
A hazai K+F+I pályázatok 
iparjogvédelmi vonatkozásai 

Németh Gábor 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
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MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25. 



Szellemitulajdon-védelmi kérdések 
a K+F+I pályázati területén (elméletben) 

 Szellemitulajdon-védelmi (K+F minősítési) követelmények 
fokozott érvényre juttatása a forrásallokáció során (kiírás, 
elbírálás, monitoring) 

 K+F+I pályázati kiírások adjanak lehetőséget az 
iparjogvédelmi oltalomszerzés költségeinek az 
elszámolására (a pályázat futamideje alatt) 

 Külön pályázati konstrukció a későbbi oltalomszerzés, 
 -fenntartás támogatására (IPARJOG) 
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 NKFIA és GINOP 2. prioritás 
 Szakmai/társadalmi konzultáció a pályázati 

kiírásokról? 
 Iparjogvédelmi költségek elszámolhatósága: 
 GINOP 2.2.1-15: K+F versenyképességi és kiválósági együttműködés: a 

kötelező vállalások között szerepel az iparjogvédelmi bejelentés a 
projekt megvalósítása során vagy legkésőbb a projekt befejezéséig, de 
a szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos költségek nem elszámolhatóak 

 Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
(NEMZ_15): az iparjogvédelmi költségek itt elszámolhatóak 

 GINOP-2.1.7-15: Prototípus, termék-, technológia- és 
szolgáltatásfejlesztés: az iparjogvédelmi költségek itt elszámolhatóak 
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Szellemitulajdon-védelmi kérdések 
a K+F+I pályázati területén (gyakorlatban) 



 Az SZTNH közreműködése a K+F+I pályázatok elbírálásában: 
 
GINOP 2.1.1–15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása  
 „…a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a 

jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal kérelemre minősíti a 
kérelemben megjelölt projektet abból a szempontból, hogy 
az annak tartalmát képező tevékenységek a 3.§ szerinti 
kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e. A kutatás-
fejlesztési minősítés - kérelemre - kiterjed arra is, hogy 
meghatározza a projekt ipari kutatási és kísérleti fejlesztési 
tevékenységeinek arányát.” 
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Szellemitulajdon-védelmi kérdések 
a K+F+I pályázati területén (gyakorlatban) 



A GINOP 2.1.1-15 pályázatban az SZTNH minősítési határozat 
felhasználásának előnyei: 

 A támogató minden további vizsgálat nélkül automatikusan 
elfogadja a támogatást igénylő vállalkozás támogatni kívánt 
K+F projektjét K+F szakmai szempontból  

 Opcionális,  a vállalkozás döntési jogkörébe tartozik, hogy 
kérelmezi-e a pályázatban megjelölt  projekt minősítését az 
SZTNH-nál, és csatolja-e a pályázatához 

 A pályázó számára garanciát jelent, hogy a pályázat 
keretében megjelölt tevékenység K+F-nek minősül, valamint, 
hogy mekkora a K+F típusainak aránya a projekten belül 
(támogatási mérték szempontjából releváns a pályázó 
számára) 
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Szellemitulajdon-védelmi kérdések 
a K+F+I pályázati területén (gyakorlatban) 



„Párhuzamos történetek” 

 
 GINOP 2.1.3-15.: Iparjog 
 „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi 

szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek 
támogatása az alkotások hasznosulásának 
előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)” 

 
 

6 

Szellemitulajdon-védelmi kérdések 
a K+F+I pályázati területén (gyakorlatban) 
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GINOP-2.1.3-15 IPARJOG_15 

A pályázat címe: 

Vissza nem térítendő támogatás szellemi 
alkotások hazai és külföldi 
iparjogvédelmi oltalmának 

megszerzéséhez és fenntartásához 

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi 
szellemitulajdon-védelmét szolgáló 

tevékenységek támogatása az alkotások 
hasznosulásának előmozdítása 

érdekében 

A pályázatkiíró intézmény: Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal 

A pályázat teljes keretösszege: 1 milliárd Ft 300 millió Ft 

A pályázati kiírás jellemzői: Utófinanszírozásos forma, kiválasztási 
eljárásrend, folyamatos értékelés  

Utófinanszírozásos forma, szakaszos 
elbírálás, negyedévente várható döntés 

A benyújtásra rendelkezésre álló 
időtartam: 

2015. szeptember 24-től  
2017. szeptember 25-ig 

2015. október 15-től a keret 
kimerüléséig folyamatosan, de 

legkésőbb 2016. december 31-ig 
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GINOP-2.1.3-15 IPARJOG_15 

Pályázók köre: 

 
 Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és 
középvállalkozások, illetve az EGT területén székhellyel 
rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében 
annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, 
telephelyei.  
 
 Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek 
egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor 
részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási 
kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a 
projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény 
benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns 
tudományos, innovációs tevékenységeit és 
kompetenciáját.  
 
 Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi 
személyiséggel rendelkező intézményei.  
 
 Jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági 
társaság.  

 
 Magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek. 
 
 Közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni 
vállalkozók. 
 
 Közép-Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, 
kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok; illetve az EGT 
területén székhellyel és Közép-Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és 
középvállalkozások, továbbá nagyvállalatok esetében 
annak közép-magyarországi telephelyei. 
 
 Közép-magyarországi székhellyel rendelkező 
költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi 
személyiséggel rendelkező intézményei. 
 
 Közép-magyarországi székhellyel rendelkező jogi 
személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek  
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GINOP-2.1.3-15 IPARJOG_15 

I. Támogatható 
tevékenységek: 

Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási 
szolgáltatások:  
 
 Az iparjogvédelmi oltalmazási lehetőségek érdekében 
újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások 
igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel 
összefüggő döntéseket.  
 
Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit 
szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek:  
 
 A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás 
kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak 
érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és 
a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.  
 A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során 
átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-
portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem 
szempontjából szükséges lépések.  

 Szellemi vagyon értékeléssel kapcsolatosan:  
 
Szellemi vagyon értékeléssel kapcsolatos tevékenység 
(előkészítés, konzultáció, adatszolgáltatás).  
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GINOP-2.1.3-15 IPARJOG_15 

II. Támogatható 
tevékenységek: 

 Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos 
tevékenységek:  
 
 Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és 
egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások igénybevétele, 
amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő 
döntéseket.  
 Hazai iparjogvédelmi bejelentés megtétele.  
 Külföldi iparjogvédelmi bejelentés megtétele.  
 A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti 
eljárások megindítása. 
 Európai szabadalom hatályosítása.  
 A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve 
megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy 
formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos 
tevékenységek.  
 

 Hazai oltalomszerzéssel és/vagy fenntartással kapcsolatosan:  
 
 Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-
oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) 
megtétele és/vagy fenntartása;  
 Jogi, iparjogvédelmi tanácsadás igénybevétele;  
 Szabadalmi ügyvivői szolgáltatás igénybevétele.  
 
 
Külföldi oltalomszerzéssel és/vagy fenntartással 
kapcsolatosan:  
 
 Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-
oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) 
megtétele és/vagy fenntartása;  
 Szabadalmi ügyvivői szolgáltatás igénybevétele.  
 
A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti 
eljárások megindításával kapcsolatosan:  
 
 A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti 
eljárások megindítása;  
 Szabadalmi ügyvivői szolgáltatás igénybevétele.  

 
Európai szabadalom hatályosításával kapcsolatosan:  
 
 Az európai szabadalom hatályosítása;  
 Szabadalmi ügyvivői szolgáltatás igénybevétele.  
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GINOP-2.1.3-15 IPARJOG_15 

I. A támogatás 
feltételei: 

 
Hazai oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást 
igénylő kaphat, aki  
 
a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta 
nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás 
esetén ezek jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a 
munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző),  
 
b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. 
törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített 
újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a 
benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az 
újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság 
követelményét.  
 
Külföldi oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan 
támogatást igénylő kaphat, aki  
 
a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta 
nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás 
esetén ezek jogutódja és a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az 
SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét 
igényelte vagy igényli, valamint  
 
b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre vonatkozó 
1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel 
kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, 
hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az 
újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság 
követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a 
bejelentés benyújtása megtörtént.  
 

Hazai szabadalmi bejelentés tétele esetén:  
 
a) támogatást csak olyan pályázó kaphat, aki a találmány vagy a 
használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a 
formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek 
jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a 
munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző),  
 
b) további feltétel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a 
továbbiakban: SZTNH) által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 
1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel 
kiegészített újdonságkutatási jelentés csatolása, amely igazolja, 
hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az 
újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság 
követelményét.  
 
Külföldi szabadalmi bejelentés tétele esetén:  
a) támogatást csak olyan pályázó kaphat, aki a találmány vagy a 
használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a 
formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek 
jogutódja és  
 
b) a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett 
iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét igényelte vagy 
igényli,  
 
c) további feltétel az SZTNH által kiállított, az elsőbbségi 
bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti 
írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés 
csatolása, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között 
van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és 
ipari alkalmazhatóság követelményét, valamint a külföldi 
hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént.  
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GINOP-2.1.3-15 IPARJOG_15 

II. A támogatás 
feltételei: 

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti 
nemzeti eljárások megindítása esetén támogatást csak 
olyan támogatást igénylő kaphat, aki  
 
a) a nemzetközi kutatási szerv által a PCT Végrehajtási 
Szabályzata 43bis.1 szabály alapján kiállított írásos 
véleményt - amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok 
között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói 
tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét - , 
vagy  
 
b) a PCT 35. cikke és a PCT Végrehajtási Szabályzata 70. 
szabálya szerinti nemzetközi elővizsgálati jelentést - amely 
igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, 
ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari 
alkalmazhatóság követelményét – csatolja.  
 
Európai szabadalom hatályosítása esetén támogatást csak 
olyan támogatást igénylő kaphat, aki az európai 
szabadalom megadásáról szóló határozatot csatolja.  

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások 
megindítása esetén:  
 
a) a nemzetközi kutatási szerv által a PCT Végrehajtási Szabályzata 43bis.1 
szabály alapján kiállított írásos vélemény csatolása, amely igazolja, hogy a 
benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói 
tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét, vagy  
b) a PCT 35. cikke és a PCT Végrehajtási Szabályzata 70. szabálya szerinti 
nemzetközi elővizsgálati jelentés csatolása, amely igazolja, hogy a 
benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói 
tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét.  
 
Európai szabadalom hatályosítása esetén feltétel az európai szabadalom 
megadásáról szóló határozat csatolása.  
 
Szellemi vagyon értékelés esetén:  
 
a) támogatást csak olyan pályázó kaphat, aki a találmány vagy a használati 
minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta 
szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és  
 

b) feltétel, hogy a pályázó rendelkezzen már benyújtott és oltalmat kapott 
hazai vagy külföldi iparjogvédelmi bejelentéssel, ennek igazolását a 
pályázathoz csatolni kell, vagy már benyújtott hazai vagy külföldi 
iparjogvédelmi bejelentéssel, ebben az esetben feltétel az SZTNH által 
kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti 
írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés csatolása, amely 
igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az 
újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét, 
valamint a hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént,  
 
c) további feltétel árajánlat csatolása.  



Köszönöm a figyelmüket! 

gabor.nemeth@hipo.gov.hu 
www.sztnh.gov.hu 
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