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Alapító okiratok

A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapító okirata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala Alapító Okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges
törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvényben
elrendelt névmódosítást megelõzõen a Hivatal Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezéssel mûködött.
Rövidített neve: SZTNH
Idegen nyelvû neve:
Hungarian Intellectual Property Office (angol nyelven)
Office hongrois de la propriété intellectuelle (francia nyelven)
Ungarisches Amt für Geistiges Eigentum (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:
Országgyûlés
1896. március 1.
4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ 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 Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.) irányítása alatt álló kormányhivatal, felügyeletét a
közigazgatási és igazságügyi miniszter látja el. Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a felügyeletét ellátó miniszter
normatív utasításban adja ki.
6. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A Hivatal vezetõje 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 gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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9. A költségvetési szerv közfeladata:
A Hivatal a szellemi tulajdon védelméért felelõs, közfeladatait a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115/G. §-a tartalmazza az alábbiak szerint:
a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
b) a szerzõi és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggõ egyes feladatok ellátása;
c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok elõkészítésében 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 együttmûködés szakmai feladatainak ellátása;
g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minõsítésével kapcsolatos hatósági és szakértõi feladatok ellátása.
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A Hivatal közfeladatait az Szt. 115/H.–115/L. §-aiban részletezettek szerint alaptevékenységként látja el.
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége
841184 Tudományos ösztöndíjak
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
910123 Könyvtári szolgáltatások
Államháztartási szakágazati besorolás:
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
– kormányzati szolgálati (kormánytisztviselõ, ügykezelõ) jogviszony: a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény alapján;
– munkavállalói jogviszony: a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény alapján;
– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
12. Záró rendelkezések
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata szabályozza.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelõen jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzéssel lép
hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2011. január 28-án aláírt, IX-09/53/6/2011. számú egységes Alapító Okirat.

Budapest, 2012. július 19.
Iktatószám: IX-09/30/418/2012.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

