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I. Általános indoklás 
 

Az Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ ) területén 
az egyik legkiemelkedőbb esemény 2005. év során - a laboratóriumi átszervezés 
következtében - a hatósági laboratóriumi működés új formájának a megindulása volt. A 
laboratóriumi hálózat átalakítása a 2189/2004. (VII. 22.) Kormány határozat alapján még 
2004. évben megtörtént, az ÁNTSZ Laboratórium Kft. megalakításával. Ennek 
következménye lett a hatósági laboratóriumi vizsgálatok regionális végzése, mely 2004. 
decemberében indult, de a gyakorlatban 2005. évben realizálódott. 
 
A városi intézetek illetékességi területére vonatkozó szabályozás a 7/2005 (III. 24.) EüM 
rendelettel módosult ennek következtében 2005. évben a Szolgálatnál több városi intézet 
összevonásra került.  
 
A 2005. év gazdasági helyzete tekintetében nem hozott javulást a 2004. évhez viszonyítva, 
mivel a 2005. évi költségvetés eredeti előirányzatának adatai alatta maradtak a 2004. évi 
teljesítési adatoknak. Ebből következően a 2005. évi költségvetés- 2050/2004. (III. 11.) 
Kormány határozat- fedezetének megteremtése indukált létszámcsökkentést, valamint a 
Kormány a 2189/2004. (VII. 22.) határozatában döntött az ÁNTSZ laboratóriumi hálózatának 
átszervezéséről, melynek keretében létrehozta az ÁNTSZ Laboratórium Kft-t. Azonban a Ktv. 
és Mt hatálya alá tartozó munkatársak akik nem vállalták a Kft-ben a munkát leépítésre 
kerültek. E két hatás következményeként 2005. évben összesen 494 fő munkatárs került 
elbocsátásra.  
 
2005. évben a szakfelügyeleti rendszer korszerűsítése megindult első lépéseként az 
egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V.2.) EüM rendelet alapján 
létrejött az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ ( továbbiakban : OSZMK). 
Folytatódott az országos szakfelügyelő főorvosok megbízása, továbbképzése, valamint az 
egységes nemzeti indikátorok elkészítése. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésében 
kiemelt szerepet játszik az egészségügyi ellátás biztonságának, hatékonyságának növelése és 
minőségének javítása. 
 
Az ÁNTSZ népegészségügyi munkájának erősítése tartalmilag a Népegészségügyi Program 
kiemelt támogatására, különösen a szervezett, célzott lakossági szűrővizsgálatok 
támogatására, továbbfejlesztésére épült. A Népegészségügyi Programból származó ÁNTSZ 
feladatok között az egészséges táplálkozás, élelmiszerbiztonság, gyors reagálás, 
közegészségügyi- és járványügyi biztonság. 

2005. évben komoly feladatot jelentett a madárinfulenza elleni védekezésre történő 
felkészülés, amelynek fedezetét Kormány az általános tartalékból biztosította. 
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Járványügyi biztonság 

 
Az ÁNTSZ a védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségeit, köztük a védőoltások tervezésének, 
és az egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az egészségügyi törvény, valamint annak 
felhatalmazása alapján a népjóléti miniszter 18/1998. (VI. 3.) NM rendelete határozza meg. 
Ennek megfelelően kell beszerezni és zökkenőmentesen, térítésmentesen biztosítani az 
életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokhoz, a megbetegedési veszély esetén kötelező 
védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot, valamint a veszélyeztetettek részére az influenza 
elleni oltóanyagot.  
 
Már 2004. évben áttekintettük a hazai oltóanyag felhasználás valamennyi tételét és javaslat 
készült a takarékosnak nem mondható gyakorlat megváltoztatására az oltóanyagok 
mennyiségének és költségvonzatának csökkentésére. A korábbi 25-30 %-os biztonsági 
ráhagyást, túligénylést max. 5-10 %-os többletrendelésre szorítottuk le már 2005. évben. Az 
oltandók tényleges létszámához viszonyított, néha 30 %-os többletigényt korábban a nagy 
dózisú (10-20 adagos) kiszerelések, valamint a hűtőlánc megszakadásából (hűtők 
leolvadásából) adódó veszteségek indokolták. Az előzőek miatt esetenként nagy mennyiségű 
oltóanyag került leselejtezésre, ugyanakkor a viszonylag rövid lejáratú oltóanyagok 
felhalmozódása következtében nagy volt a rendszeresen lejárt oltóanyagok selejtezése miatti 
veszteség is. Ehhez társult, hogy nem naptári évre tervezték a beszerzést, hanem április 1-től a 
következő év március 31-ig, azaz biztonsági okból mindig megrendelték a következő év első 
negyedévének oltóanyagát  
 
A változtatást, a többletrendelés 5-10 %-os szinten történő meghatározását indokolta, hogy az 
új, korszerű oltóanyagok többsége 1 adagos kiszerelésben érkezik, ahol az elfolyással már 
nem kell számolnunk. A hűtőlánc javításával, új hűtők beszerzésével, az ÁNTSZ-eknél 
minőségbiztosítási rendszer bevezetésével pedig lehetővé vált, hogy a leolvadások miatti 
veszteséget 5 % alá tervezzük. Így 2005. évtől a járványügyi biztonság változatlan fenntartása 
mellett már a tényleges igényeknek megfelelően terveztük a beszerzéseket, hirdettük meg a 
közbeszerzési pályázatokat. 
Bízva a 2006.-os váltás lehetőségében, a 2005. évi oltóanyagok közbeszerzési eljárásában már 
a szokásosnál kevesebb oltóanyag beszerzése került meghirdetésre, melynek részleteit a g) 
pontban a közbeszerzési rész tartalmazza . 
 
Külön tételt jelent minden évben az 1,3 millió influenza oltóanyag biztosítása. A beszerzés 
2005. évben még egy korábban megkötött 3 éves szerződés alapján történt. A nemzetközi 
elvárásokra és a pandémiára való felkészülésre való tekintettel az influenza oltóanyag 
mennyisége a jövőben sem csökkenthető. Új szerződés alapján hasonló vagy ennél több 
influenza elleni oltóanyagot kell 2006. évben igényelnünk. 
 
 
 

 
 
 

Élelmiszerbiztonság 
 

2005.évben az élelmiszerellenőrző hatóságok közötti feladatmegosztás területi bevezetése 
megtörtént . Élelmiszer monitoring vizsgálatok terv szerinti végzése megtörtént. A 2004. 
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évben kiadott szempontrendszer szerint az egységek legalább 50 %-nak ellenőrzése, ezzel 
alap adatbázis és az egységek élelmezés-egészségügyi helyzetének feltérképezése (2005-2006 
években) Az OTH a kiadott ellenőrzési szempontrendszereket az OÉTI-vel közösen 
felülvizsgálja és a megyei javaslatok beépítésével korrigálja. A javított szempontrendszer 
szerint kell az ellenőrzéseket elvégezni.  
A táplálkozás- és élelmezés-egészségügyi vizsgálatok meghatározott megyékben és a 
fővárosban a bölcsődei és óvodai közétkeztetésben. Az idegenforgalmi főszezonban a 
fokozott veszélyt jelentő egységek ellenőrzése, egyszerűsített szempontrendszer szerint 
(május 15  – július 31.).  
A városi intézeteknél nyilvántartott élelmezési egységek veszélyességi osztályba sorolása és 
az ellenőrzési gyakoriság meghatározása a városi intézetek által. A megyei intézetek 
kontrollálják a besorolást, és az ellenőrzési gyakoriság szakszerűségét. 2005. évi 
fűszerpaprikával kapcsolatos minőségi kifogások ellenőrzése. 
Élelmiszeriparhoz-, kereskedelemhez, táplálkozástanhoz kapcsolódó oktatási tárgyú iskolák 
tananyagának szakmai vizsgálata, véleményezése, a képzés szakmai segítése. Karácsonyi 
ünnepekhez kapcsolódó fokozott élelmiszerbiztonsági ellenőrzést végeztek munkatársaink 
(3046 ellenőrzés).  
 

Környezetegészségügy 
 
A 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatban előirt hulladékgazdálkodási terv érdekében 
elrendelt 2004. évi felmérés (2003 évről) felülvizsgálata és karbantartása, az 1/2002. (I.11.) 
EüM rendelet 1.sz-. melléklet szerinti nyilvántartó lapok 2004 évről történő pontos 
kitöltésének ellenőrzése.  
Az általános és középfokú oktatási intézmények higiénés körülményeinek országos 
felmérése(egységes szempontrendszer alapján történő, 5 évenként ismétlésre kerülő felmérés). 
A medencés strandok víz vízforgatási rendszereinek bevezetésének szezon előtti ellenőrzése. 
A megyei, fővárosi intézetek közegészségügyi felügyelőinek munkaértekezlet tartása. 
 

Munkaegészségügy 
 
Munkaegészségügyi helyzet felmérése a magyar építőiparban, kapcsolódás a SLIC által az új 
tagállamok részére.. Az OMMF-el előre kidolgozott szempontrendszer alapján 1 hónapig tartó 
kampányellenőrzés szervezése történt, valamint a kampányellenőrzésen túlmenően az 
építőipari kis- és közép-vállalkozások vizsgálata a szociális partnerek bevonásával. 
A MCDS működésének szakmai felügyelete, az adatbázist felhasználó hatóságok közötti 
munkakapcsolat kialakítása és folyamatos biztosítása.  
A foglalkozási betegségek kivizsgálásánál a közegészségügyi-járványügyi szakmai 
szempontok fokozott érvényre juttatása az elmúlt évi tapasztalatok tükrében.  
A 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet tartalmaz szabályozást a biológiai tényezőknek Kitett 
munkavállalók egészségének védelmére vonatkozóan. A jogszabályi előírások érvényre 
jutását vizsgáltuk a baromfineveléssel, feldolgozással foglalkozó munkavállalók körében 
célellenőrzés keretében. 

 
A 2005-ös vizsgálati adatok: 
A 3/2002. (II. 8.)ESzCsM -EüM együttes rendelet 7.§ (8) bekezdése rendelkezik a 
kedvezőtlen klímakörnyezetben történő munkavégzés szabályairól, így a hidegben történő 
munkavégzésről 
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A célellenőrzés kapcsán munkatársaink eddig az ország területén -a hideg 
munkakörnyezetben történő munkavégzésre vonatkozóan -265 munkahelyet ellenőriztek, ahol 
több mint 4000 munkavállalót foglalkoztatnak hidegnek minősülő munkakörnyezetben. A 
munkáltatók a vizsgált munkahelyek 7,5%-ában nem biztosítottak a hideg ellen védőöltözetet, 
8,7%-uk nem biztosított munkavállalói számára pihenő, melegedő, illetve szociális helyiséget. 
Az óránkénti pihenésre, illetve melegedésre szolgáló pihenőidő 7,2%-ban nem biztosított. A 
jogszabályban előírt + 50 ◦C –os hőmérsékletű cukorral, illetve édesítőszerrel ízesített teát a 
munkáltatók több mint 16%-a nem biztosította munkavállalói számára. 
 
Hatósági intézkedések: 
 
Az eddig vizsgált munkaterületek több mint 21%-ban vált szükségessé az ÁNTSZ részéről 
intézkedés, pl. határozati intézkedés, szabálysértés, bírság kiszabása. Közel 2 millió Ft 
értékben szabtak ki bírságot munkatársaink. Az ellenőrzések eddigi tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a munkáltatók többsége eleget tesz az ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 
 
A három minisztérium (KVvM, BM, EüM) által összehangolt „Zöld Kommandó” 
ellenőrzéssorozat (2005. június-2006. április.) az előre megtervezett program szerint halad. 
Az ellenőrzések célja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek és környezetkárosító 
cselekmények megelőzése, visszaszorítása. Résztvevő hatóságok: ÁNTSZ, 
Környezetvédelem, Rendőrség, Határőrség, Katasztrófavédelem, Bányakapitányság, 
Tűzoltóság, Műszaki Biztonsági Felügyelet. Az ellenőrzések kivitelezése havi ütemterv 
keretében, régiós bontással történik. 
 

            A magyarországi járó- és fekvőbeteg intézmények munkavédelmi helyzetéről  Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében történik az adatok gyűjtése immár 
negyedik éve Az adatgyűjtés célja a magyarországi egészségügyi intézmények munkavédelmi 
(munkaegészségügyi + munka-biztonsági) helyzetének feltárása. A több mint 40 kérdést 
tartalmazó kérdőív alapján kerül értékelésre az eü. intézmények foglalkozás-egészségügyi 
helyzete, munkavédelmi szakember ellátottsága, a dolgozókat érő munkahelyi expozíciós 
tényezők, a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek, munkahelyi balesetek 
száma.  

  
             2005. júniusában országos munkaegészségügyi ellenőrzést végeztek az ÁNTSZ megyei és 

városi munkatársai; 133 egységben 25296 munkavállaló került ellenőrzésre egységes 
ellenőrzési szempontrendszer alapján. 

 
   

 
Kémiai biztonság 

 
Fontos feladat a KBIR működtetésének szakmai felügyelete, a területi munka koordinálása , 
valamint a biztonsági felügyelet hatékonyságának fokozása. 
A kémiai biztonsági felügyelet kiterjesztése – egységes ellenőrzési szempontrendszer alapján 
– a közegészségügy-járványügy egyéb szakterületei által felügyelt azon egységekre, ahol 
veszélyes anyaggal illetve veszélyes készítménnyel folytatnak tevékenységet.  
A felügyeleti munka negyedévenkénti értékelése a megadott ellenőrzési szempontoknak 
alapján . 
2005. január 1-jétől Magyarországon tilos az azbeszt tartalmú sík és hullámpala termékek 
forgalmazása és felhasználása. 2005. március és április hónapban az ország egész területére 
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kiterjedően 1351 ellenőrzést végeztek munkatársaink az építőanyag forgalmazás területén, a 
TÜZÉP telepeken és az építőanyagot értékesítő áruházakban. 
Az EU Bizottság levélben fordult az új tagállamok kompetens hatóságaihoz, így az OKK-
OKBI-hoz is, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon 16 olyan vegyi 
anyagot gyártottak 2004. május 1-je előtt, melyet az EU valamely tagállamában 
törzskönyveztek. 2004. május 1-je után amennyiben ezen anyagok gyártása tovább 
folytatódik, abban az esetben a jogszabályi előírások értelmében a gyártónak ismételten 
törzskönyveztetni kell azokat. A fentiekre tekintettel a 16 vegyi anyag gyártó ellenőrzésére 
kértük fel a 4 érintett, illetékes megyei intézetet. 10 vegyi anyag esetén törzskönyvezési 
eljárást nem folytattak le, mivel sem kereskedelmi forgalomba, sem exportra nem került az 
anyag. 6 esetben a törzskönyvezési eljárás megindítására kötelező határozatot adtak ki a 
területileg illetékes ÁNTSZ intézetek. Felhívták a gyártók figyelmét, amennyiben az anyag 
gyártására sor kerül, a gyártást csak a törzskönyveztetési eljárás lefolytatása után kezdhetik 
meg. 
 

           A 67/548/EK irányelv 92/32/EGK számú 7-ik módosítása (veszélyes vegyi anyagok 
osztályozásáról, csomagolásáról) biztonsági adatlap elkészítését (27 cikkely) rendeli el. A 
Vegyi Anyag Szabályozás Európai Hatósági Felügyeleti Hálózata (CLEEN) munkaprogramja 
keretében a biztonsági adatlapok vizsgálatára került sor. A munkahelyi egészség és biztonság, 
illetőleg a környezetvédelem érdekében szükséges intézkedések megtétele céljából, veszélyes 
anyagot a tevékenységet foglalkozásszerűen végző személy számára a gyártó vagy az 
importáló által az adott tagállam nyelvén elkészített biztonsági adatlappal szabad csak 
forgalomba hozni. A fenti tárgykörben harmonizáló magyar jogszabályok figyelembe 
vételével a hazai helyzet bemutatására területi kollégáink célellenőrzést végeztek. Területi 
munkatársaink 282 egységben 726 Biztonsági Adatlapot vizsgáltak, ebből 243 veszélyes 
anyag és 483 veszélyes készítmény adatlapját ellenőrizték. Az összes ellenőrzött adatlaphoz 
viszonyítva a kifogásolt adatlapok száma 75% kifogásolható volt (726 ellenőrzött / 543 
kifogásolt Biztonsági Adatlapok száma). A tapasztalat alapján sok a hibás biztonsági adatlap, 
ezért gyakoribb ellenőrzésük indokolt. Az ellenőrzés kapcsán több megyében arról számoltak 
be, hogy „javítási kampánnyal” reagáltak a gyártók, forgalmazók, tehát ellenőrzéseknek 
pozitív hatása volt. 

 
 

A Svéd Kémiai Biztonsági Felügyelőség jelzésére a gyermekbiztos zárral ellátott 
veszélyes anyagok, veszélyes készítmények csomagolását, illetve forgalmazási feltételeit 
vizsgáltuk 2005. évben célellenőrzés keretében. 

Magyarországon a gyermekek által nehezen nyitható (gyermek biztos) záró elemek és 
tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép (figyelmeztetés) alkalmazása a kémiai 
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 14.§-a, valamint a veszélyes anyagokkal, veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 6.§-a szabályozza.  
A Svéd Kémiai Biztonsági Felügyelőség a hazai ellenőrzési tapasztalatainkról tájékoztatást 
kért. Területi kollégáink 1253 egységben, célzottan 3364db veszélyes anyagot/készítményt 
ellenőriztek. Az ellenőrzött termékek közel 90%-a (89,23%, 3364/3002) el volt látva 
gyermek biztos zárral. 
Ellenőrzéseink tapasztalatai: 
 
- A gyermek biztos zárással ellátott termékek 96,2%-a (3002 / 2889) ismételt zárás esetén 

is biztosította a szivárgásmentes zárást; 
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- Egyes termékeken a gyermek biztos zár annyira „jól” működött, hogy annak kinyitása a 
felnőtteknek is gondot okozott; 

- Találtak olyan terméket is, amelynek záró eleme az első felnyitáskor helyrehozhatatlanul 
megsérült; 

- Volt olyan termék, ahol a záró elem megnyitása után vízszintes repedés keletkezett, de 
ennek ellenére szivárgás ezen keresztül nem történt. 

 
A számszerű adatokból és helyszíni ellenőrzések alapján a magyarországi tapasztalatok 
kedvezőbbek a Svéd Kémiai Biztonsági Felügyelőség által jelzetteknél. 
 
A célzott ellenőrzést kollégáink összekötötték a termékek teljes körű kémiai biztonsági 
vizsgálatával, és a következőket tapasztalták; 

 
- címkézési, feliratozási hibák a vizsgált termékekből – 3364 – közel 40%-a  - 1340 – 

hibás volt; 
- a vizsgált termékekből 31 db-nak nem volt biztonsági adatlapja. 

 
Az ellenőrzéseket követően 203 intézkedésre került sor. 
 
Intézkedések fajtái: 
 

- jegyzőkönyv:                 42 db 
- átirat:                           118 db 
- határozat:                       26 db 
- kémiai terhelési bírság: 12 db 
- kémiai terhelési bírság összege: 750 000 Ft 
- szabálysértés:                   2 db 
- helyszíni bírság:               3 db 
- helyszíni bírság összege: 10 000 Ft 
 

Az intézkedések a komplex kémiai biztonsági ellenőrzésekhez kötődtek. Kémiai terhelési 
bírságot a biztonsági adatlapok hiánya, hiányossága, a veszélyes anyagok/készítmények 
bejelentésének elmulasztása indokolta. 
 

Sugáregészségügy 
Az SD-k az ionizáló sugárzást hasznosító munkahelyek adatairól minden hónap utolsó napján 
küldik fel a frissítést. Az Országos Nyilvántartás aktualizálása havonta esedékes (cím :OKK-
OSSKI     e-mail: ucsaba@hp.osski.hu). 
Az OTH és az OKK OSSKI koordinálásával egység-típusonként ellenőrzési  protokollok 
kialakításának folytatása, vitája, véglegesítése.  
Az ERMAH laboratóriumok környezeti sugáregészségügyi mérési eredményeinek folyamatos 
továbbítása az ERMAH IK-ba, az adatok validálásának elvégzése. Az ERMAH 
laboratóriumok részvétele az OKK OSSKI által szervezett körmérésben. Az ellenőrzött, 
nyilvántartott egységekben „Átfogó sugárvédelmi képzettség”-re kötelezettek oktatottsági 
helyzetének felülvizsgálata, a hiányosságok szanálására felhívás, kötelezés (2005-2006. tanév 
I. félévben „Átfogó tanfolyam”: szept. 26-okt. 7. – kredit: 50; „Átfogó továbbképzés”: nov. 
7., 14., 21. – kredit: 30). 
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Egészségfejlesztés 
 
Egészségfejlesztési tevékenységünket az ÁNTSZ–ről szóló, többször módosított 1991. évi XI. 
valamint az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvények értelmében, a 46/2003.(IV.16.) 
OGY. határozattal elfogadott „Nemzeti Népegészségügyi Program” 2005. évi prioritásainak 
figyelembe vételével, az OTH 2005. évi munkatervében megfogalmazott feladatok 
maradéktalan végrehajtására  törekedve végeztük. 
 
Az OTH koordinációjában az ÁNTSZ megyei egészségvédelmi osztályok és a városi 
intézetek munkatársai közreműködtek a Nemzeti Népegészségügyi Program 2005. évi 
prioritásainak megvalósításában. Legfontosabb átfogó célunk annak elősegítése, hogy egyéni 
és közösségi szinteken pozitív egészségmagatartás minta alakuljon ki, és ösztönözzük a 
lakosságot, hogy az egészséget egzisztenciális értékként kezelje.  
 
A mindennapi élet különböző színterein megszervezett lakossági és szakmai 
egészségkommunikációs kampányok során a lehető legszélesebb társadalmi körben 
nyújtottunk tájékoztatást, felvilágosítást országszerte. A rendezvények zömmel az 
egészséggel kapcsolatos világnapokhoz kapcsolódtak, így az Egészség Világnapja, Szívünk 
Világnapja, Ne gyújts rá! Világnap, Kábítószer-ellenes Világnap, AIDS-ellenes Világnap, 
Nemdohányzó Világnap, Európai Rákellenes Hét stb. országos és helyi eseményeinek 
megszervezésére került sor. A különböző rendezvényeken hangsúlyosan törekedtünk az 
ÁNTSZ országosan egységes megjelenítésére. Ezt a célt szolgálta az egységes módszertan 
biztosítása, továbbá a színtérprogramokat segítő (vércukor-, koleszterin- vérnyomás- 
testtömeg- és testzsír mérő) eszközök megyei igényeknek megfelelő beszerzésének 
támogatása is.  
 
A tagállamként való működés elősegítése érdekében került sor a megyei egészségfejlesztési 
szakemberek „Pályázatírás és projektmenedzsment” című, 5 napos, bentlakásos 
továbbképzésére és kapcsolódó szakirodalom biztosítására, melynek eredményeként 
alkalmassá válhatnak Európai Uniós regionális pályázatok készítésére és az uniós források 
befogadására. Fenti szakmai feladatok teljesítését támogatta a „Tagállamként való működés 
programja” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére az ESZCSM – OTH között 
34755-1/2004-0010NEF számon létrejött szerződés.  
 
A Népegészségügyi Program tavaszi programsorozatának fővárosban és vidéken 
megvalósított rendezvényei (EüM és OTH 7848-1/2005-0017NÜF megállapodása) - gender-
specifikus módon - a nőket szólították meg: „Nő az egészség értéke” szlogennel. Különböző 
fórumokon hívtuk fel a női lakosság figyelmét a saját és családja egészségét veszélyeztető 
kockázati tényezőkre, azok elkerülésének módjaira, az egészséges életmód, az egészséget 
megőrző és védő készségek, szokások elsajátítására, a szűrővizsgálatok fontosságára.  
 
 A „Férfiak egészsége” elnevezésű őszi programsorozat foglalta keretbe azokat az ÁNTSZ 
egészségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai által megvalósított egészségkommunikációs 
rendezvényeket, melyek a férfi lakosság figyelmét az öntevékeny egészségvédő életvitelre, a 
megelőzésre és az idejében elvégzett szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel. (EüM és OTH 
15709-6/2005-0017NÜFmegállapodás). 
 

 
A „Parlagfű mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság 2005. évre intézkedési tervet 
fogadott el, melyben az Egészségügyi Minisztérium két fő területen kapott feladatot. Az egyik 
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feladat az aerobiológiai hálózat működtetése, a másik a kommunikációs és cselekvési 
program megszervezése volt. A Minisztérium a feladatok megvalósításával az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatalt bízta meg. A parlagfű mentesítés megyei koordinációs feladatainak 
ellátását az ÁNTSZ megyei intézetein keresztül megyei parlagfű koordinátorok végezték, 
továbbá ők szervezték, koordinálták a helyi programokat, fogadták az állampolgári 
bejelentéseket, tartották a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel és lebonyolították a civil 
szervezetek számára kiírt pályázatokat.  
 
 
A parlagfű mentesítési program eredményeként  
 
- a településeken csökkent a parlagfű fertőzöttség 
- csökkent az allergiás megbetegedések száma és súlyossága, pollennaptár allergiás betegek 
részére történő osztásával kiszámíthatóvá vált a tünetmentesség érdekében alkalmazandó 
kezelés megkezdésének aktuális időpontja.  
- parlagfű irtási kötelezettség és az emberi környezet védelmét szolgáló jogszabályok ismerete  
a lakosság körében jelentősen nőtt, tudatosult, hogy a parlagfű elleni védekezés állampolgári 
kötelezettség. 
- korábbi éveknél jelentősen több civil szervezet és támogató például OBI, TESCO 
kapcsolódott az akciókhoz 
- kiváló tájékoztató, ismeretterjesztő előadások, tanulmányok láttak napvilágot 
- a lakosság igényesebb lett lakókörnyezetére. 
 

Szűrés 
 
 
A népegészségügyi szűrőprogram szervezeti felépítése, adminisztratív kapacitás: 
 
- Folytatódtak a 2001 decemberében elindított célzott, szervezett lakossági szűrések , a 

szűrővizsgálatok megszervezését, összehangolását és felügyeletét a 2001. évi XXXIV. 
törvénnyel módosított 1991. évi XI. törvény az ÁNTSZ feladatává tette. 

- Az OTH belül az Országos Szűrési Koordinációs Osztály, ennek keretében pedig az 
Országos Szűrési Nyilvántartás működik. A megyei és a fővárosi ÁNTSZ-ben Területi 
Szűrési Koordinációs Osztály (a megyék egy részében összevonták az EVO-val, növelve a 
szervezési kapacitást).  

- A szakmai szűrési munkacsoportok (emlő-, méhnyak-, vastagbél) módozatonként 
folyamatosan működnek 

- A szájüregi rosszindulatú daganatok okozta halálozás előretörés miatt, a szájüregi 
daganatok opportunisztikus szűrések 2006 évi bevezetésének kidolgozására megalakult a 
Szájüregszűrési munkacsoport. 

 
Információs rendsze 
 
2005 februárjában készült el az Országos Szűrési információs Rendszer (OSZR), amely 
biztosítja az utánkövetést, a meg nem jelentek újra behívását lehetővé teszi a 
minőségbiztosítási rendszer működését. Biztosítja a szűrési folyamatok („nem betegutak”) 
monitoringját, generálja a jelentéseket, statisztikákat Az OEP információs rendszerével és a 
Rákregiszterrel együttműködve lehetővé teszi a teljes program monitoringot Az 
emlőszűrésben, a szűrőállomásokon használt szoftver felülvizsgálata és az új igényeknek 
megfelelő fejlesztése megtörtént 
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Szűrési, diagnosztikus és terápiás kapacitás: 

 
- Az emlőszűrésben működő 37 Komplex Mammográfiás Központ (KMK) és 7 

Mammográfiás Szűrő Állomás (MSZÁ) mellett új központok jelezték hajlandóságukat a 
szűrési rendszerben való részvételre (IMS Kft., Károlyi Sándor Kórház, Ceglédi Kórház) 

- A szűrésbe be nem fogadott diagnosztikus mammográfiás egységek konkurálnak a szűrési 
rendszerrel, ezáltal rontva a (szűrési) compliance-t, viszont nem garantálható minőségben 
javítják az átvizsgáltságot (coverage) 

- Az elérhetőség és hozzáférhetőség fejlesztése a „lakosság közeli megoldást”, azaz a mobil 
állomások fejlesztését igényli. 

- Az emlőszűrésben EüM biztosította forrásból az OTH közbeszerzési pályázat keretében, 
Pest megye nehezen elérhető részeit szűrni hivatott mobil egységet szerzett be 

- Dr. Deák Csaba (MammAlba Kft) magán befektetése (Privat Public Partnership 
keretében: PPP) egy önjáró mobil szűrőegység (komplett szűrőbusz) építését kezdték el és 
fejezték be Székesfehérváron, mely a Fejér Megyei Szentgyörgy Kórház szatellit 
állomásaként működik. 

- Elkezdték és előrehaladottak a tárgyalások, Johnson& Johnson Kft., valamint a Magyar 
Rákellenes Liga által szponzorált újabb mobil mammográfiás szűrőállomás felépítéséről 

- 2005 év legnagyobb problémája a méhnyakszűrés alacsony megjelenési arányára a 
problémák feltárása után a megoldásra komplex intézkedési terv készült (nem ismerjük a 
magánnőgyógyászok által szűrteket; nőgyógyász szakorvosi vizsgáló helyek 
hozzáférhetősége és elérhetősége korlátozott a falusi lakosság számára; háziorvosoknak 
kulcsfontosságú szerepe van, anyagi ösztönzőrendszer bevezetését javasoltuk; lehetőség 
„helybe vitelét; javasoltuk a direkt kommunikációt a nők részvételi hajlandóságának 
növelésére és motiválására- Liliom program) 

- Változtatást eszközöltünk: Fejér, Zala, Csongrád megyékben a behívó leveleket a védőnők 
juttatják el a szűrendőhöz (részvételi arány 20%); Nagykanizsa környékén szervezett 
MSzSz szűrés 20%-s megjelenési arány; Fejér megyében MSzSz az önkormányzat 
részételével, 40 %-s megjelenés; „felpörgettük” a megyei koordinátorok aktivitását; 
Szerencsejáték Rt. húsz db. személyautót adományozott az ANTSZ-nek a szűrések, 
különösen a nőgyógyászati szűrések szervezése céljából. 

- Vastagbél szűrővizsgálat: Lefolytattuk a székletgyűjő tartályok beszerzési tenderét, 
praxisonként biztosítottuk megfelelő mennyiségben leszállításukat. 

- Gondoskodtunk a behívó levelek elkészítéséről, a háziorvosoknak praxisonkénti 
kiszállításáról. 

- Jogszabály megváltoztatására oly módon, hogy az immunkémiai vizsgálathoz legyen 
kötött, kodifikáltan eljuttattuk a minisztérium illetékes főosztályának. 

- Javaslatot tettünk a degressziós jogszabály módosítására oly módon, hogy a Nemzeti 
Népegészségügyi program célzott szervezett szűrővizsgálataiban rész vettek, illetve ezen 
szűrővizsgálatokkal kiszűrtek terápiája utáni teljesítménynövekedés degresszió nélkül 
elszámolható legyen. 

 
Kommunikáció: 

 
- Internetes kommunikáció: az ÁNTSZ honlapján elkészült és naprakészen frissítjük a 

lakossági szűrések fejezetét is (http://www.antsz.hu/szures). A direkt kommunikáció 
érdekében „felpörgettük” a megyei koordinátorok aktivitását 

- Az OTH gondozásában szóróanyag került kinyomtatásra 2x30 000 példányban, valamint 
plakát 2x10 000 példányban  



 11

- A Liliom program összetett kommunikációval, valamint nyereményjátékkal is csábítják az 
érintett hölgyeket a szűrésen történő megjelenésre 

- A szűréseket támogató reklámkampány során elkészült 30 másodperces tv reklám több 
mint 200 alkalommal látható számos országos (pl.: tv2, a Napkelte, és a Hír Tv) és 
regionális televízióban. 

- Több mint 200-szor hangzott el a kampány rádióspotja 
 
 
Minőségbiztosítás: 
 
- A szűrővizsgálatok során a tapasztalatok olyan kritikus tömege gyűlt össze, amely 

szükségessé tette a helyzetfelmérést, a problémák azonosítását, ezekre kidolgozott 
megoldási javaslatokat és a végrehajtást rögzítő intézkedési terv kidolgozását, mely 
kiterjed a) a hatásosság epidemiológiai bizonyítékaival rendelkező szűrési módozatokra, 
valamint b) a bizonyítékkal még nem rendelkező de népegészségügyi fontosságú daganat 
lokalizációk alkalomszerű szűrésére (szájüreg, tüdő).  

- Az emlőszűrésben a nemzetközi szakmai szervezetek által ajánlott protokollt követjük, a 
második újított kiadás 2005-ben elkészül 

- A népegészségügyi szűrések- Minőségbiztosítási kézikönyv másodok kiadása elkészült, 
3000 példányban 

- Emlőszűrő egységek helyszíni ellenőrzések tervezetének megfelelően az egységek felét 
ellenőriztük (20 helyszínen) 

- Előkészületeket tettünk és tárgyalások kezdődtek un. Patobank létrehozására 
- Medico-legális háló alapdokumentumot kidolgoztuk. 
- Megalakult a Szájüregszűrési Munkacsoport 
 
A lakosságszűrési rendszer működtetése: 
 
- A mammográfiás emlőszűrés, valamint a méhnyakszűrés feltételeinek biztosítása a 

korábbi éveknek megfelelően folyamatos. 
- A vastagbélszűrési modellprogram elkezdődött Budapest IX és XIV kerületekben, Ajkán, 

Balatonfüreden. Számos más, önként jelentkezők esetében az előkészületek megtörténtek, 
mint Kecskeméti IBR, Hódmezővásárhelyi IBR, Budapest Óbuda- Békásmegyer 
Egészségügyi Szolgáltató KHT, Budapest XVIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat, 
Veszprém Megyei Irányított Betegellátási Modell, Kiskunhalasi Kórház, Kaposvári 
Kaposi Mór Kórháza, Békéscsabai Réthy Pál Kórháza. 

 
 
 
 
Emlőszűrés: 
 

A szervezett-célzott emlőszűrés a 2005-s évben tovább folytatódott. Az emlőszűrés 2005-s 
év adatai a következő képpen alakultak: Az év folyamán 635 042 behívó levelet küldtünk 
ki, 239 871 személy jelent meg vizsgálaton. Visszahívottak száma 14 959, visszahíváson 
megjelent 13 662. Műtétre ajánlott 1 042, megoperáltak 768. Az operáltak közül 215 
(27,99%) jóindulatú, és 553 (72%) rosszindulatú daganat volt. A rosszindulatú daganatok 
közül 296 (53,52%) 15 mm-nél kisebb, nem tapintható tumor. 
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Méhnyakszűrés: 
 

A szervezett célzott méhnyakszűrés 2005-s évben tovább folytatódott. A méhnyakszűrés 
2005-s év adatai a következő képpen alakultak: 805 852 behívó levelet küldtünk ki, a 
citopatológusok 39 852 kenetet értékeltek.(4,94% megjelenési arány) 
 
 
 

Vastagbélszűrés: 
 

Vastagbélszűrési modell program 2005-ben Budapesten folyt a IX és XIV kerületekben. 
Behívásra került 37 112 személy, megjelent vizsgálaton 14 229 (38,3%), ebből férfi 5 215 
(36,6%), nő 9 014 (63,4%) Színreakció pozitív volt 4 406 esetben ( 30%), kettős 
immunkémiai módszerrel pozitív volt 668 (4,8%). 
 

 
 

Az uniós csatlakozással és a tagállamkénti működéssel kapcsolatos 2004. évi feladatok  

Az uniós és nemzetközi kötelezettségek ellátásából eredő feladatok 
- Az EU tagságból eredő feladatok 

- Kormányközi szervezetek tevékenységéből eredő feladatok (elsősorban: Egészségügyi 
Világszervezet, az Európa Tanács, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet – 
OECD) 

- Kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, kiemelten az EU tagállamokkal, illetve szomszédos 
országokkal, valamint minden olyan relációban, melyhez szakmai érdekeink fűződnek. 

A feladatok ellátása során a dezignált pénzügyi keretekből finanszírozott tevékenységek: 
Rövid távú külföldi kiküldetések (az Európai Unió tanácsi és bizottsági munkacsoport-
ülésein, illetve a kormányközi nemzetközi szervezetek tevékenységében kormányzati 
képviseletet, szakértői feladatokat ellátó munkatársaink utaztatása, kétoldalú tárgyalásokra 
való kiutazás, rövid tanulmányutakon, szakmailag indokolt esetben nemzetközi 
konferenciákon, képzéseken való részvétel, az uniós és nemzetközi feladatok ellátásához 
nélkülözhetetlen fordítás és tolmácsolás igénybevétele. 

Az Egészségügyi Minisztérium által az uniós és nemzetközi kötelezettségek ellátására 
biztosított költségvetési összegből, valamint az erre a célra később megállapodással átadott 
összegből az egyes utazásokkal kapcsolatosan az alábbiakat finanszíroztuk: 
- utazási jegyek, poggyász és balesetbiztosítás,napidíj,a napidíj járulékvonzata,fordítási 

költség,tolmácsolási költség,szállásköltség, részvételi díj, tandíj,az átutalás bankköltsége 
,egyéb bankköltség, vízumköltség 

- az egyes utazásokhoz kapcsolódóan elszámolt további dologi költségek (a repülőtér és a 
szállás, illetve, ha egyenesen az ülésre megy a résztvevő, akkor az ülés helyszíne közötti 
közlekedés költsége az indulás és az érkezés napján. Az utazók lehetőség szerint 
tömegközlekedési eszközt használnak ebben az esetben is (pl. Brüsszel). Magyarországon 
a reptéri minibusz, illetve - csak szükség esetén - taxi a repülőtér és a lakás közötti 
szakaszra). 

Sok esetben a részvétel bizonyos költségeit (szállás, utazási jegy, napidíj, osztatlan napidíj, 
stb.) a meghívó fél utólag (általában 3-6 hónapon belül) az OTH-nak megtéríti, a fogadó fél 
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visszatérítési és devizaváltási szabályzata szerint. Ezekben az esetekben ezeket a költségeket 
megelőlegezzük. Az EU tanácsi ülésein résztvevők utazási jegyének költségét a 
Külügyminisztériumon keresztül kapjuk vissza, tehát itt is megelőlegezésről van szó. 

 
Az uniós és nemzetközi kötelezettségek ellátásával kapcsolatos utaztatás költségei, az 
utazások számának a 2004. évi számához viszonyítva több mint 50%-os növekedése miatt 
megemelkedtek Az utazások számának növekedése elsősorban az uniós csatlakozásnak 
tulajdonítható, mivel jelentősen megemelkedett azoknak az uniós és nemzetközi 
bizottságoknak a száma, melyekben kötelező a magyar részvétel. Ezek elsősorban az uniós és 
nemzetközi szabályozást előkészítő bizottságok és munkacsoportok. Ugyancsak jelentős 
növekedést eredményezett a pandémiára való felkészülés, melyet az unió és a nemzetközi 
szervezetek fokozott figyelme övez.  
 
A feladatok ellátása: 
Az uniós és nemzetközi kötelezettségek ellátásából eredő rá eső feladatokat az ÁNTSZ 
hiánytalanul ellátta, biztosítva az egészségügyi tárca képviseletét és a szakértői 
közreműködést az uniós és nemzetközi bizottságokban, hálózatokban, valamint a szakértők 
(legtöbb esetben kötelező) szakmai képzését. 
A 2005. évben (áprilistól, amikor az OTH a feladatot megkapta) 287 alkalommal került sor az 
ÁNTSZ szakértőinek a fenti feladat alapján való külföldi utazására közegészségügyi-
népegészségügyi és járványügyi témában. 
 
Mivel a bizottsági, szakértői tárgyalásokon való részvétel biztosítása a Minisztérium 
felelőssége, az állandó kapcsolattartás alapján az adatokról naprakész információja van a 
Minisztérium érintett főosztályainak. 
 
Az uniós csatlakozáshoz a PHARE projektekből és bilaterális együttműködésből adódóan 
a következő feladatokat látta el az ÁNTSZ: 
 

 Az új uniós projekt előkészítésében való részvétel.  
 Az élelmiszerbiztonsági laborprogram projekt fiche-ének előkészítése. 
 A PHARE projektekben elrendelt ellenőrzésekben való együttműködés. 
 ÁSZ, KEHI, EÜM belső ellenőrzés koordinálása illetve segítése az egyes projektek 

tekintetében. 
 
Egyes projektfeladatok végrehajtásában való részvétel: 
 
PHARE HU0202-03 Projekt Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek 
területén5360-005PH  (Eszközbeszerzés)) 
A Projekt zárása: 2005. 11.hó .                          elszámolás: 2005. 11.hó           
 
PHARE HU0202-03 Projekt Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén 
5360-006PH  (Eszközbeszerzés)) 
A Projekt zárása: 2005. 11.hó                               elszámolás: 2005.11.hó 
 
PHARE HU0202-03 Projekt Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek 
területén5360-008PH  (Eszközbeszerzés)) 
A Projekt zárása: 2005. 06.hó                            elszámolás: 2005.11.hó           
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PHARE HU0202-03 Projekt Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek 
területén5360-014PH  (Eszközbeszerzés)) 
A Projekt zárása: 2005. 06.hó                          elszámolás: 2005.09.hó           
 
PHARE HU0202-03 Projekt Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek 
területén4480-005PH  (Eszközbeszerzés)) 
A Projekt zárása: 2005. 06.hó                           elszámolás: 2005.11.hó           
 
PHARE HU0202-03 Projekt Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek 
területén4480-006PH  (Eszközbeszerzés)) 
A Projekt zárása: 2005. 04.hó                           elszámolás: 2005.11.hó           
 
PHARE HU0202-03 Projekt Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek 
területén4480-009PH  (Eszközbeszerzés)) 
A Projekt zárása: 2005. 06.hó                           elszámolás: 2005.011.hó           
 
 
Jogszabályok és rendelkezések hatásairól, azok értékeléséről 
 
Az ÁNTSz feladat- és hatáskörét 2005. január 1-jén 374 jogszabály határozta meg. 
 
A költségvetési gazdálkodást és elszámolását alapvetően az alábbi legfontosabb 
jogszabályok befolyásolták: 

 
- A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény,  
- A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, 
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  
- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,  
- A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  
- Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet. 
 
 

 
A korábbi évekhez hasonlóan a 2005. év is számos jogszabályváltozással indult. 2005. 
évben a költségvetésre jelentősebb kihatással járó jogszabályok az alábbiak voltak: 
 
- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről szóló 

7/1991. (IV.15.) NM rendelet módosítása  
      Hatályba lépett: 2005. január 1-jén. 

 
- Az ÁNTSZ városi és fővárosi kerületi intézeteinek illetékességi területéről 7/2005. (II.24.) 

EüM rendelet  
Hatályba lépett: 2005. június 1-jén. 
 

- 8/2005. (III.30.) EüM. rendelet. az OTH részére egyes belső ellenőrzési jogosítványok 
átruházásáról  

      Hatályba lépett: 2005. április 9-én 
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- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 47/2005. (III.11.) 
Korm. rendelet l  

      Hatályba lépett: 2005. március 16-án 
 
- Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V.2.) EüM rendelet . 
      Hatályba lépett:2005.05.17-én 
 
- Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V.2.) EüM rendelet.  
      Hatályba lépett: 2005. május 17-én 

 
- A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 

szabályairól szóló módosított 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet 
      Hatályba lépett: 2005. július 21-én 

 
- Az élelmiszer-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjáról 89/2005. (X.11.) FVM-EüM-

ICsSzEM-PM együttes rendelet  
      Hatályba lépett: 2005. október 19-én 

 
- A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL törvény 

Hatályba lépett: 2005. november 1-jén 
 

II. Részletes indoklás 
 
1) A költségvetés előirányzatainak alakulása, a módosított előirányzat és teljesítés 
eltérésének bemutatása, okainak indoklása: 
 
a) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a 
megvalósuló fejlesztések, ágazati és céltartalékok hatása 

 
Az OTH és intézményei 2005. évi költségvetési előirányzatának változását az alábbiakban 
mutatjuk be (a vállalkozási elszámolások nélkül). 
 
A 2005. évi eredeti költségvetési előirányzat 28. 648. 100 E Ft 
A 2005. évi módosított költségvetési előirányzat 35. 473. 831 E Ft 
Módosítás összesen 6.825 .731 E Ft 
 
Előirányzat módosítás kormányzati hatáskörben 858. 865 E Ft 
Ebből: 
-A 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentéssel összefüggő 
  többletkiadások fedezete . 1.018.403 E Ft 
 -A 2005. évben labor kiszervezéssel összefüggő 
   többletkiadások fedezete     66. 834 E Ft 
-prémium évek                                                                                                       14. 353 E Ft 
-1% elvonás                                                                                                        -240. 725 E Ft 
 
 
Felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat módosítás 3. 378.020 E Ft 
 
Ebből: 
- Működési célú pénzeszköz átvétel 71.459 E Ft 
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- feladatfinanszírozás  71.459 E Ft 
 
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                           2. 150. 842 E Ft 

- feladatfinanszírozás   2. 150. 842. E Ft 
 
- Költségvetési támogatás   1. 155. 719 E Ft 

- céltámogatások (1. számú melléklet) 1. 155. 719E Ft 
- működési célú támogatás 1. 122. 193E Ft 
- felhalmozási célú támogatás 33. 526E Ft 

 
Saját hatáskörű előirányzat módosítás 2. 588. 846 E Ft 
 
2004. évi előirányzat-maradvány felhasználása 1. 66. 846 E Ft 
2004. évi vállalkozási tartalék felhasználása 137. 437 E Ft 
2005. évi többletbevételek módosítása                                                                  782.763E Ft 

- működési bevételek 41. 000 E Ft 
- kölcsönök visszatérülése 1.095 E Ft 
- működési célú pénzeszközátvétel  
  a társadalombiztosítási alapoktól 9.178 E Ft 
- működési célú pénzeszközátvétel 
  az elkülönített állami alapoktól 103. 292 E Ft 
- egyéb működési célú pénzeszközátvétel 417.273 E Ft 
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz  
   az elkülönített állami alapoktól 30.912 E Ft 
-egyéb felhasználási célú .pe. átvétel                                                         168. 533 E Ft 
- felhalmozási bevételek  11. 480 E Ft 
 

A módosítások levezetését a…... számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 
 
 

A 2005. évi kiadás és bevétel teljesítési adatainak vizsgálata az előirányzatokhoz: 
        
  
Megnevezés 2005.év 

eredeti 
előirányzat 

EFt 

2005.év 
módosított 
előirányzat 

EFt 

2005.év 
teljesítési 

adatok E Ft 

Teljesítés/eredeti 
előirányzat % 

Módosított 
előirányzat/ 

eredeti 
előirányzat 

% 

Teljesítés/módosított 
előirányzat % 

1 2 3 4 5=4/2 6=3/2 7=4/3 
Kiadások 
összesen 28 648 100 36 007 061 34 822 725 121,55 125,69 96,71 
Bevételek 
összesen 28 648 100 36 007 061 35 859 286 125,17 125,69 99,59 
Ebből 
támogatás 23 991 500 26 006 084 26 006 084 108,40 108,40 100,00 
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A ténylegesen teljesített kiadás 34. 649. 820 EFt volt, amely a módosított előirányzat %-ában 
96,71 %-os teljesítést mutat. 
 
A költségvetési bevételek 35. 742. 286 EFt összegben teljesültek. A módosított bevétel 
előirányzathoz képest 99,59 %-os, amely lemaradást jelent. Ennek oka , hogy az év folyamán 
a bevélek nem teljesültek az elvártak szerint.  
 
A költségvetési támogatás 2005. évi módosított előirányzat összege 100% felhasználásra 
került. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési takarékossági intézkedések okai, és 
azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása 
 

 
 
 

Szervezeti változások: 
 
Az ÁNTSZ területén az egyik legkiemelkedőbb esemény az év során - a laboratóriumi 
átszervezés következtében - a hatósági laboratóriumi működés új formájának a megindulása 
volt. A laboratóriumi hálózat átalakítása a 2189/2004. (VII. 22.) Kormány határozat alapján 
még 2004. évben megtörtént, az ÁNTSZ Laboratóriumi Kft. alakításá. Ennek következménye 
lett a hatósági laboratóriumi vizsgálatok regionális végzése, mely 2004. decemberében indult, 
de a gyakorlatban 2005. évben realizálódott. Az intézetek közötti együttműködés rendjét 
megállapodásban rögzítettük. A vizsgálatok elszámolása az OTH-n keresztül, belső elszámoló 
árak alapján (az anyagárat és rezsit tartalmazó, kötelezően alkalmazandó árlista segítségével), 
az intézetek részére biztosított keretekből történt meg. Erre a célra országosan 280 M Ft volt 
elkülönítve. A takarékosságra késztette az intézeteket, hogy a részükre – lakosságszám 
arányosan – megállapított keretből megtakarított összeget megkapták, míg a többlet 
felhasználást saját költségvetésükből kellett finanszírozniuk.  
 
Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V.2.) EüM rendelet 
alapján az OSZMK létrejötte. 
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről szóló 
7/1991. (IV.15.) NM rendelet módosítása alapján 2005. január 1-jével az Országos Élelmezés-
és Táplálkozástudományi Intézet ( továbbiakban: OÉTI) kiválása a „Fodor József Országos 
Közegészségügyi Központból( továbbiakban: OKK).  
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézeteinek 
illetékességi területéről szóló 7/2005.(II. 24) EÜM rendelet alapján megállapításra kerültek a 
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városi intézetek új illetékességi területei, amelynek következtében több városi intézet 
összevonásra került. (A városi intézetek száma 136-ról 109-re csökkent.) 
 
2005. október 01-jével kiadásra került az OTH Szervezeti és Működési Szabályzata, 
amelynek keretén belül az országos intézetektől az anyag és kisértékű eszközbeszerzések, és a 
szállítási és kézbesítési valamint a műszaki háttér szolgáltatásának feladatai átkerültek OTH –
hoz létszámmal együtt.  
 

A szervezési takarékossági intézkedések: 
 
Az ÁNTSZ területén az egyik legkiemelkedőbb esemény az év során - a laboratóriumi 
átszervezés következtében - a hatósági laboratóriumi működés új formájának a megindulása 
volt. A laboratóriumi hálózat átalakítása a 2189/2004. (VII. 22.) Kormány határozat alapján 
még 2004. évben megtörtént, az ÁNTSZ Laboratórium Kft. alakításá. Ennek következménye 
lett a hatósági laboratóriumi vizsgálatok regionális végzése, mely 2004. decemberében indult, 
de a gyakorlatban 2005. évben realizálódott. Az intézetek közötti együttműködés rendjét 
megállapodásban rögzítettük. A vizsgálatok elszámolása az OTH-n keresztül, belső elszámoló 
árak alapján (az anyagárat és rezsit tartalmazó, kötelezően alkalmazandó árlista segítségével), 
az intézetek részére biztosított keretekből történt meg. Erre a célra országosan 280 M Ft volt 
elkülönítve. A takarékosságra késztette az intézeteket, hogy a részükre – lakosságszám 
arányosan – megállapított keretből megtakarított összeget megkapták, míg a többlet 
felhasználást saját költségvetésükből kellett finanszírozniuk. 
 
A korábbi évhez képest változást jelentett gazdálkodásban, hogy a jubileumi jutalom 
központilag lett elkülönítve és a megyei és országos intézetek havi igénylés alapján az OTH-
tól kapta meg a szükséges összeget. Ugyancsak központilag került sor a Szolgálatnál az 1%-
os kötelező tartalék biztosítására, valamint a gépjárművek kötelező és casco biztosításainak, 
valamint a vagyon és felelősségbiztosítások megkötésére.  
 
A takarékossági intézkedésekkel összefüggésben előtérbe került a gazdálkodásban a 
folyamatos szakmai és gazdasági feladatellátás során a rendelkezésre álló szűkös anyagi 
pénzeszközök célirányos felhasználása, az ellátandó feladatok fontossági sorrendjének 
meghatározása, rangsorolása, intézeten belüli szervezési intézkedések megtétele. A 
költségtakarékos szigorú intézkedések meghozatalával - amely a gazdálkodás minden területét 
érintette -, szükség szerinti módosításokkal, az előírások betartásának szigorú ellenőrzésével 
lehetett biztosítani az intézet működőképességének fenntartását. 
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c) A kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve 
az előző évi teljesítményhez mérten 
 

Kiadási jogcímek 
2004. évi 
teljesítés 

(eFt) 

2005. évi  
eredeti 

előirányzat 
(eFt) 

2005. évi 
módosított 
előirányzat 

(eFt) 

2005. évi 
teljesítés 

(eFt) 

Teljesítés az 
eredeti 

előirányzathoz 
(%) 

Teljesítés a 
módosított 

előirányzathoz 
(%) 

Teljesítés a 
2004. évi 

teljesítéshez 
(%) 

1 2 3 4 5 6 = 5/3 7 = 5/4 8 = 5/2 
Személyi juttatások 17 328 023 15 541 300 16 922 849 16 534 358 106,4 97,7 95,4
Munkaadókat terhelő járulékok 5 591 251 5 155 600 5 518 409 5 348 291 103,7 96,9 95,7
Dologi kiadások 9 339 823 7 515 300 9 868 454 9 718 308 129,3 98,5 104,1
Előző évi maradvány 
visszafizetés 0 0 30 012 30 940 - 103,1 -
Kölcsönnyújtás 450 0 1 600 193 600 - 12 100,0 43 022,2
Egyéb működési célú 
támogatások, kiadások 60 336 1 100 567 506 575 007 52 273,4 101,3 953,0
Intézményi beruházási kiadások 774 471 396 400 3 014 182 2 365 537 596,8 78,5 305,4
Felújítás 141 434 38 400 81 283 56 684 147,6 69,7 40,1
Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadások 2 825 0 2 766 0 - 0,0 0,0
Összesen 33 238 613 28 648 100 36 007 061 34 822 725 121,55 96,7 104,8

 
 
 
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 
 
E két kiadás teljesítése az eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,7 - 106,4 % 
között mozog. A személyi juttatások 2005. évi teljesítése 201.321E Ft-tal (1,2 %), a 
munkaadókat terhelő járulékoké pedig 129.628 E Ft-tal (2,5 %) több, mint a 2004. évi 
teljesítés. Ennek oka, hogy az év során – az előző évvel ellentétben –2005. évben a Kvt. 
hatálya tartozók esetén a 2005. évi költségvetési törvény alapján illetményalap emelésére 
került sor 2005. január 01-jével 33. 000 Ft-ról 35. 000 Ft-ra. A Kjt hatálya alá tartozók esetén 
2005 évi költségvetési törvény alapján fizetési fokozatokhoz tartozó szorzó változás 2 
alkalommal történt, 2005. január 01- jével, és 2005. szeptember 01-jével. 2005. évben a 
minimálbér 53. 000 Ft-ról 57. 000 Ft-ra emelkedett 
 
 
Dologi kiadások  
 
 A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadások 2005. évi teljesítése 98,5 %-os ami  
reális. Az előző évhez viszonyítva az intézetek 10,5 %-al (927.1105 E Ft-tal ) többet 
fordítottak dologi kiadásaik fedezetére. 
 
Intézményi beruházási kiadások 
 
 Ezen a kiadási jogcímen 22,8 %-os növekedés tapasztalható előző évhez képest – az intézetek 
2004-ben 1.926.006 E Ft-ot költöttek beruházásra, míg 2005-ban 439.531 E Ft-tal többet. 
 
 
Felújítás 
 
A 2005. évi felújítás teljesítés adatok 30,3 %-al elmaradtak a módosított előirányzattól. 2004. 
évhez viszonyítva a 2005.évi teljesítés adatok 34,5%.  
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d) Bér- és munkaügyi helyzet (értékelése) ismertetése, a bérpolitikai intézkedések 
megvalósítása, a változások elemzése, értékelése, az átlaglétszám változása 
 
 
Az ÁNTSZ 2005. évben megvalósult létszámcsökkentés adatait az alábbi kimutatás 
tartalmazza: 
 
 

2005. évben megvalósult létszámcsökkentés 

Jogviszony megnevezése 
Tervezett 
létszám- 

csökkentés összesen 
üres 

álláshelyek 
megszüntetése

korenged-
ményes 

nyugdíjazás

nyugdíjazási 
korhatár 
elérése 
címen 

felmentéssel 
és/vagy 

végkielégítéssel 

határozott 
idejű 

jogviszony  
megszüntetése

egyéb 
csökkentés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ktv. hatálya alá 
tartozók                 

Megyei intézetek 
összesen 284 282 4 1 5 264     

OTH 2 2       2     

Ktv. összesen 286 284 4 1 5 266 2 6

Kjt. hatálya alá tartozók                 
OKK 126 126 70     55   1
OEK 19 19 2     11 2 4
OEFI 9 9       8   1

OÉTI 8 8 2     6     

Kjt. összesen: 162 162 74 0 0 80 2 6

Mt. hatálya alá tartozók                 
Megyei intézetek 
összesen 23 23   1 3 15 5 0

OTH 25 25 25           

Mt. összesen 48 48 25 0 3 15 5 0

Mindösszesen: 496 494 103 1 8 361 9 12

      
* A Kimutatás tartalmazza a 2005. évi Prémiumévek programban leépített (7fő) létszámát is. 
 
 
A 2005. évi költségvetés- 2050/2004. (III. 11.) Kormány határozat- fedezetének megteremtése 
érdekben indukált létszámcsökkentést. Az egyes intézetek által leépítendők száma nem 
arányosan lett meghatározva, hanem a feladatokhoz igazodó minimumlétszámokkal történő 
összevetés alapján. Kidolgozásra került városi intézetekre, megyei intézetekre és régiókra 
vonatkozó létszám és munkaköri tábla és ennek alapján, az ezzel történő összevetés 
felhasználásával igen eltérő arányú lett az egyes intézeteket érintő leépítés mértéke. 
A Ktv. hatálya alá tartozók esetén 267 főt érintett,2004. évben 160 fő, 2005. évben 101 fő 
került leépítésre.  
 
 
A Kormány a 2189/2004. (VII. 22.) határozatában döntött az ÁNTSZ laboratóriumi 
hálózatának átszervezéséről, melynek keretében létrehozta az ÁNTSZ Laboratórium Kft-t. 
Azonban a Ktv. és Mt hatálya alá tartozók munkatársak akik nem vállalták a Kft-ben a 
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munkát leépítésre kerültek.  A Ktv. hatálya alá tartozók 2004. évben 65 fő, 2005. évben 185 
fő.  
 
Tehát 2005. évben a Ktv. hatálya alá tartozók tervezett létszámcsökkentése összesen 286 fő, 
volt, amelyből 284 fő teljesült, 2006. évre 2 fő leépítése húzódott át.  
 
 
Az Mt hatálya alá tartózók közül 78 fő került leépítésre, amelyből 2004. évben 30 fő  
(a költségvetés által nem támogatott) és 2005. évben 48 fő. 
 
Az ÁNTSZ a leépítés költségeit a céltartalékból támogatás arányosan kapta meg, a 
különbözetet a saját bevétel terhére kellett kigazdálkodnia. A 2005. évre áthúzódó 489 fő 
létszámleépítés támogatására leigényelt összeg 1. 018.403 EFt, az igényelt támogatásból 
kifizetésre került 1.005.763 EFt. A fennmaradó különbségből 3.789 eFt 
kötelezettségvállalással terhelt (2 fő ÁNTSZ Borsod megyei intézetében 2006-ban kerül 
leépítésre). Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 8. 851 EFt, amely 2006. évben 
visszautalásra kerül a költségvetés részére.  
 
A fenti támogatáson felül, 8 fő került bele a Prémiumévek programba, mely címen 2005. 
évben összesen 14. 353 EFt került kifizetésre, és utólagos leigénylésre. A 8 főből 1 fő az 
OTH-ban a tervezett létszámleépítésen felüli létszám. 
 
A létszámcsökkentések eredményeként valósult meg a 2005. évi költségvetésben 
engedélyezett 6. 172 fő (eredeti) álláshely, amely tartalmazta a Kjt hatálya alá tartozó 162 fő 
létszámát, akik 2005. év elején leépítésre kerültek és fedezetül szolgáltak a Kjt. hatálya alá 
tartozók béremeléséhez. 
 
Az előző évvel ellentétben 2005. évben a Kvt. hatálya tartozók esetén a 2005. évi 
költségvetési törvény alapján illetményalap emelésére került sor 2005. január 01-jével 33. 000 
Ft-ról 35. 000 Ft-ra. A Kjt hatálya alá tartozók esetén 2005 évi költségvetési törvény alapján 
fizetési fokozatokhoz tartozó szorzó változás 2 alkalommal történt, 2005. január 01- jével, és 
2005. szeptember 01-jével. 2005. évben a minimálbér 53. 000 Ft-ról 57. 000 Ft-ra emelkedett 
 
 
A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma: 
  
5. 667 fő volt, amelyből 1. 286 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos (a foglalkoztatottak 
22,7.%-a), 4381 fő pedig ( 77,3 %) szakmai tevékenység ellátásával összefüggő létszám. 
Az átlagos statisztikai létszám összetétele: 
- köztisztviselő 3. 893 fő 
- közalkalmazott 1. 089 fő 
- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló 685 fő 
- állományba nem tartozó munkavállaló 0 fő 
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A személyi juttatás eredeti előirányzata 15. 541.300 EFt, a módosított előirányzat pedig 
16.922.849 E Ft volt. Az összesen 1. 381. 549 EFt előirányzat módosítás a következő 
kiemelt tételekből adódott: 
 
 

Megnevezés EFt-ban 
  
Személyi juttatás eredeti előirányzata 15 541 300 
Személyi juttatás módosított előirányzata 16 922 849 
Előirányzat-módosítás összesen 1 381 549 
  
2005. évben megvalósuló létszámleépítéssel 
összefüggő kiadások fedezetére 768 131 
Prémiumévek program költségeinek fedezetére 10 770 
Laborkiszervezés többletköltségeinek fed. 50 632 
10.2.17. Ágazati kutatásfejlesztés, ETT 
kutatások támogatása 902 
10.2.71. Népegészségügyi Program 21. 
Egészség-kommunikáció alprogram  821 
Népegészségügyi kormánymegbízott díjazása 12 253 
ORSI megszűnésével átvett 3 fő bére 5 650 
Népegészségügyi szűrővizsgálatok (onkológiai 
szűrővizsgálatok) 7 000 
Kormányközi együttműködésből adódó 
kötelezettségek 400 
EU tagságból és nemzetközi együttműködésből 
eredő kötelezettségek 10 600 
10.2.71. Népegészségügyi Program 19. Színtér 
alprogram 1 020 
10.2.8/2.. Egészségügyi modernizációs 
feladatok 8 000 
10.2.74. Alap- és sürgősségi betegellátás 1 400 
Magyar Tudományos Akadémia (OTKA) 2 615 
Előirányzat-maradvány igénybevétele 273 891 
Vállakozási- maradvány igénybevétele 68 548 
Többletbevétel felhasználása 169 261 
Kiemeltek közötti átcsoportosítás -10 345 
Mindösszesen 1 381 549 
 
 
  

 
 
Az előző évvel ellentétben 2005. évben a Kvt. hatálya tartozók esetén a 2005. évi 
költségvetési törvény alapján illetményalap emelésére került sor 2005. január 01-jével 33. 000 
Ft-ról 35. 000 Ft-ra. A Kjt hatálya alá tartozók esetén 2005 évi költségvetési törvény alapján 



 23

fizetési fokozatokhoz tartozó szorzó változás 2 alkalommal történt, 2005. január 01- jével, és 
2005. szeptember 01-jével. 2005. évben a minimálbér 53. 000 Ft-ról 57. 000 Ft-ra emelkedett 
 
 
e) A dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási 
jogcímeket), feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is 
 
A dologi és egyéb folyó kiadások az eredeti előirányzatához viszonyítva 23,9 %-kal 
növekedtek, a növekedésmagába foglalja az évközi, egyszeri jellegű pótlólagos pénzeszközök 
biztosítását is. Így például: a Népegészségügyi Program kiemelt támogatását, a 
feladatfinanszírozások teljesítését, az előirányzat maradvány és a vállalkozási tartalék 
igénybevételét. 
 
Az intézetek a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékosság érvényesítése céljából 
folyamatosan vizsgálták a teljesítések alakulását. Rangsorolták a feladatokat annak érdekében, 
hogy a tervezett és pótlólagos dologi előirányzat a megfelelő helyre koncentrálódjék. 
 
A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a készletbeszerzésre fordított összeg, amely 
az összes dologi kiadás 52,8 %-a. E tételen belül gyógyszerbeszerzésre költöttek az intézetek 
a legtöbbet: 3. 694. 400 E Ft-ot, mely magában foglalja az oltóanyag beszerzés 2. 696.591 EFt 
összegét. Ez az összes dologi kiadás (9. 718. 308 EFt) képest 27,75 %.-a. Az oltóanyag 
elszámolást a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
A szolgáltatási kiadásokra fordított 2. 070. 721 E Ft összeg szintén jelentős. Ezen belül az 
üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai teszik ki a legnagyobb 1. 092 .511 E Ft 
összeget. 
 
 
f) A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, 
felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása 
 

Beruházási és felújítási feladatok 
 

A beszámolási időszakban a 2004. évről áthúzódó beruházások befejezésre kerültek. 
Elkészült a Budapest Gyáli u.2-6. ban az Anyagátvevő – porta épület, mely az ország 
járványügyi biztonságát szolgálja egy korszerű biztonságos fertőző vizsgálati anyag átvevő és 
egy szintén biztonságos, az előírásoknak megfelelő AIDS rendelő létesítésével egyetemben, 
mely jogszabályi követelmények szerint az anonimitást is biztosítja. 
Az 2005. évben létrejött OSZMK elhelyezésére az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének telephelyén, 
a használaton kívüli labor helyiségek irodává történő átalakításával  
Gazdaságossági megfontolásból az OGYFI bérelt helyiségei felmondásra kerültek és szintén a 
volt laboratóriumi helyiségek átalakításával új irodákban nyertek elhelyezést megspórolva a 
további bérköltségeiket.  
 
A 2002/000-180-02-03 számú „Magyarország fertőző betegségekkel szembeni járványügyi 
biztonságának fenntartása és fejlesztése” című Phare projekt keretében a 5360-001 program a 
regionális laboratóriumok építése , felújítása. munkálataira 89.825 EFt került biztosításra, 
amely 2005-ben felhasználásra került.. A 5360-011program keretében 550EFt került 
biztosításra a Baranya megyei ÁNTSZ regionális mikrobiológiai laboratórium építési, 
felújítási munkálatai, amely szintén 2005.évben befejeződött. 
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Gép –műszer - berendezés beruházások 
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH ) és központi országos intézetei (OKK; OEK, 
OÉTI, OEFI, OSZMK, ) eddigi gép – műszer – berendezés illetve informatikai beruházásai 
eseti jelleggel bonyolódtak. Az OTH a Hivatal szakfőosztályai és a Szolgálat beérkezett 
igényét összesíti, a beszerzéseket a pénzügyi lehetőségek függvényében valósítja meg.   
 
Az Országos Fogyatékosügyi Program (1998. évi XXVI. törvény) alapján 2004. december 31-
ig kellett volna a középületek akadály-mentesítését megoldani. Az intézetek figyelmét 
felhívtuk ezen jogszabályi követelményre, valamint felmértük az országos helyzetet és 
megállapítottuk, hogy intézeteink nem tudtak maradéktalanul eleget tenni ezen jogszabályi 
követelménynek. Önerőből, költségvetési többletforrások nélkül ez a feladat a későbbiek 
során sem oldható meg. 
 

Ingatlan- vagyongazdálkodás 
 
2005. év során megállapodás keretében a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata átadta 
az ÁNTSZ Szeged Városi Intézete által térítésmentesen használt ingatlanát ÁNTSZ Megyei 
Intézet tulajdonába. 
 
ÁNTSZ Bajai Városi intézet volt iroda épületének értékesítési eljárása 2004. évben 
megkezdődött de a sikertelen volt az értékesítés. 2005. évben a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság (továbbiakban: KVI) javaslatára és hozzájárulásával 2005.évben meghirdetésre 
került,  amely  sikertelenséggel zárult.  
 
A Budakörnyéki Városi Intézet kezelői joga átadásra került. 
 
 
 
 
g) Kincstári vagyon hasznosítása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz 
kapcsolódó eljárási szabályok betartása 
 

Kincstári vagyon hasznosítása 
 

2005. év során  megállapodás alapján a  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata átadta az 
ÁNTSZ Szeged Városi Intézete által térítésmentesen használt ingatlanát ÁNTSZ Csongrád 
Megyei Intézete tulajdonába. 
 
ÁNTSZ Bajai Városi intézet volt iroda épületének értékesítési eljárása  2004. évben 
megkezdődött de a sikertelen volt az értékesítés. 2005. évben a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság javaslatára és hozzájárulásával 2005.évben  meghirdetésre került,  amely  
sikertelenséggel zárult.  
 
A Budakörnyéki Városi Intézet kezelői joga átadásra került. 
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A költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása  
 
 

2005. évben a közbeszerzések számának növekedése egyértelműen jelzi azt, hogy az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal vezetése felismerte a közbeszerzési eljárások lefolytatásának 
szükségességét, a törvényben előírt kötelezettségeknek eleget téve. Szervezeti oldalról fontos 
szólni arról, hogy a megyei (fővárosi) és az országos intézetek a közbeszerzési feladataikat 
meglehetősen heterogén struktúrában látják el. Megyei szinten nem indokolt állandó szervezet 
fenntartása a közbeszerzési feladatok megoldására. Ez egyben azt jelenti, hogy a megyéknél 
nincs felhalmozott és mozgósítható közbeszerzési szakértelem. Hasonló, bár jobb a helyzet az 
országos intézeteknél, ahol szintén nincs megoldva a közbeszerzési tevékenység beillesztése 
az intézet feladatai közé. A helyzet azonban kedvezőbb, mint megyei (fővárosi) szinten, az 
országos intézeteknek általában van valamilyen megoldásuk a közbeszerzési feladatok 
megvalósítására.Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek az OTH által 2005. évben 
lebonyolított közbeszerzési eljárások három csoportba szedve: közösségi eljárásrendben, 
nemzeti eljárásrendben lefolytatott eljárások, valamint egyszerű közbeszerzési eljárások. 
 
 
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) összesen hét közösségi értékhatárt elérő vagy 
meghaladó értékű közbeszerzési eljárást folytatott le.  
 
Ebből négy eljárás a Kbt. második rész, IV. fejezet, 3. címe szerint lefolytatott nyílt eljárás 
volt, ezen túl két egyszerűsített és egy tárgyalásos eljárást folytatott le az OTH. Öt eljárás a 
Magyar Köztársaság oltóanyag ellátását és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító 
beszerzés. 
 

 
A Magyar Köztársaság 2005. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok beszerzése (nyílt 
eljárás)  

 
Az eljárást megindító ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) 2005/S 33-031634 
számon jelent meg. Az ajánlati felhívásra négy ajánlat érkezett be. A négy ajánlattevő: Chiron 
Behring GmbH & Co, GlaxoSmithKline Kft., MSD Magyarország Kft., SANOFI PASTEUR 
S.A. Az OTH összesen 14 különböző oltóanyagra (részre) biztosította a részajánlat tételének 
lehetőségét. Két termékre nem tettek ajánlattevők ajánlatot, így ezen részek esetében az 
eljárás eredménytelen volt.Az eljárás eredményeként az OTH három szerződést kötött a 2005. 
évi oltóanyagok szállítására, határozott időre: 2006. március 1-ig. A GlaxoSmithKline Kft. öt 
részt, a SANOFI PASTEUR S.A. szintén öt részt, a Chiron Behring GmbH & Co-t két részt 
nyert el a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján. A szerződések 
értéke összesen nettó 866.927.619 Ft. 
   
A Magyar Köztársaság 2006-2010. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok beszerzése 
(nyílt eljárás) 
 
Az eljárást megindító ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) 2005/S 161-160741 
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számon jelent meg. A felhívásban egyéb oltóanyagok mellett az OTH ajánlatot kért az 
újonnan bevezetésre kerülő pentavalens vakcina szállítására is.  
Az ajánlati felhívásra négy ajánlat érkezett be. A négy ajánlattevő: Chiron Behring GmbH & 
Co és Hajdú Gyógyszerkereskedelmi Rt. közös ajánlattevők, GlaxoSmithKline Kft., MSD 
Magyarország Kft., SANOFI PASTEUR S.A. és Hungaropharma 
Gyógyszernagykereskedelmi Rt. közös ajánlattevők. Az OTH összesen 11 különböző 
oltóanyagra (részre) biztosította a részajánlat tételének lehetőségét.Az eredményhirdetésre 
2005. október 7-én 10 órakor került sor az ajánlati felhívás 1-10. részében szereplő 
oltóanyagok vonatkozásában. A benyújtott ajánlatok alapján a GlaxoSmith Kline Kft. került 
nyertesként kihirdetésre. A 11. rész (BCG vakcina) vonatkozásában az eljárás eredménytelen, 
az eredménytelenség indoka az, hogy az egyedüli ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékét. A BCG oltóanyag 
beszerzésére újabb eljárás került kiírásra. A nyertes ajánlat, valamint a megkötendő szerződés 
alapján ezen oltóanyagok beszerzésének költségigénye az ötéves időszakra nettó 
9.966.830.000 Ft. A közbeszerzési eljárás kiírása során egyik bírálati szempont volt a fizetési 
határidő. A nyertes cég nagyon kedvező, 400 napos fizetési határidőt vállalt.  
 
A Magyar Köztársaság 2006-2010. évi ellátását részben biztosító BCG tuberkulózis elleni 
oltóanyag beszerzése (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás) 

 
Ezen eljárást az Országos Tisztifőorvosi Hivatal azért indította, mert az előzőekben 
bemutatott nyílt eljárás 11. részére kizárólag a Chiron Behring Gmbh & Co és Hajdú 
Gyógyszerkereskedelmi Rt. közös ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot, az általuk megajánlott 
ellenszolgáltatás értéke pedig meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékét. 
Tekintettel a BCG tuberkulózis elleni oltóanyag forgalmazási jogának, illetőleg a 
beszerezhető oltóanyagnak a kizárólagosságára, az OTH a korábbi nyílt eljárás ajánlattevőjét 
hívta fel ajánlattételre, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításával. Az OTH a 
tárgyalások eredményeként szerződést kötött a Chiron Behring Gmbh & Co és Hajdú 
Gyógyszerkereskedelmi Rt.-vel, a szerződés értéke az ötéves időszakra nettó 639.000.000 Ft.        

  
A Magyar Köztársaság 2006. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok beszerzése (nyílt 
eljárás) 
 
Az eljárást megindító ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) 2005/S 212-209433 
számon jelent meg. Az OTH összesen 10 különböző oltóanyagra (részre) biztosította a 
részajánlat tételének lehetőségét. Az ajánlati felhívásra négy ajánlat érkezett be. A négy 
ajánlattevő: Chiron Behring GmbH & Co és Hajdú Gyógyszerkereskedelmi Rt. közös 
ajánlattevők, GlaxoSmithKline Kft., Humantrade Rt., SANOFI PASTEUR S.A. és 
Hungaropharma Gyógyszernagykereskedelmi Rt. közös ajánlattevők. A második részre nem 
nyújtottak be ajánlatot, így az eredménytelen lett. Az OTH mind a négy ajánlattevővel 
szerződést kötött a 2006. évre szükséges oltóanyagok szállítására. A SANOFI PASTEUR 
S.A. és Hungaropharma Gyógyszernagykereskedelmi Rt. öt részt, a Chiron Behring GmbH & 
Co és Hajdú Gyógyszerkereskedelmi Rt. két részt, a GlaxoSmithKline Kft. és a Humantrade 
Rt. egy-egy részt nyert el a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja 
alapján. A szerződések értéke összesen nettó 154.429.500 Ft.        
 
A 2006-2010. évi oltóanyagok szállításához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
(disztribúció) ellátása (egyszerűsített, tárgyalásos eljárás) 
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Az eljárást megindító ajánlati felhívás (KÉ-19734/2005) a Közbeszerzési Értesítő 128. 
számában, 2005. november 7-én jelent meg. A felhívásra ajánlatot tett a Hungaropharma 
Gyógyszerkereskedelmi Rt., valamint a Humantrade Rt. Az OTH a tárgyalások 
eredményeként a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Rt.-t hirdette ki nyertesnek és 
szerződést kötött határozott időre, 2011. március 31-ig. A cég által nyújtott disztribúciós 
szolgáltatás havi díja nettó 1.200.000 Ft. 
 
Az OTH hivatalos külföldi utazásainak lebonyolítása (egyszerűsített, tárgyalás nélküli eljárás) 
 
Az eljárást megindító ajánlati felhívás (KÉ-14435/2005) a Közbeszerzési Értesítő 98. 
számában, 2005. augusztus 26-án jelent meg. Az eljárás arra irányult, hogy az OTH 
szerződést kössön az alkalmazottak hivatalos utazásainak lebonyolítására, beleértve a 
repülőjegyek, nemzetközi vasúti jegyek, autóbuszjegyek, valamint az utazásokhoz kapcsolódó 
egyéb, eseti jelleggel megrendelésre kerülő szolgáltatások nyújtását.A felhívásra öt ajánlat 
érkezett be a következő ajánlattevőktől: BTI Magyarország Kft., Chemol Travel Utazási Iroda 
Kft., HurráNyaralunk.hu Kft., HVG Exotic Travel Kft., Tensi Tours Kft. 
 
A legkedvezőbb ajánlatot a HurráNyaralunk.hu Kft. tette, így az OTH 2005. október 17-én 
határozott időre, 2006. június 30. napjáig kötött a céggel szerződést. 
 
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, országos intézetek és a megyei (fővárosi) ÁNTSZ intézetek 
vagyon-, casco- és felelősségbiztosítása (nyílt eljárás) 
 
Az eljárást megindító ajánlati felhívás (KÉ-11680/2004) a Közbeszerzési Értesítő 148. 
számában, 2004. december 29-én jelent meg.Az OTH a legkedvezőbb ajánlatot tevő Generali-
Providencia Biztosító Rt.-vel kötött szerződést 2005. február 28-án három éves időtartamra.   
 

 Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) összesen két nemzeti értékhatárt elérő vagy 
meghaladó értékű közbeszerzési eljárást folytatott le: 
 
 
A 2005. évi oltóanyagok szállításához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (disztribúció) 
ellátása (egyszerűsített, tárgyalásos eljárás) 
 
Az OTH a 2005. évre beszerzett oltóanyagok raktározása, tárolása, a megrendelő 
intézményekhez történő fuvarozása és egyéb logisztikai feladatok ellátására indította az 
eljárást. Az eljárást megindító ajánlati felhívás KÉ-1606/2005 számon jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben. Egyedül a Humantrade Kft. nyújtott be ajánlatot, az eredeti 
ajánlatát a tárgyalások során módosította. Az OTH 2005. április 4-én szerződést kötött a 
céggel fenti szolgáltatások ellátására, az ellenszolgáltatás összege nettó 8.500.000 Ft. 
 
Nyomdai és nyomdai előkészítő feladatok (keretmegállapodásos eljárás) 
 
Az OTH azért indította ezt az eljárást, mert tevékenysége során rendszeresen találkozik olyan 
feladatokkal, amelyekhez nyomdai szakismeretre, illetve egyéb, e területekhez kapcsolódó 
szaktudásra és kapacitásra van szükség. A választás azért esett erre az eljárásfajtára, mert 
előre konkrétan nem látható, időközben felmerülő beszerzési igényeket kell kielégíteni: 
könyvek, folyóiratok, különféle kiadványok, szórólapok, plakátok stb. nyomdai előállítását. A 
cél az volt, hogy az eljárás első részének lezárásaként az OTH az ajánlattevők közül a négy 
legkedvezőbb árat ajánló ajánlattevővel kössön keretmegállapodást. Így az OTH a Kbt. 28. 
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címe alapján, KÉ-13193/2005. szám alatt nyílt közbeszerzési eljárást indított 
keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2005. 
augusztus 19-i számában jelent meg. Az eljárás eredményes volt, 4 ajánlattevővel (Komáromi 
Nyomda és Kiadó Kft., Szerif Kiadói és Szolgáltató Kft., Amulett’98 Nyomdaipari és 
Szolgáltató Kft., Alföldi Nyomda Rt.) került megkötésre a keretmegállapodás 2005. október 
26. napján. 2005. évben az OTH a keretmegállapodás alapján egy hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást indított, konkrét nyomdai feladat (Tájékoztató a Családvédelmi 
Szolgálatról című, beutalóként szolgáló kiadvány nyomdai előállítása 74.075 példányban) 
megvalósítása érdekében, melynek során a keretmegállapodást kötött 4 ajánlattevőt hívta fel 
ajánlattételre. A legkedvezőbb ajánlatot az Amulett’ 98 Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. tette, 
így a szerződést e céggel kötötte meg az OTH fenti kiadványok előállítására. 
 
 
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) összesen tíz egyszerű közbeszerzési eljárást 
folytatott le 2005. évben  
 
A tíz eljárásból négy eljárás árubeszerzésre irányult: irodaszerek, tisztítószerek beszerzése az 
OTH és az országos intézetek részére, orvosi diagnosztikumok beszerzése, valamint különféle 
laborbútorok beszerzése. 
 
Öt eljárás szolgáltatás megrendelésre irányult: az OTH és az országos intézetek 2004. évi 
mérlegének auditálása; az OTH munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása; az OTH, az 
országos intézetek és a megyei (fővárosi) intézetek gépjárműveinek kötelező 
felelősségbiztosítása; két ingatlan hasznosításával kapcsolatos tanácsadás; 
munkaegészségügyi tájékoztató füzetek nyomdai előállítása. 
 
Egy építési beruházásra is sor került 2005. évben, egyszerű közbeszerzési eljárás 
eredményeként: a központi anyagátvevő-porta épület felépítésére. 
 
 
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által 2005. évben a központosított közbeszerzési 
eljárásban beszerzett áruk és szolgáltatások értéke összesen: 89.525.749 Ft.   
 
A jövő szempontjából lényeges, hogy 2006. január 1-től a közbeszerzési értékhatárok 
megemelkedtek. Ez nyilvánvalóan a közbeszerzési feladatok  
szűküléséhez (eljárások számának csökkenése) kell hogy vezessen, ami lehetőséget teremt a 
közbeszerzés szervezeten belüli centralizációjához. Ennek keretében feszes struktúra és 
részletes szabályozás bevezetésével létrehozható az a hatékony szervezet, amely képes 
megoldani az OTH, a köréje csoportosítható országos intézetek és a megyei intézetek 
közbeszerzési körben felmerülő valamennyi feladatát. 
 
Nyilvánvaló szervezeti cél ugyanis a legmagasabb színvonalú feladatmegoldás általánosítása 
a teljes szervezeten belül. Ez indokolja a közbeszerzés központi irányítását és felügyeletét, 
valamint a közbeszerzéssel foglalkozó szakemberek rendszeres és differenciált képzését, 
továbbképzését. 
 
h) A költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének 
(FEUVE), valamint belső ellenőrzésének működtetése 
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Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére történő egyes költségvetési  belső ellenőrzési 
jogosítványok átruházásáról szóló 8/2005. (III.30.) EüM. rendelet következtében az 
2005.évtől megnőtt az OTH belső ellenőrzési területnek a feladata. 
 
 

      Az OTH belsőellenőrzési tevékenységét egy szervezetileg független, az országos 
tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység, a Belsőellenőrzési Főosztály 
látja el 5 fővel.  

      Az ÁNTSZ megyei intézetei közül 10 megyei intézetnél alkalmaznak köztisztviselő belső 
ellenőrt, valamint további 6 megye intézet, illetve 2 országos központ megbízással oldja meg 
az intézet ellenőrzési tevékenységét. Ebből következik, hogy az ÁNTSz országos hálózatában 
2005-ben 7 intézet nem rendelkezett belső ellenőrrel, amely intézetek tevékenységét az OTH 
Belsőellenőrzési Főosztálya igyekezett figyelemmel kísérni. A megyei intézetek vizsgálataik 
jelentős részét a pénzügyi ellenőrzés területén végezték, ezzel lefedve az állami kiadások és 
bevételek minden területét, de a szabályszerűségi ellenőrzésekre is nagy figyelmet fordítottak, 
nyomon követve a jogszabályi változásokat. 

  
 
     Az OTH belsőellenőrzési tevékenységét a jóváhagyott 2005. évi munkaterv alapján végezték, 

amelyben kitűzött feladatok nagy részét jelentette az ÁNTSZ Megyei Intézeteinek éves 
alaptevékenységét és költségvetési gazdálkodását átfogó felügyeleti vizsgálatai. A 
munkatervben kítűzött feladatok részben teljesültek az évközben jelentkező ad-hoc feladatok 
következtében.  

 
Az OTH Belsőellenőrzési Főosztály munkatervében javasolt 6 megyei intézet közül az alábbi 
5 vizsgálatát teljesítette: 
 
- ÁNTSz Bács-Kiskun Megyei Intézet 
- ÁNTSz Tolna Megyei Intézet 
- ÁNTSz Csongrád Megyei Intézet 
- ÁNTSz Vas Megyei Intézet  
- ÁNTSz Baranya Megyei Intézet  
 
Az ÁNTSZ Országos-, Fővárosi- és valamennyi Megyei Intézet kiszervezett vállalkozási 
tevékenységeinek és egyéb kisegítő tevékenységeinek gazdaságosságának hatékonyságának 
vizsgálata során figyelemkörbe kerül a tevékenységekhez kapcsolódó szerződések megléte, 
szabályossága és aktualitása.  
 
Az OTH Pénzügyi és Számviteli Osztályán folytatott vizsgálat során ellenőrzésre került a 
könyvelési gyakorlat és, hogy a szervezeti egység munkája megfelel-e a Számviteli Törvény 
és az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló Kormány rendeletnek. Áttekintettük a szervezeti egység 
munkavégzésének szabályozottságát, a Eco-STa könyvviteli rendszer használatát és a 
könyvelési gyakorlatot. 
 
Az OTH Munkaerő és Bérgazdálkodási Osztály jövedelemigazolás kiállításának 
szabályszerűségének vizsgálata. 
 
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályán végzett munkaviszony 
létesítés feltételeként előírt kötelező végzettség meglétének vizsgálata. 
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 Az ÁNTSz megyei intézetei közül 10 megyei intézetnél alkalmaznak köztisztviselő 
belső ellenőrt, valamint további 6 megye intézet, illetve 2 országos központ megbízással oldja 
meg az intézet ellenőrzési tevékenységét. Ebből következik, hogy az ÁNTSz országos 
hálózatában 2005-ben 7 intézet nem rendelkezett belső ellenőrrel, amely intézetek 
tevékenységét az OTH Belsőellenőrzési Főosztálya igyekezett figyelemmel kísérni. A megyei 
intézetek vizsgálataik jelentős részét a pénzügyi ellenőrzés területén végezték, ezzel lefedve 
az állami kiadások és bevételek minden területét, de a szabályszerűségi ellenőrzésekre is nagy 
figyelmet fordítottak, nyomon követve a jogszabályi változásokat. 

  
 Az ellenőrök függetlensége minden szempontból biztosított volt, a dokumentációkba történő 

betekintés sem volt akadályozott. 
 

i) Alapítványokat az ÁNTSZ nem támogatott. 
 

j) Fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére tett intézkedések 
 
Az elmúlt évben a Szolgálatnál összesen ………. E Ft késedelmi kamat és bírság kifizetése 
történt. ……….. intézet fizetett összesen ………… E Ft helyszíni bírságot, míg a késedelmi 
kamat fizetés ………. E Ft-os összege ………. intézetet érintett. A késedelmi kamat fizetések 
elsősorban a számlák késedelmes érkeztetéséből és egyéb technikai okokból (a teljesítési 
igazolások megszerzése esetenként hosszabb időt vesznek igénybe) származtak. 
 
k) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, 
túlteljesítés vagy elmaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt 
hatásuk elemzése 
 

Az ÁNTSZ 2003. év-2004.év-2005.év bevételeinek alakulása 
 

2003. év 2004. év 2005. év Bevételek megnevezése 
mód.ei.EFt telj. EFt telj.% mód.ei.EFt telj.EFt telj.% mód.ei.EFt telj.EFt telj.% 

Alaptevékenység bevételei 3 064 102 2 481 029 81,0 3 495 689 3 137 802 89,8 3 112 291 2 634 108 84,6 
Intézmények egyéb sajátos 
bevételei 139 314 139 702 100,3 129 997 144 677 111,3 160 351 138 373 86,3 

Vállalkozási bevételek 1 542 600 1 571 047 101,8 1 535 025 1 440 672 93,9 918 071 1 110 095 120,9 
Általános forg. adó 
bevételek, visszatérülések 698 646 594 974 85,2 483 090 360 930 74,7 333 305 273 637 82,1 

Kamatbevételek 0 0 - 0 78 - 43 55 127,9 
Intézményi működési 
bevételek 5 444 662 4 786 752 87,9 5 643 801 5 084 159 90,1 4 524 061 4 156 268 91,9 
Felügyeleti szervtől kapott 
támogatás 27 326 324 27 326 324 100,0 23 832 950 23 832 950 100,0 26 006 084 26 006 084 100,0 
Működési célú 
pénzeszközátvétel 1 172 356 1 216 786 103,8 2 542 768 2 636 993 103,7 774 741 924 001 119,3 
Felhalmozási célú 
pénzeszközátvétel 211 438 207 133 98,0 878 406 877 850 99,9 2 350 287 2 354 220 100,2 
Felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek 11 586 21 049 181,7 25 776 27 051 104,9 11 480 129 908 1 131,6 
Támogatások, 
kiegészítések és átvett pe. 28 721 704 28 771 292 100,2 27 279 900 27 374 844 100,3 29 142 592 29 414 213 100,9 
Kölcsönök igénybevétele és 
visszatérülése 450 767 170,4 800 1 088 136,0 1 095 1 513 138,2 
Előző évi 
előiárnyzatmaradvány 
igénybevétele 1 372 310 1 372 310 100,0 1 770 975 1 770 975 100,0 1 668 646 1 668 646 100,0 
Előző évi vállalkozási 
eredmény igénybevétele 119 277 119 277 100,0 38 870 38 870 100,0 137 437 137 437 100,0 
Alap és vállalkozási 
tevékenység közötti 
elszámolások 726 773 726 773 100,0 690 585 690 585 100,0 533 230 533 230 100,0 
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KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 36 385 176 35 777 171 98,3 35 424 931 34 960 521 98,7 36 007 061 35 911 307 99,7 
Kiegyenlítő, függő, átfutó 
bevételek 0 497 - 0 35 512 - 0 -52 021 - 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 36 385 176 35 777 668 98,3 35 424 931 34 996 033 98,8 36 007 061 35 859 286 99,6 

 
 
A fenti adatokból megállapítható, hogy az összbevételek teljesítési adatai 2003. évről 2004. 
évre 2,2 %-kal csökkent, azonban 2005 évre  azonban 2,5 %-os növekedés tapasztalható. A 
költségvetési támogatás teljesítés adatai 2004.évben  12,85 %-kal csökkent 2003. évhez 
képest, 2004. évről 2005. évre viszont 7,5 %-kal nőtt összesen 2.039.369 E Ft-tal. 
 
A 2005. évi bevételek összesen összege tekintetében a teljesítés értéke a módosított 
előirányzattól 0,4%-kal maradt el. Az intézmény működési bevételek 8,1 %-os elmaradását a 
költségvetési támogatás kismértékű növekedése, valamint a működési célú átvett 
pénzeszközök 19,3 %-os túlteljesítést eredményezte.  
 
l) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások 
finanszírozására fordították  
 
A többletbevételek keletkezésének okait, valamint felhasználási céljukat a felterjesztett 
számszaki beszámoló 3. számú melléklete – részletesen tartalmazza. A többletbevételek közül 
a TB Alapoktól, valamint az Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök a 
megfelelő kétoldalú szerződések eredményeként viszonylag tartósak, míg a fejezettől (EüM), 
más fejezettől, illetve államháztartáson kívüli szervezetektől átvett pénzeszközök teljesítése 
az utóbbi 3 évben csökkenő tendenciát mutat az előző évekhez viszonyítva. Az intézményi 
működési bevételeken felül ez az a terület, ami lehetőséget nyújt a reálértékben csökkenő 
állami támogatások kompenzálására. 
A többletbevételek 49,4. %-át fordították az intézetek dologi kiadásaik fedezetére, személyi 
juttatásokra  27,5 %, intézményi beruházási kiadásokra 15,2 %-át költötték. 
 
m) A bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák, az eredményes behajtás 
érdekében tett intézkedéseink   
Az ÁNTSZ 2005.év XII.31-én a behajthatatlan követelés állomány: 
A követelések behajtására először folyószámla egyeztető, majd annak sikertelensége esetén 
fizetési felszólító levél kerül kiküldésre. Komoly nehézségekbe ütközik viszont a hosszabb 
ideig elhúzódó kintlévőségek behajtása. Az Intézetek részéről folyamatosan intézkedés 
történik az illetékes adóhatóság felé a bírságok behajtására.  
 
. 
 
n) Az előírt befizetési kötelezettségek teljesítése (maradvány, 5 %, 50 %) 
 
A 2005. évben befolyt bevételek utáni befizetési kötelezettségünket 238.223 E Ft összegben 
teljesítettük. A 2005. december hónapban realizálódott bevételek után az 5 %-os befizetési 
kötelezettség 2006. évre áthúzódó összege 26.041 E Ft.  
 
50 %-os befizetési kötelezettségünk nem keletkezett. ÁNTSZ összesenben nem léptük túl az 
alaptevékenység tervezett bevételeit, egyes intézeteink esetében előfordult a terv túlteljesítése, 
de az Áht. 92. § (2) bek. alapján ez esetben sem lenne befizetési kötelezettség. A 
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többletbevételek ugyanis jogszabály módosításon alapuló díjemelésekből, ill. 
bírságemelésekből keletkeztek. 
 
o) Előző évi előirányzat-maradvány alakulása, keletkezésének oka és összetétele (feladat 
elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek), a maradvány felhasználása az 
előző évek felhasználatlan maradványának számszerűsítése, indoklása 
 
Az intézetek alaptevékenységének 2004. évi előirányzat-maradványát az egészségügyi tárca 
1. 668. 646 EFt-ban hagyta jóvá. 
A jóváhagyott maradványt 24. 308 EFt befizetési kötelezettség terhelte. 
A további felhasználható maradványt áthúzódó kifizetési kötelezettségek teljesítésére teljes 
mértékben igénybe vettük. A maradványok keletkezésének oka az év végén nem várt, de 
realizálódó bevételek, valamint – a 2004. novemberben és decemberben – meghatározott célra 
biztosított átvett pénzeszközök maradványa volt. 
Előző évekről előirányzat maradvány nincs. 
 
További segítséget jelentett a gazdálkodás vitelében a vállalkozási tartalék felhasználása, 
amely 137. 437 EFt-ot tett ki.  
 
Az összes maradvány1. 806.083 EFt felhasználását az alábbiakban mutatjuk ki: 
 

Megnevezés Felhasználás 
EFt 

2005. évi összes 
maradvány/kiadás 

% 
Dologi kiadásokra 1. 164. 005 64,4 
Beruházásra 169. 676   9,4 
Személyi juttatásra 342. 439 18,9 
Járulékra 95. 850  5,3 
Egyéb működési célú 
pénzeszközátadásra 

 
12. 123 

 
 0,7 

Felújításra 21. 990  1,2 
Mindösszesen                                1. 806. 083              100,0 

 
 
 
Az előző évi előirányzat- maradvány és a vállalkozási tartalék igénybevétele 1. 806.083 E Ft 
volt, amelyet a szakmai feladatok elvégzésére használtak fel. A dologi előirányzat rendkívüli 
szűkösségét mutatja, hogy 2004-ban a maradvány 50,4 %-át fordították az intézetek dologi 
kiadásaik fedezetére míg 2005-ben az arány nőtt 64,4 %-ra. 2005-ben  21.990 E Ft-ot  
költöttek az intézetek felújításra ami maradvány 1,2.%.-a A maradvány 18,9 %-a lett a 
személyi juttatások fedezetére felhasználva. 
 
 
 
 
p) Az intézmények vállalkozási tevékenységének típusai, volumene, eredményessége és 
az eredmény felhasználási célja, (mennyit fordítottak az alaptevékenység 
finanszírozására), hogyan alakult a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete  
 
Az intézetek vállalkozási tevékenysége igen széles körű, amely a következőket foglalja 
magában: 
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Laborvizsgálatok - ennek körében látják el a 
- mikrobiológiai vizsgálatokat 
- vízkémiai és vízbakteriológiai vizsgálatokat 
- levegőszennyezettség vizsgálatokat 
- zaj- és rezgésvizsgálatokat 
- klímavizsgálatokat 
- foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok 
- sugár-egészségügyi tervbírálat  
Tanfolyami, továbbképzési bevételek 
Áruértékesítés bevételei 
 
Ez alapvetően táptalaj, tápfolyadék és savó értékesítését foglalja magában. 
 
A realizált vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 934.946 E Ft-ot tett ki, 
amelyből az alaptevékenység ellátására 874.374 E Ft-ot forgattak vissza az intézetek a 
folyamatos működőképesség fenntartása érdekében. A tartalékba helyezett összeg 60. 572E Ft 
volt. 
 
 
r) A gazdasági társaságban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök 
 
A Kormány a 2189/2004. (VII. 22.) határozatában döntött az ÁNTSZ laboratóriumi 
hálózatának átszervezéséről, az ÁNTSZ Laboratórium Kft. (továbbiakban: Kft. ) 
megalapításáról és értékesítéséről. A döntés indoka az volt, hogy az ÁNTSZ szervezetéből 
gazdasági társaságba kell kiszervezni a veszteséges, nem állami, nem hatósági laboratóriumi 
tevékenységeket. A Kft. 3 millió forint törzstőkével, 100 %-os OTH tulajdonként alakult meg. 
Működését 2004. december 1-jén kezdte meg, amikor a továbbfoglalkoztatást vállaló 
laboratóriumi dolgozókat munkaszerződés alapján átvette. Az OTH a Kft. rendelkezésére 
bocsátott 128.572 EFt értékű apportot laboratóriumi eszközök formájában, valamint 71.428 
EFt összegű pénzbeli hozzájárulást. Így a törzstőke 200 MFt-ra egészült ki. 
A Kft. gazdálkodása 2005. év végére 540.000 EFt veszteséget jelzett, ezért az OTH 
kezdeményezte a  KVI –nál a Kft.értékesítését. A KVI a javaslattal egyetértett, 
előterjesztésére a pénzügyminiszter engedélyezte a gazdasági társaság nyilvános eljárás 
keretében történő értékesítését. A pályázatot az 58/2005. (IV.4.) korm. rendelet előírásainak 
megfelelően az OTH  mint vagyonkezelő bonyolította le, akit ezzel a KVI megbízott. Az 
eljárás első fordulója eredménytelenül zárult, a második fordulóban az EURO-LABOR 
INVEST KFT egyedül pályázott és az eljárás eredményesen zárult. 
A két fél az üzletrész átruházásának szerződését 2006. év február 9-én írta alá, amely alapján 
a 200. 000 EFt névértékű üzletrész 48. 000 EFt ellenében eladásra került. A vevő nem vállalta 
megfizetni a Kft. OTH felé fenálló tartozását a 192. 000 EFt összegű tagi kölcsönt. 
A Vevő 2005. december 15-én 30. 000 EFt-ot ajánlati biztosíték címén teljesített. A vételár 
fennmaradó összegét 18. 000 EFt-ot a vevő 2006. február 17-ig teljesíti.  
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s) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított saját forrás bemutatása, a 
kölcsönben részesítettek száma 
 
Intézeteink egy része rendelkezik saját lakástámogatási alappal. A dolgozók lakásépítési és 
vásárlási támogatása elenyésző volt, kizárólag a befolyt törlesztő részletek kerültek kis 
számban újra folyósításra. 
 
 
t) Letéti számlával az ÁNTSZ nem rendelkezik. 
 
z)A FEUVE rövid értékelése 
 
Az Intézetek a FEUVE szabályzataikat elkészítették és az abban rögzítetteket folyamatosan 
alkalmazásra, betartásra illetve betartatásra kerültek.  Az Intézetek a FEUVE-t a gazdálkodás 
minden területén érvényesült és elősegítette a feladatellátást, a létszámmal, előirányzatokkal 
és a vagyonnal való gazdaságos, hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az 
OTH-ban a FEUVE kialakítása folyamatban van a szervezet gazdálkodásának és 
elszámolásának összetettsége miatt még teljes körűen nem valósult meg.   
 
 
B) A legutóbbi felügyeleti gazdasági- pénzügyi ellenőrzés megállapításaival összefüggő 
intézkedések végrehajtásának ismertetése 
 
Az ÁNTSZ a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: KEHI) vizsgálatai: 
 
A KEHI 2004. évben „az ÁNTSZ igazgatási szolgáltatási díjmegállapításának és 
felhasználásának” tárgyában végzett ellenőrzést. Az ellenőrzés megállapításaira vonatkozó 
intézkedési terv készült, melyet a KEHI elnöke elfogadott.  
 
A KEHI „a központi költségvetési szervek állami feladatellátását szolgáló feleslegessé vált 
vagyontárgyak hasznosítása” tárgyában végzett ellenőrzést. Az ellenőrzés megállapításaira 
vonatkozó intézkedési terv készült, melyet a KEHI elnöke elfogadott.  
 
 A KEHI „a központi költségvetési szervek 2004. évi létszámcsökkentése 
szabályszerűségének vizsgálata kockázatelemzés alapján” ellenőrizte az ÁNTSZ kiválasztott 
intézményeiben a létszámleépítést. A jelentés javaslataira intézkedési terv készült, az ÁNTSZ 
szervezetére előírt feladatok elvégzésre kerültek. 
 
Az ÁNTSZ-nél az Egészségügyi Minisztérium (továbbiakban EüM) célvizsgálatai:  
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál 2003. évben átfogó pénzügyi-
gazdasági felügyeleti ellenőrzés volt. A 2003. évi ESzCsM vizsgálat 
megállapításaira készült intézkedési terv - minisztérium által elfogadott - monitoringos 
teljesítését az OTH Belső Ellenőrzési Főosztály (2004. június 30-i hatállyal) utóvizsgálta. A 
2005. évre áthúzódó feladatokról készült jelentést 4 .számú melléklet tartalmazza.  
 
Országos Egészségfejlesztési Intézet (továbbiakban OEFI) 2002-2004. év költségvetési 
beszámolójának vizsgálta.  
Az Intézeteknél 2004. január 01. és május 31. időintervallumban lebonyolított közbeszerzési 
tevékenység vizsgálata.  
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