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VÁLTOZÁSOK AZ SZTNH-BAN 

 Változás a hivatali felügyeletben: 

 Az SZTNH feletti felügyeleti jogokat 2016. december 2-ával a 

nemzetgazdasági miniszter gyakorolja; 

 A jogalkotási jogkörök az IM-nél maradtak 

  

 Megújult a hivatal vezetése és szervezete: 

 Fejlesztési és innovációtámogatási elnökhelyettes 

 Jogi főigazgató 

 

 Új SZMSZ 

 A nemzetgazdasági miniszter elfogadta az SZTNH 2017. évi 

munkatervét; 

 Elkészült a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítása 

és benyújtásra került a felügyeletet gyakorló miniszterhez 

jóváhagyásra.  
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A HIVATAL  HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

JELLEMZŐI 2016-BAN 

 

 Ügyfélközpontú ügyintézés 

 Eljárások gyorsítására, illetve a kedvező ügyintézési mutatók szinten 

tartására való törekvés 

 Nemzetközi és hazai előírásokkal való összhang 

 Stratégiai és minőség-centrikus szemlélet 

 ISO minőségirányítási, információbiztonsági és információszolgáltatás 

irányítási szabványnak való megfelelés 

 Nemzetközi és hazai partnerszervezetek kedvező visszajelzései 

(ügyfélelégedettség) 
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2017. ÉVI CÉLKITŰZÉS  AZ ELÉRT EREDMÉNYEK, A 

HIVATALI ÉRTÉKEK MEGTARTÁSA 



A HIVATALI  ÜGYTEHER MENNYISÉGE 2016-BAN 

 

 Hivatali intézkedések száma: több mint 100 ezer intézkedést hozott a 

hivatal  54 700 ügyben;  

 Lajstromvezetéssel kapcsolatos feladatok:  

 23 ezer hatályos szabadalom, 55 ezer nemzeti védjegy,  

 4 ezer formatervezésiminta-oltalom és 800 használatiminta-oltalom 

tekintetében; 

 Lajstromvezetéssel kapcsolatos intézkedések száma: 26 ezer   

 ebből: 50%-a védjegy-, 35%-a európai szabadalmi, 8% nemzeti 

szabadalmi ügyekben hozott intézkedés; 

 Lajstromadat-változással kapcsolatban intézkedések száma: 4600, 

 ebből: 1500 jogutódlás, 1100 név-, és címváltozás, 1450 a 

képviselettel kapcsolatos. 
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MAGYARORSZÁGON HATÁLYOS  NEMZETI OLTALMAK ÉS 

HATÁLYOSÍTOTT EURÓPAI SZABADALMAK SZÁMA, 2015-2016 
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  2015 2016 2016/2015 

Szabadalom (nemzeti és európai) 
21 851 23 782 +8,8% 

Ebből:  
17 573 20 000 +13,8% 

          Hatályos európai   szabadalom 

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) 138 138 0% 

Növényfajta-oltalom  90 106 +17,8% 

Használatiminta-oltalom 908 852 -6,2% 

Nemzeti formatervezésiminta-oltalom 
4 090 3 938 -3,7% 

Nemzeti védjegy 55 628 55 242 -0,01% 

 A Magyarországon hatályos nemzeti, európai és nemzetközi oltalmakra a 

hazai szervezeteknek tevékenységük során figyelemmel kell lenniük. 

― A hatályos szabadalmak száma növekedett, a nemzeti védjegyállomány 

szinten maradt. 

― Nőtt a hazánkra is hatályos európai uniós védjegyek és a közösségi 

formatervezési minták száma 

 



KEDVEZŐ NEMZETI BEJELENTÉSI TRENDEK  

2014-2016 KÖZÖTT 
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2014 2015 2016 2016/2015 

Szabadalom* 619 633 665 +5% 

Formatervezési -

mintaoltalmi bejelentés/ 

Minták száma 

Átlagos mintaszám 

214/ 

793 

3,7 

186/ 

682 

3,7 

252/ 

865 

3,4 

+36% 

+27% 

 

Használati-mintaoltalmi 

bejelentés 
275 249 304 +22% 

Védjegy 3 881 3 491 4064 +16% 

* Hazai eredetű, közvetlenül a hivatalhoz benyújtott külföldi bejelentés és PCT-bejelentés nemzeti szakasz  

Szinte minden oltalmi forma esetében kedvezően alakultak a nemzeti 

bejelentésszámok 2016-ban. 



Szabadalmi terület eredményei 

NEMZETI ÚTON BENYÚJTOTT SZABADALMI ÜGYEK, 2016 
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A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma 5%-kal, ezen belül a hazai 

eredetű bejelentéseké 8%-kal nőtt  

A függő ügyállomány 16%-os csökkentését sikerült teljesíteni a nemzeti eljárásban, 

ezen belül a folyamatban levő PCT-ügyek számát 48%-kal  sikerült mérsékelni; 

2017-ben a függő ügyállomány tekintetében a már elért kedvező eredmények 

fenntartása a cél.   



CSÖKKENŐ ÁTLAGOS ÁTFUTÁSI IDŐK A NEMZETI ÚTON 

BENYÚJTOTT SZABADALMI ELJÁRÁSBAN  
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A szabadalom megadására irányuló eljárás gyorsításának a 

lehetőségei  

 A bejelentő kérelmére írásos (előzetes szabadalmazhatósági) 
véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést készít az 
SZTNH, ami díjköteles  megküldés a kérelem benyújtásától 
számított hat hónapon belül; [Szt. 69/A. § (1)-(7)] 

 A bejelentő kérelmére az írásos véleménnyel kiegészített 
újdonságkutatási jelentést gyorsított eljárásban készíti el az SZTNH, 
amelynek díja – a jelentés díjának kétszerese  megküldés a 
kérelem benyújtásától számított 2 hónapon belül; [Szt. 69/A. (8), 
(11)] 

 Korábbi közzététel kérelme (nem díjköteles); [Szt. 70 § (2)] 

 Érdemi vizsgálat iránti kérelem gyors benyújtása; 

 Felhívás(ok) gyors megválaszolása. 
 

 

KÉRELEM + EGYÜTTMŰKÖDÉS 
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EURÓPAI SZABADALMAK HATÁLYOSÍTÁSA, 2016 
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―Az európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmek száma 

2016-ban 21%-kal volt több a 2015. évinél; 

― A megadott európai szabadalmak száma 2016-ban 40%-kal nőtt 2015-höz 

képest – ebben az ESZH új teljesítményértékelési rendszere is szerepet játszott 

 



MAGYARORSZÁGON HATÁLYOS  EURÓPAI  SZABADALMAK 

JOGOSULTJAINAK SZÁRMAZÁSI ORSZÁGA, 2016 
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― Az európai szabadalmaik magyarországi hatályosítása iránti kérelmet benyújtó 

jogosultak legnagyobb arányban németországi és amerikai egyesült államokbeli 

székhellyel rendelkeztek  ― a magyarországi külföldi érdekeltségekkel, a hazai piac 

szereplőivel összhangban; 

 



Védjegy terület  

NEMZETI VÉDJEGYEK LAJSTROMOZÁSÁRA IRÁNYULÓ 

ELJÁRÁSOK, 2016 
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 A védjegybejelentések száma 16%-kal növekedett 2015-höz képest (ehhez a pályázati 

konjunktúra, a TradeMarker promóciós kampány is hozzájárult) 

 Az év végén folyamatban levő ügyállomány 15%-kal nőtt; 

 A nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárás bruttó átfutási ideje, ami a kutatási 

jelentés kiküldésétől számított egy hónapos és a felszólalási időszak három hónapos 

időtartamát is magában foglalja, 27,5 hét; 

 Különleges gyorsított eljárás vonzereje a másfél hónapos átfutási idő; 

 2017-es cél: az eljárások kedvező ügyintézési idejének a fenntartása 

 



A HATÁLYOS NEMZETI VÉDJEGYOLTALMAK ARÁNYA A JOGOSULTAK 

SZÁRMAZÁSI ORSZÁGA SZERINT, 2016 
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―A nemzeti védjegyrendszer fő használói a magyar jogosultak. A lajstromozott 

nemzeti védjegyek közel kétharmadának magyar volt a jogosultja.  

― A külföldi jogosultak döntően amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli, 

német, svájci és japán székhellyel rendelkeztek.  

―  A legtöbb hatályos lajstromozott nemzeti védjeggyel rendelkező jogosultak között 

az első helyen a Richter Gedeon Nyrt. állt. 



Mintaoltalmi terület 

MINTAOLTALMI ELJÁRÁSOK, 2016 
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―A használatiminta-oltalmi bejelentések száma 22%-kal, a nemzeti úton benyújtott 

formatervezésiminta-oltalmi bejelentéseké 35%-kal, a bennük foglalt mintáké pedig 27%-

kal nőtt a  2015. évihez képest.  

 

 

 

Használati minták Formatervezési minták 



K+F MINŐSÍTÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

 

15 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

2012 2013 2014 2015 2016 

Új ügyek 

Lezárt ügyek 

Előzetes K+F minősítési ügyek száma  

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2014 2015 2016 

Új ügyek 

Lezárt ügyek 

Más hatóságtól, bíróságtól, harmadik féltől 

érkezett megkeresés alapján indult szakértői 

vélemények  

 

Adóhatóság számára készített 

szakvélemények 

― Rekord mennyiségű  (666) előzetes minősítési kérelem 
érkezett 2016-ban; 
― Az innovációs járulék–kedvezmény 2011 végével 
megszűnt ― adóhatósági megkeresések csökkentek (80-ra); 
― Szakértői véleményt kérő egyéb megkeresések száma  
(döntően vállalkozásoknak) folyamatosan növekszik. 
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INNOVÁCIÓTÁMOGATÁSI FELADATOK 

Új feladatok 

― A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 

törvény 2016. évi módosítása alapján 2017-től a meghatározott jogosultsági 

feltételeknek megfelelő nagyvállalkozások egy adott adóévre vonatkozóan 

kérhetik a hivataltól az adóévben megvalósított fejlesztési tevékenységeikre a 

projektcsoport-minősítést is.  

― A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 

Korm. rendelet  2016. decemberi módosításának eredményeként a Kormány által 

a nagyvállalatok K+F projektjeinek megvalósításához nyújtott egyedi támogatás 

feltétele, hogy a támogatást igénylő rendelkezzen az SZTNH minősítésével.  

− Új feladatkör: az ún. korai fázisú befektetők (üzleti angyalok) nyilvántartására, 

azaz az „angyal-lajstrom” vezetésére vonatkozó hatáskör került az SZTNH-hoz. 

A nyilvántartásba-vétel díjmentes, egy alaki vizsgálat történik. Célja: 

adókedvezmény igénybevételéhez tanúsítvány kiállítása. 
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TECHNOLÓGIA TRANSZFER ÖSZTÖNZÉSE 

― az SZTNH 2017-ben vizsgálni kívánja a 

licenckeresdelemnek a hazai gazdaságfejlesztésben 

betöltött szerepét, ösztönzésének lehetőségeit; 

― különös figyelemmel az egységes európai szabadalmi 

rendszer bevezetésére; 

― A licenckészségi nyilatkozat bevezetésének vizsgálata 

– nemzetközi tapasztalatok, hazai fogadókészség, 

nyilvántartás, adózás.  
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FŐBB JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTÉSI FELADATOK 2016-BAN 

− az Európai Parlament és a Tanács 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 

törvényi és rendeleti szintű átültetése a magyar jogba; 

−  Az EUIPO-val folytatott, a tagállami gyakorlatok összehangolását célzó 

együttműködés eredményeinek hazai végrehajtása többek között azt is 

eredményezte, hogy megváltoztak a formatervezési mintaoltalmi bejelentés alaki 

szabályai; elkészült az ezt szabályozó rendelet (a formatervezési mintaoltalmi 

bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet; 

− Szakmai, társadalmi szervezetek és a felhasználók észrevételei alapján 

felülvizsgálatra került a használati minták oltalmának szabályozása (a használati 

minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény). A kodifikációs munka 2017-

ben folytatódik ; 

− Közreműködés az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény hivatalt érintő rendelkezéseinek 

azonosításában és a törvény végrehajtása érdekében kodifikációs javaslatok 

elkészítésében 
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JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTÉSI FELADATOK 2017-BEN  

− Már elkészült az Szt. módosítása (1. új hatáskör, az ún. „angyal-lajstrom”, 

2. hivatal szervezetének átalakítása, 3. tartalékképzés időbeli korlátjának 

feloldása) ― megküldtük a nemzetgazdasági miniszter részére; 

− Kiemelt feladat a nemzeti iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárási szabályok, 

valamint a K+F minősítési eljárások szabályainak az egységes kódexbe 

foglalása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat 

(Ákr.) 2018. január 1-I hatálybalépésére és a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (2004. évi CXL. 

törvény)  hatályvesztésére tekintettel; 

− Az európai védjegyjogi harmonizáció eredményeinek az átültetése komoly 

feladatokat ró majd a hivatalra; 

− Az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás ratifikációjával 

kapcsolatos fejlemények, illetve döntések függvényében várnak majd 

feladatok ezen a területen a hivatalra (pl. jogszabály-módosítások); 
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Szerzői jogi terület 

KÖZÖS JOGKEZELŐ SZERVEZETEK FELÜGYELETE 

 

 Kilenc közös jogkezelő egyesület szerepelt 2016-ban a bárki által elérhető, közhiteles 

nyilvántartásban; 

 A közös jogkezelő szervezetek 35 nyilvántartási eljárást kezdeményeztek; 

 Először került sor a módosított közös jogkezelési törvényben bevezetett, ún. 

független jogkezelő szervezet nyilvántartásba történő bejegyzésére (Motion Picture 

Licensing Company – MPLC Magyarország Kft.); 

 A 2016. évi díjszabás-jóváhagyási eljárás keretében 20 díjszabástervezetet nyújtottak 

be a hivatalhoz, az igazságügyért felelős miniszter a felterjesztett és jóváhagyásra 

javasolt díjszabásokat jóváhagyta. 

 

 Árva művek felhasználásának engedélyezése: 8 kérelem 2016-ban, ezek mindegyike 

pozitív elbírálásban részesült; 
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SZERZŐI JOGI TERÜLET 

ÖNKÉNTES MŰNYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELMEK 
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―A szolgáltatás 2006. évi bevezetése óta 2016 végéig összesen 

5490 művet vett a hivatal önkéntes nyilvántartásba 

 



FŐBB SZERZŐI JOGI FELADATOK 2017-BEN 

− a Bizottság 2016. szeptember 14-én nyilvánosságra hozott szerzői 

jogi reformcsomagjával kapcsolatban fontos feladat a magyar 

álláspont eredményes képviselete – proaktív, befolyásoló szerep; 

− az ügyfélközpontúság erősítése a szerzői jogi eljárásokban;  

− 2017. április 4-5. WIPO-SZTNH közös regionális konferencia 

„Copyright in the digital age” címmel (jelentkezési határidő: 2017. 

március 24.). 
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SIKERES NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 A V4 országok által 2016 decemberében alapított, közép-európai 

regionális nemzetközi szabadalmi hatóság Visegrádi Szabadalmi 

Intézet működésének megkezdése 2016. július 1-jén;  

 A VSZI a V4 és egyes szomszédos országok feltalálói és vállalatai 

számára előnyösebb feltételekkel teszi lehetővé a globális szabadalmi 

rendszerbe való bekapcsolódást; 

 Élénk az érdeklődés az új PCT-hatóság iránt: 2016. július 1.-2016. 

december 31. között  

 70 nemzetközi kutatási kérelmet,  

 58 szabadalmi bejelentést fogadott (ezek 36%-a magyar eredetű  

volt), 

 14 nemzetközi kutatási jelentést bocsátott ki  

 a kérelmek felénél a bejelentők igénybe tudták venni a 40%-os 

kutatásidíj-visszatérítést, ezzel jelentősen csökkentve 

szabadalmaztatási költségeiket.  

 

23 



VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET KAPCSÁN 

FELMERÜLŐ FELADATOK 

― Cél: a VSZI tevékenységének felfuttatása a Közép-

Kelet-Európában; 

― A promóciós tevékenység erősítése szükséges; 

― Angol nyelvű szolgáltatások a tagországok felé 
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A HIVATAL MELLETT MŰKÖDŐ FŐBB TESTÜLETEK 

― Iparjogvédelmi Szakértői Testület (ISZT) 

― Szerzői Jogi Szakértő Testület (SZJSZT) 

― Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 

― Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

 

 


