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V. A JEDLIK-TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS A MEGVALÓSÍTÁS 

FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 

 

 

A stratégia nélkülözhetetlen eleme az eszközrendszer: a humán- és pénzügyi források 

azonosítása, valamint a stratégia végrehajtását, monitorozását és hatáselemzését illetően a 

feladatok, az indikátorok és a felelősök kijelölése. Az egyes célokhoz, tervezett 

intézkedésekhez kapcsolódóan a Jedlik-terv – az érintett szakmapolitikai és 

intézményfejlesztési pilléreknél – külön és részletesen szól a megvalósítás személyi, tárgyi, 

intézményi és egyéb feltételeiről, mint ahogy mérőpontokat rendel minden egyes 

célkitűzéshez.  

 

A Jedlik-terv végrehajtásának fő letéteményese a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium, valamint a Kormány szellemi tulajdon védelméért felelős – a közigazgatási és 

igazságügyi miniszter felügyeletével működő – kormányhivatala, vagyis az SZTNH. Ennek 

megfelelően a Jedlik-terv az SZTNH éves intézményi munkaterveinek összeállításához is 

irányt mutat, kijelölve a stratégiai-tartalmi kereteket. Az SZTNH a feladatai ellátása során 

szorosan együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal, amely felel a 

szellemi tulajdon területét szabályozó törvények előkészítéséért és az ezzel kapcsolatos 

szabályozásért. A stratégia végrehajtásában részt vesznek továbbá – feladat- és hatáskörükkel 

összhangban – az államigazgatási szervek, valamint – felkérés alapján – az érintett gazdasági 

és szakmai kamarák, felsőoktatási intézmények, társadalmi és érdek-képviseleti szervezetek, 

szakmai szövetségek. A kultúráért felelős miniszterrel való együttműködés különösen fontos 

lehet a szerzői jog védelmének és a kulturális értékek hozzáférhetővé tételének 

összehangolása érdekében. 

 

A stratégia végrehajtásának eszközrendszerét, a humán- és pénzügyi forrásokat 

alapvetően az SZTNH biztosítja; ehhez a szükséges fedezet akkor áll rendelkezésre 

középtávon is garantálható módon, ha – a szükséges kormányzati döntések függvényében – az 

SZTNH önálló gazdálkodásának intézményesített biztosítékai kiépülnek az ESZSZ-ben 

irányadó követelményekkel és az európai uniós elvárásokkal összhangban. Kockázati 

tényezőt e téren az egységes hatályú európai szabadalom bevezetéséből adódó negatív 

költségvetési hatások jelenthetnek. Nélkülözhetetlen a stratégia sikeres megvalósításához a 

szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti fejlesztési program elindítása is. Egyes 

stratégiai célkitűzések eléréséhez fel lehet és kell használni az ESZSZ és az EU (különösen a 

BPHH) együttműködési programjainak finanszírozását, valamint a hazai kormányzati és uniós 

pályázati lehetőségeket (pl. EKOP, INOVACCESS).  

 

A stratégia végrehajtásának eredményességét és hatékonyságát az egyes 

intézkedésekhez rendelt indikátorok (mérőpontok) azonosítása szolgálja, a végrehajtott 

intézkedésekről 2015-ben elkészítendő közbenső értékeléssel és – szükség szerinti – 

felülvizsgálattal együtt. A stratégia végrehajtását az SZTNH monitorozza, támaszkodva a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsára; ennek alapján készíti el – a kormányzati stratégiai 

irányítás szabályaival
1
 összhangban – a Jedlik-terv nyomon követéséhez szükséges éves 

beszámolókat, valamint a stratégia megvalósulását követően az utólagos értékelést.  Az 

átláthatóság és az ellenőrizhetőség jegyében, valamint a jogszabályi követelményeknek is 

megfelelően az SZTNH honlapja a stratégia végrehajtására vonatkozó naprakész és részletes 

                                                             
1
 Ld. a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendeletet. 
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tájékoztatással teszi lehetővé a nyilvánosság számára a Jedlik-terv végrehajtásának 

figyelemmel kísérését. 
 


