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A  Jedlik-terv (2013-2016)  
kidolgozása, elfogadása 

− 2012 második felében dolgozta ki a Jedlik-tervet az SZTNH, 
− 2013 januárjában társadalmi egyeztetésre bocsátás; 
− 2013 június végén a közigazgatási egyeztetés lezárulása; 
− 2013. augusztus 14.: a Kormány elfogadta a Jedlik-tervet; 
− 2013. szeptember 24.: a stratégia hatálybalépése; 
− 2015. június 30.: közbenső jelentés készült a Kormány számára a 

Jedlik-terv időarányos megvalósításáról. 
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A  Jedlik-terv pillérei 

I.   Iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért;  
 
II.   Szerzői joggal a kreatív iparágak és a kultúra fellendítéséért;  
 
III.  A nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák szolgálata 

a szellemi tulajdon eszköztárával; 
 
IV.  A szellemi tulajdoni intézményi teljesítőképesség fokozása. 
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A stratégiai környezet változása 2013-2015 között 
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− 2015. január 1-jével létrejött a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal, valamint az egységes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alap; 
− A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 
LXXVI. törvény az innovációs támogatások kapcsán külön jogcímként 
nevesíti a szellemi tulajdon védelmét és hasznosítását; 
− A kormányzati szerkezet változása  2014. júniusban → a törvény szerinti 
felügyeleti jogokat az igazságügyi miniszter gyakorolja; 
− 2014. január 1-jétől a költségvetési szervek alaptevékenységei 
kormányzati funkció kódok szerint kerülnek besorolásra. A Miniszterelnök 
által aláírt Alapító okirat kiegészítés szerint az SZTNH 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Szellemi 
tulajdon és innováció igazgatás. 



Innovációs és iparjogvédelmi aktivitás:  
Innovation Union Scoreboard, 2015 
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Magyarország a WIPO Globális Innovációs Indexe  
és az egy főre jutó GDP alapján 
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Hatékony innovátor  
 
       ↓ 
Innovation 
Efficiency   
Ratio ≥ 0,71 
 
HU=0,78 
 

Globális Innovációs Index 
 
− 141 ország 
− 79 mutató 
− HU: 35. hely 

 
HU a TOP10-ben  
 
− kreatív szolgáltatások    

exportja, % (4. hely) 
− kreatív javak exportja,  
 % (4. hely) 
− ISO 9001/GDP  
 (8. hely) 
− high-tech ipar, %  
 (8. hely)  
 
 

     



Hazai K+F-tevékenység a KSH adatai szerint (2014) 

− A K+F-ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya: 2013. évi 
1,41%-ról 2014-ben 1,38%-ra csökkent; 

− A kutatóhelyek száma 2014-ben 2994 volt, 5,2%-kal 
kevesebb, mint 2013-ban; 

− A K+F-tevékenységben foglalkoztatottak tényleges 
létszáma 1,8%-kal 57 ezerre csökkent, ezen belül viszont 
a kutatók tényleges létszáma 3,7%-kal növekedett; 

− A K+F-ráfordításokon beül nőtt a vállalati és külföldi 
források aránya: 2014-ben 48,3% vállalati,  33,5% állami, 
17,5% külföldi, 0,7% non-profit.  
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I. pillér: Iparjogvédelemmel a 
nemzetgazdaság felemelkedéséért 



Versenyképes szellemitulajdon-védelmi  
és K+F-szolgáltatások kínálata az SZTNH-nál* 
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Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése 
Előzetes  K+F-minősítés 
K+F szakértői tevékenység 

Szabadalmi kutatási szolgáltatások 
Újdonságkutatás 
Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás 
Szabadalmazhatósági vélemény 
Jogérvényességi kutatás 
Szabadalomtisztasági kutatás 

Védjegyszolgáltatások 
Expressz védjegyszűrés 
Védjegyfigyelés 
Védjegykutatás 
Védjegyoltalom-képességi vélemény 
Oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás 

Szellemivagyon-felmérések 
Szellemivagyon-audit 
Szellemivagyon-értékelés 

Technológiaipartner-kereső 

*SZTNH és HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.  



A magyar vállalkozások szellemitulajdon-védelmi 
ismeretei, tudatossága javult 
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  Gazdaság- és 
Vállalkozáskutató Intézete által készített, ismétlő jellegű, kérdőíves 
felmérés szerint a magyar vállalati szféra iparjogvédelmi 
tájékozottsága és tudatossága a 2009 és 2014 közötti 
időszakban javult: 
− 60%-uk szerint az oltalmak növelik a vállalat értékét, több mint 

egyharmaduk szerint oltalmak birtokában könnyebb befektetőt 
találni; 

− 47%-uknál nincs vagy kevés az oltalomképes  műszaki fejlesztés, 
egyharmaduk esetében erőforrásaikat a napi működés foglalja le; 

− Az oltalmak megszerzése érdekében tevékenyen fellépők , az 
oltalommal rendelkezők aránya alacsony (védjegynél 15%, 
szabadalom és használati minta esetében 11%). 



Szabadalmi vagy használatiminta-oltalmat fontosnak 
tartók indokai, százalékos arány  

N2009 = 103 N2014 = 155 

 

13 

Megjegyzés: több válasz is megjelölhető volt 

A vállalatok egyre tudatosabban tekintenek a szabadalmakra mint a 
vállalat értékét növelő és meghatározó tényezőre. 



A műszaki szellemi alkotások jogvédelmét fontosnak 
nem tartók indokainak megoszlása (%)  

N2009 = 18 N2014 = 38 
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Megjegyzés: több válasz is megjelölhető volt 

Az iparjogvédelmet fontosnak nem tartók főbb indokai: a műszaki 
fejlesztések „eltűnése”, a vállalatokat a napi működés foglalja le, az 
utánajárást és ügyintézést bonyolultnak tartják. 



A szellemitulajdon-védelmi támogató szolgáltatások 
igénylésének megoszlása (%)  

N2009= 370 N2014 = 416 
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A tájékoztatás és oktatás mellett a pályázatokra irányuló figyelem 
nőtt meg leginkább 2009-hez képest. 



Új hivatali feladatkör 2012. február 1-jétől − 
 K+F minősítési kérelmek és megkeresések 

2012 2013 2014 2015.  
I. félév 

Összesen 

Előzetes  
minősítési ügyek 

 
85 

 
125 

 
49 

 
29 

 
288 

Adóhatóság meg- 
keresései 

 
939 

 
840 

 
914 

 
298 

 
2991 

Egyéb 
megkeresések* 

 
- 

 
- 

 
67 

 
18 

 
85 

Összesen 1024 965 1030 345 3364 
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* 2014-tól van erre jogszabályi lehetőség 



A lezárt K+F minősítési ügyek megoszlása  
K+F tartalom és műszaki tartalom szerint (2014) 

K+F Nem K+F Részlegesen Összesen 
Előzetes  minősítési 
ügyek 

 
32 

 
9 

 
2 

 
43 

NAV megkeresések 298 451 17 766 
Egyéb megker. 30 9 - 39 
Összesen 360 469 19 848 
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Műszaki Nem műszaki Vegyes Összesen 
Előzetes  minősítési 
ügyek 

 
34 

 
9 

 
- 

 
43 

NAV megkeresések 435 328 3 766 
Egyéb megker. 28 11 - 39 
Összesen 497 348 3 848 



 
 

− A magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi 
oltalmának megszerzését és fenntartását a 2015. augusztusban 
újraindított „IPARJOG” pályázat szolgálja, egyszerűsített 
eljárási rendben;  
 Európai uniós forrásból a GINOP-2.1.3. prioritás terhére az ún. 

konvergencia-régiókban 2015-2017 között 1 Mrd Ft keretösszeg, továbbá a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a magánszemélyek 
és a Közép-magyarországi régió számára  0,3 Mrd Ft keretösszeg áll 
rendelkezésre; 

− Az „Innovációs voucher” pályázat várhatóan 2015. 
decemberben indul, egyszerűsített eljárási rendben; a GINOP-
2.1.4. prioritásból 3 Mrd Ft, illetve  NKFIA terhére 0,5 Mrd Ft 
keretösszeget irányoztak elő. 
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Hatékony kapcsolódás a KFI és a szellemi 
tulajdon között 



K+F minősítés felhasználása a KFI pályázatok 
elbírálása során 

 

 A „GINOP 2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének 
támogatása” keretében beérkező pályázatok elbírálása 
során a támogató automatikusan elfogadja a támogatást 
igénylő vállalkozás K+F projektjét tartalmi szempontból, 
amennyiben a pályázó rendelkezik az SZTNH K+F 
minősítési határozatával a projekt K+F tartalmára 
vonatkozóan. 
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Statisztikai trendek 
Magyar bejelentők bejelentései oltalmi formánként 

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014. 
III. né. 

2015. 
III. né. 

Szabadalmi 
bejelentések 756 646 660 689 641 546 400 399 
Formatervezési
minta-
bejelentések 219 185 237 193 251 207 146 138 
Használatiminta
-bejelentések 228 251 239 233 230 248 194 143 
Védjegy-
bejelentések 3240 3477 3772 4177 3428 3489 2626 2384 
Növényfajta-
oltalmi 
bejelentések 9 14 31 24 26 30 21 25 
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Az oltalomszerzés gyorsaságának javítása − 
szabadalmi területen 

− A folyamatban levő szabadalmi ügyek száma a 2012. évi 
4587-ról 2015. III. negyedév végére 1870-re, a függő PCT-
ügyek száma 2793-ról 510-re csökkent; 

− Függő nemzeti ügyek összetétele javult; 2/3-uk három 
évnél nem volt régebbi keltezésű; 

− Nemzeti úton benyújtott, befejezett szabadalmi 
bejelentések nettó, hivatali átfutási idejét sikerült állandó 
értéken tartani (24-25 hónap); a megadott szabadalmak 
nettó átfutási ideje az ISO által előírt 35 hónap volt. 
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Lehetőségek az eljárási idő lerövidítésére − 

szabadalmi területen 
− Írásos (előzetes szabadalmazhatósági) véleménnyel 

kiegészített újdonságkutatási jelentés gyorsított eljárásban 
történő elkészítésének kérelme (díjköteles) → kérelem 
benyújtásától számított 2 hónapon belül; 

− Korábbi közzététel kérelme (nem díjköteles); 
− Érdemi vizsgálat iránti kérelem gyors benyújtása; 
− Felhívás(ok) gyors megválaszolása; 
− Eljárás 12-18 hónap alatt. 
 

KÉRELEM→EGYÜTTMŰKÖDÉS 
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Az oltalomszerzés esélyeinek javítása − 
védjegyterületen 

Tartósan kedvező hivatali ügyintézési mutatók: 
− Védjegybejelentések meghirdetésének átlagos ideje 2015. 

III. negyedévben 3,1 hónap volt; 
− Nemzeti védjegy lajstromozására irányuló teljes eljárás 

átlagos ügyintézési ideje tartósan 6 hónapot alig 
meghaladó; 

− Függő védjegyügyek száma 2015. III. negyedév végén 
2096 volt, több mint 500-zal kevesebb, mint 2012 végén; 

− A különleges gyorsított eljárás révén 6 hét alatt kerülhet 
sor a lajstromozásra. 
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Új nemzetközi mérce: a hatósági tevékenység 
minőségének garantálása 

− ISO 9001:2008 minőségirányítási és az ISO/IEC 
27001:2005 információbiztonság irányítási integrált 
rendszer;  

− ISO/IEC 20000-1:2013 szabvány szerinti informatikai 
szolgáltatásirányítási rendszer; 

− ISO/IEC 27001:2013-as információbiztonsági szabvány.  
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Nemzetközi együttműködéssel az oltalomszerzés 
esélyeinek javításáért: a Visegrádi Szabadalmi Intézet 

− 2009 nyarán kezdődtek az osztrák hivatallal szakértői 
egyeztetések egy közép-európai regionális nemzetközi 
szabadalmi hatóságról; 

− 2012. március szándéknyilatkozat aláírása a Dunai Szabadalmi 
Intézet létrehozásáról osztrák, román, magyar részvétellel; 

− 2013. október szándéknyilatkozat aláírása a V4 országok 
hivatalaival a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) 
megalapításáról;  

− 2015 októberében a WIPO Közgyűléseinek 55. sorozata 
keretében a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) 
közgyűlésének döntése a VSZI-t nemzetközi PCT-hatósággá 
jelölte ki. 
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Visegrádi Szabadalmi Intézet: kedvező lehetőségek 

− A VSZI 2016. július 1-jén kezdi meg működését, 
− A V4 és egyes szomszédos országok feltalálói és 

vállalatai számára előnyösebb feltételekkel teszi 
lehetővé a globális szabadalmi rendszerbe való 
bekapcsolódást, a világ 148 országára kiterjedő PCT-
rendszer igénybevételét; 

− A közép-kelet-európai régióban serkenti az innovációt, 
elősegíti a növekedést, javítja a versenyképességet; 

− További lehetőségek: iparjogvédelmi szolgáltatások, 
technológiai tőzsde, „patent pool”-ok 

26 



Szabadalmi gyorsforgalmi hálózat (PPH, GPPH) 

− A bejelentőknek gyorsított szabadalmi vizsgálatot biztosít; 
− A kétoldalú megállapodásokon alapuló kooperációt (PPH) 

2014. januártól egységes szemléletű egyezmény, a 
Global Patent Prosecution Highway (GPPH) váltotta fel;  

− 2015-ben már 21 tagja van az együttműködésnek 
hazánkkal együtt; 

− A 2015. október 12-én aláírt megállapodás alapján 2016. 
március 1-jétől elindul a kínai és a magyar nemzeti hivatal 
között a PPH kísérleti projekt. 
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Az egységes hatályú európai szabadalom és az 
egységes szabadalmi bíráskodás: előzmények 

− 2012. decemberben: az egységes hatályú európai „szabadalmi 
csomag” rendeleteinek a kihirdetése – 25 tagállam megerősített 
együttműködése, IT 2015. szeptemberben csatlakozott az 
együttműködéshez; 

− 2013. február 19. az ESZB létrehozására irányuló megállapodás 
aláírása – 25 EU-tagállam írta alá; legalább 13 tagállam (köztük FR, 
DE, UK) ratifikációjára van szükség; 

− A bíróság a helyi (vagy regionális) divíziókból és a központi 
divízióból (Párizs, München, London) álló elsőfokú bíróságból, 
valamint a luxemburgi fellebbviteli fórumból tevődik össze; 

− 2014. októberben elvi egyezségre jutottak a horvát, magyar és 
szlovén igazságügyi tárcák a közös regionális divízió létrehozásáról, 
budapesti székhellyel. 
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Az egységes európai szabadalmi bíráskodás fejleményei 

− A Versenyképességi Tanács 2015. október 1-jei Luxembourgban 
tartott ülésén tájékoztatást adtak az egységes hatályú szabadalmi 
rendszerről;  

− Összesen nyolc tagállam írta alá az ESZB-megállapodás ideiglenes 
alkalmazására vonatkozó jegyzőkönyvet (Protocol on the Provisional 
Application of the Agreement on the Unified Patent Court), négy 
tagállam egyoldalú nyilatkozattal ismerte el; 

− Az Egységes Szabadalmi Bíróság Előkészítő Bizottsága 2015. 
október 19-én véglegesítette az európai szabadalmakkal kapcsolatos 
jogviták eldöntésére felhatalmazott nemzetközi bíróság eljárási 
szabályzatának szövegét. 
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ESZB Bíróképző Központ  

− Budapest ad otthont az ESZB Bíróképző Központjának; 
− A Bíróképző Központ megnyitására 2014. március 13-14-én 

nemzetközi szakmai konferenciával egybekötve került sor; 
− 2015 tavaszán 19 bírójelölt képzése két modulban történt; 

nyáron és ősszel szakmai gyakorlaton vettek részt a 
tagországok bíróságain; novemberben újabb képzés indul. 
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Az egységes hatályú európai szabadalmi rendszer  

− Az ESZE Igazgatótanácsának Albizottsága (Select Committee) eddig 17 
ülést tartott (utolsó ülés: 2015. november 17.); 

− Elvi szintű jóváhagyással látta el az egységes hatályú európai 
szabadalmakra vonatkozó, az Európai Szabadalmi Hivatal által 
alkalmazandó végrehajtási szabályokat; 

− Előzetes döntés a díjszintről: „true TOP 4”  (IT miatt csökkent); 
− Döntés a felosztási kulcsról (HU:1,48% );  
− A UPC/UPP rendszer bevezetésének várható időpontja:  2017. január 1. 
− Az egységes európai szabadalmi rendszer előnyei nem a hazai 

vállalkozások oldalán, hanem a külföldi bejelentőknél fognak jelentkezni; 
− Adekvát tájékoztatási és kompenzációs rendszerrel kell segíteni a hazai 

bejelentőket. 
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Az Európai Unió védjegyrendszerének reformja 

− A védjegyrendszer reformja során eredményes volt a 
magyar érdekérvényesítés; 

− A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Együttműködési 
Alapjának vívmányai: TMview  védjegykutatási adatbázis 
és DesignView formatervezésiminta-oltalmi adatbázis 
bevezetése, TM E-filing elektronikus védjegybejelentési 
rendszer bevezetése, DS E-filing elektronikus 
formatervezésiminta-oltalmi bejelentési projekt 
folyamatban; 

− A Konvergencia Program számos projektjében aktív hazai 
részvétel. 
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II. pillér:   Szerzői joggal a kreatív 
iparágak és a kultúra fellendítéséért 



A közös jogkezelés szabályozása és felügyeleti 
rendjének konszolidációja 

− 2011. január 1-jével az SZTNH vette át a kjk-k 
nyilvántartásával és felügyeletével, díjszabásuk 
jóváhagyásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat: a 
szerzők és felhasználók érdekeit kiegyensúlyozottan 
figyelembe vevő egységes kormányzati kontrollt tesz 
lehetővé;  

− 2014-ben a beszámolási és számvitelibeszámoló-készítési 
gyakorlat egységesítése a közös jogkezelő szervezetek 
vonatkozásában: működésük, gazdálkodásuk 
egységesebbé, ellenőrizhetőbbé, transzparensebbé vált, 
felügyeletük alaposabb lett. 
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A közös jogkezelés szabályozása és felügyeleti 
rendjének konszolidációja (Folytatás) 

− Több díjtétel is csökkent, de növekedett a szerzők és más 
jogosultak javára beszedett jogdíjbevételek összege: a 
2013. évi 18 Mrd-ról 2014-ben 19 Mrd Ft-ra; 

− A 2014/26/EU irányelv magyar jogba történő átültetésének 
részletes koncepciójáról társadalmi egyeztetés volt 2015. 
július-augusztusban a szakmai és érdekképviseleti 
szervezetek széles körének bevonásával. 
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A szerzői jog  gazdasági jelentősége − nemzetközi 
összehasonlításban 

− 2004 és 2015 között 44 országban készült vizsgálat a 
szerzői jogi ágazatok nemzetgazdasági szerepére 
vonatkozóan, a WIPO által kidolgozott, egységes 
módszertan alapján;  

− A szerzői jogi ágazatok GDP-hez való hozzájárulásának 
nemzetközi átlaga: 5,2%; 

− Első három helyezett: USA (11,25%), Dél-Korea (9,89%), 
Mexikó (8,07%) ; 

− Magyarország az 5. helyezett (7,62%). 
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A szerzői jogi ágazatok súlya − hazánkban 

− A szerzői jogi ágazatok nemzetgazdasági szerepére 
vonatkozó hazai vizsgálat eredményeit negyedik alkalommal 
publikálta az SZTNH 2014-ben (2011-es adatok), 

− A szerzői jogi ágazatok hazai GDP-hez való hozzájárulása 
az ezredforduló eleji 6,67%-ról 7,62%-ra növekedett;  

− Az ebben a szektorban foglalkoztatottak létszáma az évtized 
egészében meghaladta a teljes munkavállalói létszám 7%-át 
(270 ezer fő); 

− A soron következő vizsgálat eredményei 2015 végére 
várhatóak. 
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Képzéssel a szerzői jog ázsiójának a javításáért 

− Szellemitulajdon-védelmi képzések az SZTNH-nál: alap-, közép- és 
felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamok, céltanfolyamok, továbbá 12 
felsőoktatási intézményben önálló tárgyként, vagy más tárgyhoz 
kapcsolódva folyik az oktatás; 

− A képzések összesített óraszáma 2014-ben 907 óra volt, a 
résztvevők száma 1991 fő; 

− A szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló 1/2015. (I. 22.) IM 
rendelet szerint alap- és középfokú szerzői jogi képesítés is 
szerezhető; 

− Nagy az érdeklődés az új képzés iránt: 20 órás alapfokú szerzői jogi 
tanfolyamok indultak 2015. októberben és novemberben; 

− „Bevezetés a szerzői jogba” címmel új jegyzet jelent meg. 
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Hamisítás Elleni Nemzeti Testület  

− 2015. február 15-én a HENT új tagjainak kinevezése; 
− Ipari-kereskedelmi, Műtárgyhamisítási, Gyógyszer-hamisítási, 

Jogérvényesítési, Infokommunikációs, Tudatosság-növelési 
munkacsoportok; 

− 2015. június 23-án,  a Hamisítás Elleni Világnapon a HENT-díj 
átadása; 

− Szabályozási tevékenység: 2015. január 1-jével módosult a 
gyógyszertörvény; a Btk. 385. § módosítási javaslatának a 
kidolgozása; a Btk. 186. A § beiktatásának előkészítése; 
műkereskedelmi tevékenységről szóló Korm. rendeletre vonatkozó 
javaslat benyújtása; az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban 
„önkéntes megállapodás”  előkészítése; 
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Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (folytatás) 
− Felmérések, kutatások: éves fogyasztói felmérés (2009-2015), 

vállalati döntéshozók (2013), kereskedelmi vállalatok (2014) 
felmérése, kutatás az olvasási szokásokról a könyvfesztiválon (2014), 
felmérés a VOLT-fesztiválon (2015), bioélelmiszerek piacának 
vizsgálata (2015), középiskolások online felmérése (2015); 

− Képzés, tudatosságnövelés: "Osztályfőnöki óra" középiskolásoknak, 
workshop újságíróknak, VIII. PANGEA Akció, Sziget Fesztivál, 
Művészetek Völgye, VOLT Fesztivál, Art Market, új kommunikációs 
stratégia; 

− 2015. november 11-13-án nemzetközi jogérvényesítési szeminárium 
13 ország gyakorlati szakembereinek részvételével; 

− Együttműködés: közreműködés az OHIM Observatory 
tevékenységében; együttműködés a NAV-val, NÉBIH-hel, NFH-val, 
ORFK-val; Gyógyszerhamisítás elleni együttműködési megállapodás 
aláírása hét szervezettel. 
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III. pillér: A nemzetpolitika és egyes 
kormányzati szakpolitikák 
szolgálata a szellemi tulajdon 
eszköztárával 



Hungarikumok, nemzeti értékek 

− Iparjogvédelmi szempontok képviselete a Hungaricum 
Bizottságban; 

− A Hungarikumok Gyűjteményében 48 termék, eljárás, 
készítési mód, szolgáltatás, egyéb teljesítmény szerepelt 
2015-ben;  

− A hungarikumok közül 11 rendelkezik nemzeti, közösségi 
és/vagy nemzetközi földrajzi árujelző oltalommal, háromhoz 
tanúsító védjegy kapcsolódik, 18 esetében a termék vagy 
eljárás konkrét jogosultja védjegyportfólióval rendelkezik, 18 
esetben pedig gyűjtőfogalomról van szó. 
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Eredetmegjelölések, földrajzi árujelzők 
− Proaktív 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 Budapesten a földrajzi 
árujelzőkről, Francis Gurry, a WIPO főigazgatója, António 
Campinos, a BPHH elnöke, Liu Junchen, kínai 
miniszterhelyettes és közel 200 külföldi és hazai szakértő 
részvételével. 
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Földrajzi árujelzők súlya az EU-ban  

 Az ESZH és a BPHH által 2013-ban a szellemitulajdon-
intenzív ágazatokról készített elemzés szerint az EU-ban 
2010-ben oltalmazott 2768 földrajzi árujelző  
− 56%-a borokhoz,  
− 31%-a agrártermékekhez és élelmiszerekhez,  
− 12%-a szeszes italokhoz kapcsolódott; 
Az EU-ban a teljes élelmiszeripari és italgyártási ágazat 
5,7%-a kapcsolódott földrajzi árujelzőkkel oltalmazott 
termékekhez.  A magyarországi arány: 6,7%. 

44 



Hazai eredetű földrajzi árujelzők 

− A nemzeti lajstromban 2015. októberben 831 nemzetközi 
eredetmegjelölés és 43 földrajzi árujelző szerepelt. 

− Az uniós lajstromban összesen 84 magyar eredetű 
földrajziárujelző oltalom van bejegyezve. Ebből:  
− 14 mezőgazdasági termék és élelmiszer: Szentesi paprika, Tepertős 

pogácsa, Szőregi rózsatő, Kalocsai fűszerpaprika őrlemény, Alföldi 
kamillavirágzat, Magyar szürkemarha hús, Gönci kajszibarack, Szegedi 
fűszerpaprika-őrlemény; Csabai kolbász, Gyulai kolbász, Makói 
vöröshagyma, Hajdúsági torma, Budapesti téliszalámi, Szegedi szalámi  

− 62 bor (pl. Badacsony, Balaton, Balaton-felvidék, Debrői Hárslevelű, 
stb.) 

− 8 szeszes ital: Törkölypálinka, Szabolcsi Almapálinka, Kecskeméti 
Barackpálinka, Szatmári Szilvapálinka, Pálinka, Gönci Barackpálinka, 
Békési Szilvapálinka, Újfehértói Meggypálinka 
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Iparjogvédelemmel a zöldgazdaságért 

− 2015 elején indult az SZTNH-ban a „Zöld szabadalmak 
gyorsított megadása” program;  

− Célja: az új, zöld technológiák szabadalmi oltalmának 
megszerzéséhez szükséges idő csökkentése, a szabadalom 
megadására irányuló eljárás akár egy-másfél évre való 
lerövidítése. 
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Az agrárszektor az iparjogvédelem tükrében 

− Az agrárszektorban a szabadalmi és növényfajta-oltalmi 
bejelentések száma 2014-ben: 90, a nemzeti védjegyek 
száma: 1700, a Magyarországon érvényes nemzetközi 
védjegyek száma: 589; 

− A Kormány által 2015. június 19-én elfogadott 
Élelmiszeripari fejlesztési stratégia pozitívan hat az 
agrárszektor iparjogvédelmi aktivitására; 

− SZTNH szakmai együttműködési megállapodást kötött a 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal. 
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IV. pillér:  A szellemi tulajdoni 
intézményi teljesítőképesség 
fokozása 



Az SZTNH gazdálkodási önállósága 

− Költségvetési támogatásban nem részesül, önfenntartó, saját 
bevételeiből gazdálkodik; 

− A hivatal elvonásmentességére vonatkozó jogszabályi 
garanciákat nem sikerült megvalósítani; 

− Közel négy éve változatlan nominális összegű hatósági 
díjrendszer; 

− Az egységes hatályú európai szabadalmi rendszer 
bevezetésének bevételcsökkentő hatása lesz. 
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Szervezetfejlesztés, elektronikus ügyintézés 
fejlesztése 

− A HIPAvilon Nonprofit Kft. szakmailag támogatja az SZTNH-t 
közszolgáltatási feladatai hatékonyabb ellátásában, 
közreműködik a belföldi és külföldi szolgáltatási 
tevékenységében, szellemitulajdon-alapú innováció-
menedzsment szolgáltatásokat nyújt; 

− Az internet felől is elérhető elektronikus szolgáltatások száma 
16, az informatikai rendszer 135 különböző (belső és külső) 
szolgáltatást támogat; 

− A SZEMAFOR projekt új elektronikus ügyviteli és 
nyilvántartási rendszer kidolgozását célozza. 

− . 
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Magyar Formatervezési Tanács 

− Hároméves munkaprogram és éves munkatervek alapján végzi 
tevékenységét; 

− 2015 szeptemberében az MFT új tagjainak kinevezése; 
− Design Hét Budapest védnöke és szervezője: 70 ezres 

közönség, 200 rendezvény, 
− Magyar Formatervezési Díj, Moholy-Nagy László Formatervezési 

Ösztöndíj pályázatok felelős kezelője; 
− Design Management Díj alapítója; 
− Nemzetközi elismertség;  
− Magyarország dizájnközponttá válásának segítése. 
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A stratégia továbbvezetésének irányai 

− Szalmai együttműködés a kkv-k és az állami szektor 
vállalatai szellemi vagyonának feltárásában; 

− 2016. második felében tervezik létrehozni uniós 
forrásokból az MFB tőkealapokon belül egy szellemi 
tulajdon alapot (3 Mrd Ft); 

− Az egységes európai szabadalmi rendszer 2017. január 1-
jei hatálybalépése kapcsán a hazai tájékoztatási és 
kompenzációs rendszer előkészítése, kidolgozása; 

− Az SZTNT mint stratégiai tanácsadó testület megújítása; 
− Jedlik-terv II. kidolgozásának előkészítése. 
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