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IPARJOG 
 
PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− A szellemi alkotások hazai és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, 
oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek 
támogatása. 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai 
Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak 
magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei; 

− költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei; 

− jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaságok. 
 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. 

 
KERETÖSSZEG: 

− 1 Mrd Ft 
 
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

− 200-1.000 db 
 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 1-6 M Ft 
 Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások: maximum 200.000 Ft 
 Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek: 

• Hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, 

• Külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft 

 Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységek: maximum 2 millió Ft 
 
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

− 100% 
 
ELJÁRÁSREND: 

− egyszerűsített, folyamatos 
 



 

BENYÚJTÁS MÓDJA: 

− online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül 
 
BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

− 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig 
 
PROJEKTIDŐSZAK: 

− Legfeljebb 24 hónap 

− A projekt megvalósítása során 1 mérföldkövet szükséges tervezni 

− A projekt megvalósítása saját felelősségre legkorábban 10 hónappal a támogatási igény benyújtását 
megelőzően kezdhető el, amennyiben a támogatási kérelem Újdonságkutatás és egyéb iparjogvédelmi 
kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet tartalmaz 

− Minden más esetben a támogatási kérelem benyújtását követő napon kezdhető meg a projekt saját 
felelősségre 

− Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. december 31. 
 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− Nem támogatható a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztés. 

− A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig 
bejegyzésre kell kerülnie. 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható): 

− Az iparjogvédelmi oltalmazási lehetőségek érdekében újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi 
szolgáltatások igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket. 

 

Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek: 

− Az iparjogvédelmi oltalmazási lehetőségek érdekében újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási 
szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek 
megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.  

− Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési 
mintaoltalom) megtétele; 

− Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési 
mintaoltalom) 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. 

 
 



 

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. 

 
INDIKÁTOR: 

− Megadott hazai iparjogvédelmi oltalmak száma (db) 
 
EGYÉB ELVÁRÁSOK: 

− Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban 
meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. 

− Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP 
keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó Felhívások közül csak egy 
Felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet. Ha az adott projektre vonatkozó támogatási kérelme 
elutasításra vagy kizárásra került, vagy a döntés előtt azt a támogatást igénylő visszavonta, akkor 
ugyanazon projekt vonatkozásában ismét igényelhető támogatás vagy benyújtható más Felhívásra. 
Kivétel ez alól, ha a projekt már megkezdett, vagy ha az elutasítás indoka alapján egyértelmű, hogy a 
projekt nem támogatható. Amennyiben az adott telephelyen megvalósuló, adott projekt több, a 
GINOP keretében meghirdetett vissza nem térítendő támogatást nyújtó Felhívásra került benyújtásra, 
a legkorábban benyújtott adott projekt kerül leértékelésre, a többi jogosulatlanság miatt elutasításra 
kerül. 

 


