
 
 

 

 

1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás 

1.1 Intézményazonosító adatok 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal vagy SZTNH) a találmányi 

szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvényczikk 23. §-a alapján jött létre 1896-ban. Jelen 

gazdálkodási jogkörét tekintve fejezetirányítói jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogállását tekintve a Kormány irányítása alá 

tartozó, országos illetékességű, a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal.  

A Hivatal jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes, jelenleg 

hatályos szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 

XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-ai, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint 

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.) 

tartalmazza. Az SZTNH-t a Ksztv. értelmében a Kormány irányítja, felügyeletét 2017 

folyamán a nemzetgazdasági miniszter látta el. Ezzel összhangban a Hivatal költségvetése 

2017-ben a központi költségvetés fejezetrendjében a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 

fejezet 17. cím alá tartozott, ahová 2016 végén került át a X. fejezetből.  

A 2016. decemberi felügyeletváltozásra tekintettel módosított Alapító Okiratot a 

miniszterelnök 2017. február 1-jén írta alá. 

1.2 A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok 

A Hivatal tevékenységi struktúráját a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az 

iparjogvédelemre és a kutatás-fejlesztési tevékenységre vonatkozó, valamint a szerzői joggal 

összefüggő számos specifikus törvény, kormány- és miniszteri rendeleti szabályozza.  

 

Érdemi változás történt a K+F tevékenység minősítési területen: az eljárások köre 2017-től 

kibővült az ún. projektcsoport-minősítési eljárással a tudományos kutatásról, fejlesztésről 

és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény felhatalmazó rendelkezései alapján.  

 

Továbbá a Hivatal jogi területe egy új jogintézmény, az oltalmazhatósági vélemény 

kidolgozásában és bevezetésében is részt vett. 

A hatósági tevékenység mennyiségét jellemzi, hogy az SZTNH által meghozott intézkedések 

száma 2017-ben meghaladta a 101 ezret. A hivatal több mint 26 ezer Magyarországon hatályos 

európai szabadalom, 3 ezret meghaladó nemzeti úton megadott szabadalmi oltalom, 55 ezernél 

több nemzeti védjegy, 3700-nál több formatervezésiminta-oltalom és több mint 850 

használatiminta-oltalom tekintetében látta el a lajstromvezetéssel kapcsolatos feladatokat, 30 

ezernél több lajstromvezetési intézkedést hozott, a hivatalhoz benyújtott és iktatott ügyiratok 

száma pedig meghaladta a 44 ezret.  
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A Hivatal emellett sokrétű szolgáltatást, tudatosságnövelő, információs és oktató 

programokat kínált 2017-ben is, amelynek keretében 23 megyei, illetve városi kamarai jellegű 

szervezettel tartott fenn információs pontot, valamint 6 vidéki felsőoktatási intézményhez 

kapcsolódó PATLIB-központtal és 17 felsőoktatási intézménnyel volt hatályos együttműködési 

megállapodása.  

 

A Hivatal által szervezett alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, valamint az alap- és 

középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a különböző szervezetek számára tartott 

céltanfolyamok az ismeretátadás és tudatosságnövelés fontos hazai fórumai. Önálló 

tantárgyként 10 felsőoktatási intézményben került sor szellemitulajdonvédelmi tantárgy 

oktatására, 8 egyetemen más tantárgyakhoz kapcsolódva oktattak szellemitulajdon-védelmi 

ismereteket, továbbá 6 felsőoktatási intézményben került sor távoktatásra.  

 

A hivatali honlapot (www.sztnh.gov.hu) közel 524 ezer egyedileg azonosítható felhasználó 

1,5 milliónál több alkalommal kereste fel 2017-ben, akik több mint 14,5 millió oldalt töltöttek 

le. 

 

Az SZTNH 2017 folyamán stratégiai intézkedési javaslatokat dolgozott ki a hazai 

szabadalmi aktivitás növelésére, díjpolitikai változások bevezetésére, amelyeket az SZTNH 

elnöke megküldött a nemzetgazdasági miniszter számára. Ezek a javaslatok a szabadalmi 

bejelentők három típusára vonatkozóan fogalmazták meg a szabadalmi aktivitás ösztönzésére 

szolgáló, lehetséges intézkedéseket:  

- a hazai kis- és középvállalkozások/egyéni feltalálók,  

- az egyetemek és a közfinanszírozású kutatóintézetek és  

- a multinacionális nagyvállalatok. 

Ezeket kiegészíti a hivatal által kidolgozott díjpolitikai javaslatcsomag.  

 

 

1.3 Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, korszerűsítései intézkedések 

2017-ben a Hivatal vezetésében alapvető változások mentek végbe: a miniszterelnök 2017. 

március 1-jei hatállyal új elnököt nevezett ki az SZTNH élére. Az elnök munkáját újonnan 

kinevezett elnökhelyettes, valamint megbízott jogi főigazgató támogatta. A műszaki 

elnökhelyettes 2017 őszén távozott a hivatalból; új elnökhelyettes kinevezésére 2017-ben nem 

került sor. 

Részben megváltoztak a rendszeres döntéshozatali fórumok is: az elnöki értekezlet mellett 

új, rendszeres vezetői testületi formaként 2017 februárjában létrejött az ún. vezetőségi ülés, 

amelynek tagjai a felső vezetőkön kívül az Elnökségi Kabinet vezetője és májustól az elnöki 

titkárság vezetője.  

Fontos változás, hogy a Hivatal kormánytisztviselőjeként foglalkoztatott belső ellenőr látja 

el 2017. szeptember 1-jétől a belső ellenőrzési feladatokat.  

Az SZTNH az ISO 9001:2015 minőségirányítási, az ISO/IEC 27001:2013 

információbiztonsági és az ISO/IEC 20001:2011 informatikai szolgáltatásirányítási 

szabványok szerint működött 2017-ben is. Az integráltan működtetett ISO rendszerek 

eredményes megújító auditálására 2017 decemberében került sor, amely alapján az 

SZTNH tevékenységei a fenti szabványok sikeres felülvizsgálata esetén 2019 decemberéig 

tanúsítottak. 
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2. Az előirányzatok alakulása 

 

Megnevezés 
2016. 

évi tény 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

tény 
5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4 130,1 3 387,2 0,0 5 431,4 3 753,5 90,9 69,1 

  ebből: személyi juttatás 1 389,1 1 358,1 0,0 1 661,9 1 552,5 111,8 93,4 

Bevétel 4 254,9 3 387,2 0,0 4 242,0 4 142,8 97,4 97,7 

Támogatás 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 100,0 100,0 

Költségvetési maradvány 1 064,2 – 0,0 1 189,2 1 189,2 111,7 100,0 

Létszám (fő)  192 204 0 228 220 115 96,5 

 

A Hivatal 2017. évi módosított előirányzat szerinti kiadási főösszege 5 431,4 millió forint 

volt. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a pénzeszköz-

átvételek, a működési célú támogatások, a költségvetési támogatások, valamint – legnagyobb 

módosító tételként – az előző évi maradvány elszámolása teszi ki. 

2.1. Főbb kiadási tételek teljesítéssel összefüggő alakulása 

Kiadási oldalon 5 431,4 millió forint módosított előirányzat 69,1 %-a került felhasználásra. 

A Hivatal 2017. évi teljesített kiadási főösszege 3 753,5 millió forint volt. A teljesített 

kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kiadások (1 958,9 millió forint: 52,1 %), 

valamint a dologi kiadások (1 300,5 millió forint: 34,6 %) adták. A 2017. év költségvetésről 

szóló törvényben költségvetési befizetési kötelezettség nem került előírásra.  

Létszám és személyi juttatások  

A Hivatal létszámgazdálkodásának jelentős eleme volt 2017-ben, hogy több külső, korábban 

100 %-ban állami tulajdonú gazdasági társaságon keresztül igénybe vett szolgáltatást integrált 

vissza a saját állományú munkatársakkal ellátott tevékenységek közé, egyetértésben a hivatal 

felett felügyeletet ellátó nemzetgazdasági miniszterrel. Ennek révén az eredeti költségvetési 

javaslat szerint 204 fősre tervezett szervezet 228 főre bővült a 2017. év indításakor végrehajtott 

módosítással.  

Ennek megfelelően 2017. január elejétől az SZTNH engedélyezett létszáma 228 fő, a 

munkajogi létszáma 231 fő, míg az éves átlagos statisztikai létszám 220 fő volt. 

A hivatali kiadások egyik legjelentősebb hányadát 2017-ben is a személyi juttatások alkották. 

A személyi kiadások eredeti előirányzati összege 1 358,1 millió forint, módosított előirányzati 

összege 1 661,9 millió forint, teljesítési összege 1 552,5 millió forint volt, amelynek révén 

11,8%-kal meghaladta az előző évi tényadatot. A teljesülés a teljes kiadási főösszeg 41,4 %-

át, a bérjárulékokkal együtt 52,1 %-át tette ki. 

Dologi kiadások  

A hivatali kiadások másik leglényegesebb csoportja, a dologi (és egyéb működési célú) 

kiadások 1 466,3 millió forint tényösszege az előző évihez (1610,3 millió forint) képest 17,9 
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%-os csökkenést mutat. A dologi kiadások módosított előirányzatának mindössze 60,1 %-a, az 

egyéb működési célú kiadások 99,1 %-a teljesült. 

Felhalmozási kiadások  

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 873,7 millió forint volt, amely 356,2 millió 

forintban, 40,8 %-ban teljesült. A kiadási főösszegnek mindössze 9,5 %-át fordította a 

Hivatal felhalmozási kiadásként infrastruktúrájának gyarapítására.  

2.2. Bevételek alakulása 

A Hivatal 2017. évi költségvetési bevétele a 3 387,2 millió forint eredeti és a 4 242,0 millió 

forint módosított előirányzat mellett 4 142,8 millió forintban teljesült. Ezen összegek 

további 0,2 millió forint központi, bérkompenzációs célú támogatással és 1 189,2 millió forint 

maradvány-felhasználással egészültek ki. Az összbevétel legnagyobb részét a közhatalmi 

bevételek 3 726,1 millió forintos (89,9%), a működési bevételek 360,4 millió forintos (8,7%), 

működési célú átvett pénzeszközök 46,2 millió forintos (1,1%) és az egyéb tételek 10,1 millió 

forintos (0,2%) összege adja.  

A közhatalmi bevételek 3 726,1 millió forintos összegének háromnegyede (74,6%-a) a 

legnagyobb iparjogvédelmi jogintézményekhez kapcsolódó, azaz a kiegészítő oltalmi 

tanúsítvánnyal egybeszámított szabadalmi szakterületi díjbevételekből, körülbelül egyötöde 

(21,6%-a) a védjegyoltalmakból, 2,3%-a szerzői jogi szakterületről és 1,6% egyéb hatósági 

területek díjbevételéből származott.  

3. Európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása 

A Hivatalnak 2016-ban egyetlen olyan projektje volt, amely Európai uniós forrás 

felhasználásával valósult meg.  

Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából finanszírozott VIP4SME 

(Value Intellectual Property for SMEs) projekt célja a kis- és középvállalkozások részére 

nyújtott a szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások támogatása.  

A projekt keretében a Hivatal olyan iparjogvédelmi tudatosságnövelő rendezvényeket 

szervez, amelyek segítik a kkv-kat abban, hogy a megismerjék az általuk létrehozott 

szellemi tőke értékét, valamint meghatározzák azokat a stratégiákat és irányítási 

gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ez a tőke kereskedelmi értékekké és 

„versenyképességgé” alakuljon. 

A Hivatalt érintő támogatás összege 67 520 euró, intenzitása 100%. A támogatás 50%-a 2016 

februárjában előlegként folyósításra került. A projekt futamideje 48 hónap.  


