
 

Okirat száma: KIHÁT/497/3/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

1.1.2. rövidített neve: SZTNH 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Hungarian Intellectual Property Office 

1.2.2. francia nyelven: Office hongrois de la propriété intellectuelle 

1.2.3. német nyelven: Ungarisches Amt für Geistiges Eigentum 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1.  1051 Budapest, Nádor utca 34. 

2.  1054 Budapest, Akadémia utca 21. 

3.  1054 Budapest, Garibaldi utca 1. 

4.  1054 Budapest, Garibaldi utca 5. 

5.  1054 Budapest, Zoltán utca 6. 

6.  1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. 

7.  1097 Budapest, Soroksári út 158. földszint 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1896. március 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a találmányi szabadalmakról szóló 
1895. évi XXXVII. törvény-czikk (23. §). 
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2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény. 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Országgyűlés  

2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kormánya 

3.1.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1. 

3.2. A költségvetési szerv felügyeleti szervének 

3.2.1. megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium 

3.2.2. székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az SZTNH a szellemi tulajdon védelméért felelős, 
közfeladatait a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/G. §-
a tartalmazza az alábbiak szerint: 

 
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; 

g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői 
feladatok ellátása;  

h) a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-
kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az SZTNH a találmányok szabadalmi oltalmáról 
szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/H.-115/L. §-aiban meghatározott közhatalmi és 
közszolgáltatási tevékenységeket – a közfeladatainak ellátása érdekében – 
alaptevékenységként végzi. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1. 041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása 

2. 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

3. 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

4. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az SZTNH vezetője az elnök, akit az 
SZTNH felügyeletét ellátó miniszter javaslatára a miniszterelnök határozatlan időre nevez 
ki és ment fel, egyebekben az SZTNH felügyeletét ellátó miniszter gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
kormányzati szolgálati 
jogviszony  

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

  



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA
2022. július 29. napján kelt, 2022. május 25. napjától alkalmazandó KIHÁT/497/2/2022. okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 10.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2022.08.10 10:09:04


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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