Beszámoló
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
2008. évi költségvetésének teljesítéséről
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2008. évre vonatkozó előirányzatait, valamint
a teljesítési adatokat a következő táblázat szemlélteti.
Megnevezés

Módosított

Eredeti

Teljesítés
08.12.31.

Teljesítés
07.12.31.

1 728 385

előirányzat
Rendszeres személyi juttatások
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok
Készletbeszerzés

1 735 617

1 737 241

1 708 916

55 084

180 482

194 384

63 219

75 700

106 249

121 700

91 734

193 102

124 746

109 429
106 303

19 999
2 008 100

47 100
2 195 816

38 759
2 158 539

2 200 438

612 200

671 743

664 084

672 970

124 000

108 613

92 930

82 842

Kommunikációs szolgáltatások

205 120

205 120

191 999

185 987

Szolgáltatási kiadások

347 480

351 475

309 361

304 814

9 000

9 000

7 968

8 984

Vásárolt közszolgáltatások

265 000

267 322

257 237

272 981

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

58 800

48 800

49 299

33 896

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

2 000

4 000

3 528

2 385

Általános forgalmi adó összesen

410 000

430 800

445 379

432 890

Különféle költségvetési befizetések

1 416 800

1 416 800

1 416 800

1 665 300

Adók, díjak, befizetések
Dologi kiadások ktsg.vetési befiz nélkül

101 000
1 522 400

109 000
1 534 130

98 902
1 456 603

1 425 217

2 939 200

2 950 930

2 873 403

3 090 517

0

6 880

5 500

2 750

246 500

246 500

81 437

97 274

Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások összesen
Kölcsönök nyújtása
Pénzeszközátadás (243800+2700)
Felújítási kiadások
Felhalmozási kiadások

10 000

16 000

15 501

6 046

144 000

527 000

125 046

139 886

49 816

24700

5 960 000

6 614 869

5 973 326

6 234 581

4 561 300

4 560 800

4 565 715

688 700

688 700

602 060

4209127
777 214

0

500

277

10 209
1 096 492

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Kiadások összesen
Hatósági bevételek
Egyéb bevételek
Felhalmozási bevételek
Támogatások

100 438

710 000

1 357 259

1 357 259

0

6 880

5 464

2 719

-90 693

435

6 440 131

6 096 196

Kamat

49

Kölcsönök visszatérülése
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Előző évi maradvány
Bevételek összesen

730
5 960 000

6 614 869

A kiadási, bevételi oldal fő száma 5 960 000 eFt, a központi költségvetési befizetési
kötelezettség törvényben rögzített összege 1 416 800 eFt, a GKM által előírt befizetési
kötelezettség 243 800 eFt volt.
Mind a kiadási, mind a bevételi oldal összességében az előirányzatoknak megfelelően alakult.
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I. Kiadások
1. Személyi juttatások
A személyi juttatások alakulását befolyásolta a 2008. január 1.-vel végrehajtott 5 %-os
illetményemelés, valamint az, hogy az előző évtől eltérően a 13 havi illetmény kifizetésre
került a tárgyév során.
A tényleges létszám az év során az engedélyezett létszám alatt maradt. Az átlagos statisztikai
létszám mindösszesen 467 fő volt. A rendszeres személyi juttatások előzőekből következő
megtakarításából az év során a jutalom előirányzatot megemeltük. Így kerülhetett sor - 2005
óta először- arra, hogy a megnövekedett feladatok ellátására fordított többletmunkát a Hivatal
vezetése jutalommal elismerje.
A Hivatal 2008. évtől kezdődően részlegesen (nem terjedt ki a Hivatal összes
munkavállalójára) az új teljesítményértékelési rendszer (TÉR) szabályait alkalmaztuk a
munkatársak tevékenységének értékelése során. A teljesítményértékelési és ösztönzési keret
kormány végrehajtási hatáskörben történő módosítása után támogatási előirányzatunkat a PM
12 526 eFt összegben emelte meg (személyi juttatások: 9 489 eFt, járulékok: 3 037 eFt), a
további 35 581 eFt-ot saját költségvetésünk terhére kellett számfejtenünk, annak érdekében,
hogy munkatársaink megkapják a TÉR alapján jutalmukat.
Végkielégítést nem terveztünk, mivel központilag elhatározott létszámleépítés 2008. évben
nem volt, az egyéb okból bekövetkezett felmentések (pl.: nyugdíjazások) miatt 19 157 eFt
végkielégítést fizettünk ki távozó munkatársaink részére. Tájékoztatásul: a 2007. évben a
létszámleépítésekkel megnövelt felmentések száma miatt 77 709 eFt volt a végkielégítés
összege.
Jubileumi jutalom kifizetésére 41 427 eFt összegben került sor.
A belföldi és külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak a kiküldetések növekvő száma
miatt 15 154 eFt összeget tettek ki.
A ruházati költségtérítés összege az előző évhez hasonlóan 38 618 eFt volt.
Üdülési hozzájárulásra vonatkozó eredeti előirányzatot a 2008. évi költségvetés nem
tartalmazott, mivel azonban a 2008. január 1.-vel életbe lépett cafeteria rendszer egyik
juttatási formája volt, ezért intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással
előirányzatot alakítottunk ki ebben a kiadáscsoportban. Az év során4 240 eFt üdülési
hozzájárulást fizettünk ki.
Közlekedési költségtérítést 38 867 eFt összegben fizettünk ki. A kiadások előző évi szinthez
képest tapasztalható növekedését a különböző közlekedési eszközök bérlet-, és jegyárainak
2008. január 1.-től bekövetkezett áremelkedése okozta.
Az étkezési hozzájárulás kiadása az előirányzatnak megfelelően alakult 33 590 eFt
összegben. Az étkezési hozzájárulás is egyben a cafeteria rendszer részét is képezte.
Az egyéb költségtérítés, amelynek keretébe tartozik a szemüveg költségtérítés, az autópálya
matrica költségei saját gépjármű hivatali használatával összefüggésben, valamint a banki
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költségek térítése, a cafeteria rendszer részeként az internet előfizetések költsége -795 eFt - a
kulturális utalvány -505 eFt, összességében 6 669 eFt volt, amely összeg az előirányzathoz
képest magasabb, az előző évhez képest alacsonyabb összegben realizálódott.
A szociális jellegű juttatások körébe tartozik a szociális segély, temetési segély, és ide
tartozik az iskolakezdési támogatás, amelyet a cafeteria rendszer része volt, és amely 857 eFtban teljesült. A szociális támogatásokra 2008. évben összesen2 763 eFt-ot fordítottunk.
Az állományba nem tartozók juttatásai között jelentek meg a megbízási szerződéssel
foglalkoztatottak 15 385 eFt, valamint a felmentési idejüket töltő munkatársak felmentési
időszakra jutó bére 20 695 eFt összegben.
A járulékok alakulása a járulékalapot képező személyi juttatások függvénye.
2. Dologi kiadások.
A dologi kiadások összességében az előző évhez képest csökkentek, ez a tény azonban
egyértelműen a 2007. és 2008. évre előírt központi költségvetési befizetési kötelezettség
csökkenéséből adódik.
A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak előző évhez tapasztalható növekedését az
okozta, hogy az internet használat költségei az előző évhez, valamint az előirányzathoz képest
is megnövekedtek. Ennek oka, hogy kiépült az internetes adatátvitel kiterjesztését lehetővé
tevő GTS Datanet rendszere 15 360 eFt összegben. Ezzel együtt a internet hozzáférésre
fordított kiadásaink összege 25 287 eFt volt.
A szolgáltatási kiadások körébe tartozó bérleti és lízing díjak a régiós hatóságok
összeköltözései következtében mind az előző évhez képest, mind pedig az előirányzathoz
képest csökkentek, 17 705 eFt-ban teljesültek.
A gázenergia szolgáltatásra fordított kiadásaink összege - 20 874 eFt - a 2007. évről 2008.
évre bekövetkezett gázáremelések hatását tükrözi.
A villamosenergia szolgáltatás költsége az előző évhez képest hasonló, 19 115 eFt, az
áremelések hatását ellensúlyozza a régiós hatóságok összeköltözése miatti
költségmegtakarítás.
Ugyanez mondható el a távhő-, és melegvíz szolgáltatás kiadásairól, - 5 908 eFt, valamint a
víz és csatornadíjakról - 1 604 eFt - amelyek az előző évhez, és az előirányzathoz képest is
csökkentek.
Az egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások az előző évhez képest emelkedtek, az
előirányzathoz képest is magasabb összegben 180 047 eFt-ban teljesültek. Ennek oka többek
között a postai szolgáltatások áremelkedése.
A reprezentációs kiadások évek óta minimális összegben kerülnek tervezésre, és a teljesülés
is hasonlóan visszafogott, 1 852 eFt.
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2008. évben a Hivatal - fennállásának 10 évfordulójára – megjelentetett egy kiadványt,
melynek a célja a Hivatal bemutatása. A kiadvány költségei jelennek meg nagyobb részt a
propaganda kiadások között, melyek 1 814 eFt-ban teljesültek.
3. Központi költségvetési befizetés.
A különféle költségvetési befizetések soron a költségvetési törvény által a Hivatalra
kötelezően előírt befizetési kötelezettségünk teljesítése szerepel 1 417 eFt értékben.
4. Munkáltatói kölcsön.
Munkáltatói lakás vásárlás és építés támogatása címén a Hivatal 5 500 eFt-ot fizetett ki
munkavállalói részére. Az előző évhez képest tapasztalható növekedés oka az integráció miatt
bekövetkezett létszámnövekedés.
5. Befizetési kötelezettség NFGM részére.
A GKM által előírt befizetési kötelezettségünket 80 000 eFt értékben tudtuk teljesíteni.
6. Felújítás kiadások.
Felújításra összességében 12 917 eFt-ot fordítottunk.
Fontosabb felújítási munkák az év során az alábbiak voltak:
-

Budapest Margit krt. és Németvölgyi u. különféle építőipari munkák. – a munkák
befejeződtek
Miskolc homlokzat felújítás
Pécs festési munkák
Előkészület alatt a Németvölgyi u A. ép. klíma külső hűtőegység cseréje

7. Beruházási kiadások.
Beruházási programunknak legfontosabb részét képezte az informatikai eszközök beszerzése
36 138 eFt értékben, amely az elöregedett és egyre gyakrabban meghibásodó géppark
cseréjét, valamint az informatika munkatervében szereplő feladatokhoz szükséges fejlesztési
feladatokat szolgálta.
Tájékoztatásul megemlítjük a fontosabb informatikai fejlesztéseket:
EKG csatlakozás kiszélesítése: sávszélesség bővítés (átlagosan telephelyenként
2Mbit/sec), központi adatátviteli rendszer átalakítása.
EU E-government bővítés: elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése keretében a
hivatali egy ablak kialakítása.
Vezetői információs rendszer továbbfejlesztése (VIR rendszer).
A Net Regiszter elektronikus iktató tanúsított rendszer kiépítésének folytatása az ezt
előíró jogszabály értelmében.
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A hivatali portál fejlesztése kertében ügyfél elégedettségi felmérés elvégzése, ezt
követő kiértékelés eredményeként a portál módosítása.
A szakmai műszereket 30 191 eFt értékben szereztük be. Ezzel a mérésügyi területen több éve
elmaradt fejlesztések miatti technikai és technológiai lemaradásunkat kívántuk csökkenteni.
II. Bevételek.
1. Bevételi terv teljesítése.
A Hivatal 2008 évi bevételi tervét a hatósági tevékenység területén teljes mértékben
teljesítette, kismértékű elmaradás tapasztalható a kiegészítő tevékenységnél. Ennek
magyarázata, hogy a megnövekedett feladatokat változatlan létszámmal végrehajtó
hatóságaink minden kapacitást a hatósági feladatok megoldására és a terv teljesítésére
koncentráltak.
A bevételek hatóságok szerinti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

szervezeti egység
Gazdasági Főosztály
Metrológiai Főosztály
MMMBH Budapest
MMMBH Győr
MMMBH Miskolc
MMMBH Pécs
MMMBH Szeged
MMMBH Szfehérvár
MMMBH Debrecen
Műszaki Koordinációs és
Súlyosbaleset-megelőzési Főo.
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti
Hatóság
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő
Hatóság
összesen:

2008. évi bevétel teljesítése
Igazgatási Felügyeleti
szolgáltatási
jellegű
Bírság Szolgáltatások Összesen
díj
tevékenység
100 830
1 569 961
217 800
411 390
120 000
442 650
396 280
584 820

17 225
17 225
86 140 186 970
68 060 1 638 021
53 407 271 207
55 140 466 530
25 850 145 850
52 555 495 205
52 555 448 835
60 300 645 120

208 730

208 730

5 055

28 364 12 058

45 477

443 660
4 501 176

24 116
28 364 36 174

467 776
471 232 5 036 946

2. Költségvetési támogatásokból eredő előirányzat módosítások.
A költségvetési támogatásokat a 2008. év során, az alábbi jogcímeken kapott Hivatalunk:
2008. évi költségvetésben szereplő eredeti összeg:
7 10 000 eFt
2007.év után járó 13. havi illetményre:
80 159 eFt
2008. január 1-i illetményemelésre:
86 016 eFt
egyszeri 15 000 Ft-os illetménykiegészítésre:
8 791 eFt
előrehozott nyugdíjjal összefüggő felmentési költségre:
47 058 eFt
2007. év után járó13. havi illetmény 200évi részletének
kifizetésére:
- 357 eFt
5/6

eseti illetménykiegészítés II.ütem
eseti illetménykiegészítés elszámolása után
TÉR miatt
eszközbeszerzésre

12 830 eFt
236 eFt
12 526 eFt
400 000 eFt

3. Munkáltató kölcsönök törlesztése.
A munkáltatói támogatások törlesztéséből visszatérült 2007. évben összesen 5 464 eFt.
III.Végezetül, röviden összefoglaljuk, hogy a 2008. évi beszámolót kiegészítő szöveges
elemzés alapján megállapítható, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a
2008-as gazdasági évet a szigorodó költségvetésnek megfelelően, takarékos
költséggazdálkodást megvalósítva, a hatósági tevékenység területén a bevételi tervét teljes
mértékben teljesítve, 608 MFt-os maradvánnyal zárta.

Budapest, 2009. február 27.
Nánai Szűcs Dániel
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