
GAZDÁLKODÁS 

 

Az SZTNH költségvetési szerv, jogállását tekintve az öt központi kormányhivatal 

egyike, költségvetése a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, majd a 

kormányzati átalakulás után az Igazságügyi Minisztérium fejezetén belül a 2. címet 

képezte. 
 

A feladatkörének ellátásához szükséges kiadások fedezetét önfinanszírozó módon 

gazdálkodva miniszteri rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjakból 

és a hivatalt megillető nemzetközi eljárási bevételek hatékony felhasználásával teremtette 

meg. A folyamatos működés biztosításához költségvetési támogatásban nem részesült, 

saját bevételeiből gazdálkodott. 

 

A hivatali bevételek 3 944,0 millió Ft-os eredeti előirányzatának a döntően az előző évi 

633,7 millió Ft-os lekötött maradvánnyal 4 615,1 millió Ft-ra módosított tervszáma 4 647,3 

millió Ft-ra teljesült. A hivatali bevételeknek közel 73%-a származik közhatalmi 

bevételekből, melyeknek legnagyobb részét a szabadalmi igazgatási és szolgáltatási (71%), 

valamint a védjegyoltalmi igazgatási és szolgáltatási bevételek (24%) adják, míg 3% 

származik a szerzői joghoz kapcsolódó hatósági tevékenységből, 2% pedig egyéb kisebb 

jogintézményi területekről. 

 

A kiadási oldalon a 4 615,1 millió Ft módosított előirányzat 85,2%-a került 

felhasználásra. A teljesített kiadások 40,7%-át a személyi kiadások és járulékok, 40,2%-át a 

dologi kiadások teszik ki. Az összes kiadás mindössze 6,2%-a együttesen beruházási és 

felújítási kiadás. A hivatal 276 millió Ft-ot fordított központi költségvetési befizetésekre 

2014-ben.  
 

 

2014. évi bevételi és kiadási adatok (költségvetési szemléletű nem végleges/auditált adatok) 

 

adatok millió Ft-ban 

 

2014. évi bevételi adatok 
Eredeti 

előirányzat 
Teljesítés 

Előirányzat-

teljesítés 

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül - 8,6 - 

Közhatalmi bevételek 3 322, 4 3 381,2 101,8% 

Működési bevételek 621,6 592,0 95,2% 

Felhalmozási bevételek - 0, 5 - 

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belül és kívül - 0,2 - 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 30,4 - 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3 944,0 4 012,9 101,7% 

Finanszírozási bevételek 
 

634,4 - 

ÖSSZES BEVÉTEL 
 

4 647,3 - 

 



2014. évi kiadási adatok Eredeti előirányzat Teljesítés Előirányzat-teljesítés 

Személyi juttatások 1 352,6     1245,7 92,1% 

Munkaadót terhelő járulékok 339,5     352,4     103,8% 

Dologi kiadások 1 795,9   1 584,0     88,2% 

Egyéb működési célú kiadások 148,9   503,8*  338,3% 

Beruházások 288,1     172,0    59,7% 

Felújítások 19,0   71,3     375,3% 

Egyéb felhalmozási kiadás - 2,0 
 

ÖSSZES KIADÁS 3 944,0     3 931,2 99,7% 

*Ebből 276 millió Ft költségvetési befizetés.  

 

A hivatal 2014. évi költségvetési gazdálkodásából további 544,4 millió Ft maradványt 

terhelő kiadási kötelezettségvállalás származott a megjelölt teljesítési összegen felül.  

 

A hivatalnál 2014-ben számos külső ellenőrző szervi (ÁSZ, NAV, KEHI), időben 

átlapolt vizsgálat folyt. A lezárult vizsgálatok mindegyike elismerő, csak esetleges jobbító 

javaslatokat ajánló eredménnyel fejeződött be, miután mind a könyvvizsgálatok, mind az ÁSZ 

zárszámadási ellenőrzése korlátozó záradéktól és megállapítástól mentes elfogadó 

véleménnyel végződött, és a NAV sem tett megállapítást az áfa-vizsgálat kapcsán. 

 

 


