IPARJOGVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG
A nemzetközi együttműködések keretében a világ csaknem bármely országára kiterjedően
indítható iparjogvédelmi bejelentés. A nemzetközi iparjogvédelmi lajstromokat a nemzeti
hatóságokkal együttműködve a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual
Property Organization, WIPO) vezeti.
A WIPO adatai szerint 2013-ban is folytatódott az évek óta megfigyelhető növekedés olyan
nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések benyújtása tekintetében, amelyek – külföldről
indulva – az eljárás későbbi szakaszában Magyarország területére is kiterjedő oltalmat
eredményezhetnek. Tavaly 158 olyan eljárás indult, amelyet magyar bejelentő
kezdeményezett. Emellett 2013-ban 205 084 olyan nemzetközi szabadalmi bejelentés került
benyújtásra, amelyben az Európai Szabadalmi Hivatal jár el megjelölt hivatalként.
Az Európai Uniónak a világszervezet működtette dizájnoltalmi rendszeréhez történt
csatlakozása további mérséklődést eredményezett a nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti)
együttműködés keretében magyarországi hatállyal benyújtott formatervezésiminta-oltalmi
bejelentések korábban sem magas ügyszámaiban, valamint az ilyen bejelentésekbe foglalt
minták számában az előző évekhez képest.
A nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegyek tekintetében megállt a hazánk
területét célzó ügyek számának évek óta tartó csökkenése: tavaly 1,8%-kal nőtt a nemzetközi
védjegybejelentések száma. A hivatal a tavalyinál némileg több, 304 magyar származású
nemzetközi védjegybejelentést továbbított a Nemzetközi Irodához, tovább folytatva az e téren
tapasztalt emelkedő tendenciát.
Tavaly emelkedett a Magyarországot célzó nemzetközi eredetmegjelölések száma is.
Regionális szinten a közösségi és európai iparjogvédelmi rendszerek nyújtanak egyszerűsített
oltalomszerzési lehetőséget. Európai szabadalom az Európai Szabadalmi Hivatalnál
(European Patent Office, EPO), közösségi formatervezésiminta-oltalom és közösségi védjegy
a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (Office for Harmonization in the Internal Market,
OHIM), míg közösségi növényfajta-oltalom a Közösségi Fajtaoltalmi Hivatalnál (Community
Plant Variety Office, CPVO) szerezhető.
Az európai szabadalmak Magyarország területére vonatkozó kiterjesztési kérelmeinek száma
a rendszer bevezetése óta folyamatosan növekszik: 2013-ban 4%-kal gyarapodtak a
hivatalhoz érkezett hatályosítási kérelmek az előző évhez képest. Míg a Magyarországot is
megjelelő megadott európai szabadalmak hatályosítása iránti kérelmek száma nominálisan
évről évre nő az utóbbi 10 évben, addig az utóbbi években enyhe, folyamatos csökkenés
tapasztalható e megadott európai szabadalmakra vonatkozó hatályosítás iránti kérelmek
arányában: ez 2008-ban még 10% körüli értékről a tavalyi évben 6,5%-ra mérséklődött. A
magyar bejelentők a korábbi években tapasztalt aktivitást enyhén meghaladva 196 európai
szabadalmi bejelentés nyújtottak be.
A közösségi formatervezésiminta-oltalom, a közösségi védjegy és a közösségi növényfajtaoltalom intézményei annyiban különböznek a többi iparjogvédelmi rendszertől, hogy általuk
egyetlen eljárással az Európai Unió valamennyi tagállamának területére kiterjedő oltalmat

lehet szerezni. A fenti rendszerek – hazánkat is érintő – bejelentési mutatói folyamatosan
emelkednek. Tavaly a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma 3%-kal
nőtt,i a magyar bejelentők az előző évinél azonban 13%-kal kevesebb, 117 mintára igényeltek
regionális oltalmat. A közösségi védjegybejelentések száma 6%-os növekedést mutatott az
előző évi adathoz képest. A magyar eredetű bejelentések száma 29%-kos emelkedés nyomán
477-re nőtt. A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentések száma tavaly 15%-kal emelkedett.
Magyar bejelentők 5 bejelentést tettek.
Változatosan alakult a tavalyi évben a hivatalnál nemzeti úton benyújtott iparjogvédelmi
bejelentések száma. A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma a korábbi
években tapasztalt tendenciának megfelelően 2013-ban 6%-kal tovább csökkent (701), míg a
használatiminta-oltalmaké stagnált. A korábbi évhez képest 30%-kal emelkedett azonban a
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések mennyisége. Ugyancsak mérséklődés figyelhető
meg a nemzeti védjegybejelentések számában, amely azonban így is a korábbi években
tapasztalt bejelentési értékhatárok közt maradt.
A magyar bejelentők belföldi bejelentési aktivitása 2013-ban a szabadalmak terén 7%-kal
csökkent, a használatiminta-oltalmak esetében stagnált, a formatervezésiminta-oltalmakat
tekintve 30%-kal nőtt, a védjegyek területén viszont 18%-kal csökkent.
A hivatal ún. átvevőhivatali feladatokat lát el a különböző regionális és nemzetközi
együttműködésből adódóan. A hazai bejelentők 2013-ban 138 PCT-bejelentést (egyben
minden esetben európai szabadalmi bejelentést), valamint 15 európai szabadalmi bejelentést
nyújtottak be a hivatalon keresztül. Emellett a hivatal 13 közösségi és 321 nemzetközi
védjegybejelentés, illetve 4 közösségi és 1 nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
vonatkozásában látta el az átvevőhivatali feladatokat.
A Magyarországon hatályos oltalmak száma a tavalyi év folyamán csaknem valamennyi
oltalmi formában emelkedett. A hatályos európai szabadalmak számának nagy volumenű,
egyenletes növekedése mellett tavaly – elsősorban a rekordmennyiségű megadásnak
köszönhetően – a nemzeti úton engedélyezett érvényes szabadalmak mennyisége is
emelkedett. Ugyancsak folyamatos és jelentős gyarapodást mutat a közösségi iparjogvédelmi
oltalmak száma.
Magyarországon hatályos (érvényes) oltalmak száma a főbb oltalmi formák szerint
2009

2010

2011

2012

2013

Szabadalom
Ebből:
Nemzeti úton megadott szabadalom
Hatályos európai szabadalom

12 749

13 853

15 390

16 699

19 130

6 547
6 202

5 688
8 165

5 227
10 163

4 769
11 930

5 237
13 893

Növényfajta-oltalom
Közösségi növényfajta ii

56
16 785

62
17 610

3 979
404 884

4 155
446 711

832

838

52 844

52 061

597 931
142 708

698 734
141 069

77
18 757
112
4 228
489 905
926
53 973
792 625
121 145

82
20 362
125
4 225
550 965
955
56 130
888 373
114 931

85
21 577
118
4 221
725 964
924
55 942
986 496
115 025

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány
Formatervezésiminta-oltalom
Közösségi formatervezésiminta-oltalom*
Használatiminta-oltalom
Nemzeti védjegy
Közösségi védjegy*
Nemzetközi (madridi rendszerű) védjegy

Földrajzi árujelzők
Nemzetközi eredetmegjelölés

47
903

47
830

47
830

* összes lajstromozott oltalom száma

SZABADALMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A nemzetközi szabadalmi (PCT) bejelentések Magyarország területére vonatkozó kiterjesztése
esetén válnak a hivatal számára munkaterhet jelentő nemzeti eljárássá, így ezek a nemzeti
úton benyújtott szabadalmi bejelentésekkel együtt kerülnek a számításokba. Míg a
Magyarországra kiterjesztett PCT-bejelentések száma 2002-től a válságot követő 2 éves
megtorpanás után emelkedésnek indult, majd 2013-ban enyhe csökkenést mutatott, addig a
nemzeti szakaszba lépett PCT-bejelentések száma jelentősen csökkent és stagnál a 2003. évi
Európai Szabadalmi Egyezményhez történt csatlakozásunk óta. A nemzetközi szabadalmi
bejelentések korai szakaszában érzékelhető érdeklődés hazánk iránt az utóbbi hét évben
enyhén, de kitartóan emelkedik: az ilyen bejelentések száma a tavalyi évben már meghaladta
a 200 000-ret.
Külföldre irányuló hazai szabadalmi bejelentési aktivitás

Ebből:
Hazai eredetű PCT bejelentések
Ebből:
SZTNH átvevő hivatali szolgáltatás igénybevételével
Hazai eredetű európai bejelentések
Ebből:
SZTNH átvevő hivatali szolgáltatás igénybevételével

2009

2010

2011

2012

2013

142

172

142

157

158

112

150

131

146

138

170

192

168

188

196

56

89

25

16

15

A hivatal számára elsősorban adminisztratív terhet jelentő európai szabadalmak
magyarországi hatályosítása iránti kérelmek száma a korábbi évekhez hasonlóan tavaly 4%kal emelkedett. A hazai jogkeresők körében 2003-tól érvényesülő trend 2009-ben vett
fordulatot: ekkor haladta meg először a PCT alapján benyújtott hazai eredetű szabadalmi
bejelentések számát az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti hazai eredetű bejelentések
értéke, amely az utóbbi öt évben a 170 és 200 közötti sávban mozog.
A nemzeti szabadalmi bejelentések száma 2013-ban 701 volt, amely 5,7%-os csökkenést jelent
az egy évvel korábbi adathoz képest. A korábbi években tapasztalt, a külföldi bejelentők
közvetlen bejelentései számának egyenletes növekedése a tavalyi évben is folytatódott,
jóllehet ennek mértéke még mindig nem éri el a teljes bejelentések 10%-át. A hazai ügyfelek
bejelentési aktivitása 7%-kal mérséklődött, amihez az is hozzájárult, hogy a 2012. évi
kedvező pályázati lehetőségeket 2013-ban nem vagy csak korlátozottan lehetett igénybe
venni. A kérelmek 68%-a egyéni, 32%-a intézményi bejelentés volt, azaz 8 százalékponttal
csökkent – hátrányosan – a hazai intézmények által benyújtott szabadalmi bejelentések aránya
az egyéni bejelentők arányának egyidejű növekedése mellett.
Nemzetközi együttműködések keretében Magyarországot célzó és nemzeti úton – belföldről és külföldről
közvetlenül – benyújtott szabadalmi ügyek főbb adatai
2009
2010
2011
Nemzetközi együttműködés keretében benyújtott ügyek
PCT-megjelölések
155 398
164 303
181 900
Megadott európai szabadalom HU25 277
32 803
40 372

2012
195 314
47 485

2013
208 595*
53 486

megjelöléssel
Európai szabadalom HU-hatályosítása
iránti kérelem
Európai igénypontok fordításának
benyújtása (ideiglenes oltalom)
Hazai bejelentések
Nemzeti úton benyújtott külföldi
bejelentések
A korábbi PCT-megjelölésekből eredő
tényleges nemzeti eljárási kérelmek

2 309

2 635

3 218

3 342

3 483

5

8

11

1

3

660

689

641

Nemzeti úton benyújtott ügyek
646
756
30

44

33

54

60

35

11

5

5

7

* WIPO által becsült adat

A nemzetközi egyezmények keretében hazánk iránti érdeklődést az alábbi ábra mutatja.
Láthatóan Magyarországot még mindig mintegy 75%-ban a PCT keretében jelölik meg, 24%ban az ESZE szerinti eljárásban, míg az ezekből hazánkban oltalmi igényt támasztó kérelmek
aránya csupán 1%-ot tesz ki.

Hazai és közvetlen külföldi szabadalmi bejelentések száma a bejelentők jellege szerint
2009
Egyéni
Intézményi
Összesen
Egyéni
Intézményi
Összesen

2010

Hazai bejelentések
522
471
234
175
756
646
Közvetlen külföldi bejelentések
6
9
24
31
30
40

2011

2012

2013

432
228
660

408
281
689

437
204
641

9
24
33

5
49
54

8
52
60

Jelentős emelkedés volt tapasztalható az elmúlt év folyamán a hivatal által befejezett
szabadalmi engedélyezési és hatályosítási eljárások számában: 6471 ügy került lezárásra, ez
46%-kal haladta meg a 2012-ben regisztrált számot. Emellett a korábbi évek adataihoz képest
az engedélyezések aránya is jelentősen megugrott. Ez egyrészről annak köszönhető, hogy a

nemzeti úton való megadások száma a háromszorosára nőtt, másrészről annak, hogy a
befejezett hatályosítási ügyek (európai szabadalmak) száma is – a korábbi években tapasztalt
enyhén emelkedő tendenciát áttörve – negyedével emelkedett az egy évvel korábbi adatokhoz
képest. A nemzeti eljárás tárgyévi befejezéseiből – a tavalyi 28%-os eredményt jelentősen
felülmúlva – 46% végződött engedélyezéssel.
A megszűnt bejelentések száma is 41%-os növekedést mutatott 2013-ban. A hazai ügyek egy
részében közzététel előtti visszavonás (visszavontnak tekintés) történt, amelynek az oka
egyrészt a külföldi bejelentés megtétele miatti vagy az újdonságkutatás hatására tett
visszavonás, másrészt a bejelentő részéről a pályázati támogatás elvárásai nyomán benyújtott
bejelentés elhanyagolása lehet. Megszűnést vonhat maga után továbbá érdekmúlás, a
szabadalmi portfólió tisztítása, valamint egyéb stratégiai megfontolások is.
A nemzeti szabadalmi engedélyezési lezárásokban a korábbi években tapasztalt 70%-os
eredménytelenségi ráta 50% körüli értékre történt konszolidálódása remélhetőleg a hazai
innováció színvonalának és piacosításának emelkedő tendenciáját jelzi.
Szabadalmi engedélyezési adatok

Megadott és hatályosított szabadalmak
Ebből:
Európai szabadalom hatályosítása
Nemzeti úton megadott szabadalom

2009

2010

2011

2012

2013

2 688

3 031

3 195

3 278

4 858

2 216

2 649

2 750

2 837

3 507

472

382

445

441

1 351

79
30
1 545
4 263
8 939

180
35
1 915
4 981
7 067

205
27
1 430
4 652
5 976

96
37
1 108
4 423
5 934

134
50
1 563

Ebből:
Megadott hazai szabadalom
Elutasítások
Megszűnések
Befejezések
Folyamatban lévő szabadalmi ügyek

6471
3 880

A hivatal gyorsított feldolgozási, illetve ügyteher-csökkentési tervének végrehajtása 2013-ban
kitört az azt megelőző két évben érzékelhető lassan javuló folyamatból: tavaly 38%-kal volt
alacsonyabb a folyamatban levő szabadalmi bejelentések száma, ezen belül pedig 57%-kal a
folyamatban lévő PCT szabadalmi bejelentések száma. Ez a mérséklődés a 2009-2010-es évek
viszonylatában még erőteljesebb. A hivatalban 2013 végén összesen folyamatban levő
szabadalmi ügyből az elsősorban adminisztratív terhet jelentő függő európai hatályosítási
ügyek száma 1060, a folyamatban lévő nemzeti úton benyújtott szabadalmi ügyek száma pedig
2820 volt (1604 nemzeti bejelentés, 1216 PCT-bejelentés).
A befejezett nemzeti úton tett (hazai és közvetlen külföldi) bejelentések esetében a
szabadalmi engedélyezési eljárások bruttó átfutási ideje 44 hónap, nettó (hivatali fázisú)
átfutási ideje pedig 40 hónap (ami mindkét esetben magában foglalja a kötelező 18 hónapos
közzétételi időt).
Egyes ágazatokban a műszaki fejlődés felgyorsulása, a piaci verseny éleződése következtében
a szabadalmi bejelentőknek érdekében állhat az eljárási idő lerövidítése. E célok elérése
érdekében a hatályos jogi szabályozás többféle lehetőséget is ad az ügyfeleknek a hazai
engedélyezési eljárás felgyorsítására, amelyek kihasználásával ennek időtartama akár 24
hónapra is lerövidíthető. 2013 novemberében a törvény módosításának eredményeként 2013.

október 25-étől kérni lehet az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés
gyorsított eljárásban történő elkészítését. Az írásos vélemény 10 hónapon belül többször is
kérhető. Ezzel a lehetőséggel akár az érdemi iterációs eljárás is lebonyolítható a szabadalmi
bejelentés korai fázisában. A bejelentők tavaly mindössze 5 esetben kérték a közzététel
idejének előbbre hozatalát.
Ugyancsak a szabadalmak megadásának gyorsítását szolgálja az ún. „Szabadalmi
Gyorsforgalmi Hálózat” (Patent Prosecution Highway, PPH) projekt is. A PPH a szabadalmi
hivatalok közötti kétoldalú megállapodásokon nyugvó olyan együttműködés, amelyben ha az
adott találmányra a PPH-projektben részt vevő másik szellemitulajdon-védelmi hivatal már
elvégezte a vizsgálatot, és a bejelentő ennek figyelembevételét kéri, ez a későbbi vizsgálat
lényeges gyorsítását teszi lehetővé a szabadalom megadására irányuló eljárásban. Az SZTNH
a japán, az osztrák, a finn, az amerikai, a dél-koreai és legutóbb a portugál társhivatallal
kötött a szabadalmak engedélyezésének gyorsításáról szóló megállapodást az utóbbi néhány
évben.
A hazánk iránt érdeklődő technológiatulajdonosok – a korábbi éveknek megfelelően –
legnagyobb számban németországi és egyesült államokbeli telephellyel rendelkeztek.
Az európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmet benyújtók megoszlása a jogosultak
származási országa szerint (2013)

A technológiai területeket tekintve 2013-ban a nemzeti úton benyújtott szabadalmi
bejelentések közel 18%-a a gépészetről származott, amit a gyógyszeripar (14%) és a műszerek
(12%) követett. Az európai szabadalmak hatályosítása iránti kérelmeknek több mint
egyharmada a gyógyszeriparból érkezett. A bejelentések szakterületek szerinti koncentrációja
meglehetősen magas: 70%-a mindössze öt szakterületről származott: gyógyszeripar,
gépelemek, kémia (gyógyszeripar nélkül), műszerek és fémtermékek (gépek nélkül).
2013 év végén Magyarországon az előző évhez képest 15%-kal több hatályos szabadalmat
tartottak nyilván. A nemzeti úton megadott, hatályos szabadalmak száma az elmúlt évben
10%-kal, a hatályos európai oltalmak száma pedig 16%-kal emelkedett. Az utóbbi – az elmúlt
5 év alatt 100%-kal emelkedve – már több mint két és félszerese a nemzeti úton megadott,
hatályos oltalmak számának.
A Magyarországon hatályos (érvényes) szabadalmak száma

Nemzeti úton megadott, hatályos
szabadalmak száma

2009

2010

2011

2012

2013

6 547

5 688

5 227

4 769

5 237

Hatályos európai szabadalmak száma
Összes hatályos szabadalom száma

6 202
12 749

8 165
13 853

10 163
15 390

11 930
16 699

13 893
19 130

A Magyarországon hatályos szabadalmak szakterületek szerinti összetételét tekintve – az
előző évekhez hasonlóan – 2013 végén a gyógyszeripar állt az első helyen; mind a nemzeti
úton megadott, mind a hatályosított európai szabadalmak tekintetében ez a szakterület volt a
listavezető: a hazánkban hatályos összes szabadalmi oltalom hatoda erre a szakterületre
összpontosult. Ezt követte a gépészet 5%-os, majd a kémia (gyógyszeripar nélkül) 4%-os
részaránnyal.
A hatályos szabadalmak jogosultjainak több mint 95%-a külföldi, akik közül a legtöbben
németországi székhelyűek, őket a korábbi évekhez hasonlóan az amerikai, majd a svájci
jogosultak követik. A hazai jogosultak aránya – összesen 971 hatályos szabadalommal – alig
haladja meg az 5%-ot.
A Magyarországon hatályos – nemzeti és európai – szabadalmak aránya a jogosultak származási országa
szerint (2013)

A szabadalmak korfája a nemzeti úton indított oltalmak esetében a 12. évben tetőzik, míg az
európai hatályos szabadalmak – amely esetben még nincs a teljes oltalmi időt elérő
szabadalom – a 9. évben éri el maximumát.
A hivatal munkatársai a hatósági munka, mint hivatali alaptevékenység keretében ellátott
elbírálói, újdonságkutatói feladatokon kívül hivatalközi megállapodások alapján
szabadalomkutatási szolgáltatások iránt érdeklődő belföldi és külföldi megrendelők számára is
végeztek kutatási és vizsgálati tevékenységet. Ennek megfelelően az osztrák hivatallal kötött
együttműködés keretében, valamint szingapúri hivatalközi kooperációs megállapodások alapján
teljesített a hivatal angol nyelvű kutatást és vizsgálatot. A nemzetközi szabadalomkutatási és
vizsgálati szolgáltatási tevékenység keretében a hivatal a megelőző évinél 37%-kal több,
összesen 75 kutatást és 906 vizsgálatot, valamint 750 összetett kutatást és vizsgálatot végzett
az elmúlt évben.
A Magyarországon hatályos – nemzeti és európai – szabadalmak korfája (2013)

KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNY
Az elmúlt év folyamán összesen 77 új kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) iránti kérelem
érkezett a hivatalba, ami a tavalyi szám (32) több mint kétszerese. Az érintett időszak alatt 11
engedélyezésre, 2 elutasításra került sor. A bejelentésszám növekedése ellenére a
folyamatban levő ügyek száma (gyógyszer és növényvédő szer tárgyú SPC bejelentések
összesen) a tavaly tapasztalt szinten maradt. Az év végén 118 ilyen oltalom volt hatályban.
NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM
2013-ban a hivatalhoz 27 új növényfajta-oltalmi bejelentés érkezett. Az év során befejezett 28
eljárás esetében engedélyezésre 19 alkalommal került sor, 9 ügy pedig megszűnéssel ért
véget. Az év végén 81 növényfajta-oltalmi bejelentés volt folyamatban; 86 db ilyen végleges
oltalom pedig érvényben.
Magyarország európai uniós csatlakozásával a közösségi növényfajta-oltalmak hatálya
hazánkra is kiterjed. A Közösségi Növényfajta-hivatalhoz 2013-ban összesen 3297 közösségi
növényfajta-oltalmi bejelentés érkezett, és az év végén összesen 21 577 oltalom volt
hatályban.
HASZNÁLATIMINTA-OLTALMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A hivatal 2013-ban a korábbi évekhez hasonló számban fogadott használatiminta-oltalmi
bejelentést. A bejelentések 92%-a hazai eredetű volt, amelyek kétharmadát egyéni bejelentők
nyújtották be; ugyanakkor az intézményi eredetű bejelentések száma 2009 óta a 10%-ot
meghaladó ütemben növekszik. A külföldi eredetű bejelentések esetében ez az arány fordított.
Nemzeti úton benyújtott használatiminta-oltalmi bejelentések száma a bejelentő jellege szerint

Egyéni
Intézményi
Összesen
Egyéni

2009
2010
Hazai bejelentések
186
204
42
47
228
251
Külföldi bejelentések
6
4

2011

2012

2013

186
53
239

171
62
233

162
71
233

12

6

5

Intézményi
Összesen
Használatiminta-oltalmi bejelentés
összesen

17
23

16
20

19
31

22
28

14
19

251

271

270

261

252

Az év folyamán összesen 233 engedélyezési eljárás zárult le. A sikeres, oltalomszerzéssel
záruló eljárások aránya 59%-kal az előző évi szint közelében maradt. A változatlanul gyors és
ütemes munkavégzésnek köszönhetően az engedélyezési eljárás átlagos átfutási ideje 5,9
hónapra csökkent: a kifogástalan bejelentések esetén azonban az engedélyezés a befizetéstől
számítva átlagosan mindössze 1,5 hónapot igényel.
Használatiminta-oltalmi engedélyezési adatok Magyarországon

Megadott használatiminta-oltalmak
Elutasított bejelentések
Megszűnt bejelentések
Befejezett bejelentések
Folyamatban lévő bejelentések

2009
166
9
68
243
139

2010
156
5
96
257
157

2011
209
9
117
335
94

2012

131
11
91
233
127

2013
137
3
93
233
151

A hatályos használatiminta-oltalmak száma 2013. év végén, az azt megelőző két év adataihoz
hasonlóan, a 2009-es és 2010-es évben tapasztaltakhoz képest magasabb értékben rögzült. Az
oltalmak 89%-a magyar, a külföldiek közül a cseh jogosultak aránya 2,7%, a német
jogosultaké 1,7%, az osztrák jogosultaké pedig 1,5% volt. A hatályos használatimintaoltalmak kor szerinti megoszlása a 2-3. év körül éri el maximumát, majd a 10 éves teljes
oltalmi idő csökken.
A hatályos (érvényes) használatiminta-oltalmak száma

Hatályos használatimintaoltalmak száma

2009

2010

2011

2012

2013

832

838

926

955

924

A hatályos (érvényes) használatiminta-oltalmak korfája (2013)

FORMATERVEZÉSIMINTA-OLTALMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
Az Európai Uniónak a Hágai Megállapodáshoz történt csatlakozása következtében a
nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) együttműködés keretében benyújtott

formatervezésiminta-oltalmi bejelentések, valamint a bejelentésekben foglalt minták száma a
várakozásoknak megfelelően csökkent. Az elmúlt év folyamán a hivatal a tavalyi érték
harmadát kitevő bejelentést és 45 mintát regisztrált, amelyek megjelölték hazánkat. Kifelé a
hazai rezidensek 9 bejelentést tettek, összesen 61 mintát benyújtva.
2013-ban nemzeti úton a korábbi évhez képest 30%-kal több új formatervezésiminta-oltalmi
bejelentés érkezett a hivatalhoz. A bejelentők a több mintát tartalmazó bejelentések
lehetőségével is gyakrabban éltek: a kérelmekbe foglalt minták száma 39%-os növekedést
eredményezett.
Nemzeti úton és nemzetközi együttműködés keretében (Hágai Megállapodás szerint) benyújtott
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma
2009

2010

2011

2012

2013

Nemzetközi együttműködés keretében
Nemzetközi együttműködés (Hágai
Megállapodás) keretében érkezett
bejelentések
Minták száma
Közösségi formatervezésiminta-oltalmi
bejelentések
Minták száma
Hazai bejelentések
Minták száma
Külföldi bejelentések
Minták száma
Összes nemzeti bejelentés
Minták száma

55

46

37

55

15

295

167

133

192

45

19 048

20 288

21 290

22 501

23 164

69 518

74 688

78 627

83 079

86 515

237
871
4
18
241
889

193
910
3
4
196
914

251
1 269
4
4
255
1 273

Nemzeti úton benyújtott ügyek
219
185
991
663
6
3
22
8
225
188
1 013
671

A nemzeti engedélyezési eljárásban a befejezett bejelentések száma 14%-os csökkenést
mutatott a korábbi év viszonylatában, az elbírált minták száma pedig közel azonos volt. Az év
végén 217 bejelentési ügy volt folyamatban. Az átlagos átfutási idő kis mértékben csökkent,
az előző évi 10 hónappal szemben 9,3 hónap volt.
Nemzeti formatervezésiminta-oltalmi engedélyezési adatok Magyarországon

Nemzeti formatervezésiminta-engedélyezések száma
Minták száma
Elutasított bejelentések száma
Minták száma
Megszűnt bejelentések száma
Minták száma
Befejezett bejelentések száma
Minták száma
Folyamatban lévő bejelentések száma

2009
234
810
0
0
42
214
276
1 024
196

2010
175
676
1
1
38
164
214
841
170

2011
144
538
3
3
53
270
200
811
211

2012
162
659
3
3
75
301
240
963
167

2013
139
562
2
12
65
378
206
952
217

A 2013. év végén – az előző évhez képest stagnálva – 4221 nemzeti formatervezésimintaoltalom volt hatályban. A hatályos minták közel háromnegyede magyar, 26%-a pedig külföldi
– legnagyobb számban amerikai (13,6%), német (2,9%) és brit (2,4%) – jogosultak
tulajdonában volt. A hatályos mintaoltalmak „korfája” szerint a hatályos oltalmak közül
legnagyobb számban a 14. évesek szerepelnek; egy másik, kisebb „csúcs” az 5. éveseknél
tapasztalható.

A hatályos (érvényes) nemzeti formatervezésiminta-oltalmak száma

Hatályos nemzeti mintaoltalmak száma

2009

2010

2011

2012

2013

3 979

4 155

4 228

4 225

4 221

Hatályos formatervezésiminta-oltalmakban foglalt minták korfája (2013)

VÉDJEGYHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A hazánkba irányuló nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegybejelentések száma
2013-ban enyhe emelkedés mellett a 2011 óta észlelt szinten maradt. A hazai bejelentők 304
nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegybejelentést tettek, ez az egy évvel
korábbi adathoz képest 4%-os növekedést jelent.
A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma – az előző évben észlelt kiugró
bejelentési számhoz képest – csökkent, azonban a korábbi években tapasztalt bejelentési
szintingadozáson belül maradt. A bejelentési aktivitás csökkenéséhez hozzájárult az is, hogy a
2012. évi kedvező pályázati lehetőségeket 2013-ban nem vagy csak korlátozottan lehetett
igénybe venni. A bejelentések 89%-a hazai bejelentőktől származott, ezzel együtt a
közvetlenül a hivatalnál benyújtott külföldi bejelentések száma immáron harmadik éve a 420430 közötti sávban mozog. A külföldi bejelentők országonkénti megoszlása kiegyensúlyozott:
csupán az amerikai (2,6%) és a svájci (1,8%) bejelentők súlya haladja meg 1%-ot.
Nemzetközi együttműködések keretében Magyarországot célzó és nemzeti úton benyújtott
védjegybejelentési ügyek főbb adatai
2009

2010

2011

2012

2013

2 117
105 857

2 102
107 925

2 139
114 413

3 772
425
4 197

4 177
422
4 599

3 428
429
3857

Nemzetközi védjegybejelentési ügyek
Nemzetközi (madridi rendszerű) védjegybejelentés
Közösségi védjegybejelentés

3 025
88 209

2 374
98 217

Nemzeti védjegybejelentési ügyek
Hazai védjegybejelentés
Külföldi védjegybejelentés
Összes nemzeti úton benyújtott bejelentés

3 240
501
3 741

3 477
446
3 923

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentéseknek csak negyede származott egyéni
bejelentőktől, azaz döntően szervezetek nyújtanak be védjegyoltalom megszerzésére irányuló
kérelmet. Ez a külföldi eredetű bejelentések esetében is érvényes, ám lényegesen nagyobb
arányeltolódás mellett (az egyéni bejelentők aránya csupán 3-6% között mozog).
A nemzeti úton beérkezett védjegybejelentésekben öt leggyakrabban megjelölt áruosztály
2013-ban is a Reklámozás, kereskedelmi ügyletek (35.), az Oktatás, kultúra, sport (41.), az
Egyéb szolgáltatások, számítógépes programozás, tudományos kutatás (42.), az Építkezés,
javítás, szerelési szolgáltatások (37.), valamint a Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek (5.)
volt.
A nemzeti védjegylajstromozási eljárásban tavaly az új bejelentések számának csökkenéséhez
képest kisebb mértékben esett vissza a befejezések száma. Az utóbbi öt év legmagasabb
értékével azonban tavaly minden eddiginél több megjelölés került oltalom alá, amely a 2012ben mért magasabb befejezési értékek tükrében különösen pozitív változásként értékelhető.
Ezzel összhangban csökkent az elutasítások száma, valamint a visszavonás vagy
visszavontnak tekintés (díjfizetés hiánya vagy a felhívásra adott válasz elmaradása)
következtében megszűnt bejelentések száma is mérséklődött. A megváltoztatási kérelem
alapján felújított ügyek száma 58 volt. A folyamatban lévő ügyállomány 10%-kal csökkent.
Nemzeti védjegyoltalmi engedélyezési adatok

Nemzeti védjegylajstromozások
Elutasított bejelentések
Megszűnt bejelentések
Befejezett bejelentések
Folyamatban lévő bejelentések

2009
2 646
266
952
3 864
2 447

2010
2 697
180
934
3 811
2 401

2011
3 075
161
886
4 122
2 544

2012
2 993
208
1 209
4 541
2 656

2013
3 122
159
902
4 183
2 388

Sikerült a nemzeti védjegybejelentések meghirdetésének átfutási idejét a korábbi 3,4 helyett
átlagosan 3,1 hónapra csökkenteni. A nemzeti védjegy lajstromozására irányuló teljes eljárás
átlagos ügyintézési ideje – a meghirdetés három hónapos és a kutatási jelentés kiküldésétől
számított egy hónapos időtartamokat is beleszámítva – átlagosan 6,8 hónap volt. Ez
kismértékű növekedést jelent a 2012. év végi 6,1 hónapos átfutási időhöz képest. Ennek oka a
hiánypótlási felhívásoknak az Európai Bíróság által az IP Translator ügyében hozott ítélet
folytán megnövekedett számában és a tavalyi évről áthozott nagyobb ügyállományban
keresendő.
A védjegybejelentés gyorsított eljárás keretében történő elbírálását az ügyfelek tavaly az
előző évinél 30 esettel több, összesen 170 esetben kérelmezték; különleges gyorsított
eljárásra 47 alkalommal került sor.
A védjegyekkel kapcsolatos jogvitás eljárások száma 2013-ban mintegy 28%-kal csökkent. A
törlési kérelmek száma harmadával mérséklődött (25 kérelem érkezett); a
megszűnésmegállapítási kérelmek száma alacsony szinten maradt (11 eljárás indult). A
hivatal 35 státuszügyet zárt le, a folyamatban lévő ügyek száma 29-re nőtt. A befejezések
körében a hivatal 13 esetben helyt adott a kérelemnek, 6 kérelmet elutasított, 5 esetben történt
visszavontnak tekintés, míg visszavonás 11 ügyben fordult elő.

Felszólalásokból az év folyamán 126 érkezett (tízzel több, mint az előző évben), a befejezések
száma azonban ezen a téren a tavalyihoz képest kis mértékben csökkent. Mivel a lezárt ügyek
száma továbbra is meghaladta a beérkező ügyállomány mennyiségét, a felszólalások
elintézésének átlagos átfutási ideje 8,5 hónapról 6,6 hónapra mérséklődött. A folyamatban
lévő felszólalásos eljárások mennyisége az előző évi 105 ügyről 114 ügyre nőtt.
A Magyarországon hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az elmúlt év végén 55 942 volt,
amely az előző évek tükrében állandósult nagyságrendnek tekinthető.
A Magyarországon hatályos (érvényes) nemzeti védjegyek száma

Hatályos nemzeti védjegyoltalmak

2009
52 844

2010
52 061

2011
53 973

2012
56 130

2013
55 942

A lajstromozott nemzeti védjegyek esetében a 2013. évi statisztikai adatok alapján a hatályos
nemzeti védjegyek több mint 61%-ának magyar volt a jogosultja, 39%-ának pedig külföldi –
jellemzően amerikai, egyesült királysági, német, japán és svájci.
Hatályos nemzeti védjegyoltalmak aránya a jogosultak származási országa szerint (2013)

Hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfája (2013)

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfáján az első 10 évben lényegesen magasabb a
hatályos védjegyek száma a további hasonló ciklusokban megújítottaknál. A Magyarországon
hatályos nemzetközi védjegyek harmada 10 évesnél, 80%-a pedig 20 évesnél nem idősebb.
Az év végén hatályos nemzeti védjegyoltalmakban a leggyakrabban megjelölt öt áruosztály a
változatlanul a következő volt: Reklámozás, kereskedelmi ügyletek (35. áruosztály);

Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek (5. áruosztály); Oktatás, kultúra, sport (41.
áruosztály); Tudományos célra szolgáló berendezések (9. áruosztály); Papíripari,
csomagolástechnikai termékek (16. áruosztály).
2013-ban a hivatal 2030 új nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegy oltalmát
ismerte el; 65 esetben ideiglenes, 79 esetben pedig végleges elutasításra került sor. A hivatal
az év folyamán 2174 Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegybejelentés és nemzetközi
lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztésére vonatkozó eljárást fejezett be. Tavaly a
nemzetközi védjegybejelentések elbírálásának átfutási ideje változatlan szinten 5 hónapos
volt.
A nemzetközi (Madridi) megállapodás keretében külföldre irányuló hazai
védjegybejelentésekkel és a nemzetközi megjelölések oltalmával kapcsolatos eljárások
intézésével összefüggésben 2013-ban összesen 321 új nemzetközi védjegybejelentés
Nemzetközi Irodához történő továbbítására vonatkozó kérelem érkezett a hivatalhoz (a 2012es 315-tel szemben), amely az év folyamán összesen 304 magyar származású nemzetközi
védjegybejelentést továbbított a Nemzetközi Irodához (4%-kal többet az előző évhez képest).
A beérkezett, külföldre irányuló nemzetközi védjegybejelentési kérelmekből 12-t kellett
visszavontnak tekinteni, 3 kérelem pedig elutasításra került.
FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK
Az elmúlt évben 11 új nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentés érkezett a Lisszaboni
Megállapodás alapján, amelyek elbírálása az év végén folyamatban volt. 2013 során nemzeti
földrajzi árujelző bejelentés nem érkezett a hivatalhoz. Az év végén 830 eredetmegjelölés és
47 földrajzi árujelző volt érvényben.

K+F MINŐSÍTÉSI HATÓSÁGI VIZSGÁLATOK ÉS ELJÁRÁSOK
A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény
értelmében a hivatal 2012. február 1-je óta ellátja a kutatás-fejlesztési tevékenység
minősítésére vonatkozó feladatkört. Ez egyrészről a vállalkozások által önkéntesen és
opcionálisan kezdeményezhető előzetes minősítést, másrészről a Nemzeti Adó- és
Vámhivataltól (NAV) érkező szakértői megkeresésekben megfogalmazott kérdések eldöntését
foglalja magában. A jogszabály adta lehetőségek alapján a hivatal szakértői vélemény
kiállítását vállalja lezárt projektek K+F tartalmának megítéléséről.
A 2013. évi tapasztalatok azt mutatják, hogy az előminősítési tevékenység ismertsége
növekszik, az adóhatóság részére történő szakértői tevékenység pedig az előző évihez hasonló
intenzitást mutat. 2012-ben a NAV-tól érkezett megkeresések tették ki az ügyek 92%-át,
tavaly ezek aránya 87%-ra csökkent. Az önkéntes előzetes minősítést vélhetően elsősorban
pályázati célból vették igénybe az ügyfelek, s csak kisebb arányban kértek minősítést
adókedvezmények igénybevételi szándéka miatt. A NAV részére történő szakértői munka
döntő hányadban kizárólagosan az innovációs járulékhoz kapcsolódóan igénybe vehető
kedvezményekhez kötődött.
A 2013 decemberében a hivatalban lezajlott tanúsító audit eredményeképpen az integrált
irányítási rendszer hatálya az ISO 9001:2008 minőségirányítási szabvány szerint kiterjed a
kutatás-fejlesztési minősítés keretében nyújtott szolgáltatásokra, illetve a minősítési eljárás
továbbfejlesztését célzó számos intézkedés valósult meg.
A KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ PROJEKTEK HATÓSÁGI
MINŐSÍTÉSE
A vállalkozásoktól érkező előzetes minősítési kérelmek száma 2013-ben 125 db volt. Az első
félévben a 2012. évi azonos időszakhoz képest ötszörös mennyiségű igény érkezett a
hivatalhoz (82), az év második felében a kevesebb elérhető pályázat miatt a beadott kérelmek
száma kissé csökkent (43). Az alakilag megfelelő, minősíthető kérelmek 81%-a műszaki
tudományterületet érintett. Nőtt a nem műszaki területre vonatkozó kérelmek aránya: tavaly
22 db volt, szemben az előző évi 6 alakilag megfelelő kérelemmel.
A hatósági tevékenység mennyiségét meghatározóan az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) által kiírt pályázatok befolyásolták. Az előzetes minősítési kérelmek egyharmada (42)
az NFÜ által kiírt, „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-,
élelmiszeriparban” tárgyú pályázathoz kapcsolódott, mely kötelezővé tette az SZTNH K+F
minősítési határozatának beszerzését. A kiírás mindössze négy napig állt nyitva novemberben,
így sok pályázó nem tudta időben beadni a kérelmet ahhoz, hogy a hivatali határozatot fel
tudja használni.
Az év végéig lezárt ügyek (121) 80%-a irányult műszaki jellegű projektekre. Az ügyek
többségében (86%) a hivatal igazolta a projektek K+F tartalmát, míg 2 projekt (2%) részben
K+F minősítést kapott. A tavaly K+F-nek minősített ügyek aránya kissé mérséklődött az
előző évi 92%-kal szemben. A feldolgozott nem műszaki tartalmú ügyek (24) közül 6 esetben
nem minősítette a hivatal az adott tevékenységet K+F-nek (25%).

A lezárt előminősítési kérelmek megoszlása K+F tartalom és tudományterület szerint (2013)
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2013-ban az arányvizsgálat lehetőségével 59 kérelemben éltek, míg saját tevékenység
vizsgálatára csupán 20 esetben került sor. Ez azt támasztja alá, hogy a kérelmezők elsősorban
pályázati céllal veszik igénybe a K+F minősítést, hiszen ebben az esetben releváns, hogy az
adott tevékenység melyik alcsoportba tartozik (alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti
fejlesztés).
Az év során a 115 feldolgozható minősítési kérelem túlnyomó részét (76%) postai úton vagy
személyesen nyújtották be. A terminálon keresztül érkezett 4 kérelem (3%), míg az
elektronikus benyújtás lehetőségével 24 esetben éltek (21%). Az előzetes minősítést az esetek
62%-ában kis- és középvállalkozások kérelmezték.
SZAKÉRTŐI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA A NEMZETI ADÓ- ÉS
VÁMHIVATAL MEGKERESÉSÉRE
A NAV-tól 2013-ban 840 megkeresés érkezett, 9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban
(939). Ezek közül 120 ügy (14%) ismételt kirendelés volt, amelyre a hivatal szakértői
véleményére alapozott adóhatósági jegyzőkönyv megállapításaira tett adózói észrevételek
vagy az adóhatóság határozatával szembeni fellebbezésekben található kérdések
megválaszolása érdekében került sor. A kirendelések 50%-a műszaki tudományterületet,
49,5%-a nem műszaki tudományterületet érintett, míg négy esetben mindkét
tudományterületre vonatkozott az elvégzett tevékenység. Az előző évhez hasonlóan közel
azonos a műszaki és nem műszaki ügyek aránya az utólagos adóhatósági vizsgálatban való
hivatali közreműködés során. A nem műszaki területre vonatkozó megkeresések döntő
többsége az informatika, marketing és HR területekre vonatkozott.
2013-ban a hivatal 918 esetben állított ki szakértői véleményt, ami tartalmazza az előző évről
áthúzódó ügyeket is. K+F tevékenységként került elismerésre a lezárt ügyek mintegy 34%-a,
2%-uk pedig részben felelt meg a K+F tevékenység jogszabályi követelményének. A kiadott
szakvélemények közül a műszaki projektek esetében 39%-ban igazolta a hivatal a K+F
tartalmat, míg a nem műszaki projektek esetében mindössze az ügyek 28%-át tekinthette K+F
tartalommal bírónak.
A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól érkezett ügyek megoszlása K+F tartalom
és tudományterület szerint (2013)
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A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS HIVATALI
FELADATOK, ELEMZÉSEK
Az előminősítési kérelmek esetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján egy kérelem ügyintézési határideje
30 nap, mely határidőt a hivatalnak a vizsgált időszakban minden ügyben sikerült tartania. Az
előminősítési kérelmek átlagos átfutási ideje a szabadalmi elbírálók által minősített műszaki
projektek esetében 14 nap volt, külső szakértők esetében 16 nap.
Az adóhatóság általi kirendelések esetében fontos változás, hogy az egyes igazságügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2012. CCXI. törvény 46. §-a alapján 2013. január 1-jétől a
szakértői eljárás időtartama 30 napról 45 napra módosult. Az adóhatósággal történt
megállapodás alapján a szakvélemények elkészülésének várható dátumáról a kirendelő
hatóságnak rendszeres tájékoztatást küld a hivatal. A külső szakértők a nem műszaki
tudományterületet érintő ügyek esetében átlagosan 41 nap alatt dolgozták fel a rájuk bízott
ügyeket. A műszaki ügyek területén az átlagos átfutási idő tavaly 158 napról 144 napra
csökkent; 2013 végére minden 6 hónapnál régebbi kirendelés feldolgozása megtörtént. Az
ügyek beérkezésekor azok kiadására és a szakértői vélemények visszaérkezésekor
feldolgozásukra és digitalizálásukra fordított együttes idő átlagosan 12 nap volt.
A K+F minősítési területen 2013 folyamán 7 határozattal szemben érkezett megváltoztatási
kérelem. Ezek közül 3 esetben az ügyfél visszavonta kérelmét, 2 esetben a bíróság elutasított
a kérelmet, 1 esetben új eljárás lefolytatására kötelezte a hivatalt. További 1 ügyben a kérelem
továbbításra került a bíróságra, de még nem született döntés.
A 2012-2013. évek tapasztalatai alapján megtörtént az innovációs törvény K+F minősítésre
vonatkozó szabályainak módosítása (2013. évi CLIX törvény). A 2013. október 25-én hatályba
lépett új szabályozás alapján az ügyfél jogorvoslati kérelmére a hivatalnak immár lehetősége
nyílik saját hatáskörben is visszavonnia vagy módosítania az előzetes minősítési eljárás
keretében hozott döntését. Ezen túlmenően a jogszabály módosítás – az eddig is követett
gyakorlatot megerősítve – kifejezetten lehetőséget ad arra, hogy a hivatal más hatóság vagy
bíróság általi megkeresés alapján is szakértői véleményt készítsen a megkeresésben megjelölt
tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése, valamint a megjelölt költségeknek a
kutatás-fejlesztési tevékenységhez való hozzárendelhetősége kérdésében.
Tekintettel az innovációs törvény módosítására, valamint a jogintézmény 2012. februári
bevezetése óta eltelt időszakban összegyűlt gyakorlati tapasztalatokra, módosításra és
bővítésre került a Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatója is. A MAG
Zrt.-vel folytatott egyeztetés eredményeképpen ugyancsak megtörtént a minősítési kérelem
elnevezésű űrlap módosítása, melynek köszönhetően a pályázati rendszerben hatékonyabban
fel tudták használni az SZTNH határozatát a MAG Zrt. munkatársai.

A 2013. június 13-án elfogadott „Befektetés a jövőbe: Nemzeti kutatás-fejlesztési és
innovációs stratégia 2020” című szakpolitikai stratégiához kapcsolódó intézkedési terv
előirányozta a K+F minősítési rendszer 2013. évi értékelését. A kormányhatározatban foglalt
intézkedést a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az SZTNH bevonásával, külső szakértő
szervezet, a Deloitte Zrt. közreműködésével hajtotta végre.
A jogintézmény bevezetésének első húsz hónapját vizsgáló, 2014 februárjában közzétett
értékelés kiemelte, hogy a minősítési rendszert már ismerő és igénybe vevő vállalkozások
jellemzően pozitívnak, ügyfélbarátnak tekintik az SZTNH működését, és elismerik a hivatal
szakmai kompetenciáját. Szerepe túlmutat a konkrét ügyekben hozott döntéseken, és
várhatóan egyre jelentősebb mértékben fogja befolyásolni a hazai innovációs politika,
valamint az a kapcsolódó ösztönzőrendszer működését a következő években. Javaslatként a
kiterjedtebb használat érdekében az SZTNH és a minősítési rendszer ismertségének további
növelése, valamint a pályázati és a minősítési rendszer jobb összehangolása fogalmazódott
meg. A már megvalósult projektek utólagos szakértői vizsgálati lehetőségének megteremtése
szintén számos kedvező változást eredményezhet.

SZERZŐI JOGI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A hivatal a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.
törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény alapján kibővült hatáskörével
2011-től működik a szerzői jog kormányzati központjaként.
KÖZÖS JOGKEZELŐ SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI
TEVÉKENYSÉG
2011. január 1-jével kezdődően vette át a hivatal a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól
(NEFMI) a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetek nyilvántartásával
és felügyeletével, valamint díjszabásuk véleményezési eljárásának lefolytatásával és miniszteri
jóváhagyásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
A hivatal 2011. január 1-jétől gondoskodik a közös jogkezelő szervezetek online
nyilvántartásának (http://kjk.sztnh.gov.hu) vezetéséről, a nyilvántartási adatok frissítéséről,
valamint a szervezetek által megküldött közzéteendő dokumentumok feltöltéséről.
A bárki számára elérhető, közhiteles nyilvántartásban 2013. év végén a következő egyesületek
szerepeltek:
- ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület,
- Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI),
- FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete,
- HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület,
- Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ),
- Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE),
- Magyar Reprográfiai Szövetség (RSZ),
- Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE),
- Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete.
Az SZTNH elnökének kilenc közleménye az Szjt. szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő
egyesületekről a Hivatalos Értesítő 2013. évi 61. számában (december 21.) jelent meg.
Az elmúlt évben a közös jogkezelő szervezetek 40 nyilvántartási eljárást kezdeményeztek. A
bejelentések elsősorban a jogkezelő szervezetek kölcsönös képviseleti szerződéseit,
nyilvántartásai adatait, valamint belső szabályzatait érintve kerültek átvezetésre a
nyilvántartásban.
A közös jogkezelés felügyeletének körében évente egyszer kötelező a hatósági ellenőrzés
szabályai szerint rendes felügyeleti eljárást indítani, amelyre a közös jogkezelő szervezetek
éves beszámolóinak benyújtását (június 30.) követően folytat le a hivatal. Szükség szerint
további felügyeleti eljárások indíthatók. A közös jogkezelők díjszabásaival kapcsolatban
pedig az igazságügyért felelős miniszter is kezdeményezhet a hivatalnál felügyeleti
intézkedést.
A hivatal ellátta a közös jogkezelő szervezetek által fizetendő felügyeleti díjjal kapcsolatos
ügyintézéssel és a díjak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. A felügyeleti díj mértéke a
közös jogkezelő egyesület előző évi nettó bevételének 0,3%-a, amelyet a második negyedév

végéig kell megfizetni. A 2013-ban megfizetett felügyeleti díj összege 52 870 332 Ft volt, ami
12%-kal több az előző évben befizetettnél.
A közös jogkezelők 2011. és 2012. évi bevételei (összesítésük és díjlerovás: 2012, 2013)

Közös jogkezelő
szervezet

ARTISJUS
EJI
FILMJUS
HUNGART
MASZRE
MAHASZ
MISZJE
RSZ
REPROPRESS
Összesen

Bevétel
(2011)

Bevétel
(2012)

11 787 945 000
1 520 812 000
703 936 000
218 937 000
346 935 000
1 204 172 000
12 005 000
67 278 000
16 333 000

12 808 705 000
1 834 303 000
1 019 839 000
238 372 000
228 967 000
1 382 229 000
21 401 000
63 482 000
26 116 000

15 878 353 000

17 623 414 000

A közös jogkezelők által befizetett felügyeleti díjak (2012, 2013)

Közös jogkezelő
szervezet

Összes megfizetett
2012. évi felügyeleti
díj

ARTISJUS
EJI
FILMJUS
HUNGART
MASZRE
MAHASZ
MISZJE
RSZ
REPROPRESS
Összesen

35 363 835
4 562 436
2 111 808
656 812
1 040 805
3 612 517
36 015
201 834
49 000
47 635 062

Összes megfizetett
2013. évi felügyeleti
díj

38 426 115
5 502 909
3 059 517
715 114
686 901
4 146 688
64 203
190 447
78 348
52 870 332

A közös jogkezelő szervezetek kulturális célú támogatásainak
a Nemzeti Kulturális Alap részére történt befizetései (2013. I. félév)

Befizető szervezet

ARTISJUS
EJI
FILMJUS
HUNGART
MISZJE

Befizetés összege

225 807 856
19 282 363
14 831 715
11 120 000
7 000 000

A felügyelt szervezetek határidőben (2013. június 30.) teljesítették éves beszámolójuk és a
307/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt dokumentumaik megküldésére vonatkozó
kötelezettségeiket. Az SZTNH a 2013. évi éves felügyeleti eljárásában különösen a
beszámoló-készítési kötelezettség tartalmi fejlesztését, illetőleg az Szjt. 2012. január 1-jével
módosított rendelkezéseinek maradéktalan érvényesülését vizsgálta. Az éves felügyeleti
eljárások közül egy eljárás zárult értesítéssel, nyolc jogkezelő esetében azonban a szerzői jogi
jogszabályoknak megfelelő működés helyreállítása érdekében intézkedés megtételére volt
szükség. Az intézkedések határideje 2014. június 30., így e nyolc eljárás csak 2014. második
félévének elején zárható le.
A hivatal egységes, illetve profilfüggő elemekre épülő, időszakos beszámolási módszertan
kidolgozását, valamint a számviteli gyakorlat tekintetében egyértelmű, egységes javaslatok
kiadását tervezi. Az év második felében megkezdődtek az erre irányuló munkálatok.
A hivatal felügyeleti felhívásainak eredményeként a közös jogkezelő szervezetek 8
intézkedést hoztak, amelyek elsősorban egyes szabályzati rendelkezések módosításában,
támogatási politikák elfogadásában, saját honlapjaik adattartalmának kiegészítésében, és
naprakésszé tételében álltak. 2013-ban a szerzői jogi jogszabályoknak megfelelő működés
helyreállítására irányuló felügyeleti intézkedést a hivatal két esetben hozott a legfőbb szerv
üléséről való tájékoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek megsértése miatt, valamint nyolc
alkalommal a szerzői jogszabályokba ütköző működés miatt. A felügyeleti hatáskör
gyakorlása során 2013 évben az SZTNH 16 alkalommal vett részt a legfőbb szervek ülésén.
A közös jogkezelő szervezetek tevékenységével kapcsolatban 3 panasz érkezett, amelyek közül
a hivatal kettőt a vizsgálatot követően további intézkedés nélkül lezárt, az utolsó lezárása
2014-ben esedékes.
Az SZTNH a MISZJE jogkezelési tevékenységének folyamatos folytatását elősegítő
intézkedések meghozatala érdekében többször folytatott egyeztetést az EMMI-vel és a
MISZJE-vel.
Az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága 2013. június 17-i ülésén az SZTNH elnöke „A
zenei jogdíjak kezelésének áttekintése, különös figyelemmel az Artisjus működésére” címet
viselő napirendi ponthoz kapcsolódóan részletesen ismertette a közös jogkezelés hátterét, a
közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítások vívmányait, valamint a jogalkalmazás (és
különösen a felügyeleti joggyakorlás) terén elért eredményeket.
A hivatal előzetes egyeztetést folytatott az ARTISJUS-szal az online adatkapcsolatra képes új
típusú pénztárgépek adóügyi ellenőrző egységében elhelyezett SD kártyák jogdíjfizetés alóli
mentesítése kérdésében, és közreműködött a 3/2013 (II.15.) NGM rendelet végrehajtásában.
2013-ban támogatási politika és eseti döntések jóváhagyása iránti eljárás lefolytatására négy
egyesülettől érkezett kérelem. Az ezzel kapcsolatos eljárásokat a hivatal lefolytatta,
javaslatainak megfelelően a támogatási politikák miniszteri jóváhagyása megtörtént.
A díjszabás jóváhagyási eljárás keretében hat közös jogkezelő szervezet 18
díjszabástervezetet nyújtott be az SZTNH-hoz. A véleményezési eljárásban hat szervezet vett
részt, emellett a hivatal kikérte a kultúráért felelős miniszter, valamint a turizmusért és
vendéglátásért felelős miniszter véleményét is. A közigazgatási és igazságügyi miniszter a
díjszabásokat a véleményezési eljárásban kialakított előremutató elemekkel gazdagított

végleges formájukban 2013. december 9. napján hagyta jóvá, azok közzétételére a Hivatalos
Értesítő 2013. évi 60. számában került sor.
A jóváhagyott díjak tekintetében számos esetben kiemelkedő csökkenés volt regisztrálható. A
szálláshelyeket érintő díjak és felhasználási feltételek – a korábbiaknál körültekintőbben
figyelembe véve a szállásadás specifikumait – az elmúlt évben több szállodakategóriánál
jelentős mértékű (25-50%-os) díjcsökkenést eredményeztek, emellett e területen további két
évre változatlanul a 2013. évi jogdíjak maradnak érvényben. A háttér jellegű élőzenei
szolgáltatásoknál a fizetendő jogdíj az eddigi tarifa felére csökken. További jelentős
eredmény, hogy először a múlt évben került sor a magáncélú többszörözés mértékét
reprezentatív módon megjelenítő felmérés elkészítésére és a díjszabás-jóváhagyási eljárással
kapcsolatos benyújtására. A közgazdasági számításokkal is alátámasztott felmérés célja, hogy
feltárja az üreshordozók után fizetendő jogdíjak mértékének megállapításakor figyelembe
vehető körülményeket. A díjszabási eljárással összefüggésben a tavalyi mértékhez képest e
jogdíjtípuson belül 30%-kal csökken a mobiltelefonok és 20%-kal a digitális televíziózásnál
műsorrögzítésre használt eszközök jogdíja.
A fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő
többszörözés után járó jogdíjakra vonatkozóan a 2014-es évben nem emelkedik a 2013-ban
megállapított díjak mértéke, és több jogdíjtípus vonatkozásában is csak a Központi
Statisztikai Hivatal által megállapított 2012. évi fogyasztói árindexet (5,7%) meg nem haladó
mértékű volt az emelkedés.
ÖNKÉNTES MŰNYILVÁNTARTÁS
2006 óta a hivatal ügyfélszolgálatán vezetett önkéntes műnyilvántartásba vetethetőek a
szerzői jogi törvény hatálya alá tartozó művek és teljesítmények. A kérelem és a műpéldány
2009 óta postai úton, faxon vagy egyéb módon is benyújtható a hivatalhoz.
2013-ban az előző évhez képest 33%-kal nőtt az önkéntes műnyilvántartásba vett művek
száma. A kérelmek száma a kezdetektől monoton növekedő, de a 2013-ban kiállított 634
tanúsítvány a korábbi 430-470 kérelemhez képest ugrást jelent, ami vélhetően a hamisítás
elleni küzdelem eredményességének is köszönhető.
Az SZTNH a szolgáltatás bevezetése óta 2013 végéig 2979 művet vett önkéntes
műnyilvántartásba.
Önkéntes műnyilvántartásba vett művek száma (2009–2013)

Önkéntes műnyilvántartásba
vétel iránti kérelmek száma

2009

2010

2011

2012

2013

322

471

435

477

634

ÁRVA MŰVEK FELHASZNÁLÁSNAK ENGEDÉLYEZÉSE
2013-ban 22 árva mű felhasználásának hatósági engedélyezése iránti kérelmet terjesztettek
elő, amelyből a hivatal 17 esetben adta meg az engedélyt. A felhasználási díjak letétbe
helyezése megtörtént. A megadott engedélyek szépirodalmi művek felhasználására
vonatkoztak.

SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS
PUBLIKÁCIÓ, DOKUMENTÁCIÓ- ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2006. január 1-jétől elektronikus formában,
díjmentes hozzáféréssel, kereshető pdf-formátumban és elektronikus aláírással hitelesítve
jelenik meg a hivatal honlapján. A kiadvány iránt 2013 során változatlanul nagy volt az
érdeklődés: egy év alatt 2 618 000 oldalt töltöttek le a felhasználók.
Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle nyolcadik éve jelenik meg önálló szakfolyóiratként,
amely fél évvel késleltetett megjelenéssel elektronikus formában is hozzáférhető a hivatal
honlapján.
A „Szellemivagyon-értékelés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában” címmel magyar és
angol nyelven elkészült a szellemitulajdon-védelmi képzési portfólió új darabja. A közösségi
oltalmi formákat 2007 óta folyamatosan ismertető füzetsorozat 2013-ban aktualizálásra került,
és egyes köteteinek tartalmi bővítése is elkészült.
Rendszeres kiadvány a Szellemi Tulajdon Nemzeti Testülete (SZTNT) negyedéves hírlevele.
Az MFTI és a HENT részére speciális kiadványok készültek, így az MFT Start Up Guide 8, a
WIPO design konferencia anyagai, valamint a „Csak eredeti” vetélkedő díjátadó ünnepség és
a hamis kortárs művek – kerekasztal-beszélgetés anyagai.
Az olvasók, kutatók 94,8%-a elégedett a Frecskay János Szakkönyvtár szolgáltatásának
színvonalával, a gyűjteménnyel és a szaktájékoztatást adó munkatársak hozzáállásával
egyaránt. Az elégedettségmérésben részt vevő 93 válaszadó közül a nem teljes mértékben
elégedett felhasználók többsége az eddiginél hosszabb, a munkaidőn túlnyúló nyitva tartási
időt hiányolta. A szakkönyvtár forgalma továbbra is kiegyensúlyozottan nőtt, 2013 folyamán
összesen 2615 ügyfél igényelt szaktájékoztatást.
A szakkönyvtár 2013-ban 392 kötetet szerzett be. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-től
2013 decemberében átvett dizájn-szakirodalmi gyűjtemény feltérképezése és gyűjteménybe
integrálása 2014-ben kezdődik meg. A HunTéka integrált könyvtári rendszerben az elérhető
rekordok száma 2013 decemberében több mint 52 ezer volt, ami több mint 5 %-os növekedés
a 2012. évhez képest.
SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI KÉPZÉS
A szellemitulajdon-védelmi ismereteket már több évtizede oktató hivatalként az SZTNH által
szervezett iparjogvédelmi tanfolyamok jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai
iparjogvédelmi kultúra fejlesztéséhez, a szellemitulajdon-védelmi tudatosság növeléséhez,
valamint a szakmai utánpótlás neveléséhez.
2013-ban 37 fő végzett alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot, és tett sikeres szakvizsgát. A
képzésen túlnyomó részt kis- és középvállalkozások képviseltették magukat.
A középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot összesen 50 fő végezte el, és tett sikeres középfokú
iparjogvédelmi szakvizsgát. A végzettek elsősorban gyógyszergyárak, vállalkozások,
közigazgatási- és felsőoktatási intézmények, ügyvédi és ügyvivői irodák, valamint az

innovációs tevékenységet támogató szervezetek munkatársai, illetve a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara 15 – innovációs ügyekkel foglalkozó – kamarai munkatársa.
A 2011-ben indult felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam 32 résztvevője készítette el és védte
meg szakdolgozatát 2013 folyamán. Szeptemberben 51 fővel – 23 hivatali/társasági és 28
külső résztvevővel – újabb képzés indult.
A 2013. évi szabadalmi ügyvivői vizsgán 9 vizsgázó vett részt, akik közül a vizsgát 8 jelölt
teljesítette sikeresen.
Önálló tantárgyként 10 egyetemen került sor szellemitulajdon-védelmi előadások megtartására
(Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Nyugatmagyarországi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István
Egyetem, Szent István Egyetem).
Vállalkozói/műszaki/jogi/társadalom- és/vagy természettudományi ismereteket tartalmazó
tantárgyakhoz kapcsolódva 5 egyetemen oktattak szellemitulajdon-védelmi ismereteket
(Budapesti Corvinus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyugat-magyarországi
Egyetem, Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem).
A szellemitulajdon-védelmi képzés jellemző adatai 1. (2013)
A képzés
óraszáma

Képzési forma

Hallgatók/résztvevők
száma összesen

Szakmai képzések
Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam
Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam

40

37

120

50

Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam
Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam, I. félév

32
70

51

Budapesti Corvinus Egyetem

32

66

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

56

68

Eötvös Loránd Tudományegyetem

28

28

Miskolci Egyetem

28

26

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

28

76

Nyugat-magyarországi Egyetem

34

68

Óbudai Egyetem

32

52

Pécsi Tudományegyetem

22

24

Széchenyi István Egyetem

28

26

4

24

Felsőoktatási intézményekben zajló képzések

Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Iparjogvédelmi, illetve szerzői jogi céltanfolyamok megszervezésére 2013-ban 12 szakmai,
társadalmi szervezettel, illetve egyetemmel együttműködésben került sor, továbbá a
szellemitulajdon-védelmi távoktatásban 563 hallgató vett részt.
A végzős felsőoktatási hallgatók részére hagyományosan kiírt Ujvári János diplomamunkapályázat 2013-ban új címmel és tartalommal került meghirdetésre. A februárban megjelent
első pályázati kiírásra 56 pályázat érkezett be, a második pályázati kiírás október folyamán
jelent meg.
A szellemitulajdon-védelmi képzés jellemző adatai 2. (2013)
A képzés
óraszáma

Képzési forma

Hallgatók/résztvevők
száma összesen

Céltanfolyamok
Eötvös Loránd Tudományegyetem TTI

6

10

14

67

Magyar Innovációs Szövetség, Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny

8

20

Semmelweis Egyetem Pályázati és Innovációs Központ Kft.

4

26

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

6

22

HITA (biotechnológiai cégek)

6

14

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

4

18

Igazságügyi Akadémia

4

21

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

6

18

16

20

Magyar Biotechnológiai Szövetség

4

23

Magyar Kémikusok Egyesülete

8

58

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

40

159

Nyugat-magyarországi Egyetem

16

36

Debreceni Egyetem

60

319

Szolnoki Főiskola

4

22

Diplomadíj-pályázat

2

13

Pannon Egyetem

6

14

736

1510

Magyar Tudományos Akadémia

HITA-TÜV-SZTNH (közös szervezés)

Távoktatás

ÖSSZESEN (1. + 2.)

A kerettantervhez kapcsolódó komplex képzési projekt kidolgozása az általános és
középiskolás korosztály, valamint az őket oktató pedagógusok számára megtörtént. A projekt
első elemeként nagy érdeklődés mellett került megrendezésre „A dinamótól Harry Potterig”
című óravázlatíró pályázat. A pályázatra több mint 70 pályamű érkezett.

SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI KULTÚRA FEJLESZTÉSE
Az SZTNH iparjogvédelmi szolgáltatási, ügyfélszolgálati, információszolgáltatási és oktatási
programjaival – a nemzetközi tendenciáknak és a nemzeti hivatalokkal szemben támasztott
elvárásoknak megfelelően – 2013-ban is javította a hazai iparjogvédelmi és szerzői jogi
kultúra tudatossági, tájékozódási és képzettségi feltételeit.
INNOVÁCIÓTÁMOGATÁS, VERSENYÉLÉNKÍTÉS
Az elmúlt év márciusában dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és dr.
Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke együttműködési
megállapodást írt alá. A 2014. december 31-éig szóló együttműködés célja a szellemi
alkotások védelmének, a hazai tudományos élet és kutatói kör szellemitulajdon-védelmi
tudatosságának növelése, valamint az értékalapú kutatás-fejlesztés gyakorlatának támogatása
az MTA intézményrendszerében. Az SZTNH ennek keretében vállalta, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan szakmai konzultációkat és képzéseket tart az akadémiai intézmények
munkatársainak.
A „Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása”
című, (IPARJOG_12 kódszámú), a szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi
oltalmának megszerzéséhez és fenntartásához vissza nem térítendő támogatást biztosító, a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére meghirdetett pályázatot az SZTNH több
körben is népszerűsítette kapcsolatrendszerében. A 2013 végéig meghosszabbított beadási
határidő nyomán a negyedezer benyújtott pályázatból eddig 90 eset zárult pozitív, összesen 96
millió Ft-os megítélt támogatással, további félszáz ügyben pedig 2014-ben várható döntés.
A VIVACE 2013 programhoz kapcsolódó együttműködés keretében az SZTNH 8 budapesti és
vidéki rendezvény előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában működött közre,
amelyek közül kiemelkedik fontosságával a „Szellemi tulajdon és értékelés – a kkv-k üzleti
tervezésének támogatása” című, a HITA-val és az ESZSZ-szel közösen szervezett nemzetközi
szimpózium és tréning.
VIVACE-RENDEZVÉNYEK 2013-BAN
Budapest:
Debrecen:
Pécs:
Szeged:
Veszprém:

május 15., május 28., október 30., november 28.
november 7.
november 20.
május 8.
május 28.

2013-ban 10 megyei kereskedelmi és iparkamarával, 6 PATLIB-központtal, 7 regionális
innovációs ügynökséggel és 2 további szakmai szervezettel (HITA, SEED) működött együtt az
SZTNH szakmai programok kapcsán.
Az ország jelentősebb egyetemeit támogató PATLIB-hálózat az elmúlt évben is zavartalanul
működött, a PATLIB-központok folyamatosan végezték az érdeklődők tájékoztatását.
Emellett néhány partnerrel formális szerződéskötés nélkül is folyamatos volt a kapcsolattartás
(DA-RIÜ Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség, Észak-Alföld Regionális Fejlesztési
és Innovációs Ügynökség, Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, Közép-

dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség).
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG
Az SZTNH 22 440 megkeresést fogadott 2013-ban, ami magas érdeklődést mutat annak
ellenére, hogy az ügyfélforgalom 7%-kal csökkent az előző évihez képest. A publikus
adatokat igénylő ügyfelek tájékoztatása egyre inkább az adatbázisok használatának
ismertetésével történik, hogy az ügyfelek megismerjék azokat, és önállóan is képesek
legyenek a használatukra. Az adatszolgáltatások számának kismértékű folyamatos csökkenése
ezzel lehet összefüggésben.
A telefonon keresztül történt, több mint 9200 információkérés száma az előző évi szinten
maradt.
Nőtt az érdemi választ igénylő elektronikus megkeresések száma: 1566 ilyen megkeresést
érkezett 2013-ban. További 2323 esetben a megkeresés adatbázisból történő tájékoztatás
igénybevételére irányult.
A személyes megkeresések száma 2013-ban 12%-kal csökkent, 6572 ügyre.
Az érdemi megkeresések 80%-a került megválaszolásra az ügyfélszolgálaton, 15%-a angol
nyelven.
Az információkérés a korábbi évekhez hasonlóan leginkább a védjegy területére irányult több
mint 6000 megkereséssel, de további fontos terület volt a szabadalmi, valamint az általános
jellegű információkérés is: 2013-ban 2427 és 1387 esetben fordultak a hivatalhoz ilyen jellegű
ügyekkel kapcsolatban.
A megkeresések aránya oltalmi területenként (2013)

2013-ban összesen 135 szellemitulajdon-védelmi tárgyú hatósági megkeresés érkezett az
ügyfélszolgálatra, túlnyomó részük a NAV-tól (110) származott és védjegyet (108) érintett. A
megkeresések kapcsán több mint 400 összetett kutatás elvégzésére került sor. Válaszában a
hivatal minden esetben felhívta az e-nyilvántartás adatbázis használatának lehetőségére a
figyelmet, aminek eredményeképpen egyre több ügyintéző tájékozódik az adatbázisban, és a
hivataltól csak megerősítést kér a talált adatok vonatkozásában.

A megkeresések száma a
tájékoztatást igénylő hatóságok szerint
Hatóság
NAV

A megkeresések száma oltalmi
formánként

Megkeresések száma
110

Terület

Megkeresések száma

általános

6
8

Bíróság

4

szabadalom

Rendőrség

9

védjegy

Ügyészség

3

formatervezésiminta-oltalom

4

Közjegyző

3

szerzői jog

1

Fogyasztóvédelem

2

földrajzi árujelző

1

Önálló bírósági végrehajtó

2

tanú kijelölése

1

Bp. Főváros Kormányhivatala

2

egyéb

6

Összesen:

135

Összesen:

108

135

A hivatal az ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatásokon túlmutató, térítés
ellenében nyújtott, emelt szintű szellemitulajdon-védelmi szolgáltatásokat is kínál ügyfelei
számára. Ezek közé tartozik 2013. február 1-jétől az „expressz védjegyszűrés” szolgáltatás,
mint a magánbejelentők számára nyújtott kedvező lehetőség is, amely a korábbi
„egyszerűsített védjegyszűrést” váltotta fel.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SAJTÓTEVÉKENYSÉG
A hivatal nyilvánosság előtti szerepléseinek alapelve a nyitott, mind hatékonyabb tájékoztatás.
Ennek jegyében rendszeres kapcsolatot tartott a média képviselőivel, kölcsönösen
tájékoztatva egymást az együttműködés lehetőségeiről.
Szellemitulajdon-védelmi tudatosságot serkentő írások jelentek meg a „Napi Gazdaság” és a
„Világgazdaság” című gazdasági napilapokban és innovációs mellékleteiben, valamint a
„Magyar Nemzet” napilapban. A hivatal képviselője számos alkalommal, rendszeresen részt
vett a Kossuth Rádió, a Gazdasági Rádió, az InfoRádió, az Orient Rádió, valamint a Katolikus
Rádió több műsorában és a különböző tévécsatornák adásaiban.
A „Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről” című, iparjogvédelmet és szerzői jogot érintő
híreket, aktuális információkat tartalmazó, az SZTNT és az SZTNH negyedévenként
megjelenő közös kiadványa a tízedik évfolyamába lépett 2013-ban. A pdf-formátumban a
hivatal honlapjáról is letölthető kiadvány címzetti köre a hivatal együttműködő partnereire, a
szellemi tulajdon területén tevékenykedő szakemberekre, döntéshozókra, a szakmai
szervezetekre, egyetemekre, kutatóintézetekre terjed ki, illetve a Magyar Országgyűlés
szakmailag érintett tagjainak és az EU Parlament magyarországi képviselőinek tájékoztatását
is szolgálja.
Az e-Hírek a hivatal 2007 óta havonta megjelenő elektronikus hírlevele, a hivatal honlapján
található hírekből ad válogatást a regisztrált ügyfelek számára. A több mint 1500 fős,
professzionális olvasói körrel rendelkező elektronikus hírlevél 2013-ban összesen 10
alkalommal jelent meg.

HIVATALI HONLAPTEVÉKENYSÉG
A hivatali honlapot 2013-ban 475 700 egyedileg azonosítható felhasználó 774 400
alkalommal kereste fel, mindkét adat 11 %-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Az előző évekhez hasonlóan változatlanul magas volt az érdeklődés a Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítő iránt: 2013-ban 2 616 555 fájlt töltöttek le a felhasználók, amelynek 74 %-át
a magyar, 26 %-át az angol nyelvű felületen keresztül érték el.
A HENT honlapjáról, amely 2013. november közepe óta már új arculattal és szerkezeti
felépítéssel működik, több mint 884 000 oldalt töltöttek le.
A szellemitulajdon-védelmi tudatosság növelő honlapnak (www.szellemitulajdon.hu) 2013ban 68 382 látogatója volt.
SZAKMAI, OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PARTNEREK
A hivatal számos intézménnyel alakított ki szakmai, képzési és egyéb együttműködést. Ezek
közül a teljes kormányzati körön és a testületi részvételen (SZTNT, MFT, HENT) kívül a
legjelentősebbek az alábbiak:
Szakmai együttműködés: Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Innovációs Szövetség,
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Magyar Mérnökakadémia, Magyar
Védjegyegyesület, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Nemzeti
Innovációs Hivatal, Nemzeti Külgazdasági Hivatal, MKIK megyei szervezetei, Pannon
Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft., PATLIB-központok,
Regionális Innovációs Ügynökségek, NOVOFER Alapítvány, Ötlet Klub 13 Egyesület, SEED
Alapítvány, Budapest Music Center, Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Alapítvány, Petőfi
Irodalmi Múzeum, Typotex Kiadó, Ybl Egyesület.
Felsőoktatási együttműködés: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Óbudai Egyetem,
Semmelweis Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Szent István Egyetem.
Szakmai kommunikációs megállapodások: Agrárágazat, Agrárium, Duna Televízió – Nóvum
– Solart Film, Élet és Tudomány Egyesület, Gazdasági Rádió, Innoportál, Innotéka,
Jogtudományi Közlöny, Mérnökkapu, Napi Gazdaság, Technika-Műszaki Szemle, TermészetTudomány Alapítvány, Természet Világa (Természettudományi Közlöny) Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat, Tudományos Újságírók Klubja, Világgazdaság.
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Az OHIM által nyilvántartott közösségi formatervezési-mintaadatok forrása: https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/ssc007statistics_of_community_designs_2013_en.pdf (2014.02. 10.)
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A CPVO által nyilvántartott közösségi növényfajta-oltalmi adatok forrása:
http://www.cpvo.europa.eu/statistiques/CPVO_statistics_summary.pdf

