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Szakmai szöveges beszámoló
az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
(továbbiakban: OMFI)

2007. évi tevékenységéről
I.

Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése
Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat
megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat 2007. január
1-vel elrendelte, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
által ellátott munkaegészségügyi feladatok átkerülnek az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Felügyelőség (OMMF) hatáskörébe. Az ÁNTSZ-ról és a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet alapján az
OMMF a jelzett feladatokat 2007. április 16. napjától látja el. Így a korábban az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) irányítása alatt működő OMFI a szociális és
munkaügyi miniszter felügyelete és az OMMF irányítása alá került mint részben
önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szerv.
Az OMFI alaptevékenysége keretében részt vesz a munkahigiénés, a foglalkozásegészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák
megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben, a környezeti (munkakörnyezeti)
monitorozásban, kockázatértékelésben / kockázatelemzésben, a munkavállalók
egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos, kutató,
elemző, oktató, képző, továbbképző tájékoztató, szervező és szolgáltató feladatok
ellátásban, valamint segíti az OMMF hatósági feladatainak ellátását. Feladatot vállal
az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs,
továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne és a
foglalkozás-egészségügy területén.
Az OMFI végzi a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy)
területén a szakmai módszertani irányítással, a jogszabályok előkészítésével, a
szakmai képzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart a hazai
és külföldi társintézetekkel. Fő feladata a beutalt foglalkozási járó- és fekvőbetegek
vizsgálata, kezelése, valamint az országban bejelentett foglalkozási betegségek
elfogadása.
a. alapítványok, közalapítványok támogatása
NÉ
b. vállalkozási tevékenységként látott el az OMFI felkérésre, keret megállapodás
alapján különböző műszeres humán-egészségügyi vizsgálatokat, szerződés alapján
foglalkozás-egészségügyi alapellátást, bíróságok részére szakértői feladatokat, zaj-,
rezgés vizsgálatokat, ergonómiai vizsgálatokat
c. intézmény munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatása
NÉ
d. a számviteli politika 2007. évi módosításáról, mint részben önállóan gazdálkodó
intézet részére erről az OMMF gondoskodott
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e. az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírások
NÉ
f. az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által
nyilvántartott adatok eltéréséről
Az OMFI évközi megalakulása miatt elemi költségvetéssel nem rendelkezett. Az
EÜM-től a kiadási és bevételi keretek csak fejezeti hatáskörű előirányzat
módosítással kerültek a főintézményhez, az OMMF-hez.. Így eredeti előirányzatok
hiányában a kincstári egyeztető program a 81, 82, 83 és 84 űrlapokon minden
adatot hibának minősítet a tárgyévi függő bevételekkel és kiadásokkal együtt.
g. vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és
vállalkozási tevékenység közötti megosztási módja – mint új intézmény - a
munkaidő hányad alapján került meghatározásra. Ennek keretében megállapításra
került az adott szakterületen dolgozó munkatársak munkaidejének megosztása
alaptevékenység és vállalkozási tevékenység között és ezen arányszám került
kivetítésre az OMFI teljes létszámára.
II.

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása
A felügyeleti integráció változása érintette az OMFI-t is, melynek következtében
részjogkörű költségvetési egységből részben önállóan gazdálkodó részjogkörű
költségvetési szervezetté vált a 15/2007. (MÜK.5.) SZMM utasítás értelmében. Mint
önálló jogi személy önálló külön elemi költségvetéssel rendelkezik. Az éves
előirányzat átadása a 2007. év folyamán a jogelőd tárcától átadásra került. Az OMFI,
mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a részére átadott
előirányzatai felhasználásáról önállóan döntött. A gazdálkodásra vonatkozó
ellenjegyzéseket, pénzügyi-gazdasági feladatokat az OMMF-el kötött együttműködési
megállapodás alapján látta el. Tekintettel arra, hogy az OMFI 2007. április 16-val
alakult meg eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az eszközök nagyságára és
összetételére nagymértékben befolyást gyakorolt az a tény, hogy az OMMF a többlet
előirányzata terhére 48 630 eFt-ot adott át egészségügyi és informatikai eszközök
beszerzésére.

III. Az előirányzat alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése
1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak
indoklása
a. Módosítás Kormány hatáskörben
2 fő munkatársunk részére a prémiuméves program keretében
visszatérítése illetve a 13. havi illetmény 1/12-ed részének
fedezete került átadásra az alábbi megoszlásban
prémiuméves program keretében
személyi előirányzat
munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
13. havi illetmény keretében
személyi előirányzat

a bér és járulék
6 hónapra eső
1 697 eFt
537 eFt
7 379 eFt
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munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
2.361 eFt
Költségvetési támogatás összesen
11 974 eFt
b. Módosítás fejezeti hatáskörben
Az intézet átszervezése következtében a jogelőd intézmény – az Egészségügyi
Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megállapodása
alapján - az alábbiak szerint adta át az OMFI előirányzatát:
Személyi kiadások előirányzata
140 299 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
44 896 eFt
Dolog kiadások előirányzata
55 605 eFt
Intézményi beruházási kiadások előirányzata
708 eFt
Költségvetési támogatás
115 019 eFt
Működési bevétel előirányzata
115 864 eFt
Támogatás értékű működési bevétel előirányzata
10 625 eFt
c. Módosítás intézményi hatáskörben
2 db EU pályázat keretében átutalt pénzeszköz és az OMMF részéről történő
keretátadás miatti módosítás az alábbiak szerint valósult meg:
EU pályázattal kapcsolatban
Személyi kiadások előirányzata
26 115 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
9 462 eFt
Dolog kiadások előirányzata
50 256 eFt
Intézményi beruházási kiadások előirányzata
47 922 eFt
Költségvetési támogatás előirányzata
133 785 eFt
Keretátadással kapcsolatban
Személyi kiadások előirányzata
2 695 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
863 eFt
Dolog kiadások előirányzata
1 483 eFt
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel
5 041 eFt
2. A főbb kiadási tételek, illetve előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel
összefüggő alakulása
a. Maradványok alakulása
Az OMFI 2007. évi pénzmaradványának megoszlása az alábbiak szerint alakult
Személyi kiadások előirányzata
819 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
158 eFt
Dolog kiadások előirányzata
17 265 eFt
A maradvány kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, melynek
felhasználása folyamatos, a jogszabályok által megengedett határidőig
felhasználásra kerül.
b. Személyi juttatások, létszám alakulása
Személyi juttatásokra az OMFI 2007. évben összesen 177 366 eFt-ot fordított,
melynek alakulását az alábbiakban mutatjuk be:
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Megnevezés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Összes személyi juttatás

Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
115 900 eFt
11 884 eFt
31 712 eFt
3 369 eFt
13 148 eFt
1 348 eFt
160 760 eFt
16 601 eFt

Ezen belül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére kifizetésre került
személyi juttatás 159 205 eFt, a részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársak
részére 3 664 eFt, míg a külső munkatársak részére 14 496 eFt került
kifizetésre.
Az engedélyezett létszámkeretünk 100 fő volt, melyből 4 fő engedélyezett
létszámkeret összesen 9 fő részmunkaidős munkatárs töltött be. A fennmaradó
96 álláshelyet teljes munkaidős munkatársak töltöttek be, ez 2007 december
31-re 93 főre csökkent, így 3 fő üres álláshelyünk maradt.
c. Munkaadókat terhelő járulékok
A személyi juttatások alapján a munkaadókat terhelő járulékok az alábbiak
szerint alakultak:
Megnevezés
Társadalombiztosítási járulék
Munkaadói járulék
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Összesen
ebből
alaptevékenység költsége
vállalkozási feladatok költsége

Teljesítés
50 981 eFt
4 908 eFt
1 626 eFt
446 eFt
57 961 eFt
52 571 eFt
5 390 eFt

d. Dologi kiadások
Dologi kiadások alakulását összesített formában az alábbi táblázat mutatja be:
Megnevezés
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatás
Szolgáltatások
Vásárolt közszolgáltatás
ÁFA
Kiküldetés, reprezentáció, reklám
Egyéb dologi
Egyéb folyó kiadások
Összesen
ebből alaptevékenységre fordított összeg
kiegészítő tevékenységre fordított ö.
vállalkozási tevékenységre fordított ö.
járóbeteg szakellátásra fordított összeg

Teljesítés
11 618 eFt
3 475 eFt
8 798 eFt
1 412 eFt
5 957 eFt
2 993 eFt
7 694 eFt
8 086 eFt
50 034 eFt
15 879 eFt
13 111 eFt
19 240 eFt
1 804 eFt
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e. Ellátottak pénzbeli juttatásai

NÉ

f. Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás

NÉ

g. Kamatkiadások

NÉ

h. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások NÉ
i. Intézményi beruházási kiadások
2007. évben az OMFI összesen 48 630 eFt értékben vásárolt az alábbi
megosztásban tárgyi eszközöket
Megnevezés
Immateriális javak
Orvosi gép, műszer, berendezés
Ügyviteli és Számítástechnikai gép,
műszer, berendezés
ÁFA
Összesen

Teljesítés
1 953 eFt
33 893 eFt
5 526 eFt
7 257 eFt
48 630 eFt

A megjelölt gépeket, berendezéseket az OMFI alaptevékenységének ellátása
során használja fel, a beszerzésekre a a saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosítás során kerülhetett sor.
j. Felújítás

NÉ

k. Kölcsön nyújtása, törlesztése

NÉ

l. Előző évek előirányzat-maradvány átadás

NÉ

3. Az intézményi bevételek alakulása
Tekintettel az I. pontban leírtakra a bevételi előirányzatok 8,5 hónapra vetített
aránya került átadásra az OTH éves előirányzatából az alábbiak szerint:
Megnevezés
Bevételi előirányzat
Teljesítés

Saját bevétel
115 864 eFt
86 414 eFt

OEP finanszírozás
10 625 eFt
0 eFt

A Társadalombiztosítási Alapoktól átvett pénzeszköz a átszervezés miatt felmerült
szerződéskötési jogi problémák miatt nem valósult meg, hiszen az E alapból történő
finanszírozás csak úgy valósulhatott volna meg, ha az EüM és az SZMM erről külön
megállapodást köt, erre azonban a beszámoló elkészítéséig nem került sor.
A bevételi előirányzat lemaradás a túltervezés következménye, hiszen már a
költségvetés összeállításánál tudható volt, hogy a megadott keretszámokat az OMFI
nem fogja tudni teljesíteni.
A teljesített saját bevételből 44 247 eFt volt a vállalkozási tevékenység bevétele.
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele

NÉ
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IV.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
Hivatkozva az I. pontban leírt szervezeti változásokra az OMFI immateriális javak és
tárgyi eszközök tekintetében nyitó állománnyal nem rendelkezik. Növekedések között
került kimutatásra a tárgy évben újonnan beszerzett eszközök értéke, illetőleg a
Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány megszűnésével a kutató tulajdonát képező
ingóságok (gépjárművek kivételével) átvett, könyv szerinti értéke. Azonban a
táblázatban megjelölt értékek nem a valós képet tükrözik, hiszen az OMFI által
használt eszközök, bútorok, járművek a mérleg elkészítéséig nem kerültek át az OTHtól, ezért ezek bruttó, illetve könyv szerinti értékét a beszámoló nem tartalmazza.
Mindezek alapján az állomány változásokat az alábbi táblázatok mutatják.
1. Immateriális javak
Nyitó
állomány

Megnevezés
Immateriális javak

-

Növekedés

Csökkenés

Záró állomány

2 344 eFt

-

2 344 eFt

Csökkenés

Záró állomány

2. Ingatlanok

NÉ

3. Gépek, berendezések, felszerelések
Megnevezés

Nyitó
állomány

Gép, berendezés

Növekedés
93 268 eFt

4. Járművek

93 268 eFt

NÉ

5. Értékcsökkenés
Tekintettel arra, hogy az OMFI által használt eszközök az OTH-tól tárcaszintű
megállapodás hiányában csak 2008. február 28-án kerültek át 2007. december
31-i fordulónappal a tárgy évi értékcsökkenést ezen eszközök tekintetében az
OTH számolta el. Ennek megfelelően a jelen táblázatban kimutatott
értékcsökkenési összeg nem a valós képet mutatja. A növekedés oszlop
kizárólag az újonnan beszerzett eszközök és a kutatótól átvett eszközök
időarányos részét foglalja magába.

Megnevezés
Immateriális javak
Gép, berendezés
Összesen
V.

Nyitó
állomány

Növekedés
25 eFt
41 327 eFt
41 352 eFt

Csökkenés

Záró állomány
25 eFt
41 327 eFt
41 352 eFt

Tulajdonosi részesedés

A Kormány 1081/2007. (X.12.) Korm. határozatban rendelkezett a Munkavédelmi
Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszűnéséről. A kormányhatározat 3/a. pontja
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értelmében a társasági részesedés, az ingó vagyontárgyak a közfeladatok ellátása
arányában az OMMF-hez és az OMFI-hoz kerülnek. Ennek kapcsán a társasági
részesedést az OMFI vette át.
A társasági részesedés az MKK PIRAUT Kft. részesedését jelenti 10 400 eFt értékben.
VI.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása
Szintén a szervezeti változások miatt mind a követelések, mind a kötelezettségek
tekintetében az OTH által 2007. december 31-i fordulónappal a beszámoló
elékészítéséig nem került átadásra a szállítói és vevői követelések, így a táblázatban
kimutatott értéket nem a valós képet mutatja. Mint újonnan létrejött intézmény előző
évről áthozott Nyitó állománnyal intézetünk nem rendelkezik.
1. Követelések (vevők) állományának alakulása
Megnevezés
Le nem járt
30 napon belüli
30-90 napos
90-180 napos
180 napon túli
Összesen

Nyitó
állomány
-

Növekedés

Csökkenés

Záró állomány

-

17 764 eFt
4 071 eFt
1 880 eFt
351 eFt
24 066 eFt

17 764 eFt
4 071 eFt
1 880 eFt
351 eFt
24 066 eFt

2. Kötelezettségek (szállítók) állományának alakulása
Megnevezés
Le nem járt
30 napon belüli
30-90 napos
90-180 napos
180 napon túli
Összesen
VII.

Nyitó
állomány
-

Növekedés
2 889 eFt
2 889 eFt

Csökkenés

-

Záró
állomány
2 889 eFt
2 889 eFt

A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének
alakulása
NÉ

VIII. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő
befektetések értékhelyesbítésének alakulása NÉ
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IX.

A kötelezettségvállalások állományának alakulása
1. Intézményi előirányzat
Megnevezés
Intézményi beruházás
Beruházások ÁFA
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő
járulékok
Dologi és egyéb folyó
kiadások

Előirányzat

T.évi köt.váll
41 373 eFt
7 257 eFt
178 185 eFt
58 119 eFt

107 374 eFt – 40075 eFt
(bevételi lemaradás)

41 373 eFt
7 257 eFt
178 185 eFt
58 119 eFt

Pénzügyi
teljesítés
41 373 eFt
7 257 eFt
177 366 eFt
57 961 eFt

67 299 eFt

50 034 eFt

2. EU-s támogatással megvalósuló programok
X.

A feladatmutatók állományának alakulása
Az OMFI a járóbeteg szakellátására vonatkozóan köteles feladatmutatót meghatározni.
Ennek kapcsán intézményünk napi 50 szakorvosi órában lát el járóbeteg szakellátást
mind a Nagyvárad téri telephelyen. A 2007. évben szakrendeléseinken összesen
13 217 esetet láttak el a szakorvosok

XI.

A letéti számla pénzforgalma

NÉ

XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
NÉ
XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése
Intézetünk a bevételek meghatározott köre után teljesítette az 5% befizetési
kötelezettséget az alábbiak szerint:
előirányzat
4 221 eFt
pénzügyi teljesítés 3 800 eFt
kötelezettségvállalás 421 eFt
Budapest, 2008-03-10
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