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 Illeszkedési követelmények: 
▶ KKV stratégia 
▶ KFI stratégia 
▶ Gazdaságvédelmi akcióterv 
▶ Iparstratégiák (pl. kreativ ipar, egészséggazdaság, élelmiszeripar stb.)

 Új tudomány politikai kihívások:
▶ Tudományterületek prioritásának átrendeződése
▶ Kutatói hálózatok és témák
▶ Nemzetközi programokban hasznosítás

 Eu-s törekvésekhez igazodás:
▶ Jogharmonizáció, és adaptálás
▶ Regionális kapcsolódások 
▶ Szolgáltatási standardizálás
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AZ ÚJ INNOVÁCIÓK ÉS TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK
– IP INTENZÍV ÁGAZATOK

1. Megatrend

2. Az ország  
számára fontos

3. Amiben jók 
vagyunk
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 EU-ban az összes munkahely 28%-a (60 millió) közvetlenül tulajdonítható a szellemi tulajdonhoz fűződő
iparágaknak

 A szellemi tulajdonhoz fűződő iparágak lényegesen magasabb bért fizetnek, mint más iparágak, 46%-os
bérprémiummal

 A teljes gazdasági tevékenység (GDP) 42%-át a szellemi tulajdonhoz fűződő iparágak tulajdonítják, 5.7 trillió
€ értékben.

 A szellemi tulajdonhoz fűződő iparágak az EU külfölddel folytatott kereskedelmének mintegy 90%-át teszik
ki, és az EU kereskedelmének többlete 96 milliárd eurót eredményez.

AZ IPR-INTENZÍV ÁGAZATOK HOZZÁJÁRULÁSA A 
GDP-HEZ



Általános megállapítások:
• Hazai cégek szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos teljesítménye elmarad a környező országokétól
• Szabadalmak száma alacsony, dedikált források abszorpciója nem működik, stagnáló teljesítmény 13 éve
• Gazdasági fejlődés és IPR-tudatosság között pozitív korreláció van
• Az intézményi kooperációban rejlik kihasználatlan potenciál
• A „klasszikus” vállalkozói megszólítás és bevonás nem működik
• Európában 2020-től kifejezetten hangsúlyos támogatási terület az IPR
• Hazai cégek nemzetközi K+F pályázatokban gyenge sikerességgel vesznek részt

KÖZÉPMEZŐNYBŐL LECSÚSZÓ POZÍCIÓ A BENCHMARK 
ORSZÁGOKHOZ KÉPEST



IPR BENCHMARK (OSZTRÁK,  CSEH, MAGYAR) - 2019

1. A legfontosabb lemaradásunk a 
szabadalmak megítélésének, 
szükségességének fontosságában van

2. Hazánkban ez az érték mind a 
környező országoknál, mind a fejlett 
országoknál alacsonyabb, 4-5 körül 
stagnál (vs. a fejlett országok 8-9-es 
érték)

3. A nemzeti szabadalmi ügyek tárgyévi 
befejezéséből 25% végződött  az 
oltalom megadásával. 



A legfontosabb lemaradásunk a 
szabadalmak megítélésének, 
szükségességének fontosságában 
van.

IPR BENCHMARK (NÉMET,  ÍR ,  HOLLAND, MAGYAR) - 2019
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KIHÍVÁSOK / PROBLÉMÁK

 Egyetemi / kutató hálózati K+F támogatások jellemzően az alapkutatás
befejezéséig tartanak, nem cél a piacképes termék előállítása;

 a kutatók a kutatási eredmények publikálásban érdekeltek, elősegítve a
kutatói/akadémiai előrehaladásukat;

 a kutatók nem (elég) képzettek és motiváltak az üzleti hasznosítás
irányába;

 az egyetemek számos kutatást befogadnak és kezdeményeznek, azonban
ezek piaci hasznosítás híján nem képeznek érdemi hasznot számukra;

 hiányzik projektenként 20-50 millió Ft-os forrás a hazai finanszírozási
rendszerből az alapkutatási eredmények fejlesztéséhez és ez által a piaci
hasznosítás alapjainak megteremtéséhez.



HIÁNYZÓ, HARMONIZÁLT INTÉZMÉNYI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS

ALACSONY CÉGÉRTÉK INNOVÁCIÓ ÉS SZELLEMI JOGVÉDELEM 

TÚLZOTT TERMELÉS-ORIENTÁLTSÁG INNOVÁCIÓ ÉS  CÉGÉRTÉK
KÖLTSÉGVETÉS

• Fejlesztési potenciál az intézmény-
rendszeri együttműködésben

• Specializáció és komplementaritás a 
célcsoportok kiszolgálásában

• KKV-k kulturális változáshoz szükséges 
következetes eszköztár hiánya 

• Uniósan és a V4-ek viszonylatában a
hasonló karakterisztikájú cégek értéke
többszöröse a hazainak

• Ennek elemzése nem történt meg sem
kvantitatív, sem kvalitatív módszerrel

• Alacsony innovációs hajlandóság
• elmaradó és stagnáló IPR-index a fejlett

országokhoz képest és hazai viszonylatban
is

• Az IPR-index szintje és a gazdaság
fejlettsége pozitívan korrelál

• A termeléshez kapcsolódó értékhozzáadó
szolgáltatások és fejlesztések hiánya

• Emiatt is innovációs érdektelenség, ami kihat az
IPR alakulására, az üzleti bevételre és a
fejlesztésre fordítható eredményre

• Nem valósul meg az innováció
monetizálása

• Így nem lesz cégérték-növekedés, sem saját
tőke, sem szellem tulajdon szempontjából

• Jelentős nemzetközi források állnak
rendelkezésre

• A hozzáférés csekély, az nközi integráció
elmarad a várttól, alacsony forráslehívás

• Lassú reakcióidő és a forrásokhoz nem a
felzárkózókat, hanem a kiválóságokat várják



11

Egyetem
KKV Innovátor

Kutató hálózat
Nemzetközi 

nagyvállalatok

Egyetemi és tudományos 
együttműködések KKV-k és Nagyvállalatok szegmensei Oktatás, felkészítés

 Innovációs képességek javítása
 Iparági sajátosságok
 IPR tudatosság megerősítése
 IPR oktatási és képzési rendszerek
 Innovation Market Place
 Egyszerűbb és olcsóbb ügymenet
 Új szolgáltatások
 IP mint a cégértéket befolyásoló tényező

 Egyszerűsített ügymenet
 Digitalizált elérés és digitális támogatói 

platformok
 Támogatott szolgáltatási díjak
 Tudatosság formálás
 Szakértői és tanácsadói hálózatok 
 Oktatás, felkészítés

IP mint vagyonIP tudatos tudományos közeg IP mint céges versenyelőny

 Egyetemi innovációs ökoszisztéma 
kialakítása, megerősítése

 KFI Hasznosítás értéklánc fejlesztés
 IPR szakértői hálózat kialakítása
 TIP-ek rendszere
 IP vagyon és érték meghatározás
 IP alapú ágazatok egyetemi VC alapok
 IP oktatás és képzési rendszerek (pl. 

virtuális campus)

MEGOLDÁSI
JAVASLATOK



Innováció politikai CÉL: CÉGÉRTÉK-NÖVEKEDÉS AZ INNOVÁCIÓ ÉS SZABADLMAK RÉVÉN, FEJLSZETÉSEKKEL,
SZEGMENTÁLT KITERJESZTÉSÉVEL, INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL

1 3 5

2 4 6

• IPR-fókuszú, értéknövelő
innovációs pilot KKV-fejlesztések,

• gyakorlati beavatkozási
eszközökkel, mintákkal, konkrét, új
termékkel

• Végeredmény: szabadalmi eljárás
és piacilag hasznosítható termék

• A szellemi tulajdon védelmével
kapcsolatos tudatosság fokozása

• a találmányok gyakorlati hasznosítása,
• Továbblépés a globális értékláncban
• Egységes, digitális szolgáltatások

igénybevételével

• Jelentősen magasabb cégérték elérése
(kihatással a GDP-re)

• a tapasztalatok a teljes, szegmentált
célcsoportra kiterjesztése

• testreszabott értékajánlatok a mindenkori
gazdasági erőtérben elhelyezve

• Rendszerszintű, szegmentált,
célcsoportra szabott
beavatkozások megtervezése

• új impulzusok a 2021-2027-es
költségvetési időszakra,
szakpolitikai absztrakció, új
intézményi együttműködés

• Intézményrendszeri együttműködések
és szinergiák kihasználása és kialakítása

• a KKV-k önálló termék- és
szolgáltatásfejlesztésének támogatása,

• az ötlettől a jogvédelmen át a fejlesztési
hajlandóság javításával

• Szellemi tulajdonjog hasznosítása
• a különböző intézmények által

alkalmazott innováció minősítési,
fogalmi rendszerek tesztelése

• egységes megközelítés kidolgozása
és bevezetése, nemzetközi
szabályozás-harmonizáció



Vállalkozás Egyetem
Nemzetközileg 

versenyképes hazai 
tulajdonú vállalkozás

Helyi, 
regionális 
vállalatok

Kutatás-fejlesztési 
kapacitások

~15
Inkubátorok

~10
Akcelerátorok

~30
Kockázati tőkealapok 

és üzleti angyalok

Due diligence

Nemzetközi kapcsolatok

Hotline

27

Növekedés és 
nemzetköziesedés

Az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma kialakításának 
célja, hogy nemzetközileg versenyképes hazai tulajdonú 
vállalkozások jöjjenek létre, illetve fejlődjenek tovább
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PROGRAM FEJLESZTÉS

 a kutatók és a hozzájuk kapcsolódó résztvevők
elsajátítják a piaci hasznosítás gondolatiságát és
megértik az ehhez szükséges gyakorlati lépéseket;

 mentorok segítségével az egyes
projektek/kutatások végigmennek a „termékesítés”
folyamatán, azaz külső támogatással a szellemi
tulajdon gazdái képesek lesznek az általuk
végrehajtott kutatások eredményeinek piaci
validálására;

 biztosított a kutatás piacérett terméké
formálásának pénzügyi fedezete
tőkebefektetés/convertible loan formájában.

PROGRAM VÁRT EREDMÉNYE

 az intézményben fejlesztett, kutatott szellemi tulajdon
piacéretté válik, ezáltal mind a kutatónak, mind az
intézménynek bevételt jelent;

 az intézmény szellemi vagyona nem egy passzív állomány
lesz - amelyet jó esetben licencelnek külső fél felé -, hanem az
intézmény érdekében fog állni, hogy felkutassa a már meglévő,
de passzív vagyonelemeket is és ezeket hasznosíthassa;

 a kutatók számára egyrészt a kutatói pályán való
előrehaladás jelent motivációt, másrészt a kutatásuk
eredményeként létrejött termék piaci alkalmazása
bevételforrást is jelent (lásd. első pont, ám a motiváció itt
kettős).

Olyan fejlesztői közeg, akceleráció alkalmazása, amely során
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A sikerhez vezető út azonosításához célszerű az innovációban vezető 
országok szabadalmi hivatalainak sikertényezőit és kulcsmutatóit azonosítani

A sikeres hivatal kulcsmutatóinak azonosítása

Tevékenységet mérők mutatók:

 Kulcsfolyamatok

 Szolgáltatások

 Digitális folyamatok

Szervezeti tulajdonságokat mérő 
mutatók:

 Szervezeti felépítés

 Támogató testületek

 Együttműködések, nemzetközi 
kapcsolatok

Gazdasági mutatók:

 Szolgáltatások árai

 Költségvetési adatok

 Fejlesztések

Azokban az európai országokban, melyek innovációs vezetőnek számítanak, vagy ahol az innovációs mutató az elmúlt években jelentős 
mértékben javult, a szabadalmi hivatalok felmérésével azonosítani tudjuk azokat a sikertényezőket, amik az SZNTH-t is vezető 

szereplővé tudják tenni az európai szabadalmi hivatalok között. A jövőben ezek a mutatók segítenek a stratégiai célok 
megfogalmazásában és teljesülésük nyomon követésében.

Modest innovators
Moderate innovators
Strong innovators
Innovation leaders

Példák a  kulcsmutatókraAz innovációban vezetői európai országok szabadalmi hivatalai

Forrás: European innovation scoreboard 2019
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Az SZTNH fejlesztése és illesztésének megteremtése 
stratégiai jelentőségű

Proaktív Hivatal

Zöld HivatalDigitális Hivatal

Hálózat alapú Hivatal
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A HIVATAL STRATÉGIAI CÉLJAINAK KIALAKÍTÁSA

Hálózatépítés erősítése Nemzetközi szerep erősítése Modern szervezet kialakítása

Hatósági típusú feladatok

Oltalmakkal  kapcsolatos hatósági 
feladatok (Védjegyekkel,
szabadalmakkal, szerzői jogokkal, 
használatminta-oltalommal stb.)

K+F+I szakpolitikai feladatok

K+F+I minősítési rendszer 
kialakítása és működtetése

Szemléletformálás, partnerség építés

A szellemi tulajdon, mint cégérték tudatos 
kezelésének fejlesztése, együttműködés 
szakmai partnerekkel.

A hivatal feladatai

 Együttműködés kiépítése a K+F+I 
területen működő, az ITM irányítása alát
tartozó hazai szervezetekkel (NKFIH, Bay. 
ELKH, NSZFH, NAH stb.).

 A közös szinergiák tekintetében 
koordináló szerep megtalálása és 
betöltése. 

q A V4 országok Intellectual Property
Offices integrátori szerepének erősítése.

q Meghatározó partnerség megtartása az 
Euróapai Unió Szellemi Tulajdon 
Hivatalával és tagországi IPO-kkal is.

q A hivatal szolgáltatói szemléletének 
javítása.

q Folyamatok újratervezése, 
hatékonyságának javítása.

 Digitális és zöld hivatal kialakítása.

Az SZTNH stratégiai célkitűzése
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Digitális stratégiai keretrendszerrel a hivatal már rövid távon is jelentősen 
javítani tudja a nyújtott szolgáltatások minőségét

Digitális hivatal kialakítása – digitális stratégia

Szolgáltatások 
digitalizációja

Az ügyfél 
interakciók 

digitalizációja

Digitális 
szevezetirányítás

Működési modellek 
digitalizációja

Folyamatok 
digitalizcáiója

Digitalizációs témák (Use cases)

Képessé tevő tényezők (Enablers)

Technológia Adatmenedzsment Humán tőkePartnerek Kiberbiztonság
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Köszönöm az 
együttműködést 
és a  figyelmet!
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A pénzügyi beszámolók szűken értelmezik a nem tárgyiasult tőkét, nem 
tükrözik teljes körűen egy cég vagyonát

Szellemi tőke értékelésének támogatása

 Napjainkban a  fejlődés motorja és kulcstényezője a szellemi tőke, a  hangsúlyok  áttevődtek   arra, amit a 
foglalkoztatottak a fejükben hordanak. 

 Ezt a folyamatot erősítik a hazai és uniós K+F+I támogatások is. Az elmúlt tíz évben az EU 28 tagállamában 2006 
és 2016 között több mint 40%-kal emelkedett a K+F+I kiadások összege.

 Az EU munkaerő állományának több mint egyharmada dolgozik tudásalapú tevékenységet folytató vállalkozásban.
 A pénzügyi beszámolók szűken értelmezik a nem tárgyiasult tőkét, nem tükrözik teljes körűen egy cég vagyonát, mivel 

nem képes a szellemi tőke piaci értékét kimutatni, holott egy vállalat cégértékének akár 80 %-a is lehet a szellemi 
tőke.

Szervezeti tőke

Szellemi tőkeFizikai eszközök Pénzügyi eszközök

A szervezet cégértékét több tényező együttes mérése mellett határozhatjuk meg, melyek közül a szellemi tőke értékének 
meghatározása jelenti a legnagyobb kihívást.

Szervezeti tőke: 

K+F+I tevékenység, 
szervezeti gyakorlatok, 
folyamatok, rendszerek, 
adatbázisok, szellemi 
tulajdonjog.

Humán tőke:

Az alkalmazottak tudása, 
képessége, tapasztalata.

Kapcsolati tőke:

A szervezeten kívülre 
irányuló kapcsolatok, úgy 
mint beszállítók, vevők, 
együttműködő partnerek.

Stratégiai szövetség 
tőkéje:

A stratégiai szövetségesek, 
partnerek által keletkező 
hozzáadott érték a cég, 
illetve vevői számára.

A szervezeti tőke elemei



21

Fontos elvárás, hogy a Hivatal támogassa a vállalatokat a szellemi tőke 
értékének meghatározását

Fehér könyv 
kidolgozása

Minősítési rendszer 
kialakítása Oktatás, felkészítés

 Elvárás, hogy az SZTNH alakítsa ki a 
szellemi tőke értékelési módszertani 
útmutatóját. 

 a Hivatal biztosítson egy olyan eljárást, 
aminek keretében az előre akkreditált és 
minősített szakértők a kérelmező vállalat 
által kezdeményezett találmány, mint 
szellemi tőke értékére értékbecslést 
végeznek.

 A vállalatok nagyobb motivációt éreznek 
a szabadalom bejelentésére, mivel a 
találmány pénzbeni értékét is segít 
meghatározni a Hivatal.

 Ezzel egyrészről a hazai K+F+I 
vállalkozások a versenytársakhoz képest 
előnyösebb pozícióba kerülnek a 
nemzetközi piacon.

 Másrészről a hivatal presztizse, sajátos 
piaci pozíciója a többi nemzeti IPO-val
szemben javul.

Elvárás

A javaslat szakmai előnyei

 A módszertani 
keretek kialakítását 
követően a minősítési 
és akkreditációs 
rendszer kidolgozását 
javasoljuk

 Ennek során 
meghatározzuk 
azoknak a 
követelményeknek a 
körét, amelyeket a 
szellemivagyon 
értékelési 
szakembereknek 
teljesíteni szükséges.

 A pontos és 
megbízható 
számítások 
érdekében szükséges 
a szakemberek 
előzetes oktatása és 
felkészítése.

 Mindemellett 
szükségesnek tartjuk, 
hogy a potenciális 
vállalatokat a Hivatal 
tájékoztassa az 
értékelésről, mint 
hozzáadott értékkel 
bíró szolgáltatásról.

Szellemivagyon-
értékelési Fehér Könyv

Akkreditációs eljárás 
minősítési 

szempontjai, 
folyamatszabályozása

Kiképzett értékelési 
szakemberek.

Több szabadalmi / 
védjegy eljárásEr

ed
m

én
ye

k

A szellemivagyon-értékelési rendszer kialakításának javasolt lépései

 A 2013-ban kialakított 
Szellemivagyon-
értékelési tanulmány 
alapján az SZTNH 
módszertani 
kereteinek 
kidolgozását 
javasoljuk.

 A Fehér Könyv 
összeállítása során 
érdemes bevonni az 
MTA és a Corvinus
Egyetem szakértőit is.



Általános szintű  fontossága a szabadalmaknak az EU-ban

• 96%-a az európaiaknak hiszi, hogy a szellemi tulajdon fontos, mert támogatja 
az innovációt, a kreativitást

• A megkérdezettek 86% -a egyetért abban, hogy a szellemi tulajdon védelme 
hozzájárul a személyes jólét minőségének javításához

• A szellemi tulajdont közel 70%-uk gondolja fontosnak a 
munkahelyteremtéshez és az általános jóléthez, gazdasági fejlettséghez

Mennyire fontos a szabadalom kérdése? Európai körkép

Legfontosabb megállapítások

•Az EU-ban az összes munkahely 28% -a (60 millió) közvetlenül tulajdonítható a 
szellemi tulajdonhoz fűződő iparágaknak.
•Az EU-ban a foglalkoztatás 38% -a (82 millió) közvetlenül és közvetetten a 
szellemi tulajdonhoz fűződő iparágaknak tulajdonítható.
•A szellemi tulajdonhoz fűződő iparágak lényegesen magasabb bért fizetnek, 
mint más iparágak, 46% -os bérprémiummal.
•Az EU teljes gazdasági tevékenységének (GDP) 42% -át a szellemi 
tulajdonhoz fűződő iparágak tulajdonítják, 5,7 trillió euró értékben.
•A szellemi tulajdonhoz fűződő iparágak az EU külfölddel folytatott 
kereskedelmének mintegy 90% -át teszik ki, és az EU kereskedelmének 
többlete 96 milliárd eurót eredményez.

Mennyire fontos a szabadalom kérdése? Európai körkép

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/web/observatory/ip_perception?TSPD_101_R0=cc918243923a3ce3d3bcb96b676d10fcx8q0000000000000002cf153fb0ffff00000000000000000000000000005dc51b300024b5afd9�


Magyarország IPRI átlalános pontszáma, 2019

IPRI-pontszámok és globális rangsor (V4-ek és Németország 1-10-es 
skálán):

index globális rangsor regionális 
rangsor
1. Németország: 7,85 17/131 (más régió)
2. Csehország: 7,03 26/131 2/25
3. Szlovákia: 6,38 38/131 5/25
4. Magyarország:  6,21 43/131 6/25
5. Lengyelország: 6,00 52/131 9/25

Magyarország V4-ekkel és Németországgal való 
összehasonlítása, 2019

Általános megállapítások:
• Hazai cégek szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos teljesítménye 

elmarad a környező országokétól
• Szabadalmak száma alacsony, dedikált források abszorpciója nem 

működik, stagnáló teljesítmény 13 éve
• Gazdasági fejlődés és IPR-tudatosság között pozitív korreláció van
• A „klasszikus” vállalkozói megszólítás és bevonás nem működik
• Európában 2021-től kifejezetten hangsúlyos támogatási terület az 

IPR
• Hazai cégek nemzetközi k+f pályázatokban gyenge sikerességgel 

vesznek részt
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