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„Az új rendszerek új problémákat hoznak a 

világra. 

Folyomány: 

A rendszereket nem szabad szükségtelenül 

szaporítani, változtatni.” 

(Murphy) 
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Költségvetési  Felügyelet  

Előzmények:  Kincstárnoki  rendszer ( ≠  Kincstári Biztos ) 
 

2009. október  -  2010. június 

Részmunkaidős állás, PM – Kincstár vezetők 

 Minisztériumok és Alapok 

PM  közigazgatási  államtitkár vezette 

Kötelezettségvállalás 10 m Ft fölött 

Kiadások 10 m Ft fölött 

Bérek, jutalmak, havi költségvetési pozíció, éves pozíció prioritása 

Havi jelentési kötelezettség 



Magyar Államkincstár  
Költségvetési  Felügyelet  

A költségvetési felügyelők 2010. szeptember 15-étől három 

intézménynél kezdték meg a munkát: 
 

 Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem 

 Országos Sportegészségügyi Intézet 

 Munkaerőpiaci Alap 
 

2011-ben még 16, 2012. január 1-jével, valamint szeptember 1-jével 

további intézmények kerültek kijelölésre.  

Így jelenleg összesen 33 költségvetési szervnél vagyunk 

jelen: 

 20 felsőoktatási intézmény 

 5 országos egészségügyi intézmény 

 4 kulturális intézmény 

 3 szociális intézmény 

 1 elkülönített állami pénzalap 

 



Magyar Államkincstár  
Költségvetési  Felügyelet  

A költségvetési felügyelők jogállása, főbb feladatai 
(Áht. 39. §) 
 

 jogviszony a kormánytisztviselőkről szóló törvény alapján 

 szakmai felügyeletet az államháztartásért felelős miniszter 

gyakorolja 

 megbízásról és a megbízás visszavonásáról az államháztartásért 

felelős miniszter gondoskodik 

  

 kötelezettségvállalásra irányuló eljárások előzetes véleményezése 

 nagy összegű kötelezettségvállalások tekintetében kifogással élhet 
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A költségvetési felügyelők feladatai részletesen 
(Ávr. 61. §) 
 

 kötelezettségvállalásra irányuló eljárások előzetes véleményezése 

 10 millió Ft felett kötelező 

 10 millió Ft alatt bekérhető 
 

gazdálkodással összefüggő intézkedések előzetes véleményezése 

 költségvetési javaslat, maradvány-elszámolás 

 előirányzat-módosítás, átcsoportosítás, 

előirányzat-zárolás végrehajtására irányuló intézkedés 

előirányzat-felhasználási keret előrehozása 

 kormányzati tartalékból többletforrás igénye 

 eszközök értékesítése és selejtezése 
 

gazdálkodással kapcsolatos belső szabályzatok véleményezése 



Magyar Államkincstár  
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A költségvetési felügyelők intézkedési lehetőségei 
(Ávr. 61. §) 
 

 az előzetesen véleményezett kötelezettségvállalásra irányuló 

eljárás és a gazdálkodással összefüggő intézkedés tekintetében 

felfüggesztésre tehet javaslatot 

 költségvetés-politikai céloknak való megfelelőségre 

 szükségszerűségre 

 időszerűségre 

 forrásszükségletre 

 fedezet meglétére 

 kifizetés ütemezésére tekintettel 

 

 ha a fejezetet irányító szerv vezetője nem ért egyet, egyeztetést 

kezdeményez az államháztartásért felelős miniszterrel 

 az intézkedés mindaddig nem hajtható végre, amíg az érdemi 

egyeztetés nem történt meg 



Magyar Államkincstár  

Költségvetési Felügyelet 

A felügyelt felsőoktatási intézmények: 
 

 Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem (27,3 Mrd Ft) 

 kiegyensúlyozott gazdálkodás, alacsony tartozásállomány 

 a felügyelők a legmagasabb szintű gazdasági fórumokon is részt 

vesznek 

 2012-ben a felügyelők közreműködésével 1 Mrd Ft beruházás 

halasztása 

 erős kari gazdálkodás, megbízási szerződések rendszeres vizsgálata 
 

 Pécsi Tudományegyetem (59,9 Mrd Ft) 

 adósságállomány folyamatos figyelemmel kísérése, adósságspirál 

okainak feltárása (klinikai tevékenység kockázata) 

 karok virtuális megtakarításainak befagyasztása  

 klinikai veszteség mérséklésére való törekvés, 700 millió Ft-os 

megtakarítás intézkedési terv segítségével  
 

Corvinus Egyetem (11,3 Mrd Ft) 

 Egyetem döntési fórumain való aktív részvétel,  2013. évi ktgv. 

 kiadások visszafogása a főfelügyelő segítségével 

 hosszú távú egyensúlyt biztosító intézkedések támogatása 

316m – 776m –ig vezet az út 2012-ben 
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A felügyelt felsőoktatási intézmények: 
 

  Szegedi Tudományegyetem (67,4 Mrd Ft) 

 veszteséges karok kiemelt vizsgálata 

 egyes berendezések bérleti szerződése kapcsán a költséghatékonyság közös 

előtérbe helyezése 

 felügyelő támogatta a fogorvos-tudományi kar idegen nyelvű képzésének 

fejlesztését (ktg. hatékonyság vizsgálat ) 
 

 Nyugat-magyarországi Egyetem (9,2 Mrd Ft) 

 kötelezettségvállalás rendszerének fokozatos szigorítása 

 30 millió Ft-ot meghaladó összegben került sor a tervezett kötelezettségváll-ok 

elutasítására 

 100 millió Ft-os nagyságrendben intézkedési terv a megtakarításokra 

hullámzás   635m  és 1.3 Mrd adósság között 
 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (4,2 Mrd Ft) 

 az Egyetem gazdálkodását a megbízhatóság és a viszonylagos óvatosság 

jellemezte  

 2012-ben az adósságállomány jelentős csökkenése ( 2012.dec. 7 m Ft ) 
 



Magyar Államkincstár  
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A felügyelt felsőoktatási intézmények: 
 

 Semmelweis Egyetem (59,0 Mrd Ft) 

 Testnevelési Kar gazdálkodásának kiemelt figyelemmel kísérése; karbantartási 

szerződéseinek vizsgálata 

 közbeszerzés szervezeti átalakítása, a teljes beszerzési folyamat 

újraszabályozása a felügyelő részvételével 

 főfelügyelői közreműködéssel felgyorsult, hatékonyabbá vált a követelések 

behajtása 
 

 Debreceni Egyetem (57,2 Mrd Ft) 

 Egyetem döntéshozó fórumain való  részvétel 

 intézményfejlesztési terv módosítása és kiegészítése új elemekkel 

 135 m -  1.8 Md  forintig  rögös  az út 
 

 Kaposvári Egyetem (8,9 Mrd Ft ) 

 dologi, felhalmozási kiadások megtakarításában való   aktivitás 

 Egyetem likviditásának, adósságállományának  javulásában  közreműködés 

 a kiadások visszafogása  intenzív  Főfelügyelői  részvétellel 
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A felügyelt felsőoktatási intézmények: 
 

  Szent István Egyetem (13,7 Mrd Ft) 

különböző gazdálkodást érintő javaslatok alapján 210 millió Ft-nyi 

megtakarítás, illetve az adósságállomány csökkentése 34 millió Ft/hó-val 

 szabályzatok pontosításában való részvétel 

 veszteséges karok fokozott figyelemmel kísérése 
 

Károly Róbert Főiskola (2,1 Mrd Ft) 

 energiaracionalizálás, egyéb költségmegtakarítás révén összesen  68 millió 

Ft megtakarítás 

 2012. év során két takarékossági programban való közreműködés, a 

végrehajtás támogatása 
 

 Szolnoki Főiskola (1,3 Mrd Ft) 

 a súlyos likviditási helyzet miatt a főiskola gazdasági és szakmai vezetésével 

napi konzultáció minden gazdasági döntést érintően 

 takarékossági intézkedések ellenére sem volt szükség előzetes kötváll. 

visszautasítására 



Magyar Államkincstár  
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A felügyelt felsőoktatási intézmények: 
 

Széchenyi István Egyetem (8,1 Mrd Ft) 

 fejlesztések pályázatok révén valósultak meg, így az adósság növekedését az 

Egyetem el tudta kerülni 

 felügyelő javaslatára a szabályzatok  folyamatos aktualizálása, új beszerzési 

szabályzat 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem(22,8 Mrd Ft) 

 gazdálkodás tervszerűsége és tudatossága biztosította az Egyetem 2012. évi 

működésének kiegyensúlyozottságát és biztonságát 

 a vizsgálatra beterjesztett közbeszerzési ajánlati dokumentációk és 

szerződéstervezetek magas színvonala 
 

Miskolci Egyetem (12,5 Mrd Ft) 

elhalasztott kiadások   a dologi kiadások   terén  mintegy 32 millió Ft 

összegben a felügyelő javaslatára  

 szabályzatok naprakészségére az Egyetem nagy hangsúlyt fektet 
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A felügyelt felsőoktatási intézmények: 
 

Nyíregyházi Főiskola (4,5 Mrd Ft) 

 a szigorú, centralizált gazdálkodás miatt csak indokolt kötváll. benyújtása 

előzetes elbírálásra 

 jogszabályváltozások következetes átvezetése a belső szabályozásban 

294 m Ft    és  569 m Ft  közt  a 2012-es adósság 
 

Budapesti Gazdasági Főiskola (7,7 Mrd Ft ) 

 az intézményre a tudatos gazdálkodás a jellemző, takarékossági intézkedések 

2012-ben a Salgótarjáni Intézetben 

 év utolsó hónapjaiban számos intézményi szabályzat megújításra került 

O    Ft-os  adósság 
 

Eszterházy Károly Főiskola (5,0 Mrd Ft) 

kötelezettségvállalások  főként a PPP konstrukció havi elszámolásához, illetve 

Uniós támogatásokhoz kapcsolódtak 

 problémás a belső jogkörök szabályozottsága, amelynek tisztázására a 

felügyelő is felhívta a figyelmet (gazd.főig. hiány , hosszú  űr  után betöltve ) ) 
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A felügyelt felsőoktatási intézmények: 
 

Dunaújvárosi Főiskola (3,1 Mrd Ft) 

 a legnagyobb problémát a gazdálkodásban a PPP-vel kapcsolatos 

kötelezettségek jelentik (540 m Ft a PPP támogatás) 

 felügyelő javaslatára, a likviditás megőrzése érdekében a kötelezettség 

vállalásokban a szükségesség/időszerűség szempontok szerinti korlátozások 

léptek fel 
 

Eötvös József Főiskola (0,9 Mrd Ft) 

 az elmaradó bevételek pótlására, a gazdálkodási egyensúly helyreállítására 

az intézmény vezetése a felügyelő támogatásával figyelmet érdemlő 

intézkedéseket tett az év során 

 felügyelő javaslatára a likviditás megtartására mintegy 130 millió Ft kiadás 

elhalasztására került sor év végén 
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A felügyelt egészségügyi intézmények: 
 

Országos Idegtudományi Intézet (3,5 Mrd Ft) 

2012. év folyamán felügyelői javaslatra változtattak a keretgazdálkodás 

információs rendszerén 

 rendszeressé vált a kintlévőségek figyelése, beszedésükre folyamatosan 

intézkedtek 

adósság  átlagban  2012.   500 m Ft  ↔  2013. február  371 m Ft 
 

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (3,9 Mrd Ft) 

 szigorúan szabályozott működés, felügyelő naprakészen betekintést kapott 

a gazdálkodásba 

 új kontrolling rendszer került bevezetésre, melynek kialakításában  a 

felügyelő is operatívan vett részt 

Mátrai Gyógyintézet (1,4 Mrd Ft) 

 felügyelő közreműködésével több alkalommal sikerült mérsékelni a havi 

keretek túllépését 

 összességében közel 14 millió Ft megtakarítás, valamint a szanatóriumi 

szabad kapacitások jobb kihasználásával közel 10 M Ft többletbevétel 



Magyar Államkincstár  
Költségvetés i  Felügyelet  

A felügyelt egészségügyi intézmények: 
 

Balatonfüredi Állami Szívkórház (2,5 Mrd Ft) 

 az intézményi szabályzatok áttekintése megtörtént, az aktualizálásra 

vonatkozó javaslatokat az intézmény elfogadta, átvezette 

 felügyelői észrevétel alapján a fenntartónál alapító okirat módosítást 

kezdeményeztek 

 megkötött szerződések előzetes felügyelői vizsgálata során tett 

észrevételeket beépítették; kiegészítések történtek garanciális és 

vagyonkérdések vonatkozásában 
 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (2,5 Mrd Ft) 

 46 milliótól  250 millióig  ( 2012 ) 



Magyar Államkincstár  
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A felügyelt kulturális intézmények: 
 

 Pesti Magyar Színház (0,8 Mrd Ft) 

 az adósságállomány 2012. év végére a kritikus szint alá csökkent (120m-22m) 

 a felügyelővel közösen kialakított intézkedések megtakarításokat 

eredményeztek összesen  50 millió Ft értékben 
 

Magyar Nemzeti Levéltár (3,1 Mrd Ft) 

 likviditási problémák miatt különösen szigorú és takarékos gazdálkodást 

kellett folytatni 

 a megyei levéltárak beolvadása kapcsán szükségessé vált új SZMSZ, illetve 

új kötelezettségvállalási szabályzat kialakítása, melyek véleményezésében a 

költségvetési főfelügyelő is részt vett 

2012. vége  -  bérfizetési gondok  
 

 Nemzeti Művelődési és Közgyűjteményi Intézet (1,2 Mrd Ft) 

 a megvalósított konszolidációval csak az intézet alapvető működését biztosító 

szolgáltatások maradtak fenn 

 meglévő szerződések és új beszerzések felülvizsgálatával összesen  10 millió 

Ft megtakarítás 



Magyar Államkincstár  
Költségvetési  Felügyelet  

A felügyelt kulturális intézmények: 
 

  Iparművészeti Múzeum (0,7 Mrd Ft) 

 több esetben történt fedezethiány miatt kötelezettségvállalás elhalasztása, 

különféle szerződésekre vonatkozó jogszabály szerűségi észrevétel 

 a felügyelő felhívta a figyelmet a közüzemi tartozások priorizálására az 

egyéb szállítók követelésének kielégítésével, jelentős összegű készpénzes 

vásárlásokkal szemben 

 az észlelt hiányosságok  esetén  a  felügyelő igyekezett iránymutatást adni a 

gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében 



Magyar Államkincstár  
Költségvetés i  Felügyelet  

A felügyelt szociális intézmények: 
 

 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (2,7 Mrd Ft) 

 a szervezeti átalakulás során a felügyelő  az előirányzatok átadásáról szóló 

megállapodás megkötésekor tételes ellenőrzést végzett 

 kiemelt figyelem a projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások  

fedezetének meglétére 
 

EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Közp., Esztergomi Gyo. (1,4 Mrd Ft) 

 az alárendelt 7 gyermekvédelmi intézmény gazdálkodásának racionalizálását 

követően takarékos és átgondolt gazdálkodás 

 felügyelő támogatásával új szerződések; kedvező hatásuk 2013-ban várható 
 

 Károlyi István Gyermekközpont (0,3 Mrd Ft) 

 részben önállóan gazdálkodó intézmény; a személyi juttatások tekintetében 

csak a jogszabálynak megfelelő juttatások kerültek kifizetésre 

 a felügyelő felhívta a figyelmet a bevételek beszedése kapcsán az információ 

nem megfelelő áramlására az intézmény és a fenntartó között 



Magyar Államkincstár  
Költségvetés i  Felügyelet  

A felügyelt felsőoktatási intézmények tartozásállományának alakulása 

  millió Ft-ban 

Lejárt, elismert tartozásállomány 2012. február 2013. január 2013. február 

Pécsi Tudományegyetem 3 115 3 978 4 274 

Semmelweis Egyetem 0 277 484 

Szegedi Tudományegyetem 1 467 2 583 2 705 

Debreceni Egyetem 88 204 242 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 174 0 0 

Szent István Egyetem 115 347 218 

Budapesti Corvinus Egyetem 189 1 029 986 

Nyugat-magyarországi Egyetem 622 1 968 1 829 

Kaposvári Egyetem 658 596 743 

Széchenyi István Egyetem 0 0 0 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 31 64 36 

Károly Róbert Főiskola 28 31 49 

Szolnoki Főiskola 196 691 765 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 27 13 14 

Miskolci Egyetem 10 482 364 

Budapesti Gazdasági Főiskola 0 3 2 

Dunaújvárosi Főiskola 367 915 998 

Nyíregyházi Főiskola 341 820 883 

Eötvös József Főiskola 342 679 696 

Eszterházy Károly Főiskola 129 114 81 

ÖSSZESEN 7 899 14 794 15 369 



Magyar Államkincstár  
Költségvetés i  Felügyelet  

A felügyelt felsőoktatási intézmények 

tartozásállományának, támogatásának alakulása 
 

•A tartozásállomány megítélésénél figyelembe kell venni a támogatások 

alakulását is. 
 

•A felügyelt felsőoktatási intézmények tekintetében 2010-ről 2012-re 

átlagosan 12,2%-kal csökkent a támogatás volumene, amely abszolút 

összegben közel 21,7 Mrd Ft, 2013-ra további csökkenés (22 % ) 
 

• Az egyre szűkülő gazdasági mozgástérben a felügyelők szerepe 

különösen fontos  

• 2012. évi zárolások 

• 2013. évi nehézségek  ,  átalakítások , többletforrások 



Magyar Államkincstár  
Költségvetés i  Felügyelet  

A felügyelt felsőoktatási intézmények támogatásának alakulása 

  
Költségvetési támogatás 2010 tény 2011 tény 

2012 eredeti 
ei. 

2012 tény 2013. 
Csökkenés 2010-ről 

2012-re 
Csökkenés 2012-ről 

2013-ra 
Csökkenés 2010-ről 

2013-ra 

Debreceni Egyetem 21 735,8 20 793,3 18 535,3 19 461,7 14 597,8 10,5% 21,2% 32,8% 

Szegedi Tudományegyetem 19 292,5 18 302,1 16 688,1 17 320,4 12 434,3 10,2% 25,5% 35,5% 

Pécsi Tudományegyetem 17 812,6 16 855,3 14 760,7 16 276,5 10 799,8 8,6% 26,8% 39,4% 

Budapesti Műszaki és Gazdtud. Egyetem 15 629,3 15 646,2 13 407,1 14 574,1 12 153,7 6,8% 9,3% 22,2% 

Semmelweis Egyetem 12 022,9 11 196,6 9 081,7 11 981,7 7 793,3 0,3% 14,2% 35,2% 

Nyugat-magyarországi Egyetem 10 359,4 9 365,3 7 311,4 8 004,5 5 149,3 22,7% 29,6% 50,3% 

Szent István Egyetem 9 519,2 8 730,8 6 903,0 7 519,7 5 388,5 21,0% 21,9% 43,4% 

Budapesti Corvinus Egyetem 8 957,2 8 900,1 6 973,2 7 564,6 5 320,5 15,5% 23,7% 40,6% 

Széchenyi István Egyetem 4 408,9 4 338,0 4 116,5 3 952,4 3 565,5 10,4% 13,4% 19,1% 

Kaposvári Egyetem 3 860,5 3 613,8 3 177,7 3 198,0 2 302,6 17,2% 27,5% 40,4% 

Liszt Ferenc Zeneműv. Egyetem 2 439,8 2 386,4 1 921,8 2 178,9 1 719,8 10,7% 10,5% 29,5% 

Károly Róbert Főiskola 2 046,9 1 740,4 1 211,5 1 263,3 805,9 38,3% 33,5% 60,6% 

Szolnoki Főiskola 1 860,0 1 547,3 900,5 1 268,1 445,5 31,8% 50,5% 76,0% 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 20 818,9 19 807,5 17 906,5 19 459,9 13 443,0 6,5% 24,9% 35,4% 

Miskolci Egyetem 7 641,5 6 956,6 5 717,5 5 908,9 4 181,9 22,7% 26,9% 45,3% 

Budapesti Gazdasági Főiskola 5 799,7 5 500,5 5 316,4 5 122,7 4 020,1 11,7% 24,4% 30,7% 

Nyíregyházi Főiskola 5 197,0 4 653,2 3 795,3 4 301,7 2 628,1 17,2% 30,8% 49,4% 

Eszterházy Károly Főiskola 4 373,5 3 860,0 3 389,9 3 498,5 2 931,4 20,0% 13,5% 33,0% 

Dunaújvárosi Főiskola 2 140,7 1 887,5 1 063,0 1 563,0 837,7 27,0% 21,2% 60,9% 

Eötvös József Főiskola 1 297,1 1 227,4 897,9 1 092,9 593,1 15,7% 33,9% 54,3% 

MINDÖSSZESEN 177 213,3 167 308,3 143 075,0 155 511,5 111 111,8 12,2% 22,3% 37,3% 
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Kedvező hatások  

 a felügyelő „benne él az intézményben”, hatékonyabb a távoli 

miniszteriális irányításnál  

a felügyelői jelenlét támogatja a költségvetési szigort, a jelenlét 

visszatartó erő 

 takarékossági intézkedési tervek végrehajtásában segítség 

 az intézményben már fennálló, vagy előre látható problémák 

     nyomatékosabb jelzése a felügyeleti szerv felé 

 szabályozás, szabályozottság kedvező irányba változott 

 munka nagyobb hányada véleménykérés, szakmai konzultáció, 

döntés előtti egyeztetés 
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Kedvező hatások 
 

 keret-előrehozás a felügyelő egyetértésével 

 segítség a költségvetési tervezésben  

 részvétel az operatív fórumok munkájában 

 2012-2013 nem biztos hogy a fellélegzés éve lesz még….. 

 sok minden  Felügyelőkre kenhető 

 nem belső ellenőr,  nem kincstári biztos 

 havi jelentési kötelezettség… 
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A felügyelt intézmények súlya 2012-ben az összes intézményi 

költségvetéshez és az elkülönített alapok költségvetéséhez viszonyítva 

Felügyelt intézmények a teljes 

költségvetés 26,4%-át teszik ki  

megoszlása 

Felsőoktatási 

intézmények 

55,0% 

Egészségügyi 

intézmények 

1,8% 

Kulturális 

Intézmények 

0,4% 

Szociális 

Intézmények 

0,7% 

Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Alap 

42,2% 
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Lakosság Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma

Nemzetközi   kitekintés  a  felsőoktatásban 



3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

4,88% 
4,96% 

3,33% 

4,18% 

3,64% 

4,26% 

3,62% 

4,03% 

4,59% 

5,46% 

3,08% 

Hallgatók %-os aránya a teljes lakosságból 
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Állami felsőoktatási intézmények száma

Egy állami intézményre jutó felsőoktatási hallgatók száma
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A   BME   költségvetési felügyeletének jellemző számai 

2012. évben 
 

 

  előzetes kötelezettségvállalás:   66 db     

5 778,6 M Ft értékben 

 

   

 

       szerződéskötés, tényleges kötelezettségvállalás: 

57 db         4 707,8 M Ft értékben 

  



FELÜGYELŐI    KIEMELT    TERÜLETEK   A      BME-N 

 Értékpapírállomány      24.4 Md ∑ Felsőoktatás        →       12.9 Md BME  majd  
2012-re  8.3 Md-ra esik BME,  össz. felsőokt 10.2 Md   ,    összesen    4 
intézmény birtokol 

 Létesítményprogram → 6 Md Ft, 35-40 felújítás (jó !) , több Md Ft önerőből 
jelenleg    DE     jövő bizonytalan, eddigi pozitív ügyek folytatódhatnak? 

 Takarékosság : 

 2011. 11 projekt halasztva 700m Ft 

                 14 projektnél  1 Md Ft-al csökkent elkölthető keret nagysága 

       2012. egyes programokból  490 mFt halasztás 

 17 db közbeszerzésnél  összesen 1 Md Ft-al olcsóbb végső ár 

 Felsőoktatás támogatása 189 Md →  160 Md → 123 Md+10Md (2013)  

 Egységes kari költségvetések, kari monitoring →  hisz 1 intézmény 

 Kari személyi kifizetések felsővezetői monitoringja 

 Éves  Költségvetés ,Költségvetési szabályzat, Éves monitoring jelentés  

 

 Saját bevétel mértéke 2004.  43% --  2010. 50% (15Md – 15 Md )   

                                             2013.  15.1 Md bevétel – 12.1 Md támogatás 

 

 



Kaposvári Egyetem 
Eredeti ei. (M 

Ft) 

Előző év 

= 100% 

Támogatás 

változás előző évhez képest (MFt) 

(Kivett forrás) 

Év-végi adósság / 

progn. adósság (MFt) 

(beavatkozás nélkül) 

TÁMOGATÁS  2010.év 3.860,5  95,7 - 171,8 

TÁMOGATÁS  2011.év 3.613,8  93,6 - 246,7 
698 

TÁMOGATÁS  2012.év 3.177,7 87,9 - 436,1 
497 

TÁMOGATÁS  2013.év 2.302,6 72,5 - 875,1 
1.000-1.200 

Összesen: - 1.729,7 

Kaposvári Egyetem  
 

2011-12. évek  gazdálkodását   nehezítette: 

 

• a hallgatói   létszámcsökkenésre visszavezethető túlfinanszírozás 

visszafizetésének  elrendelése 

•Zárolások 

•PPP   projekt támogatásának késedelmes leutalása 

•Támogatás   csökkenése 
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A Kaposvári Egyetem tartozásállománya 2011. február - 2013. február 

Tartozásállomány Ebből minősített



A   KE    tartozáskezelésben   2012. évben kimagaslóan teljesített     : 

 

Kiadások 33,4 %-os elmaradása a visszafogott dologi kiadások miatt állt elő.  

 

A felújítások 72%-os elmaradása segített, a dologi kiadások mintegy 1 milliárdos 

csökkenése pedig az egyes kieső bevételek stabilizálását biztosította 

 

Támogatás értékű felhalmozási bevételként a terv ¼-e érkezett, projekt és 

tenyészállat értékesítés csökkenése miatt.  

 

Bevételcsökkenés az „agráriumot” sújtó fagy és aszály, szolgáltatói, projekt bevétel 

elmaradásából is eredt.  

A kialakult (5%-kal kisebb bevételi) helyzetben is az elsődleges célt, a bér, az 

ösztöndíjak, a közüzemi számlák díj megfizetését az Intézmény folyamatosan 

teljesítette.  

A hallgatói   létszámát   és a foglalkoztatott állományt szinten tartotta.  

 



Az  egyetemi  vezetés  +  költségvetési  felügyelet  =  

Kohézió   
 

• Minden forintra kiterjedő véleményezés volt.  

• Új kötelezettségvállalásokban az volt az irányadó szempont, hogy van-e 

szükségesség/időszerűség. 

• A teljesített kiadások 23,4%-al elmaradtak az időarányos tervtől, amely részben a 

szigorú kötelezettségvállalási eljárás, az erősen centralizált 

keretgazdálkodás eredménye.  

 

• 2012-ben takarékos, szabályos, 79 alkalommal a költségvetéssel összhangban 

lévő 1561 db előzetes „kötváll” engedély volt, ami a dologi kiadásra 400 MFt 

értékben lett kiadva  

 

• A kifizetett 8.146,5MFt kiadás kifizetés előtti eseti ellenőrzéssel valósult meg. 
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A    FRANCIA   gyakorlat 
 

A  CBCM (francia  főfelügyelő)  főbb céljai: 
 

Minisztériumok,intézmények  előirányzataikat NE költsék túl DE   

következő év se ússzon el (maradvány) 
 

 Kötelezettségvállalások   kiemelt kontrollja 
 

 Minisztériumok, intézmények csak „elfogyasztották” pénzüket , NO 

REPORT 
 

 Az  ellenőrzés- felügyelet jelenléte    →  80 %  hozadék 
 

 Totális ellenőrzés → elveszik a lényegi pont 

   szabály 

 4-5 éves időhorizontok, próbarégiók 



          KÖZÖS ÖRÖMÖK, INTELMEK  

 Reform  

• először mindig pénzbe kerül 

• nem elég papíron leírni, be is kell tudni vezetni 

• reform egyeztetések nélkül nem megy, partnerek bevonása kell 

 Nem a döntéssel kell kezdeni, azt megelőzően kommunikálni kell  

 Minden Euro kiadást meg kell indokolnia a miniszternek mert 

egyébként nincs értelme a költségvetésnek 

 JELENLÉT   +   SZOLID  ELRETTENTÉS 

 Példák 

 Oktatás → 4 éves  köt.vállalás  →  NINCS joga  rá 

 Informatikai projektek az egyetemeken → nincs üzemeltetési 

pénz 

 Rendőrségi motorgumi közbeszerzés → drágábban mint bolti 

forgalomban 

 Postásbicikli,  repülőjegyek , kakaóálló  PC   

 

 

 

 

 

 

 






