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MAGASAN KVALIFIKÁLT MUNKAERŐ
Az SZTNH engedélyezett létszáma 2016. évben 204 fő volt. A hivatal szakmailag jól
felkészült, magasan kvalifikált, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, több nyelvet beszélő
kormánytisztviselői állománnyal rendelkezik: az ideiglenesen távollévő munkatársak
helyettesítését ellátó személyekkel együtt számítva a munkatársak 93%-a felsőfokú
végzettségű, 60 fő tudományos fokozattal, illetve doktori címmel, 174 fő egy vagy több
nyelvvizsgával rendelkezik. Felsőfokú nyelvvizsgával 44 fő rendelkezik. Az átlagéletkor
44 év volt.
Felsőfokú végzettségűek megoszlása 2016-ban (fő)
Mérnöki és természettudományi
végzettségűek
Jogász végzettségűek
Közgazdasági, pénzügyi végzettségűek
Informatikai végzettségűek
Egyéb felsőfokú végzettségűek
Összesen

75
42
18
6
58
199

Az SZTNH különös figyelmet fordít a kisgyermeket nevelő munkatársai támogatására a
munkaidőnek az általános munkarendtől eltérő beosztásával, illetve a részmunkaidős
foglalkoztatással. 2016. évben 10 fő dolgozott részmunkaidőben.
Az SZTNH komplex továbbképzési rendszert működtet, amely a
kormánytisztviselők jogszabályban előírt és egyéb szakmai, nyelvi, informatikai
képesítésének megszerzését, illetve továbbfejlesztését támogatja. Ennek keretében 2016-ban
12 fő tett eredményes közigazgatási alap- vagy szakvizsgát, 3 fő felsőfokú iparjogvédelmi
képzésben szakdolgozatot készített, továbbá 8 fő felsőfokú iparjogvédelmi képzésben, 7
fő pedig középfokú iparjogvédelmi képzésben vett részt. Az iparjogvédelmi
szakképesítéssel rendelkezők száma összesen 143 fő volt.
A 2016-ban első ízben indult szerzői jogi alapfokú képzésen 32 fő, a hivatali
muinkatársak több, mint 15 %-a vett részt.
Iskolarendszerű keretek között 4 fő folytatott tanulmányokat. A kiegészítő
informatikai ismeretekre irányuló képzésen résztvevők (ECDL és egyéb) száma 2016-ban 91
fő volt. Az EPO által részben támogatott angol és francia nyelvi képzésben összesen 33 fő
vett részt.
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm.
rendeletben előírt továbbképzési kötelezettséget az SZTNH kormánytisztviselői állománya az
előírásoknak megfelelően teljesítette. Jelentős szempont, hogy 2015 őszétől a Hivatal
munkatársai 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.

Fontos humánpolitikai stratégiai célkitűzés továbbra is az, hogy a hivatal a
magasan kvalifikált és a hivatali munkavégzés során szerzett speciális szakmai
ismeretekkel rendekező szakember állomány megtartását, megbecsülését és a szakmai
vezetői utánpótlás biztosítását elősegítse. Belső adat- és tudásbázis létrehozásával és
működtetésével, a toborzási folyamatokban való aktív részvétellel és az egyetemi hallgatók
számára biztosított szakmai gyakorlati lehetőséggel kívánunk tenni a szakember utánpótlás
érdekében. Munkatársaink számára a pályánmaradás elősegítése érdekében a folyamatos
szakmai fejlődés lehetőségén túl megbecsült és kiszámítható munkafeltételeket biztosítunk.

