A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke
Iktatószám: VIII/1528/3/2009.

ALAPÍTÓ OKIRAT

A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2)
bekezdése alapján a
Magyar Szabadalmi Hivatal
alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése:
Magyar Szabadalmi Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal)
Rövidített neve:

MSZH

Idegen nyelvű neve:

Hungarian Patent Office (angol nyelven)
Office Hongrois des Brevets (francia nyelven)
Ungarisches Patentamt (német nyelven)

2. A költségvetési szerv székhelye:
1054 Budapest, Garibaldi. u. 2.
Telephelyei:
1054 Budapest, Zoltán u. 6.
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
1054 Budapest, Perczel Mór u. 2-4.
3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:
Országgyűlés
1896. március 1.
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4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése:
A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk (23. §)
Jelenleg hatályos jogszabály: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény
5. A költségvetési szerv irányító szerve:
A Hivatal a Magyar Köztársaság Kormánya (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.)
irányítása alatt álló kormányhivatal, felügyeletét az igazságügyi és rendészeti miniszter
látja el. Szervezeti és Működési Szabályzatát a felügyeletét ellátó miniszter - a
miniszterelnök jóváhagyásával – normatív utasításban adja ki.
6. A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje:
A Hivatal vezetője az elnök, akit a miniszterelnök nevez ki és ment fel, egyebekben a
Hivatal felügyeletét ellátó miniszter gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
7. A költségvetési szerv illetékessége:
Országos
8. A költségvetési szerv besorolása:
-

a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és
gazdálkodó

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény a Hivatal részére,
közhatalmi tevékenységén túl közszolgáltatások végzését is előírja.
9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hivatal a szellemi tulajdon védelméért felelős, közfeladatait a találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/G. §-ban sorolja fel az alábbiak szerint
(amelyek részletezését a törvény 115/H-115/L §-ai tartalmazzák):
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.
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10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A Hivatal közfeladatait alaptevékenységként látja el.
Az alaptevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi
besorolása:
22121-4
72901-7
74111-6
74231-1
74991-4
75113-1
80341-6
80402-8
92311-6

Lapkiadás
Egyéb számítástechnikai tevékenység
Jogi tevékenység
Műszaki elemzés és tesztelés
Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége
Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység

Az alaptevékenységek 2010. január 1-jétől érvényes államháztartási szakfeladatrendi
besorolása az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM
tájékoztató szerint:
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
631200 Világháló-portál szolgáltatás
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
854211 Felsőfokú szakképzés
854249 Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok
855935 Szakmai továbbképzések
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
Államháztartási szakágazati besorolás:
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás.
11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
-

közszolgálati (köztisztviselő, ügykezelő) jogviszony: a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján;
munkavállalói jogviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
alapján;
megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény alapján.
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Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket az Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata szabályozza.
A jelen Alapító Okirat 2009. szeptember 1-én lép hatályba, egyúttal a Hivatal korábbi,
XL/100/2008 számú, 2008. július hó 24-én egységes szerkezetben kiadott alapító okirata
hatályát veszti.

Budapest, 2009. augusztus „ 31 „

Bajnai Gordon
miniszterelnök
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