
Gazdálkodási tevékenység 

 
Az SZTNH működésének fedezetére használja fel saját bevételeit, amelyek a miniszteri 

rendeletben meghatározott mértékű igazgatási, szolgáltatási, fenntartási és megújítási díjakból, 

a Hivatalt megillető nemzetközi eljárási díjakból és az egyezményalapú bevételekből, továbbá 

a szolgáltatások ellenértékéből, valamint egyéb bevételekből állnak.  

 

A Hivatal költségszerkezete stabil, évek óta változatlan. A működési kiadások 45,2 százalékát 

a személyi juttatások és járulékaik adják. A fennmaradó részből a Hivatal 33,1 százalékkal a 

folyó (dologi) kiadásokat, 10,1 százalékkal az egyéb működési kiadásokat, 11,6 százalékkal a 

beruházások finanszírozását biztosította. 

 

2021-ben a Hivatal folyamatos működéséhez 3 966,2 millió Ft eredeti kiadási előirányzat állt 

rendelkezése. A módosított kiadási előirányzat 94,0 százalékos felhasználása 4 932,9 millió Ft 

tényleges kiadást eredményezett. 

 

A Hivatal 2021. évi bevételi főösszege 3 996,2 millió Ft-ban került meghatározásra. A 

finanszírozási bevételek nélküli 4 714,4 millió Ft tényleges bevétel 18,0 százalékkal 

meghaladta az eredeti előirányzatot. 

 

A Hivatal bevételeinek 94,1 százalékát úgynevezett közhatalmi bevételek alkotják. Ez utóbbiak 

döntő hányadát – 70,8 százalék – a szabadalmi igazgatási szolgáltatási bevételek, valamint a 

védjegyoltalmi igazgatási szolgáltatási bevételek – 22,4 százalék – adták 2021-ben is. A 

szabadalmi igazgatási szolgáltatási díjbevételek mintegy 93,1 százaléka a jellemzően külföldi 

székhelyű jogosultak által teljesített díjfizetésekből származott 2021-ben. Ez utóbbiak a 

hazánkra hatályosított európai szabadalmakkal kapcsolatos eljárási és fenntartási díjak, a 

nemzetközi szabadalmi eljárási díjak voltak.  

 
A közhatalmi bevételek oltalmak szerinti megoszlása százalékos bontásban (2021) 
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A 2021. év egyik legnagyobb intézményi projektje a Hivatal hat pinceirattárból álló, központi 

irattárában tárolt hatósági iratok biztonságos, új irattárba történő átköltöztetése volt. Az új 

irattárat a bérbeadó a korábban kiválasztott helyiségben 2021. április 30-ig az SZTNH 

igényeinek megfelelően alakította ki és rendezte be. Az új irattár Budapest IX. kerületében egy 

műemléképület földszintjén található, külön bejáratú, 4 méter belmagasságú, 1000 

négyzetméter alapterületű raktárhelyiség, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár is alkalmasnak 

talált az irattár céljaira.  

 


