
 

 

ÜGYFÉLBARÁT HATÓSÁG 
 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a gazdaság, a tudomány és a kultúra 

szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal. 

Hatásköre kiterjed valamennyi iparjogvédelmi oltalmi formára és a szerzői jog területére, 

továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokra.  

 

A hivatal hatósági tevékenységét az ügyfélbarát ügyintézés jellemezte, valamint az 

eljárások átfutási idejének a szinten tartására és a folyamatban levő ügyállomány 

feldolgozására szánt erőfeszítések határozták meg. 

 

2015-ben az összes ügyben meghozott hivatali intézkedések száma meghaladta a  

108 ezret. Az ügytípusok 60%-a a védjegyekkel, 30%-a a szabadalmakkal, ezen belül több 

mint 16%-a az európai szabadalmakkal kapcsolatos intézkedés volt. A hivatal látja el a 

lajstromvezetéssel kapcsolatos feladatokat, többek között mintegy 22 ezer hatályos 

szabadalmi oltalom, 55 ezernél több nemzeti védjegy, 4 ezer formatervezésiminta-oltalom és 

900 használatiminta-oltalom tekintetében. A lajstromvezetéssel kapcsolatban több mint 34 

ezer intézkedést hozott a hivatal, amelyek közül 14 ezer a védjegyügyekben, 13 ezer az 

európai szabadalmi ügyekben, valamint 4400 a szabadalmi ügyekben hozott intézkedések 

száma. A lajstromadat-változást érintő intézkedések száma meghaladta az 5300-at; ezek közül 

1676 a jogutódlással, 1261 a név- és címváltozással és 1865 a képviselettel kapcsolatos 

intézkedések száma. 

 

A nemzeti úton benyújtott szabadalom megadására irányuló eljárások keretében 1192 

ügy, az európai szabadalmi hatályosítási eljárások során 3449 ügy, azaz összesen 4641 

szabadalmi ügy fejeződött be 2015-ben. Ezek 3809 esetben zárultak az oltalom 

megadásával (ebből 365 nemzeti szabadalmat megadó és 3444 európai szabadalmat 

hatályosító döntéssel). A nemzeti úton benyújtott ügyek tárgyévi befejezéseiből közel 

egyharmad (31%) végződött az oltalom megadásával. 

 

A függő ügyállományt sikerült csökkenteni: 2015 végén összesen 3357 szabadalmi 

ügy volt folyamatban, 7%-kal kevesebb az előző évinél. 1760 volt a folyamatban lévő, 

nemzeti úton benyújtott szabadalmi ügyek száma és 1597 a hivatal számára elsősorban 

adminisztratív munkaterhet jelentő, függő európai hatályosítási ügyeké. Fontos előrelépés, 

hogy a folyamatban levő nemzeti szabadalmi ügyek számát 2014-hez képest 18%-kal 

sikerült tovább mérsékelni. Kiemelkedő volt a gyógyszer- és agrárkémiai terület függő 

ügyállományának csökkenése (36%). A nemzeti szakaszba lépett PCT-ügyek 2012 óta tartó 

gyorsított feldolgozása 2015-ben is folytatódott. Ennek eredményeként a folyamatban levő 

PCT-ügyek száma az előző évihez képest 43%-kal, 435-re csökkent. 

 

A hivatal 405 nemzeti eljárásbeli újdonságkutatást végzett el 2015-ben, amelyek 

közül 151 esetben írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatás készült, ezen belül 33 

esetben gyorsított eljárásban. 

 

A Jedlik-terv célkitűzéseivel összhangban az előző évi kedvező szinten maradt a 

szabadalom megadására irányuló eljárások átlagos átfutási ideje. A nemzeti úton tett, 

befejezett bejelentések esetében a bruttó átfutási idő 35,2 hónap volt, a nettó (hivatali) átfutási 

időt 23,9 hónapon sikerült tartani. A közzétételi határidők betartására is gondot fordított a 



hivatal, az átlagos átfutási idő 18,3 hónapra csökkent. Az európai szabadalmak 

hatályosítási kérelmének átlagos átfutási ideje tovább mérséklődött  156 napról 137 

napra. 

 

Amennyiben egyes ágazatokban  a műszaki fejlődés felgyorsulása, a piaci verseny 

éleződése következtében  a szabadalmi bejelentőknek érdekükben áll az eljárási idő 

lerövidítése, a hatályos jogi szabályozás lehetőséget ad erre az oltalomszerzés különböző 

fázisaiban. A nemzeti szabadalmioltalom-szerzési eljárás időtartama így akár 24 hónapra is 

lerövidíthető. 

 

Külföldi iparjogvédelmi hatóságokkal kötött megállapodások alapján a hivatal angol 

nyelvű kutatást és vizsgálatot is teljesített az osztrák hivatallal kötött együttműködés, valamint 

a szingapúri hivatalközi kooperáció keretében. A nemzeti hatósági eljárástól elkülönítetten 

végzett nemzetközi szolgáltatási teljesítmény többletbevételt eredményezett, és ezáltal 

hozzájárult a hivatali működőképesség fenntartásához, a központi költségvetés javára 

előírt befizetési kötelezettség teljesítéséhez és a Visegrádi Szabadalmi Intézet nemzetközi 

PCT-kutatóhatósági és -vizsgáló szerepkörének elnyeréséhez. 

 

A használatiminta-oltalmi hatósági tevékenység területén az alakilag kifogástalan 

bejelentések alapján változatlanul a befizetéstől számított átlagosan 1,5 hónap alatt került sor 

a használatiminta-oltalom megadására. 2015-ben 155 használatiminta-oltalom megadására 

irányuló eljárás zárult le, 92 oltalom megadására került sor. A szakmai kapacitások 

egynegyeddel történt évközi csökkenése következtében felhalmozódott ügyhátralék 

ledolgozása elkezdődött egy erre szolgáló intézkedési terv mentén, és megindult az átfutási 

idő javulása.  

 

 A formatervezési minta esetében az oltalomszerzési eljárás átlagos átfutási ideje az 

előző évi 35 hétről 33,7 hétre mérséklődött. A befejezett ügyek száma az előző évinek felelt meg: 

268 bejelentés befejezésére került sor, ami 988 mintát érintett. 199 bejelentésben foglalt 734 

minta esetében az oltalom megadásra került.  

 

A védjegyek területén tovább sikerült csökkenteni az év végén folyamatban lévő 

ügyállományt, így a függő ügyek száma (2264) 2%-kal mérséklődött. A hivatal 3597 ügyet 

zárt le, és 2755 nemzeti védjegyet lajstromozott 2015-ben. A nemzeti védjegy 

lajstromozására irányuló eljárás nettó átfutási ideje 7 hét volt; amennyiben ehhez a 

kutatási jelentés kiküldésétől számított egy hónapos és a felszólalási időszak három hónapos 

időtartamát is hozzászámítjuk, akkor a bruttó átfutási idő 27,7 hét, ami lényegében az előző 

évi szinten maradást jelenti. A nemzetközi védjegybejelentések elbírálásának kedvező átfutási 

idejét fenntartotta a hivatal, azok elbírálási ideje 20,2 hét volt.  

 

Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy védjegybejelentésük gyorsított, illetve 

különleges gyorsított eljárás keretében történő elbírálását kérjék. Tekintettel arra, hogy a 

kedvező hivatali hatósági ügyintézés folytán az általános szabályok szerint lefolytatott 

védjegyeljárások átfutási ideje a gyorsított eljárással összemérhető szintre csökkent, a 

gyorsított eljárások iránti érdeklődés visszaesett. A különleges gyorsított eljárás vonzerejét 

változatlanul a rendkívül rövid, 1,5 hónapos átfutási idő adja. 2015 folyamán 56 ilyen eljárás 

iránti kérelem érkezett a hivatalba.  

 
  



 
Hatósági eljárások adatai ( 2015) 

 

 

Nemzeti úton benyújtott szabadalmak megadására irányuló eljárások 

 

Nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések 633 

Befejezett nemzeti szabadalmi ügyek 1192 

Megadott nemzeti szabadalmak 365 

Folyamatban levő nemzeti szabadalmi ügyek 1760 

 

Európai szabadalmak hatályosítására irányuló eljárások 

 

Európai szabadalmak hatályosítása iránti kérelmek 3582 

Befejezett európai szabadalmi ügyek 3449 

Hatályosított európai szabadalmak 3444 

Folyamatban levő európai szabadalmi ügyek 1597 

 

Nemzeti úton benyújtott szabadalmak megadása és európai szabadalmak 

hatályosítása 

 

Szabadalmi bejelentések és hatályosítási kérelmek 4215 

Befejezett szabadalmi ügyek 4641 

Megadott és hatályosított szabadalmak 3809 

Folyamatban levő szabadalmi ügyek 3357 

 

Használati minták megadására irányuló eljárások 

 

Használatiminta-oltalmi bejelentések 249 

Használatiminta-oltalmi befejezések 155 

Használatiminta-oltalmi megadások 92 

Folyamatban levő használatiminta-oltalmi ügyek 308 

 

Formatervezési minták lajstromozására irányuló eljárások 

 

Formatervezésiminta-oltalmi bejelentések 186 

Formatervezésiminta-oltalmi befejezések 268 

Formatervezésiminta-oltalmi megadások 199 

Folyamatban levő formatervezésiminta-oltalmi ügyek 95 

 

Nemzeti védjegyek lajstromozására irányuló eljárások 

 

Nemzeti védjegybejelentések 3491 

Védjegybefejezések 3597 

Védjegylajstromozások 2755 

Folyamatban levő védjegyügyek 2264 

 


