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I. 2020. I.-III. negyedévi 
trendek



Szellemi tulajdoni aktivitási trendek

▪A COVID járványnak meghatározó hatása
volt világszerte a 2020-as szellemitulajdon-
védelmi aktivitásra

▪A bejelentési (hatályosítási) tevékenység 
kisebb-nagyobb mértékben visszaesett, jó 
esetben stagnált 2019 azonos időszakához 
viszonyítva. Ez volt érvényes
▪ a nemzeti szabadalmi, használatiminta-

oltalmi és a védjegybejelentésekre,

▪ az európai szabadalom magyarországi 
hatályosítása iránti kérelmekre



Elektronikus ügyintézési „boom” 
bontakozott ki

Az elektronikusan benyújtott beadványok havi száma 2020-ban



A nemzeti védjegybejelentések 60%-a 
már elektronikusan érkezett



Több mint 45%-kal növekedett az 
elektronikusan benyújtott nemzeti 
szabadalmi ügyek száma is



Kedvező tendenciák a védjegy területen

❑5%-kal nőtt a magyar eredetű európai uniós 
védjegybejelentések száma (EUTM)

❑A hatályos nemzeti védjegyek állománya a tavalyi 
54,3 ezres szinten maradt

❑A nemzeti védjegylajstromozási eljárás átlagos 
bruttó ügyintézési ideje 11%-kal rövidebb lett 
(24,5 hét), a nemzetközieké is 13%-kal csökkent 
(18,7 hét) 

❑Tavasz óta elektronikus úton, a WIPO Madrid 
Office Portal szolgáltatásán keresztül lehet 
továbbítani a nemzetközi védjegybejelentéseket



Sokat fejlődött a formatervezési minták 
oltalmazásának ügyintézése

▪ 17%-kal nőtt a nemzeti úton benyújtott 
formatervezési minta bejelentések, illetve 64%-
kal a bejelentésekbe foglalt minták száma

▪ 40%-kal lett rövidebb az átlagos átfutási 
(ügyintézési) idő 

▪ Az ügyek 48%-ában elektronikusan folyik már az 
eljárás

▪Új útmutató segíti a bejelentőket a 
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések 
benyújtásában



Szabadalmi trendek  

❑A hazai egyéni bejelentők (feltalálók, kkv-k) 
szabadalmi bejelentései az előző évi szinten 
tudtak maradni

❑A Magyarországon hatályos szabadalmi oltalmak
száma közel 6%-kal, 33 ezerre növekedett, ezen 
belül a hatályos európai szabadalmak száma 
meghaladta a 31 ezret

❑ TOP5 szakterület



Több mint 50%-kal nőtt az SZTNH 
K+F minősítése iránti érdeklődés

Szakértői vélemény iránti megkeresések, előzetes minősítési kérelmek, projektcsoport-
minősítési kezdeményezések összesített száma



II. Szakmai eredményeink



Jogalkotás

▪ 2020. február 26-án lépett hatályba a genfi szöveg (az ötödik 

részes fél az Európai Unió)

▪ Magyarország 2015-ben aláírta a genfi szöveget, így ratifikálhat

▪ Ratifikációs előterjesztés kidolgozás alatt (Igazságügyi 

Minisztérium-Agrárminisztérium-SZTNH együttműködésben) 

▪ 2021 tavaszi ülésszakban kerülhet az Országgyűlés elé, ebben:

- a genfi szöveg és a közös végrehajtási szabályzat 

kihirdetése

- a védjegytörvény (Vt.) szükséges módosításai

- kormányrendeleti szintű jogszabály-módosítások

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására 
vonatkozó Lisszaboni Megállapodás 2015-ben felülvizsgált, 
eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövege



Módosult a szabadalmi törvény (Szt.) – a 
pandémia hatására

▪ a pandémia miatt bevezetésre került az ún. közegészségügyi 
kényszerengedély (június 18-tól) 

▪ ez a jogintézmény bekerült a szabadalmi törvénybe (az Szt.-
be), korábban kormányrendeleti szinten volt szabályozva

▪ szabadalmi vagy kiegészítő oltalom alatt álló egészségügyi 
termékek vagy azok előállításához szükséges, szabadalmi 
oltalom alatt álló eljárás, berendezés vagy eszköz 
tekintetében kérhető az SZTNH-nál

▪ kizárólag egészségügyi válsághelyzettel összefüggő 
szükségletek kielégítése céljából

▪ szigorú feltételek mentén

▪ exportcélú hasznosításra is adható



Elkészült a használatiminta-oltalmi
módszertani útmutató

▪ Célja: az egységes hivatali jogalkalmazás és joggyakorlat 
megismertetése ügyfeleink számára

▪ Hiánypótló: a hivatali joggyakorlatot mutatja be a 
bejelentéstől a megadásig terjedő hatósági tevékenység 
terén

▪ Az útmutató II. fejezet elkészült, a honlapon olvasható 
februártól, további két fejezet véglegesítése folyamatban 
van

▪ az útmutatóról a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara és 
az SZTNH szakmai egyeztetést folytatott



Szerzői jogi kodifikációs tevékenység

Európai uniós irányelvek hazai implementációja  



Szerzői jogi hatósági tevékenység

Alkalmazkodás a járványhoz (meghosszabbított 
határidőkkel)

▪ A közös jogkezelő szervezetek számviteli és transzparenciával kapcsolatos
kötelezettségei teljesítésére irányadó határidők meghosszabbítása, a
felügyeleti eljárások megindításának időbeli kitolása.

Nagyszámú árva mű kérelem az építészet körében

▪ Az SZTNH immár az elárvult építészeti alkotások esetében az átdolgozásra,
mint szerzői jogi felhasználásra is jogosult engedélyt adni. Sok ilyen kérelem
érkezik a hivatalba.



Bevezettünk két új szabadalom-kutatási 
szolgáltatást 

Témakutatás (január 1-jétől)

Szabadalomképességi értékelés az IPARJOG 
pályázathoz kapcsolódóan (július 15-től)



Megújított pályázat segíti az oltalomszerzést

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-
113-iparjog/palyazati-felhivas

2020-1.1.3.-IPARJOG pályázat

SZTNH Szabadalomképességi értékelése

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas


Nemzetközi hírek

Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO)

❑Október 1-jén hivatalba lépett az új főigazgató, 
Daren Tang (Szingapúr)

Visegrádi Szabadalmi Intézet

❑Július 1-jén hivatalba lépett az új igazgató, 
dr. Stadler Johanna



III. Fókuszban a szemléletformálás



Újabb együttműködési megállapodások

▪ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem

▪ Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 

▪Miskolci Egyetem
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Megújuló ingyenesen letölthető tankönyvcsalád és új kiadványok

Online oktatás, webináriumok



SZTNH 125 digitalizálási projekt
IP „Fortepan”



Megújult kommunikáció a közösségi média aktív 
használatával
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❑ 14 nagyinterjú

❑ 78 tv- és rádióinterjú

❑ 30 közlemény

❑ szakmai tartalmak megosztása

❑ egymondatos üzenetek közvetítése

Intenzív hivatali kommunikáció



IV. Feladatunk: az intézményi 
stratégia kidolgozása



„A tehetségen kívül kell egy 
olyan társadalom is, amelyik ezt 
méltányolni tudja.”

Szent-Györgyi Albert



Szoros intézményi együttműködést kell 
kialakítani

1. szint: Állami szervekkel (ITM, GM, IM, AM, 
Miniszterelnökség, KÜM, NKFIH, HIPA, HEPA, stb.)

2. szint: Ágazati szereplőkkel (kamarák, 
köztestületek, civil szakmai szervezetek, 
MAGYOSZ, MAJOSZ, Élelmiszeripari Feldolgozók 
Országos Szövetsége, de idetartoznak az 
egyetemek is)

3. szint: Gazdasági szereplőkkel (kkv-k, 
nagyvállalatok, pénzügyi intézmények, stb.)



Az SZTNH intézményi stratégiájának 
főbb kapcsolódásai



Hivatali stratégiai fejlesztési célkitűzések



Az SZTNH főbb szolgáltatásainak részvétele az 
innovációs, gyártási és értékesítési folyamatban



Három fő feladatcsoport

1) Hatósági típusú feladatok: iparjogvédelmi és szerzői 
jogi oltalmakkal kapcsolatos hatósági feladatok 
(védjegy, szabadalom, mintaoltalmak, szerzői jog, 
stb.)

2) Minősítés: KFI minősítési rendszer működtetése

3) Szemléletformálás, partnerség: a szellemi tulajdon, 
mint piaci értéknövelő tényező tudatos kezelésének 
fejlesztése, együttműködés szakmai partnerekkel



Köszönöm az együttműködést 
és megtisztelő figyelmüket!


