
 

MAGASAN KVALIFIKÁLT MUNKAERŐ 

Az SZTNH engedélyezett létszáma 2015. január 1-jén a költségvetési törvényben is 

szereplő 204 fő volt. A hivatal szakmailag jól felkészült, magasan kvalifikált, nemzetközi 

tapasztalatokkal rendelkező, több nyelvet jól beszélő munkatársi, kormánytisztviselői 

állománnyal rendelkezik. A dolgozók 95%-a felsőfokú végzettségű, 60 fő tudományos 

fokozattal, illetve doktori címmel, 178 fő egy vagy több nyelvvizsgával rendelkezik. A 

tudományos fokozattal, illetve doktori címmel rendelkező munkatársak száma 1 fővel, a 

nyelvvizsgával rendelkezők száma 19 fővel nőtt. Az átlagéletkor 44 év. 

 

Az SZTNH komplex továbbképzési rendszert működtet, amely a kormánytisztviselők 

jogszabályban előírt és egyéb szakmai, nyelvi, informatikai képesítésének megszerzését, 

illetve továbbfejlesztését támogatja. Ennek keretében 2015-ben 14 fő tett eredményes 

közigazgatási alap- vagy szakvizsgát, 14 fő felsőfokú iparjogvédelmi képzésben 

szakdolgozatot készített, továbbá 9 fő felsőfokú iparjogvédelmi képzésben, 1 fő pedig 

középfokú iparjogvédelmi képzésben vett részt. A hivatalban az év végén 103 fő rendelkezett 

felsőfokú, 43 fő középfokú és 5 fő alapfokú iparjogvédelmi szakképesítéssel. 

Iskolarendszerű keretek között 7 fő folytatott tanulmányokat. A kiegészítő informatikai 

végzettségűek (ECDL és egyéb) száma 2015-ben 92 fő volt. Az ESZH által részben 

támogatott angol és francia nyelvi képzésben 32 fő vesz részt.  

 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. 

rendeletben előírt továbbképzési kötelezettséget az SZTNH teljes kormánytisztviselői 

állománya az előírásoknak megfelelően teljesítette. Jelentős eredmény, hogy 2015 őszétől a 

hivatal dolgozói részére a továbbképzési portálon akkreditált, belső képzésként elérhető és 

választható – a számos hivatali munkatárs számára a munkaköri feladatok ellátásához 

kötelezően előírt – alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam, valamint az alap- és 

középfokú szerzői jogi tanfolyam is. 

 

 
Felsőfokú végzettségűek megoszlása 2015-ben (%) 

 

Mérnöki és természettudományi 

végzettségűek 
39 

Jogász végzettségűek 22 

Közgazdasági, pénzügyi végzettségűek 9 

Informatikai végzettségűek 4 

Egyéb felsőfokú végzettségűek  26 

Összesen 100 

 

 

Fontos stratégiai célkitűzésként kezelte 2015-ben is a hivatal a magasan kvalifikált 

szakemberállomány megtartását, megbecsülését és a szakmai vezetői utánpótlás 

biztosítását. A kiemelt feladatként jelentkező utódlási tervnek, illetve a kapcsolódó középtávú 

humánpolitikai stratégiának a változásokhoz történő igazítása folyamatosan megvalósul. 

 

A hivatalt sokrétű feladatainak ellátásában  törvényi és rendeleti úton adott 

felhatalmazás alapján, éves közszolgáltatási szerződések keretei között  a HIPAvilon 

Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. segíti, amely 100%-ban a magyar 



állam tulajdonában van, a vagyonkezelői jogokat pedig az SZTNH gyakorolja felette. A 

HIPAvilon Nonprofit Kft. feladata a szellemi tulajdon alapú innovációmenedzsment-

fejlesztés. Alapításának céljai szerint szakmailag támogatja a hivatalt egyes közfeladatai 

ellátásában, közreműködik belföldi és nemzetközi szolgáltatásokban,  

innovációmenedzsment-szolgáltatások nyújtásában.  

 


