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Semmi sem állandó, csak a változás maga.

Herakleitosz

Az emberek változásra vágynak, de közben azt is
akarják, hogy minden maradjon a régi.
Paulo Coelho
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VÁLTOZÁS − ÁLLANDÓSÁG

1896 - 2016

120 éve −1896. március 1-jén − hozták létre az önálló magyar
szabadalmi hatóságokat, a hivatalt és a tanácsot
Az évezred első évtizedére széles szakmai portfólióval
rendelkező, minden tekintetben nemzetközi színvonalú
szellemitulajdon-védelmi hatósággá vált
A műszaki fejlődés, a gazdasági innováció, a kultúra és a
kreativitás letéteményese
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1896-2016 FŐBB ÁLLOMÁSAI
Korszakokon átívelő hatósági tevékenység
1896 − Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, Szabadalmi Tanács
1896 − Védjegytanács a kereskedelmi minisztériumban
1920 − Szabadalmi Bíróság
1949 − Országos Találmányi Hivatal
1970 − Szerzői Jogi Szakértő Testület
1996 − Magyar Szabadalmi Hivatal
2000 − Szerzői és szomszédos jogokkal kapcsolatos feladatok
2001 − Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács
2002 − Magyar Formatervezési Tanács
2003 − Iparjogvédelmi Szakértői Testület
2008 − Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
2011 − Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
2011 − Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartása és felügyelete
2012 − Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése
2015 − Visegrádi Szabadalmi Intézet2
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VÁLTOZÁSOK A HIVATAL FELETTI FELÜGYELETBEN (1990-2016)
1990-1994: az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságot vezető tárca nélküli
miniszter
1994-1996: Ipari és kereskedelmi miniszter
1996-1998: Ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
1998-2002: Gazdasági miniszter
2002-2008: Gazdasági és közlekedési miniszter
2008-2009: Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter
2009-2010: Igazságügyi és rendészeti miniszter
2010-2014: Közigazgatási és igazságügyi miniszter
2014-2016: Igazságügyi miniszter
2016. decembertől: Nemzetgazdasági miniszter
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ÁLLANDÓSÁG
A HIVATAL ALAPÉRTÉKEI
törvényesség, hitelesség, elkötelezettség, hatékonyság,
transzparencia,
kiszámíthatóság,
függetlenség,
pártatlanság
MŰKÖDÉSI ELVEI
nemzetközileg
elismert
szakmai
kompetencia,
együttműködési készség, ügyfél-központúság
Magasan képzett munkaerő
Tartósan magas minőségi színvonal (2010 óta ISOtanúsítvány)
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EREDMÉNYEK A SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI
STRATÉGIA (JEDLIK-TERV) PILLÉREI MENTÉN
(2013-2016)

IPARJOGVÉDELEM
MEL A
NEMZETGAZDASÁGI
FELEMELKEDÉSÉRT

SZERZŐI
JOG GAL
A KREATÍV
IPARÁGAK
ÉS A
KULTÚRA
FELLENDÍTÉSÉÉRT

A
NEMZETPOLITIKA
ÉS EGYES
SZAKPOLITIKÁK
TÁMOGATÁSA

AZ INTÉZMÉNYI TELJESÍTŐKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE
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MAGYARORSZÁG TELJESÍTMÉNYE JAVULT
A WIPO GLOBÁLIS INNOVÁCIÓS INDEXE ALAPJÁN (2016)
GLOBÁLIS INNOVÁCIÓS
INDEX
−128 ország
− 82 mutató
− HU: 33. hely (két hellyel
előbbre lépett)
HU A TOP10-BEN
− ISO minőségbiztosítási
tanúsítványok/GDP, %
(10. hely)
− Szellemi tulajdonnal
kapcsolatos
jogdíjbevételek aránya
(10. hely)
− Kreatívipari javak
exportjának aránya, %
(7. hely)

Innovation
Efficiency
HU: 17. hely
↓
Hatékony
innovátor
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A NEMZETI BEJELENTÉSI AKTIVITÁS ISMÉT NÖVEKEDETT

Megnevezés

2012

2013

2014

2015

2015.
III.
né.

2016.
III.
né.

%

Szabadalmi
bejelentések

748

708

619

633

432

524 121,3

Formatervezésiminta
-bejelentések

196

255

214

186

139

208 149,6

Használatimintabejelentések

261

252

275

249

159

230 144,7

Védjegybejelentések

4599 3857 3881 3491 2616 3076 117,6

AZ OLTALOMSZERZÉS ESÉLYEINEK JAVÍTÁSA − SZABADALMI
TERÜLETEN
Függő ügyállomány csökkentése
− A folyamatban levő szabadalmi ügyek száma a 2012. évi 4587-ról
2016. III. negyedév végére 1535-re, azaz kétharmaddal csökkent;
− A függő PCT-ügyek száma a 2012-es 2793-ról 245-re, azaz több
mint 90%-kal csökkent;
− Folyamatban levő nemzeti ügyek összetétele kedvező; 2/3-uk
három évnél nem volt régebbi keltezésű
Átfutási idő javítása
− Nemzeti úton benyújtott, befejezett szabadalmi bejelentések
nettó, hivatali átfutási idejét sikerült 2016. I.-III. negyedévben 21,1
hónap értéken tartani.
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FÜGGŐ SZABADALMI ÜGYEK CSÖKKENÉSE
− PCT-HÁTRALÉK FELDOLGOZÁSA
Folyamatban lévő ügyek
(2012-2016. III. negyedév)

(435)
9%

4587

PCT-bejelentések (db)
Nemzeti bejelentések (db)

2793
2820

-67%

2151
1760

1216
1794
1060

2012

2013

759

1392

2014

1535

435

245

1325

1290

2015

(2358)
91%

2016. III. n.év

A 2012. évi PCTügyállomány
91%-át feldolgozta a
hivatal

A BEJELENTÉSEK FOKOZOTT ÜTEMŰ FELDOLGOZÁSA
- PCT ügyhátralék feldolgozása
- Nemzeti ügyek engedélyezési eljárásának felgyorsítása
Érdemi felhívások (SL) számának jelentős mértékű növekedése
2015-ig

1079

497

2013

434

2014

2015-ben az előző
évhez képest 2,5-szer
több SL felhívást adott
ki az SZTNH.

366
2015

2016. III. n.év

AZ OLTALOMSZERZÉS ESÉLYEINEK JAVÍTÁSA −
VÉDJEGYTERÜLETEN
Tartósan kedvező hivatali ügyintézési mutatók
− A nemzeti védjegybejelentési aktivitás 2016. III. negyedévében 18%-kal
nőtt;
− A nemzeti védjegybejelentések meghirdetésének átlagos ideje
2016. III. negyedévben 3,3 hónap volt;
− A nemzeti védjegy lajstromozására irányuló teljes eljárás átlagos
ügyintézési ideje tartósan 6,2 hónapra csökkent;
− A folyamatban lévő nemzeti védjegyügyek száma 2016. III. negyedév
végén 2670 volt;
− A különleges gyorsított eljárás révén 6 hét alatt kerülhet sor a
védjegybejelentés lajstromozásra;
− A nemzetközi védjegy területen a folyamatban levő ügyek száma 310-re
csökkent;
− A nemzetközi védjegyügyekben az ügyintézés átlagos időtartama
változatlanul 4,6 hónap volt.
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VÁLTOZÁS A HASZNÁLATIMINTA-OLTALMI
SZABÁLYOZÁSBAN
− 2015. novemberben kezdődött el a használati minták oltalmáról szóló
1991. évi XXXVIII. törvény felülvizsgálata;
− Szakmai és társadalmi szervezetek, felhasználók észrevételei alapján
készült el a módosítási javaslat koncepciója;
− Célkitűzések:
− egyes anyagi jogi kérdések tisztázása,
− jogérvényesítési rendelkezések finomhangolása,
− eljárási szabályok áttekinthetőségének fokozása
− 2016. második félévben a véglegesített koncepció alapján kodifikációs
munka
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NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL AZ OLTALOMSZERZÉS
ESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁÉRT

− A Visegrádi Szabadalmi Intézet – a közép-kelet-európai régió
nemzetközi szabadalmi kutatási és elővizsgálati szerve – 2016.
július 1-jén kezdte meg működését;
− Nemzetközi kutatási, elővizsgálati és kiegészítő kutatási hatóság;
− A V4 és egyes szomszédos országok feltalálói és vállalatai számára
előnyösebb feltételekkel teszi lehetővé a globális szabadalmi
rendszerbe való bekapcsolódást;
− 2016. július 1. óta 41 nemzetközi kutatási kérelem érkezett a VPIhoz: 16 HU, 15 PL, 7 CZ, 3 SLO;
− Csak 13 esetben kértek visszatérítést!
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GYORSÍTOTT VIZSGÁLAT:
SZABADALMI GYORSFORGALMI HÁLÓZAT (PPH, GPPH)
— A világ 21 vezető hivatala a tagja a 2014. januártól indított Global
Patent Prosecution Highway (GPPH) hálózatnak

― Kétoldalú megállapodások Patent Prosecution Highway (PPH)
― 2016. március 1-jétől a Kínai Népköztársaság Szellemitulajdonvédelmi Hivatala és az SZTNH között PPH kísérleti projekt indult
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A SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA AZ
EURÓPAI UNIÓS ÉS MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN −
EUIPO SME SCOREBOARD, 2016
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A hazai vállalkozások szellemitulajdon-védelmi tudatossága alacsony
szintű. Az EUIPO felmérésében résztvevő innovatív magyar kkv-k (208
vállalkozás) az európai uniós átlagnál kisebb arányban használták az
iparjogvédelmi oltalmakat.
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VÁLLALKOZÓI TUDATOSSÁGFEJLESZTÉS: VIVACE HÁLÓZAT

16 Kereskedelmi és Iparkamara
6 Regionális Innovációs Ügynökség
SEED-Alapítvány
SZTNH Ügyfélszolgálat
6 PATLIB-központ

VÁLTOZÁSOK A HAZAI KFI RENDSZERBEN
—2015. január 1.: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,
egységes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap;
—A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvény: külön jogcímként nevesíti a szellemi tulajdon védelmét és
hasznosítását;
—A K+F-ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya 2015-ben 1,39%-re nőtt,
KFI források

—2015. augusztus megnyíltak az európai uniós KFI fejlesztési források;
—2015-2016-ban 750 milliárd Ft hazai és uniós KFI fejlesztési forrás
pályázható.
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KAPCSOLÓDÁS A KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ,
VALAMINT A SZELLEMI TULAJDON KÖZÖTT
— A KFI pályázati kiírásokban az elismerhető költségek között vannak a
szellemi alkotások jogi védelmével kapcsolatok hatósági eljárások,
szolgáltatások díjai;
— „IPARJOG” pályázat újraindulása 2015 augusztusától: GINOP terhére az
ún. konvergencia-régiókban 2015-2017 között 1 Mrd Ft keretösszeg, a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a magánszemélyek
és a közép-magyarországi régió számára 0,3 Mrd Ft keretösszeg; a
nagyobb lehívhatóság érdekében a kiírások módosítása folyamatban van;
— A „GINOP 2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása”
keretében beérkező pályázatok elbírálása során a támogató
automatikusan elfogadja az SZTNH K+F minősítési határozatát
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K+F TEVÉKENYSÉG MINŐSÍTÉSE
Előzetes minősítések

NAV számára készített szakvélemények
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― Rekord mennyiségű
(644) előzetes
minősítési kérelem érkezett 2016. harmadik
negyedév végéig;
― Az innovációs járulék–kedvezmény 2011
végével megszűnt ― NAV megkeresések
csökkentek;
― Szakértői véleményt kérő megkeresések
száma folyamatosan növekszik

AZ EGYSÉGES HATÁLYÚ EURÓPAI SZABADALOM
ÉS BÍRÁSKODÁS REFORMJA

− Az SZTNH európai integrációs elkötelezettséggel, a tárcákkal
együttműködésben gondozza az egységes hatályú európai szabadalom
bevezetésének és az ESZB létrehozásának dossziéját;
− Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsának Albizottsága (Select Committee)
eddigi üléseinek munkájában és az ESZB Előkészítő Bizottsága
(Preparatory Committee) munkájában;
− 2015: szakértői tervezetek kidolgozása és átadása az IM számára az Szt.
módosítása és az igazságügyi törvények módosításai tárgyában;
− A európai szabadalmi rendszer reformja számottevő hatással lesz a hazai
piac szereplőire (hatásvizsgálatok);
− A Brexit-ről szóló 2016. júniusi népszavazás összetett jogi
következményekkel járhat az európai szabadalmi reform megkezdése
tekintetében;
− 2016. október 15-étől Kecsmár Krisztián európai uniós és nemzetközi
igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár miniszteri biztosként
végzi az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásával összefüggő feladatok
irányítását és összehangolását
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ESZB BÍRÓKÉPZŐ KÖZPONT
− Az Egységes Szabadalmi Bíróság Bíróképző Központját 2014. márciusban
nyitották meg Budapesten;
− Az SZTNH az Igazságügyi Minisztériummal együttműködve látja el a
Bíróképző Központ működtetésével kapcsolatos feladatokat;
− Jelenleg nincs kijelölt székhelye az Bíróképző Központnak;
− A képzések az Európai Szabadalmi Akadémia közreműködésével folynak:
o 2015. február, április: 19 bírójelölt képzése két modulban, nyáron és
ősszel szakmai gyakorlat a tagországok bíróságain;
o 2016 szeptemberében újabb képzés zajlott két modulban, 14 bírói
állásra jelentkezést benyújtó résztvevővel
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EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS VÉDJEGYTERÜLETEN
Hazánk aktívan részt vett az Európai Védjegy- és Mintaoltalmi Hálózat
kiépítésében és egyes projektjeinek megvalósításában.
Az EUIPO Együttműködési Alap vívmányai közül előrehaladást értünk el
– a TMview védjegykutatási adatbázis ,
– a DesignView formatervezésiminta-oltalmi adatbázis,
– a TM E-filing elektronikus védjegybejelentési rendszer bevezetése
terén;
Aktív a hazai részvétel a joggyakorlat európai összehangolását célzó
Konvergencia Program számos projektjében: 7 projektből 5 védjegyjogi, két
formatervezési mintákkal összefüggő joggyakorlat közelítésére irányul;
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AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYREFORM
A közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet átfogó
módosítását és a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló új 2015/2436 EU irányelvet 2015. december 16-án
fogadták el;
Az Európai Bizottság 2016. október 11-én tette közzé
− az európai uniós védjegyről szóló, módosított 207/2009/EK rendelet
végrehajtásának érdekében elfogadni kívánt bizottsági rendelet
(„Implementing Regulation”) tervezetét,
− az európai uniós védjegyről szóló, módosított 207/2009/EK rendelet
kiegészítéséről, valamint a 2868/95/EK és 216/96/EK bizottsági
rendeletek hatályon kívül helyezéséről („Delegated Regulation”) szóló
jogszabálytervezetet.
Az SZTNH célja: a hazai piaci szereplők és más érintett szervezetek
véleményét tükröző álláspont képviselete;
Jövőre megkezdődik a kodifikációs munka.
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VÁLTOZÁSOK A SZERZŐI JOGI SZABÁLYOZÁSBAN
Jogszabály-előkészítési feladatok
A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek
belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú
engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv hazai jogba történő átültetése
megtörtént:
– a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
2016. évi XCII. törvényt (Kjkt.) 2016. június 13-án fogadták el, amely az Szjt.
közös jogkezeléssel kapcsolatos (85-92/P) szakaszai helyébe lépett (2016
július 28-án lépett hatályba)
– a közös jogkezelő szervezetek (KJK) és a független jogkezelő szervezetek
(FJK) működéséről és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárásokról szóló
216/2016 (VII.22.) Korm. rendelet (2016. augusztus 22-én lépett hatályba);
– a KJK-k és a FJK-k jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a
reprezentatív közös jogkezelőként (RKJK) végzett közös jogkezelési
tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 19/2016. (IX. 5.) IM rendelet (2016 október 7-én
lépett hatályba)
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A SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSÁNAK (KJKT.)
HATÁSA
– bővülhet a jogkezelő szervezetek száma;
– a belföldön letelepedett szervezetek mellett külföldi szervezetek is
végezhetnek közvetlenül közös jogkezelést Magyarországon;
– megjelenhetnek az ún. független jogkezelő szervezetek a magyar
piacon;
– a független jogkezelési tevékenység végzése is bejelentéshez kötött;
– tovább javulhat a közös jogkezelő szervezetek transzperenciája (éves
átláthatósági jelentés);
– hatékonyabbá válhat a jogdíjra jogosultak megtalálása (művek/nevek
honlapon való közzététele).

KÉPZÉSSEL AZ IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOG
ISMERETEK TERJESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
− Hivatali részvétellel végzett képzések: alap-, közép- és felsőfokú
iparjogvédelmi, alap és középfokú szerzői jogi tanfolyamok, céltanfolyamok;
− Már 13 felsőoktatási intézményben folyik a képzés az SZTNH
együttműködésével - önálló tárgyként, vagy más tárgyba integrálva;
− 2016-ben közel 1000 tanóra − 1600 hallgató;
− Változatlanul nagy az érdeklődés a 2015 októberében indított 20 órás
alapfokú szerzői jogi tanfolyamok iránt: négy tanfolyam, közel 100 fő
oktatása;
− „Bevezetés a szerzői jogba” címmel új jegyzet jelent meg 2015-ben;
− 2016. szeptember 27-én indult az első 60 órás középfokú szerzői jogi
tanfolyam 20 fővel;
− A szerzői jogi tanfolyamok résztvevői: ügyvédi, ügyvivői irodák, kiadók,
könyvtárak, múzeumok, az SZTNH munkatársai
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AZ ÖNKÉNTES MŰNYILVÁNTARTÁSBA VETT MŰVEK SZÁMA
NÖVEKSZIK
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vett művek száma 14%-kal nőtt az előző év azonos
időszakához képest.
29

KÉT HIVATALI FELMÉRÉS - NEMZETKÖZI METODIKA ALAPJÁN
Iparjogvédelem-intenzív szakágazatok
Magyarországon

Szerzői jogi ágazatok súlya
Magyarországon
46 WIPO-tagállam között
Magyarország a GDPben a 3. helyen, a
foglalkoztatásban a 7.
helyen áll

22,3%
19,5%

615 szakágazatból
177 IP-intenzív
(29%)

GDP

foglalkoztatás

8,25%

GDP

7,28%

foglalkoztatás

FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK OLTALMA
− 2016. novemberben 800-at meghaladó nemzetközi (lisszaboni)
eredetmegjelölés és 58 nemzeti földrajzi árujelző állt oltalom alatt;
− Az uniós lajstromokban összesen 84 magyar eredetű földrajziárujelzőoltalom szerepel;
− Proaktív magyar szakmadiplomácia az eredetmegjelölések oltalmára és
nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás
felülvizsgálata során;
− 2015. május 11-21. között sikeres diplomáciai értekezlet Genfben, ahol
Magyarország aláírója a felülvizsgált szövegnek;
− 2015. október 20-22. között a WIPO az SZTNH-val közösen nemzetközi
konferenciát rendezett a földrajzi árujelzőkről Budapesten, Francis
Gurry, a WIPO főigazgatója, António Campinos, az EUIPO elnöke, Liu
Junchen, kínai miniszterhelyettes és közel 200 külföldi és hazai szakértő
részvételével.
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ÜGYVITELI FEJLESZTÉSEK
– 2012. január 1. óta minden beérkező hatósági beadvány
digitalizálásra kerül; 2012-2016. között a digitalizált beadványok
száma 131 ezer volt, azaz évente 27 ezer;
– 1978 és 1990 közötti bejelentési nappal rendelkező közzétett, de
megadásra nem került szabadalmi bejelentések közzétételi iratainak
retrospektív digitalizálása 2016-ban: 5500 szabadalmi bejelentés
közzétételi leírásának digitalizálása történt meg;
– Az ELO iratkezelő rendszer fejlesztései: a hiteles digitális másolatok
elkészítése papír alapú dokumentumokból (tesztelés befejeződött),
megkezdődött a postázás ELO-rendszerben történő megvalósítása;
– 2016 szeptemberéről az e-kutatás tartalmazza azokat az európai
szabadalmakat, amelyek tekintetében az SZTNH előtt hatályosításra
irányuló eljárás indult,
az eljárás folyamatban van, illetve
benyújtották az Szt. 84/H. § -a szerinti magyar szövegfordítást.
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KORSZERŰ ELEKTRONIKUS ÜGYVITELI ÉS NYILVÁNTARTÁSI
RENDSZER FEJLESZTÉSE
A SZEMAFOR (Szellemitulajdon-védelmi Moduláris Adatbázis és
Folyamatirányító Rendszer) projekt célja a hivatali ügyviteli
informatikai rendszernek egy új, korszerű elektronikus rendszerrel
való felváltása volt;
– 2015. május: közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a szállító
(fejlesztő cég) kiválasztása;
– 2015. november, 2016. május: két szerződésmódosítás;
– A fejlesztés nem jutott el készültségében, minőségében a hivataltól
elvárt szintig;
– 2016. október: az SZTNH elállt a szerződéstől.
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TESTÜLETEK AZ SZTNH MELLETT
MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS: Design Hét Budapest; Magyar
Formatervezési Díj, Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
pályázatok; Design Management Díj alapítója; „Startup Guide”, BEDA
Elnökségi tagság
HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI TESTÜLET: hat munkacsoport: jogikereskedelmi, műtárgyhamisítási, gyógyszer-hamisítási, jogérvényesítési,
infokommunikációs, tudatosság-növelési munkacsoportok;
TÁRKI kutatás a hamisítás helyzetéről, NOKAMU! Sátor a VOLT
fesztiválon, OGYÉI-HENT workshop, IX. Pangea akció a hamis gyógyszerek
ellen, műtárgyhamisítási előadássorozat
SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET: évente átlagosan 40 szakvélemény
készítésére irányuló megkeresés
IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET: évente átlagosan 15 szakvélemény
készítéséhez kapcsolódó megkeresés; 2016-ban a szakértői
véleményeket tartalmazó, kereshető adatbázis indult a honlapon
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AZ SZTNH GAZDÁLKODÁSI ÖNÁLLÓSÁGA
− Költségvetési támogatásban nem részesül, önfenntartó, saját bevételeiből
gazdálkodik;
− 2010-2016 között a hivatalt évente meghatározott költségvetési befizetési
kötelezettség terhelte;
− Közel öt éve változatlan nominális összegű hatósági díjrendszer;
− Az egységes hatályú európai szabadalmi rendszer bevezetésének jelentős
bevételcsökkentő hatása lesz.
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A JÖVŐ:
INTÉZMÉNYI STRATÉGIA
(2017-2020)

Állandóság
és
Változás
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

