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1995. évi XXXIII. törvény  
a találmányok szabadalmi oltalmáról  

– Kivonatos közlés – 

 

HATODIK RÉSZ 

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

XIV/C. Fejezet 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogállása 

115/D. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban e fejezeten belül: Hivatal) 
a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal. 

(2) A Hivatal elnökét a miniszterelnök, két elnökhelyettesét – az elnök javaslatára – a 
felügyeletet gyakorló miniszter (a továbbiakban: miniszter) nevezi ki és menti fel. 

(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a Hivatal elnöke 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

(4) A Hivatal székhelye: Budapest. 

A Hivatal gazdálkodása 

115/E. § (1) A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi. 
(2) A Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárásokban külön jogszabályban megállapított igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni. Ilyen díjat kell fizetni a Hivatal által készített hitelesített vagy 
hitelesítetlen másolatért, kivonatért, valamint fordításért, továbbá a Hivatal által végzett 
hitelesítésért is. E törvényben vagy külön törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel az 
iparjogvédelmi oltalom fenntartásáért vagy megújításáért – külön jogszabályban megállapított 
mértékű – díjat kell fizetni. E díjak mértékét rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. A 
felülvizsgálat során a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül figyelembe kell venni az 
iparjogvédelmi rendszer működtetési költségeit, az egyes iparjogvédelmi oltalmi formák 
sajátosságait, valamint az innováció iparjogvédelmi eszközökkel történő előmozdításának 
szempontjait is. 

(3) A Hivatal bevételét képezik a (2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási, fenntartási és 
megújítási díjak, a Szellemi Tulajdon Világszervezete által igazgatott nemzetközi szerződések 
alapján a Hivatal által végzett hatósági tevékenységért járó díj, illetve részesedés, a Hivatal által 
nyújtott szolgáltatások ellenértéke, valamint az egyéb bevételek. E bevételeknek a Hivatal 
folyamatos és zavartalan működését biztosítaniuk kell. 

(4)–(5) 
(6) A Hivatal évente – hivatalos lapjában – közzéteszi a befolyt bevételekről és a 

felhasználásukról készített kimutatást. 
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa 

115/F. § (1) A 115/J–115/L. §-ban meghatározott feladatok ellátásában a Hivatal elnökét – 
szakmai tanácsadó, véleményező szervként – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa (a 
továbbiakban: Tanács) segíti. A Tanács a Hivatal elnökének felkérésére véleményezi a szellemi 
tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, hazai 
jogszabályok és uniós jogi aktusok, nemzetközi szerződések) tervezetét. A Tanács részt vesz a 
szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásában, valamint 
figyelemmel kíséri és előmozdítja annak végrehajtását. 

(2) A Tanács legfeljebb tizenkét tagú – iparjogvédelmi, szerzői jogi és a szellemi tulajdonhoz 
kapcsolódó tudományterületeken szakértelemmel rendelkező személyekből álló – testület. 

(3) A Hivatal elnöke az általa a Tanács tagjainak javasolt személyekről tájékoztatja a 
minisztert, aki a javasolt személyekkel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül 
kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki a Tanács tagjának. A Tanács tagjait ezt 
követően a Hivatal elnöke nevezi ki. 

(4) A Tanács tagjainak kinevezése hároméves időtartamra és személyre szól, helyettesítésnek 
nincs helye. A kinevezés további három-három évre meghosszabbítható. 

(5) A tagság megszűnik: 
a) a határozott idő elteltével, 
b) lemondással, 
c) a kinevezés visszavonásával, 
d) a tag halálával. 
(6) A Tanács a Hivatal elnöke által megállapított ügyrend szerint működik. 

A Hivatal feladat- és hatásköre 

115/G. § A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik: 
a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása; 
b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása; 
c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén; 
d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel; 
e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, 

az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása; 
f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai 

feladatainak ellátása. 
115/H. § (1) A Hivatal a következő – e törvényben és külön jogszabályokban meghatározott – 

iparjogvédelmi hatósági feladatokat látja el: 
a) szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használati mintaoltalmi, topográfiaoltalmi, formatervezési 

mintaoltalmi, védjegy- és földrajzi árujelző-oltalmi, valamint kiegészítő oltalmi bejelentések 
vizsgálata, e bejelentések alapján az oltalom megadása és nyilvántartása, valamint a megadott 
jogokkal összefüggő eljárások lefolytatása; 

b) nemzetközi szabadalmi, ipari mintaoltalmi, védjegy- és eredetmegjelölési bejelentések 
vizsgálata és továbbítása, valamint a nemzetközi szerződésen alapuló regionális iparjogvédelmi 
együttműködésből, egyéb nemzetközi szerződésből, továbbá európai közösségi jogszabályból a 
nemzeti iparjogvédelmi hatóságra tartozó kutatási, vizsgálati, továbbítási, nyilvántartás-vezetési 
és egyéb eljárási cselekmények elvégzése. 
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(2) A vámhatóság megkeresésére a Hivatal tájékoztatást ad az iparjogvédelmi jogosult 
személyéről a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indult vámigazgatási eljárásban. 

(3) A Hivatal gondoskodik – külön jogszabály alapján – az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 
működtetéséről. 

(4) A Hivatal a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben – külön 
jogszabályok alapján – különösen a következő feladatokat látja el: 

a) engedélyezi a felhasználást ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotása 
(árva mű) esetén és nyilvántartást vezet erről, 

b) nyilvántartást vezet a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetekről, 
c) felügyeletet gyakorol a közös jogkezelési tevékenység felett, 
d) előkészíti a közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak miniszteri jóváhagyását, és megteszi 

az ehhez szükséges intézkedéseket, 
e) önkéntes műnyilvántartást vezet, 
f) gondoskodik a Szerzői Jogi Szakértő Testület, valamint a Szerzői Jogi Szakértő Testületen 

belül létrehozott Egyeztető Testület működtetéséről. 
(5) A Hivatal elnöke külön törvény alapján ellátja a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara 

törvényességi felügyeletét. 
115/I. § A Hivatal a szellemi tulajdonnal kapcsolatos állami dokumentációs és információs 

tevékenység körében különösen a következő feladatokat látja el: 
a) iparjogvédelmi tárgyú hivatalos lapot ad ki; 
b) megjelenteti a magyar, valamint a nemzetközi szerződésben meghatározott szabadalmi, 

mintaoltalmi és topográfiaoltalmi leírásokat; 
c) gyűjti, informatikai eszközökkel feldolgozza és nyilvános szakkönyvtárában közreadja az 

iparjogvédelmi dokumentumokat; 
d) a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos dokumentációs és tájékoztató szolgáltatásokat 

nyújt. 
115/J. § (1) A szellemi tulajdon védelmét érintő kérdésekben törvény vagy kormányrendelet 

alkotására az igazságügyért felelős miniszter tesz előterjesztést, és képviseli e kérdésekben a 
Hivatalt a Kormány és az Országgyűlés előtt. 

(2) A szellemi tulajdon védelmét érintő jogszabály tervezetének előkészítésébe és 
véleményezésébe be kell vonni a Hivatalt. 

(3) A Hivatal vizsgálja és elemzi a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok 
hatályosulását, felméri és értékeli e jogszabályok alkalmazásának hatásait, tapasztalatait. 

(4) A szellemi tulajdon védelmének erősítése érdekében a Hivatal – összhangban a nemzetközi 
és az európai közösségi kötelezettségekkel, valamint a Kormány gazdaságstratégiai, kutatás-
fejlesztési, innováció- és technológiapolitikai, illetve kulturális politikai célkitűzéseivel – 
kezdeményezi új iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok megalkotását, illetve a szabályozás 
módosítását, és részt vesz e jogszabályok előkészítésében. 

115/K. § A Hivatal a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása 
és érvényesítése, valamint az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve 
végrehajtása érdekében különösen a következő feladatokat látja el: 

a) a szellemi tulajdon védelmével összefüggő hazai, külföldi és nemzetközi folyamatok 
elemzésével, a szellemi alkotói, innovációs és iparjogvédelmi tevékenység alakulásának 
vizsgálatával, a szellemivagyon-értékelés módszertanának kidolgozásával, valamint a hatósági 
tapasztalatok rendelkezésre bocsátásával hozzájárul a Kormány gazdasági stratégiájának, 
kutatási-fejlesztési, innovációs, technológiai és kulturális politikájának kidolgozásához, 
fejlesztéséhez és végrehajtásához; 
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b) a szellemi alkotó és az innovációs tevékenységet támogató és népszerűsítő programokat 
kezdeményez, alakít ki és hajt végre, illetve részt vesz ilyen programokban; 

c) közreműködik a szellemi alkotások és az innovációs eredmények társadalmi elismerését 
szolgáló rendszer fejlesztésében, a szellemi alkotó tevékenységgel és a szellemi tulajdon 
védelmével kapcsolatos pályázatokat, kiállításokat és más rendezvényeket kezdeményez, szervez 
vagy támogat; 

d) terjeszti a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket, fejleszti az iparjogvédelmi 
és a szerzői jogi kultúrát; tájékoztatással, ügyfélszolgálattal, szaktanácsadással és más 
eszközökkel gyarapítja a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – 
iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteit, előmozdítja körükben a szellemi tulajdonjogok 
tiszteletben tartását; 

e) külön jogszabály alapján működteti a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet, emellett egyéb 
módon is közreműködik a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez szükséges 
feltételrendszer kialakításában és továbbfejlesztésében; 

f) szakmailag felügyeli a szellemi tulajdonnal kapcsolatos – iskolarendszeren kívüli – képzést, 
működteti annak rendszerét, továbbá gondoskodik az iparjogvédelmi szakvizsgák és a szabadalmi 
ügyvivői vizsgák megszervezéséről; 

g) működteti a Magyar Formatervezési Tanácsot, továbbá közreműködik a nemzeti 
formatervezési díjak és ösztöndíjak adományozásának lebonyolításában; 

h) elősegíti, hogy a szellemi tulajdon védelmének eszközeit megfelelően használják fel az 
országkép formálásához, az egységes országmárka kialakításához, valamint a jellegzetes magyar 
termékek ismertségének javításához és hírnevének megóvásához. 

115/L. § A szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködésben a 
Hivatal – együttműködve az érintett központi államigazgatási szervekkel – különösen a 
következő képviseleti és egyéb szakmai feladatokat látja el: 

a) részt vesz a Szellemi Tulajdon Világszervezete, az Európai Szabadalmi Szervezet, a Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatal, a Közösségi Növényfajta-hivatal vezető és egyéb testületeinek, a 
Kereskedelmi Világszervezet TRIPS Tanácsának, valamint – a tárgykör szerint felelős miniszter 
általános vagy eseti felhatalmazása alapján – más nemzetközi szervezetek tevékenységében; 

b) gondoskodik az Európai Szabadalmi Szervezet tagállamait megillető jogok gyakorlásáról és 
az azokat terhelő kötelezettségek teljesítéséről, és ellátja az európai szabadalmi rendszer 
működtetéséből a nemzeti szabadalmi hatóságra háruló feladatokat; 

c) a szellemi tulajdon védelme terén ellátja az Európai Unió tagállamaként való működésből 
eredő feladatokat, közreműködik az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban képviselendő 
kormányzati álláspont kialakításában, valamint az Európai Unió Tanácsának és Bizottságának 
szellemi tulajdonért felelős szakértői testületeiben történő képviseletében, ellátja az ezzel járó 
szakmai koordinációs feladatokat, továbbá együttműködik az Európai Unió iparjogvédelmi 
hatóságaival; 

d) részt vesz a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó nemzetközi szerződések előkészítésében 
és végrehajtásában, javaslatot tesz e szerződések létrehozására; 

e) kapcsolatot tart más országok és a nemzetközi szervezetek szellemi tulajdonvédelmi 
hatóságaival. 


