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Humánerőforrás 
 
A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat 2. pontja 

értelmében a miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél kötelező 

létszámcsökkentést kellett végrehajtani, amelynek eredményeként az egyes szervek 

álláshelyeinek száma 2019. január 1-jétől nem haladhatja meg a kormány által meghatározott 

álláshelyek számát. Erre tekintettel az Innovációs és technológiai miniszter által az SZTNH 

engedélyezett létszáma 2019. január 1. napjától 179 álláshelyben került meghatározásra, ami 

2019 folyamán 10 központosított álláshely engedélyezésével bővült. A 2019-re engedélyezett 

179+10 álláshely az előző évi 234 fős létszámhoz viszonyítva több mint 19%-os 

létszámcsökkenést jelentett. Ez a körülmény a hivatali hatáskörök és feladatkörök változatlanul 

hagyása mellett jelentősen megnehezítette a működést. Az előírt létszámcsökkentés 

végrehajtása 2019-re áthúzódott. 

 

 

 
 

 

 

2019. január 1-jén lépett hatályba a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 

(Kit.), amely teljesen új alapokra helyezte a kormányzati szolgálati jogviszonyt. Fontos 

feladatot jelentett a hivatal vezetése számára a Kit. alapján előírt besorolási fokozatoknak és az 

illetményeknek a meghatározása a teljes kormánytisztviselői állományra vonatkozóan. 

 

A hivatal szakmailag jól felkészült, magasan kvalifikált, nemzetközi szakmai tapasztalatokkal 

rendelkező, több nyelvet jól beszélő állománnyal rendelkezik. Az SZTNH-ban a 2018-2021-es 

továbbképzési időszakban a közszolgálati tisztviselők továbbképzési kötelezettségei 

közszolgálati, valamint belső továbbképzési programokkal voltak teljesíthetők.  

 

Az SZTNH komplex továbbképzési rendszert működtet, amely a kormánytisztviselők 

jogszabályban előírt és egyéb szakmai, nyelvi képesítésének megszerzését, illetve 

továbbfejlesztését támogatja. Az egyes munkaköri feladatok ellátásához kötelezően elvégzendő 

alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam, valamint az alap- és középfokú szerzői 

jogi tanfolyam a Probono továbbképzési portálon akkreditált, belső képzésként is választható, 

a hivatal által szervezett integritásképzéshez hasonlóan. 

 

A munkatársak számára kötelezően előírt éves közigazgatási továbbképzési rendszerben 

(Probono) szervezett képzések teljesítése mellett 2019 évben 3 fő tett eredményes ügykezelői 
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alapvizsgát, közigazgatási alap- vagy szakvizsgát. A hivatal munkatársai közül 10 fő felsőfokú 

iparjogvédelmi, 2 fő pedig alapfokú iparjogvédelmi képesítést szerzett. Emellett 16 fő 

alapfokú, 6 fő középfokú szerzői jogi képzést végzett el. A korrupció-megelőzés témakörében 

(amely magába foglal több az integritást érintő képzést) résztvevő kormánytisztviselők száma 

az elmúlt évben 68 fő volt. Adatvédelmi képzésben 3 fő, nyelvi képzésben pedig 12 fő vett 

részt a hivatalból. Iskolarendszerű keretek között 2 fő folytatott tanulmányokat. 

 

 


