
GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG  

 

A hivatal költségvetési szerv, jogállását tekintve kormányhivatal, amelynek költségvetése 

2013-ban a X. Közigazgatási és 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 hivatal gazdálkodási vezetésének a központi költségvetés intézményeire érvényes 

beszerzési tilalom, a közszférában egységesen alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvek 

következtében felmerülő kihívások, a 460 millió Ft befizetési kötelezettség előírása és a 

(köz)beszerzések többszintű korlátozása mellett kellett biztosítania az intézményi működést.  

 

A korlátozások elsősorban a humánerő-gazdálkodás és az informatikai rendszer területén 

okoznak képesség és hatékonyság vonzatú nehézségeket.  

 

A 2013. évben 16,3 millió Ft bevételi túlteljesítés és a 617,4 millió Ft kiadási megtakarítás 

eredményeként a hivatal 633,7 millió Ft előirányzat-maradvánnyal zárta a tárgyévi 

gazdálkodását. Ezt a maradványösszeget az előző évi maradványból visszahagyásra került 

12,5 millió Ft kivételével a pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalások tételei 

(427,2 millió Ft), illetve a hivatal működési kiadásainak fedezetére, a találmányok szabadalmi 

oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/E. §-ának (5) bekezdése szerint képzett 

tartalék (194,0 millió Ft) alkotják. 

  
2013. évi bevételi és kiadási adatok 

Adatok millió Ft-ban 

2013. évi bevételi és kiadási adatok 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Működési bevételek 4 327,6  4 343,7 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15,8  15,9 

Pénzfogalom nélküli bevételek1 467,0  467,0 

Támogatásértékű bevételek 94,8 94,8 

Bevételi főösszeg 4 905,2 4921,4 

Személyi juttatások 1 291,4 1 287,6 

Járulékok 354,0  353,7 

Készletbeszerzések 79,6 77,0 

Szolgáltatások 1 526,3 1 131,2 

Különféle dologi kiadások 555,9 479,4 

Egyéb folyó kiadások2  567,3 565,0 

Immateriális javak beszerzése, létesítése 188,1 129,4 

Ingatlanhoz kapcsolódó beruházások 87,6 75,7 

Tárgyi eszközök beszerzése 61,3 26,0 

Felhalmozási kiadások adóterhe 90,0 61,2 

Támogatási értékű kiadások és pénzeszköz átadás 103,7 101,4 

Kiadási főösszeg: 4 905,2 4 287,6 

                                                
1 A kimutatott összeg teljes egészét az előző évi maradvány-áthozat adja. 
2 A befizetési kötelezettség összege is ezen a soron szerepel 460 millió Ft-tal. 



 

A Hivatal a 2013. évi előirányzataival való gazdálkodása során határidőre eleget tett a 

központi költségvetés felé a 460,0 millió Ft összegű törvény szerinti befizetési 

kötelezettségének. 

 

A hivatal pénzügyi gazdálkodását a belső ellenőrzés mellett független könyvvizsgáló és az 

Állami Számvevőszék (ÁSZ) is ellenőrizte. A független könyvvizsgáló megvizsgálta az elmúlt 

évi költségvetési beszámoló megbízhatóságát, és az erről készült könyvvizsgálói, valamint az 

ÁSZ-jelentés szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat az SZTNH vagyoni és 

pénzügyi helyzetéről. Az Állami Számvevőszék a hivatal működését átfogóan 

szabályszerűnek találta, és a belső kontrollok területére irányuló vizsgálata nyomán a 

hivatalról igen kiváló – a vizsgált 28 központi szervből a hivatalt a legjobb háromba soroló – 

véleményt alakított ki. 

 

 


