E Ft volt.  
Abból 49.907 E Ft-ot használtunk fel a 2004. évben.  Év végén a fennmaradó 57.693 E Ft-ot 
zárolták, felhasználása áthúzódik a következő évre.  
A beruházási és felújítási munkák műszaki ellenőri feladataival egy független szakértőt 
bíztunk meg éves keretszerződéssel, ti. ezáltal összességében olcsóbb és az érdekünknek 
megfelelőbb képviseletet biztosíthattunk.  
 
A 2004-ben felhasznált forrásból a következő feladatokat finanszíroztuk: 
 
- Székház épület, III.-IV. emeleti iratkezelő helyiségek klimatizálása   
Ajánlat kérést követően 2.352 E Ft összegű, tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződés 
köttetett, június 16.-ai véghatáridővel. A tervezés, kivitelezés és műszaki ellenőrzés munkái 
a szerződések szerinti határidőre, szerződéses összeg túllépése nélkül fejeződtek be. A 
kivitelező és műszaki ellenőr számláinak együttes összege 2.394. E Ft volt. 
- Pincei szociális blokk kialakítása   
A kis volumenű beruházás kiviteli terv nélkül, több árajánlatból választott kivitelezővel 
valósult meg. A szerződés június 1-jén köttetett 2.463 E Ft összegre, július 15.-ei teljesítési 
határidővel. A hiánypótlással 2005. augusztus 15-ig elkészült beruházásra kifizetett összeg 
2.507 E Ft volt, a külön műszaki ellenőri számlával együtt.    
- Hálózati vízre nyomásfokozó létesítése   
A tervezési szerződést 2004 májusban, 1.681 E Ft összeggel kötöttük meg és fizettük ki a 
feladat teljesítését követően. A kivitelezés költségéhez szükségesen 5.100 E Ft forrás 
kiegészítést hagyott jóvá a Beruházási Főosztály az eredetileg előirányzott 5.000 E Ft–hoz. 
A munkát a közbeszerzési eljárásban összevontan kezeltük a Használati Meleg Víz ( HMV ) 
keverő felújításának munkájával. A kivitelezési szerződés a véghatáridőn és a szerződött 
összegen belül teljesült, 9.268 E Ft összeggel a műszaki ellenőri számlákkal együtt, 
amelynek a  pénzügyi teljesítése áthúzódott 2005. évre.  
- Dohányzó helyiségek elszívó rendszere   
Összevont  közbeszerzési eljárásban választottuk ki a székház alagsori tanácsterem és a 
Szervita téri WC-blokk felújítását és a dohányzó helyiségek elszívó rendszerének 
beruházását végző kivitelezőt. Az eljárás időigénye miatt az egyik részfeladatot képező 
elszívó rendszer kivitelezési szerződését 2004. májusban köthettük meg, 5.091 E Ft összegre 
és június végi határidőre. 
A kivitelezési szerződést határidőre és a vállalt költségen belül teljesítették, az 5.433 E Ft-os 
végszámla tartalmazza a műszaki ellenőri munkát is..  
- A III.- IV. emeleti iratkezelő helyiségek közötti iratfelvonó lift létesítése  
A beruházás határidőn és költségkereten belül (2.264 E Ft) valósult meg.   
- Informatikai eszközök beszerzésére 29.123 E Ft-ot, nagy értékű irodai eszközök 
beszerzésére 5.424 E Ft-ot fordítottunk.  
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- A minisztérium székházának külső nyílászárók cseréjének tervezési munkáit 1.080 E Ft 
értékben elvégeztettük.  
 
A 2004 évi felújításokra biztosított előirányzat 40.000 E Ft volt 
Ebből: 
- Elektromos felújítás (14.043 E Ft) világítás felújítás tervezésére, elindítására. A székház 
világítás felújításának 55 millió Ft költségére tekintettel csak szakaszos, több évig tartó 
munkát tervezhetünk, mivel másképp nem teremthető rá fedezet. 2004-ben a munka 
tervezésére és a kivitelezés elindítására volt lehetőség. Egy szint felújítása elkészült 2005. 
február 28-ig, 11.832.759 Ft kivitelezési költséggel, amely az augusztusban elkészült tervek 
1.875 E Ft és a műszaki ellenőrzés 200 E Ft költségével együtt 14.043 E Ft kiadást jelentett. 
Abból 2004-ben 1.875 E Ft lett kifizetve, a további kifizetések áthúzódtak 2005. évre.  
2005-ben nem rendelkezünk felújítási előirányzattal, ezért legfeljebb esetleges maradvány, 
vagy év közbeni forrás-átcsoportosítás révén folytatódhat a felújítás. 
 
- Gépészeti berendezések felújítása  
A használati meleg víz (HMV) keverő felújításának tervezésére, közbeszerzési eljárást 
követően 2004. májusban szerződtünk 550 E Ft összeggel. A kivitelezéshez előirányzott 
10 millió Ft–ot a Beruházási Főosztály 3 millió forinttal egészítette ki, a szükséges fedezet 
előteremtése céljából. Az egyszerű közbeszerzési eljárásban (a víz-nyomásfokozó beruházás 
munkájával összevont ajánlatokból erre a munkára) kiválasztott kivitelezővel kötött 
szerződés összege: 10.597 E Ft, a teljesítési határidő pedig 2005. január 17. volt. A 
kivitelezési szerződés a véghatáridőn és a szerződött összegen belül (műszaki ellenőri kts-el 
együtt 11.280 E Ft) teljesült. 2004-ben 3.658 E Ft került kifizetésre. 
- Az OPKM által bérelt pincehelyiség padlózata megsüllyedt, a helyreállítására 10.450 E Ft-
ot terveztünk a felújítási keretből, a kötelezettségvállalás, a szerződés megkötése megtörtént, 
kifizetésre 2004-ben csak 75 E Ft került. 

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése. 

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai. 

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai. 
 

A minisztérium bevételei a következő főbb tételekből tevődnek össze: 
1) költségvetési támogatás;  
2) működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek (az államháztartáson belülről és 

kívülről), 
3) felhalmozási és tőke jellegű bevételek,   
4) intézményi működési bevételek. 

Részletezve: 

1)  A felügyeleti szervtől kapott támogatás: 4.390.552 E Ft. 

2)a A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről: 252.343 E Ft 

- az EISZ adatbázis hozzáférésére biztosított 5/24 fejezeti kezelésű előirányzatból az 
MTA-tól és a Kutatás-fejlesztés Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodától átvett 
pénzeszköz, összesen: 205.709 E Ft, 

- az OMAI-tól (Munkaerő Piaci Alapból) átvett pénzeszköz, megbízási díjakra: 1.750 E Ft, 

- és különböző fejezeti kezelésű előirányzatok maradványai, amelyeket átadott 
pénzeszközként utaltak át. 
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2)b Működési célú pénzeszköz átvétel háztartáson kívülről: 23.132 E Ft 

- EU munkaprogramon nyert pályázati hozzájárulás: 19.929 E Ft 

- a Suli Nova Kht-től megállapodás alapján átutalt Akreditációs díjbevétel, amely az OM 
feladathoz kapcsolódó kiadásainak fedezetét biztosítja. 

3)a Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: 46.552 E Ft 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványai, amelyek pénzeszközátadással kerültek az 
OM igazgatási költségvetésbe. 

3)b Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 8.482 E Ft 

- A minisztérium értékesítette a HANWHA Bank Rt-ben volt részesedését 4.000 E Ft 
értékben, a 3.1.pontban ismertetett vagyongazdálkodási koncepciónak megfelelően. 

- Három darab, műszakilag elhasználódott, magas futásteljesítményű gépjármű 
értékesítéséből 4.360 E Ft folyt be. 

- Egyedi engedélyezések alapján 3 db mobiltelefont és egy notebook-ot értékesítettünk. 

4)  Az intézmény működési bevételei összesen 142.718 E Ft-ot tesznek ki. Abból: 
Az alaptevékenységünk bevételéből befolyt összeg 61.583 E Ft, amely az alkalmazottak 
tandíj és a lakhatási költség térítéséből és a szakképzés szakértői, a tankönyvbírálati és a 
bizonyítvány-, diplomahonosítási díjakból tevődik össze. 
Az alaptevékenységünkkel összefüggő egyéb bevételek összege 36.941 E Ft. 
A műszaki pályázati dokumentációk díjbevételéből a fénymásolásért fizetett térítésekből, 
ajánlati biztosítékokból, a TB 1%-os térítéséből, a továbbszámlázott közüzemi 
díjbevételekből tevődik össze. 
Az intézmény egyéb sajátos bevételei 36.672 E Ft összeggel. Az a minisztérium épületében 
bérbe adott helyiségek bérleti díjából, a szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú 
igénybevételének térítési díjaiból és a feleslegessé vált készletek értékesítéséből folyt be. 
A bevételek között került kimutatásra továbbá a fenti tételekhez kapcsolódó ÁFA bevétel 
7.464 E Ft, És 58 E Ft kamat bevétel. 
 
A működési bevételünk tervezésénél figyelembe vettük, hogy az előre meghatározott 
(kötött) bevételi előirányzat összességében a várható teljesítést jelentős mértékben 
meghaladja. Ezért a jelentős többletet az alaptevékenység bevétele tételen terveztük. Ennek 
eredményeképpen a ténylegesen befolyt bevételek a tervezettől nagy összeggel elmaradtak. 
Az összes többi bevételünk a tervezett mértéknek megfelelően, illetve azt túlteljesítve folyt 
be, összességében mégis 114 M Ft bevételi lemaradásunk keletkezett. 
A különkezelt pénzeszközökben 14.363 E Ft bevételi túlteljesítés keletkezett. Az „Oktatás 
és Képzés 2010” EU munkaprogram 2005. évi nemzetközi akciótervéhez benyújtott 
pályázat alapján nyert projektek fedezete december hónapban érkezett a minisztérium 
számlájára. Az utalás időpontját pontosan nem ismertük, ezért bevételi előirányzatot nem 
módosítottunk. 

2.2.3. Adósság-behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan 
követelések állománya. 
Év végén a valutapénztár „követelések és kötelezettségek” állományát a belső 
szabályzatokban foglalt szempontok szerint értékeltük. A követelések és kötelezettségek 
elismert általános forgalmi adót is tartalmazó, illetve a bíróság által megítélt állománya 
szerepel a mérlegben. 
A követelések állományából 22 E Ft behajthatatlan, kis összegű követelés került leírásra, 
mivel a behajtásra tett intézkedéseink hatástalannak bizonyultak.   
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A behajtásra felszólító levelekkel intézkedünk háromszor egymást követően, ha az 
eredménytelen, akkor jogi intézkedésekhez folyamodunk. (fizetési meghagyás, illetve 
bírósági eljárás). Az elmúlt évben lakáskölcsön tartozás-hátralék miatt, illetve vissza nem 
fizetett kiküldetési előleg ügyében kellett jogi intézkedéseket foganatosítanunk. 

 
 
2.3.  Előirányzat-maradvány  
2.3.1. A 2003. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei. 
 
 Az OM igazgatás 2003. évi maradványa 970.880 E Ft. Abból (az előző évi beszámoló 

maradvány-kimutatása alapján) 65.241 E Ft önrevíziós befizetési kötelezettségünket az év 
folyamán befizettük a központi költségvetésbe; további 32.629 E Ft befizetési 
kötelezettséget pedig végleges feladatelmaradás miatt teljesítettünk.  

 A maradvány fennmaradó összege, 873.010 E Ft, az előző évi kötelezettségvállalások 
alapján jóváhagyottan került felhasználásra. 

 
2.3.2. A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai. 

 
A 2004. évi előirányzat-maradvány összege 455.761 E Ft, abból 442.059 E Ft   
kötelezettségvállalásokkal terhelt maradvány.  
A különkezelt pénzeszközök maradványa: 287.901 E Ft. 
Ebből: 13.702 E Ft a fejezeti kezelésű előirányzatokból év közben lehelyezett pénzeszközök 
maradványából keletkezett befizetési kötelezettség, amely az alábbi két tételből tevődik 
össze:  
9.799 E Ft meghatározott célra rendelkezésre bocsátott támogatás teljesítés nélküli összege.  
3.903 E Ft pedig munkaadókat terhelő járulék-maradvány, amely nem áthúzódó személyi 
juttatás kifizetésekhez kapcsolódik, ezért jogszabály alapján elvonandó. 
A fennmaradó 274.199 E Ft megbízási-, szakértői díjakra, azok járulékaira, különböző 
szolgáltatási feladatokra, szállítói kötelezettségekre és beszerzésekre szerződésben, 
megállapodásban, visszaigazolt megrendelésben lekötött előirányzat maradvány. 

Az igazgatási alcímen keletkezett maradvány összege 167.860 E Ft, amelyből 40.667 E Ft-ot 
személyi juttatásra kötöttünk le (a 2004. évi létszámcsökkentés áthúzódó kiadásaira, a 
2004/05-ös tanév tanulmányi szerződésekre, a december hónapban kiadott étkezési jegyek 
kifizetésére, megbízási díjakra és napidíjakra). A személyi juttatásokhoz kapcsolódó 
munkaadói járulékok kötelezettségvállalásának összege: 10.474 E Ft. 

A dologi kiadások maradványa, 78.918 E Ft, teljes mértékben kötelezettségvállalással 
terhelt, a 2004. évet terhelő szállító állomány kifizetésre, vállalkozókkal kötött jogi, 
szakértői, egyéb tevékenységek megbízási szerződéseinek finanszírozására közüzemi díjak, 
postaköltségek, folyóirat előfizetések finanszírozására teremt fedezetet. 

A felhalmozási kiadások maradványa 37.801 E Ft, amelynek nagyobb része felújításra, 
kisebb része intézményi beruházásra lett lekötve. 
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 Egyéb 
 
3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon 

állományváltozásának értékelése, a 2004. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, 
a befolyt bevétel és felhasználása. 

 
2003. év második felében a minisztérium vezetése elfogadta a Gazdálkodási Főosztály 
előterjesztésében készült vagyongazdálkodási koncepciót. A koncepció alapgondolata az, 
hogy a minisztérium vagyonához csak a feladatainak ellátásához szükséges vagyontárgyak 
tartozzanak. Ennek megfelelően csak az ágazat-igazgatási tevékenységhez szükséges 
vagyontárgy-beszerzésre, bővítésre kell törekedni, a dolgozók munkahelyi körülményeit, 
közérzetét javító feltételek megteremtése, eszközök beszerzése mellett.  
A bérlemény-gazdálkodás a kincstári vagyon kezelői jogával bíró szervezetek, így a 
minisztériumok esetében is sajátosan értelmezhető. Nem lenne indokolható, ugyanis az, ha 
az alapfeladat elvégzéséhez szükségesnél jelentősen nagyobb, bérbe adható területtel 
rendelkeznénk. Bérlőként tehát első sorban a tárca érdekkörében tevékenykedő ún. 
háttérintézmények, illetve a minisztériumnak szolgáltatást nyújtó szervezetek jöhetnek 
számításba, esetükben viszont a piaci árak érvényesítése egyéb gondokkal is járhat.  
A koncepció jegyében 2004-ben a „profil tisztítását” szolgáló intézkedések történtek. KVI 
engedéllyel térítésmentesen átadtunk a Kincstári vagyoni körön kívül gazdálkodó 
önkormányzatoknak a feladatkörükhöz kapcsolódó ingatlanokat, 8 különböző településen, és 
egy esetben a Nemzeti Földalap részére, (földterület, pedagógus-telkek, lakások iskolák). 
További hat telek, ingatlan a KVI részére, lett felajánlva és átadva. A Földhivatali 
egyeztetések során „feltárt” azon ingatlanok, amelyeknek a kezelői joga a minisztérium 
javára van bejegyezve, de azokat a minisztérium nyilvántartásai nem tartalmazták, fellelt 
többletként nyilvántartásba kerültek. A fellelt ingatlanok teljes körű átadása 2005-re is 
áthúzódik. 
Intézkedtünk a korábban hasznosításra átadott ingatlanok, eszközök kezelői jogának 
átadására is, a használó központi költségvetési szerv részére. A Professzorok Háza 
használatában lévő irodaház épülete (Ajtósi Dürer sor 19-21.) és további eszközök 
(fénymásolók, képek) kerültek átadásra. Az Oktatási Minisztérium Szolgáltató 
Intézményének átadtuk a használatában lévő számítógépeket.  
A 2004. január 1-jén megalapított Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnak átadtuk 
székhelyüket, a Szervita tér 8. szám alatti irodaépület, valamint a hivatal feladatellátásához 
szükséges, korábban az Oktatási Minisztériumban használt vagyonelemeket (számítógépek, 
fénymásolók, képzőművészeti alkotások stb.). Az átadást megelőzően a felesleges, 
elhasználódott eszközöket selejteztük. 
Az informatikai eszközök (hardverek, szoftverek) körében is jelentős mértékű selejtezés 
történt. A minisztérium által már nem használt, vagy használhatatlan szoftverek mellett az 
elavult számítógépeket is leselejteztük. A még használható, működőképes gépeket (121 db) 
sorsolás alapján kiosztottuk a minisztérium dolgozói között. 
 
A 2003-ban lezárult két éves leltározási ciklus kiértékelése megtörtént, a leltáreltérések a 
nyilvántartásban átvezetésre kerültek. A leltározás során jelentős hiány mutatkozott főleg a 
számítástechnikai eszközöknél. A kutatómunka és a hosszas egyeztetések dacára sem került 
elő ezen eszközök egy része. Az informatikai területen a nagymértékű fluktuáció- és az 
eszközök átadás-átvételének hiányosságai, annak dokumentálatlansága miatt nem volt 
megállapítható egyértelműen a felelősség, ezért engedélyeztettük az – egyébként „0”–ra leírt 
- eszközök „kivezetését” leltárhiányként. A tulajdonvédelem megerősítése és a felelősség 
megállapíthatósága érdekében döntés született arról, hogy minden számítástechnikai eszközt 
(az ún. asztali gépeket is) a használója nevére szólóan kell nyilvántartani. 
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Egy alkalmazottunk gépkocsijából, nevére vett hordozható számítógépet tulajdonítottak el, 
amit a rendőrségi határozat alapján kivezettünk nyilvántartásunkból. A dolgozó megtéríti a 
minisztériumnak a számítógép könyv szerinti értékét. 
A felújítások, beruházások befejezését követő állományba vételnél azt az elvet alkalmaztuk, 
hogy az „aktivált állomány” az épület kezelőjénél kerüljön nyilvántartásba vételre, akkor is, 
ha a beruházást, felújítást nem ő végezte. Ezekben az esetekben „folyamatban lévő 
beruházás-felújításként” adtuk át a kezelői jogot gyakorló központi költségvetési intézmény 
részére. 
Három darab elhasználódott magas futásteljesítményű gépjárművet értékesítettünk, ezek 
helyébe két darab mikrobusz került beszerzésre. Az újonnan beszerzett járműveket is 
átadtuk üzemeltetésre az Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézményének. 
 
A minisztérium eszközállományának nettó értéke összességében: 4.296.378 E Ft-ról (2003. 
év) 4.023.032 E Ft-ra csökkent. A csökkenés nem volt jelentős mértékű az immateriális 
javak körében, legnagyobb mértékben csökkent az üzemeltetésre átadott eszközök 
állománya 213.454 E Ft-tal, mivel a korábban üzemeltetésre átadott épületek kezelői joga 
átadásra került az üzemeltető központi költségvetési szerv részére, és csökkent a gépkocsik 
száma is. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó állománya az előző évhez képest  
139. 755 E Ft-tal csökkent.  
A bemutatott vagyonváltozást a szervezeti változás és a takarékossági intézkedések 
indokolják. A használatban lévő 0-ra leírt eszközök állománya a selejtezések és a 
leltárhiányok kivezetését követően jelentősen csökkent, ezért és az új eszközök 
beszerzésének köszönhetően az eszközök korszerűségi mutatója jelentősen javult a  
2003. évhez képest.  

 
 
3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó közhasznú társaságok, 

gazdasági társaságok. 
 

          3. számú táblázat 

            E Ft 

Állami tulajdonú 
részesedés Gazdálkodó szervezet 

megnevezése aránya 
% 

2004. évi 
könyv szerinti 

záró érték 
Multinova Kft.     100,0        10 000 
Suli Nova Közoktatás-
fejlesztési és Pedagógus-
továbbképzési KHT     100,0 110 000 
Diákbónusz Kht.       75,0        11 100 
ESZA Kht.       24,0        13 420 
EDUCATIO Kht.     100,0     3 000 
Zánka Kht.       49,0      204 490 
96’ Beruházásszervező és 
Fővállalkozó Kft.     100,0 

 
       56 073 

Összesen:      408 083 
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3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, a 

kölcsönben részesítettek száma 
 

2004-ben a minisztérium Lakásügyi Bizottságának javaslata alapján, a Közigazgatási 
Államtitkár jóváhagyásával 9 fő részesült összesen 11.000 E Ft kölcsönben. 
 
- 2 fő az első lakás megszerzéséhez összesen:                  3.000 E Ft 
- 3 fő a lakás cseréjéhez illetve nagyobb lakás vásárlásához összesen:               3.000 E Ft 
- 2 fő korszerűsítéshez:                     1.000 E Ft 
- 2 fő családi ház építéséhez áthúzódó kölcsönben részesült összesen:               4.000 E Ft 
Összesen 9 fő                     11.000 E Ft 
 
A minisztérium lakásalap számlájáról 2004-ben kölcsönként 13 fő részére 14.340 E Ft 
ténylegesen és 2 fő részére 3.000 E Ft „úton lévő” kölcsönként (ügyintézésük folyamatban) 
lett kifizetve. Ezek között a kifizetések között található még az előző évben megítélt kölcsön 
áthúzódó kifizetése (7 fő) is  
 

3.6. Az Európai Uniós programok keretében elvégezett vagy megkezdett feladatok és az ezzel 
kapcsolatos ráfordítások 

Az Európai Unió 5.567 E Ft-tal járult hozzá utólagosan, az elszámolást követően az Oktatási 
és Képzési munkaprogramja hazai megvalósulása érdekében 2004-ben szervezett 
konferencia költségeihez. 

Az év végén további 14.363 E Ft, az „Oktatás és Képzés 2010” EU munkaprogram  
2005. évi nemzeti akcióterv pályázata alapján megnyert támogatás érkezett a minisztérium 
számlájára. 
A pályázat szerint az EU 75%-ban járult hozzá tíz oktatási témájú projekt végrehajtásához, a 
többi pénzt a minisztérium különböző szakmai területei (informatika-, nemzetközi-, 
közoktatás-, felsőoktatás) biztosítják, mint önerőt. Az összességében 25%-os hozzájárulást 
jelent, de átmenetileg az EU-s támogatási összeg 20%-át is meg kell előlegezni, mivel az 
csak a projektek teljesítését és elszámolását követően térül meg. A 2004. év végén átutalt 
pénz, a 14.363 E Ft tehát az összes támogatásnak még csak a 80%-a. A projektek 
megvalósítására 2005-ben kerül sor. 

 
 
4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése 
 

A Gazdálkodási Főosztály elmúlt költségvetési esztendejének gazdálkodását a következő 
körülmények befolyásolták: 

- előrelátható és előre nem látható, „érezhető mértékű” költségvetési elvonások, 
- a korábbi esztendőkhöz képest szigorúbb takarékosságra kényszerülés, 
- szervezet-átalakítás (amely inkább közvetve) és létszámcsökkentés, amely viszont 

közvetlenül érintette a főosztályt, 
- a főosztályvezetői poszt váratlan, tragikus eset miatti megüresedése, 
- a hiányzó főosztályvezető helyettesítése és a már említett nehezebb gazdálkodási 

körülmények miatt jelentős plusz munka hárult a főosztályvezető-helyettesre és az 
osztályvezetőkre, 

- új főosztályvezető beállása, a hasonló helyzetekből következő „összeszokás” nehézségei, 
- az államigazgatás ellenőrzési feladataira hivatott „külső” szervek (ÁSZ, KEHI) valamint az 

OM „belső” Ellenőrzési Főosztályának egyidejű, részben „átfedésben lévő” ellenőrző 
tevékenységének kiszolgálása, 
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- a 2005. évi (a 2004. évinél reálértékben is szűkösebb) igazgatási költségvetés „előrehozott” 

előkészítése, a valószínűsíthető hiány megszüntetéséhez források keresése, 
- a 2004. évi takarékossági intézkedések markánsabb továbbfejlesztése, azok elfogadtatása. 

 
Az előbb jellemzett körülmények közepette és az azokból következő nehézségek dacára a 
Gazdálkodási Főosztály a tevékenységét szabályozó törvényeknek és alacsonyabb szintű 
jogszabályoknak, valamint a belső szabályozásnak megfelelően végezte munkáját, 
fenntartva az Oktatási Minisztérium működőképességét, likviditását.  
Az igazgatási költségvetést egyensúlyban tartotta, az államháztartás illetékes szervezeteinek 
időben és rendben befizette kötelezettségeit, járandóságait beszedte, a gondjaira bízott 
kincstári javakkal legjobb tudása szerint gazdálkodott.   
 
Törekedett arra, hogy vagyon-portfolióját rendbe tegye, a vagyonát pontosabban és 
rendszerezettebben számon tartsa, a feleslegtől megszabaduljon. 

 
Az eleve szűkös és év közben elvonásokkal csökkentett beruházási és felújítási forrásait, ha 
szükséges volt, közbeszerzési eljárással előkészített kivitelezési folyamattal használta fel, 
ellenőrizhetően és korrekt műszaki tartalommal. A munkák egy része a későbbi ütemezéshez 
illeszthető, vagy azokat előkészítő jellegű volt. 

 
 
 

Budapest, 2005. május 9. 
 
 
 
             Rétesi Róbertné      Pálfi Ferenc 
              osztályvezető               főosztályvezető 
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