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Hol tart a hazai 
szellemitulajdon-
védelem 2021 őszén?

Hivatali eredmények és célok



I. 2021. I.-III. negyedévi statisztikai trendek

II. Főbb szakmai eredmények

III. Fókuszban a szemléletformálás

Az előadás tartalma
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International IP Index 2021 (USC)

 53 globális gazdaság, 50 egyedi indikátor
Magyarország 15. helyezett

 Megtartottuk tavalyi jó helyezésünket;
 Megelőztük Kanadát, Izraelt, Lengyelországot, 

Oroszországot;
 Erősségünk a kutatás-fejlesztést és szellemitulajdon-

védelmet segítő adókedvezmények, 
 a hatékony és kifinomult szellemitulajdon-jogi 

rendszer;
 az Európai Uniós üzleti titkokról szóló irányelv magyar 

jogba való átültetése.
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WIPO Global Innovation Index 2021

 132 gazdaság, 81 indikátor, ebből: 9 szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos indikátor

Magyarország 34. helyezett
 A vírusválság ellenére egy hellyel előbbre léptünk;
 A régióból megelőztük Szlovákiát, Lettországot, 

Litvániát, Lengyelországot, Oroszországot;
 A szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos 

indikátorok közül javítottunk helyezésünkön a 
GDP-hez viszonyított nemzeti és regionális 
szabadalmi bejelentésekre, használati minta 
bejelentésekre, szabadalomcsaládokra vonatkozó 
indikátoroknál
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2021. I.-III. 
negyedévi 
statisztikai 

trendek
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Felfelé ívelő nemzeti aktivitási 
trendek – a COVID-járvány alatt

A nemzeti úton benyújtott bejelentések száma 2021. I.-III. 
negyedévben (az előző év azonos időszakához képest) a legtöbb 
oltalmi formánál tovább növekedett. A növekedés 

 a nemzeti szabadalmi bejelentéseknél: +6% 
 a nemzeti védjegybejelentéseknél : +12% 
 a bejelentett formatervezési mintáknál:  +53% 
 a kiegészítő oltalmi tanúsítványoknál: +11% 
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A magyar bejelentők külföldi 
védjegyaktivitása tovább 
erősödött

A magyar eredetű EUTM bejelentések 
számának növekedése:

+19,1%

A Magyarországról induló nemzetközi 
védjegybejelentések növekedése

+6,5%
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Egyes oltalmaknál a szellemi 
tulajdoni aktivitás csökkent

A nemzetközi együttműködések keretében 
Magyarországot célzó ügyek száma csökkent:

 az európai szabadalom hatályosítása iránti 
kérelmek számának csökkenése: − 11,6%

 a nemzetközi védjegybejelentések 
számának csökkenése: − 8,6%
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Jelentős a fejlődés
a digitális ügyintézés terén 

Lendületesen növekedett az 
elektronikus beadványok száma*:

- nemzeti védjegy: +40%-kal
- nemzeti szabadalom: 2,6-szorosára
- európai szabadalom: +10%-kal
- formatervezési minta: +36%-kal
- használati minta:  2-szeresére
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*2021. I.-III. negyedév/2020. I.-III. negyedév viszonylat
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A digitalizáció terjedése
az SZTNH-ban

 Már a bejelentések átlagosan 
60%-a elektronikus úton érkezik a 
hivatalba;

 A digitalizációra való átállás csak 
informatikai support segítségével 
valósulhatott meg;

 Cél: eljárásaink gyorsítása, 
egyszerűsítése - a nemzetközi és 
nemzeti jogszabályoknak 
megfelelésben.



A védjegy terület fontos eredményei

 Már a nemzeti védjegybejelentések 
68%-a érkezett elektronikus formában, 
ami 20%-os emelkedést jelent;

 A dinamikus átfutási idők megtartása 
mellett, egy nemzeti 
védjegybejelentés átlagos átfutási 
ideje jelenleg 5,4 hónap;

 A hatályos nemzeti védjegyek 
állománya 2021. III. negyedév végén 
54 025 volt.
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A szabadalmi terület fontos fejleményei

 A nemzeti szabadalmi bejelentések közül 
az intézmények (vállalatok, egyetemek, 
kutatóintézetek) bejelentései +38%-kal
növekedtek;

 Az egyéni és intézményi bejelentések 
aránya 53%-47%-ra módosult (az előző évi 
64%-36%-kal szemben);

 A Magyarországon hatályos szabadalmi 
oltalmak száma közel 3,3%-kal, 34 495-re 
növekedett;

 A Magyarországon hatályos szabadalmak 
96%-a (33 058) hazánkra hatályosított 
európai szabadalom volt.
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A design terület további eredményei

 A formatervezésiminta-oltalmi
területen a kérelmek 58%-a érkezett 
elektronikus úton, ez 8%-os 
emelkedést jelent a tavalyi 
adatokhoz viszonyítva.

 További 1,34 hónappal, 16%-kal 
csökkent a design ügyek átlagos 
átfutási ideje, így az átlagos átfutási 
idő 7 hónap.
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K+F minősítéssel segítjük a KFI 
projektek sikerét
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Beérkezett kérelmek* száma

Módszertani útmutató segíti 
a pályázatok KFI szempontú 
értékelésének elkészítését*Szakértői vélemény iránti megkeresések, előzetes minősítési kérelmek, projektcsoport-minősítési eljárást  

kezdeményezők, projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelmek, projektkiválasztási kérelmek összesített száma



Főbb 
szakmai 

eredmények
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Legfontosabb eredmények a jogi és 
nemzetközi területen

 Nemzetközi jellegű kutatás (International Type Search) lehetőségének 
bevezetése a Visegrádi Szabadalmi Intézet ügyfelei számára

 Magyarország csatlakozott a Lisszaboni megállapodás 
eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez

SZTNH aktív szerepvállalása:
 kihirdető törvény és kapcsolódó Vt. módosítások
 végrehajtási szabályzat kihirdetése

 Részvétel az Európai Szabadalmi Hivatal új konvergenciaprogramját 
előkészítő munkacsoportokban 

(a találmány egységével, mulasztások igazolásával és az elsőbbség érvényesítésével 
kapcsolatos módszertani kérdések)

 Aktív szakmai részvétel az Szt. módosítására irányuló törvényelőkészítő 
munkában



Szerzői jogi reform - Kodifikáció 

 Az uniós irányelvek átültetésére 2021. június 1-i hatállyal
a 2021. évi XXXVII. törvény által került sor 

 Az első három tagállam között voltunk, akik határidőben hajtották 
végre az implementálást

 Jelentős módosítások:
1) Szabad felhasználási kivételek bővülése
2) Kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek felhasználása 

lehetővé tétele (pl. kulturális örökségvédelmi intézmények)
3) Felhasználási szerződések írásbeliségi szabályát érintő enyhítő 

rendelkezések
4) Tartalommegosztó szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések 

bevezetése
5) Sajtókiadványok kiadóinak védelme

Előadó
Bemutató megjegyzései
DSM, Satcab Irányelvek Implementációs folyamata „szerzői jogi reform”:Az uniós szerzői jogi irányelvek átültetési határideje 2021. június 7. napjára esett. Maga az átültetési folyamat rögtön az irányelvek 2019. évben történő elfogadását követően megkezdődött. Összesen 4 társadalmi egyeztetése volt a tervezeteknek, ebből kettő bővebb körű, míg kettő szűkebb, érdemi észrevételt tevő, és lényegesen érintett szervezetek közötti egyeztetésre került sor.Az irányelvek átültetésére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi XXXVII. törvény által került sor, 2021. június 1.-i hatállyal. Magyarország az első három tagállam között volt, akiknek sikerült határidőben átültetnie az irányelvet. Maga a reform több jelentős módosítást tartalmaz:Bővült a szabad felhasználási kivételek köre többek között a digitális oktatást elősegítő kivételekkel, a szöveg és adatbányászatot lehetővé tevő kivételekkel és a paródia kivételével.Lehetővé vált a kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek felhasználása a kedvezményezett intézmények által (kulturális örökségvédelmi intézmények)Enyhítésre kerültek a felhasználási szerződések írásbeliségi szabályát érintő enyhítő rendelkezésekBevezetésre kerültek a tartalommegosztó szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések és a sajtókiadványok kiadóinak  szomszédos jogi védelme(5)        Jogi védelmet nyernek a sajtókiadók is, kiadványaik online felhasználása kapcsán



A védjegy terület főbb eredményei

 2021-tól új védjegy módszertani 
útmutató és nemzetközi 
védjegybejelentés kitöltési útmutató 
segíti a bejelentőket védjegy ügyeik 
intézésében

 Az EUIPO Academy-vel való 
együttműködés eredményeként, az 
EUIPO ECP7. sz. konvergencia 
projektének keretében online oktató 
videó készült el a Vt. 2019-es 
módosításairól (és amely online 
elérhető lesz az EUIPO oktatási 
felületén). 
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Kiegészítő oltalmi tanúsítvány

Az utóbbi időben több jelentős, az Európai Unió Bírósága 
által hozott döntésnek köszönhetően a kiegészítő 
oltalmi tanúsítványok (SPC) területén számos 
felfüggesztett ügy elbírálhatóvá vált, így az idén kétszer 
annyi ügyben hozott az SZTNH ügyet lezáró döntést, 
mint 2020-ban.
Ezáltal a függő ügyek száma 42%-kal csökkent.
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Megtörtént az irattár sikeres 
átköltöztetése



Fókuszban a 
kommunikáció
és a szemlélet-

formálás
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Új együttműködések
az IP tudatosság érdekében

 Széchenyi István Egyetem (Győr)

 Neumann János Egyetem (Kecskemét)

 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

 Szegedi Tudományegyetem

 Soproni Egyetem

 NKFIH

 Magyar Nemzeti Bank
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(Online) konferenciák, webináriumok
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Szakmai együttműködések, tudatosságnövelés

Regional Webinar 
on WIPO ADR 
for ICT disputes
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Díjazottjaink

Regional Webinar 
on WIPO ADR 
for ICT disputes

Jedlik-díj Millenniumi-díj



Közel félmillió oldalnyi SZTNH-dokumentum 

érhető el a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon



Aktív kommunikáció

978

4074

324



oltalomszerzésoltalomszerzésoltalmszerzés

NemzetköziEurópaiNemzeti

Pályázati források segítik az oltalomszerzést

IPARJOG_2020 és 2021 pályázat



 Hazai és  európai uniós 
védjegybejelentés 
megszerzését

 Hazai és közösségi design 
bejelentés megszerzését

 Támogatási intenzitás: 
50%, max. 1500 €

2022-ben folytatódik!

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
(EUIPO) az SME Fund-ból támogatja a kkv-k 
jogszerzését 

Bővebb információ: https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/help-sme-fund

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/help-sme-fund
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A közeljövő kiemelt hivatali feladata

SZTNH középtávú (2022-2026) 
intézményi stratégiájának 
kidolgozása

Jó gyakorlatok átvétele: 
EPO, EUIPO, WIPO, USPTO, IPOS



A hivatali stratégia hívószavai

31



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Kövessen minket!
www.sztnh.gov.hu

www.ipmindenkinek.hu

https://www.facebook.com/sztnh/
https://hu.linkedin.com/company/hungarian-intellectual-property-office
https://www.youtube.com/channel/UC4SQzrxC7lazf2MXIm-qBIw
http://www.sztnh.gov.hu/
http://www.ipmindenkinek.hu/


 SZTNH háromnegyedéves statisztika (nem 
publikus)

 EUIPO statisztika 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/the-
office

 Hivatali honlapon levő ikonok (védjegy, 
szabadalom), grafika: Stalker Studio

 SZTNH éves jelentés 2021, grafika: Szántó Míra 
 Word Art: Word Cloud Creator
 Word ikonok, pexels.com

Források
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/the-office
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