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Tisztelt
Olvasók!
Mozgalmas, ugyanakkor az elmúlt évek,
évtizedek gyakorlatától merőben eltérő,
kihívásokkal teli éven vagyunk túl.
Ennek ellenére kijelenthetjük, a koronavírus-válsággal nehezített 2020-as év nem
hozott igazán komoly változásokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
(SZTNH) mindennapi munkamenetében – azzal együtt sem, hogy az új egészségügyi
szabályok betartása miatt intézményünk esetében is szükség volt új, helyenként
még járatlan digitális utak felfedezésére.
A járvány tavaszi kirobbanásakor a legkorszerűbb informatikai megoldások
alkalmazásával, valamint az elmúlt években az e-ügyintézés informatikai és szakmai
feltételei kialakításának köszönhetően tudtuk folytonossá tenni a hivatal működését.
Jó volt látni, micsoda kreativitás szabadult föl, számtalan új, irányítást vagy vezetést
segítő megoldás született, s gyakorlatilag zökkenőmentesen tudtunk online
formában egyeztetni a külsős partnerekkel, illetve feladatokat elvégezni.
Ezen a téren a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Magyar Formatervezési Tanács
is kellő hatásfokkal reagált: előbbi szorosabb együttműködést tudott kialakítani
a hamisítás elleni fellépésben érdekelt hazai és nemzetközi szervezetekkel, utóbbi
pedig így is meg tudta szervezni hagyományos eseményeit, díjátadóit
(Budapest Design Week, a Magyar Formatervezési Díj, Design Management Díj
és Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj átadása).
Úgy vélem, a hivatal munkatársai maximálisan helytálltak és gyorsan megszokták
az új munkakörülményeket. Ennek egyik szép példája már a 2021-es évbe nyúlik át:

március 1-jén, nagyrészt az online térben, de mégis méltó módon
ünnepelhettük meg az SZTNH 125. születésnapját.
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Hivatalunknak 2020-ban is az volt a célja, hogy minél több hazai vállalkozás ismerje
fel a különböző szellemi tulajdoni oltalmak fontosságát, hiszen ez versenyképesebbé
teszi őket és az országot is. Szerencsére ezen a téren is sikerült előrelépnünk,
mivel a hazai vállalkozások szellemitulajdon-védelmi aktivitása felívelőben van.
A vírushelyzet miatt egyes gazdasági ágazatok fellendülése ugyanakkor átírta
a sikerességről alkotott elképzeléseinket is. Ennek szerves része az is, hogy aki tud
bánni a szellemitulajdon-jogaival, erősebb és válságállóbb azoknál, akik nem
foglalkoznak ezzel. Ehhez elengedhetetlen a vállalkozások tudatosságának növelése
(vagy ha a tudatosság megvan, akkor az ösztönzés), mert a szellemi tulajdonból
(Intellectual Property – IP), az ötletből csak akkor válik érték, ha arra vigyázunk is.
Vigyáznunk is kell, hiszen az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) és az Európai
Unió Szellemi Tulajdon Hivatala (EUIPO) 2021-es tanulmánya igazolta, hogy

a szellemitulajdon-intenzív ágazatok az uniós GDP majdnem felét adják,
ráadásul ezeknél a vállalkozásoknál a bérek is magasabbak az átlagnál.
Vagyis a szellemi tulajdon nemzetstratégiai kérdéssé is vált, így egyértelmű,
hogy a következő 10 év legfontosabb versenyképesség-növelő tényezője lesz.
A hazai vállalkozások egyelőre még tanulják mindezt, de jó úton haladunk,
mivel a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) friss tanulmányából, továbbá
az EUIPO adataiból is kiderült, hogy

a pandémia ellenére 2020-ban nőtt a magyarországi, nemzetközi
és az európai uniós védjegybejelentések száma.
Emellett a magyar bejelentők több mint 10 százalékkal több európai szabadalmi
bejelentést nyújtottak be, mint az előző évben.
Büszkék lehetünk erre az eredményre, ugyanis a hazai innovációs ökoszisztéma
tudatosodására mutat rá. Viszont feladatunk továbbra is az, hogy a megszokott
szakértelemmel, az ügyfeleink maximális támogatása mellett végezzük munkánkat,
és ezzel a magyar gazdaság egyik alappillérévé tegyük a szellemi tulajdont.

Pomázi Gyula
elnök

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ø

Ügyfélközpontú
hatóság

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH vagy
hivatal) a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek
az oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati
főhivatal. Tevékenysége kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői
jog területére, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységek
minősítésére, továbbá olyan eljárásokra, mint a korai fázisú
(startup) vállalkozások és az azokat támogató vállalkozások
nyilvántartásba vétele. Az SZTNH a kormány irányítása alatt áll,
törvényben meghatározott felügyeletét 2018. május 22-től
Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter látja el.

Az SZTNH a legrégebb óta innovációval
foglalkozó magyar hatóság, elődszervezeteként
125 évvel ezelőtt, 1896. március 1-jén jött létre
a találmányi szabadalmakról szóló XXXVII.
törvénycikk alapján a Magyar Királyi Szabadalmi
Hivatal, amely az Osztrák-Magyar Monarchia első
önálló nemzeti hatósága volt. A hivatal 125 éve
látja el alapfeladataként a kreatív magyar szellemi
alkotások védelmét.

1896
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2020

A 2020-as év a hivatal számára is rendhagyó módon zajlott.
A munkavégzést a COVID-19 járványhoz is igazodva,
a veszélyhelyzeti kormányzati intézkedéseknek megfelelően
úgy alakította ki, hogy az ügyfelek és a hivatali
munkatársak számára egyaránt biztonságos legyen.
A munkaszervezést az ügyintézés és munkavégzés megváltozott
rendjének kialakítása, valamint az új körülményekhez való
rugalmas alkalmazkodás határozta meg.

§

A 125 évnyi hagyomány által támasztott elvárásoknak
megfelelően, a veszélyhelyzetből adódó rendkívüli körülmények
ellenére az SZTNH 2020. évi tevékenységét változatlanul magas
színvonalon, az ügyfélközpontúság előtérbe helyezésével,
hatékonyan látta el. A hivatal az ISO 9001:2015 minőségirányítási
és az ISO/IEC 27001:2013 információbiztonság-irányítási
szabvány követelményei szerint működik, amit az SGS Hungária
Kft. független tanúsító szervezet által 2020 végén lefolytatott
felülvizsgálati audit is bizonyított.

1

Iparjogvédelmi
hatósági
tevékenység

A világjárvány ellenére a nemzeti
úton benyújtott bejelentések
száma 2020-ban szinte mindegyik
oltalmi forma esetében szerény
mértékben, de növekedett
az előző évhez képest.

2020
Az elektronikus úton
érkezett beadványok
száma 2020-ban
havi bontásban

1061

1157

1194 1191

1207
1184
1157
1148
998

666
A 2019-ben az iparjogvédelmi tevékenység terén megindult növekedési
trendet tehát nem vetette vissza a pandémia,
ami a korábbi évek K+F ráfordításainak hatásaira enged következtetni.
Az eredmények is azt mutatják, hogy a hazai gazdaság innovatív
szereplőiben egyre jobban tudatosul, hogy a versenyképesség kulcsa
a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység mellett a fejlesztési
eredmények szellemitulajdon-jogának védelme.

+1,3%
+1,8%
+4,5%
+22,6%
+2,4%

2020-ban a nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések
száma 1,3 százalékkal, a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelmek
száma 1,8 százalékkal, a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma
4,5 százalékkal, a bejelentésben foglalt minták száma 22,6 százalékkal,
továbbá a védjegybejelentések száma 2,4 százalékkal növekedett
az előző évhez képest.

A járvány elhúzódása és kiterjedtsége miatt a nemzetközi előrejelzések
visszaeső bejelentésszámot prognosztizálnak, illetve már 2020-ban
jelentkeztek az első negatív jelek Magyarországon is a külföldi jogosultak
hazánkba irányuló ügyei terén. Az európai szabadalmak magyarországi
hatályosítása iránt a hivatalhoz érkezett kérelmek száma a korábbi
évekkel ellentétben 2020-ban kivételesen 11 százalékkal csökkent.
A járvány okozta korlátozások (postai forgalom, hivatalbezárás)
következtében a védjegyek nemzetközi lajstromozására szolgáló,
a WIPO által adminisztrált, úgynevezett madridi rendszerben
a Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegybejelentés és utólagos
területkiterjesztés iránti kérelmek száma 27 százalékkal maradt el
az előző évitől.
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434 455

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

A COVID-19 járvány pozitív hozadéka volt a digitális hivatallá válás
útján való előrelépés. Az SZTNH a pandémia idején az ügyfeleket
a már korábban kialakított elektronikus ügyintézés
(pl. elektronikus bejelentések, elektronikus kapcsolattartás)
és egyéb szolgáltatások (pl. adatbázisok használata) felé irányította.
Nemcsak a beadványok, megkeresések terén nőtt
az elektronikus lehetőségek használata, de az oktatás-képzés,
a belföldi rendezvények esetében is sikerült megvalósítani az online
térre való sikeres áttérést.
A digitálisan, illetve a hibrid formában megtartott események
olyan eredményesek voltak, hogy az online csatornákon keresztül
a korábbi évekhez képest sokkal több résztvevőhöz tudta eljuttatni
a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tartalmait a hivatal.

11.

12.

1/1

Magyarországon
hatályos főbb oltalmak
A hazánkban hatályos oltalmak gazdasági jelentőségét
az adja, hogy a magyar piac minden szereplőjének –
a belföldi kkv-któl kezdve, a kutatóintézeteken keresztül,
a magyar gazdákon át a hazánkban tevékenykedő
multinacionális vállalatokig – ezekre a monopoljogokra
figyelemmel célszerű termelő-, értékesítési és kutatófejlesztő tevékenységet folytatnia Magyarország
területén, mert különben bitorlást követnek el.
Ez a folyamatosan növekvő számú monopoljog élénkíti a piaci
versenyt, előmozdíthatja a technológiatranszfert, a kutatásfejlesztési együttműködéseket és a licenciakereskedelmet, ösztönözheti
a befektetéseket, valamint alkalmas az üzleti és befektetői bizalom
erősítésére az amúgy magas kockázattal működő csúcstechnológiai
ágazatokban is.
A Magyarországon hatályos oltalmak 2020 végén mért száma az előző
évihez képest tovább emelkedett, túlnyomórészt a hazánkban hatályos
európai és közösségi oltalmak számának növekedése következtében..
Ezzel egyidejűleg a nemzeti úton és a nemzetközi együttműködések
keretében megadott, hatályos oltalmak állományában az előző évivel
azonos számú vagy kisebb mértékű változás volt regisztrálható.

A Magyarországon
hatályos szabadalmak
száma 2020 végén

33 566 volt,
1608-cal,
azaz 5 százalékkal
volt több az előző év
véginél (31 958).

Ezen belül a hazánkra
hatályosított európai
szabadalmak száma
a 2019. évi 29 749-ről
7 százalékkal
(2121-gyel)

31 870 -re
emelkedett.

Miközben a nemzeti úton
megadott szabadalmak
száma 2209-ről

1696-ra

(513-mal) csökkent.

A hatályos európai szabadalmak számának növekedése 2010
és 2020 között közel négyszeres volt, ezen időszakon belül
2015 és 2020 között pedig több mint 80 százalékos.
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+80%

1

A Magyarországon is hatályos közösségi növényfajtaoltalmak száma meghaladta a 29 ezret,
ami 3 százalékkal volt több az előző évinél.
A nemzeti növényfajta-oltalmak száma is növekedett,
az előző évi 119-cel szemben 2020 végén 167 volt hatályban.

A Magyarországon hatályos
főbb oltalmak száma 2020 végén

80 017
Nemzetközi
(madridi rendszer
szerinti) védjegyoltalom

54 251
A nemzeti védjegyoltalmak száma az előző évekkel
azonos, 54 ezres nagyságú volt.

Az európai uniós védjegyrendszer elszívó hatása, továbbá a világjárvány
okozta korlátozások miatt a hatályos nemzetközi (madridi rendszerű)
védjegyek állománya az elmúlt években lassan csökkent, a 2019. évi
83 ezerről 80 ezerre, azaz 4 százalékkal mérséklődött.

Nemzeti
védjegyoltalom

31 870
Hazánkra hatályosított
európai szabadalom

A több országra védjegyoltalmat szerezni kívánó külföldi bejelentők már
évek óta növekvő számban választják az Európai Unió teljes területére
oltalmat biztosító európai uniós védjegyet (EU Trade Mark, EUTM).

Ennek következtében tovább növekedett a hazánkban is
hatályos európai uniós védjegyek állománya, ami már
1,8 milliós nagyságrendű.
A hatályos nemzeti formatervezési minták
száma 3075 volt 2020 végén.
A külföldi székhelyű bejelentők a magyarországi jogszerzés céljából
jellemzően az európai uniós utat választják és az Európai Unió
Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (European Union Intellectual Property
Office, EUIPO) szereznek hazánkra is kiterjedő hatállyal közösségi
mintaoltalmat (Registered Community Design, RCD).

837
Nemzeti úton megadott
használatiminta-oltalom

344*

167
Nemzeti úton megadott
növényfajta-oltalom

Kiegészítő oltalmi
tanúsítvány (SPC)

1 696

Nemzeti úton megadott
szabadalom

3 075
Nemzeti úton megadott
formatervezésimintaoltalom
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*A 344 kiegészítő oltalmi tanúsítvány közül 279 szabadalom oltalmi ideje
még nem járt le, továbbá 65 esetben az SPC van már hatályban.

1/2

Szabadalmi hatósági
tevékenység

A nemzetközi szabadalmi együttműködés alapját képező

Szabadalmi Együttműködési Szerződés
(Patent Cooperation Treaty, PCT)

keretében a világ csaknem bármely országára kiterjedően
indítható – egyetlen bejelentés benyújtásával – szabadalmi
(vagy használati minta) bejelentés.

A nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések száma
évről évre emelkedik, aminek eddig a COVID-19
világjárvány sem szabott gátat:
2020-ban 275,9 ezer ilyen bejelentést regisztrált a Szellemi Tulajdon
Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO),
ami a 2019. évit 4 százalékkal múlta felül. Ezeknek csak csekély
hányada eredményez az eljárás későbbi szakaszában
Magyarország területére is kiterjedő oltalmat.

+4%
275 900
nemzetközi szabadalmi
(PCT-) bejelentés

Európai szabadalom megszerzésére az Európai Szabadalmi Egyezmény
(ESZE, European Patent Convention, EPC) alapján 38 szerződő
tagállamban van lehetőség.

Az Európai Szabadalmi Hivatal
(ESZH, European Patent Office, EPO)
által a HU megjelöléssel megadott európai
szabadalmak száma 2020-ban

132 451 volt.

Az Európai Szabadalmi Egyezményhez

való 2003-as csatlakozás óta a külföldi szabadalmi
bejelentők a korábbiakkal ellentétben már nem a PCT-rendszeren
keresztül, az úgynevezett nemzeti szakaszba léptetéssel, vagy
közvetlenül a hivatalhoz benyújtva igényelnek szabadalmi oltalmat
Magyarországra, hanem jellemzően az európai utat választják,
és az ESZH által megadott európai szabadalmaik magyarországi
hatályosítását kérelmezik. Ezeknek az úgynevezett hatályosítási
kérelmeknek a számbeli növekedése megállt, a 2020-ban beérkezett

5102 kérelem

11 százalékkal maradt el a 2019-es mennyiségtől.

Európai szabadalmak
magyarországi hatályosítása
iránti kérelmek száma
4342

2016
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4801

2017

5225

2018

5723

2019

5102

2020

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi
bejelentések tartalmazzák

A nemzeti úton érkezett bejelentések 94 százaléka, azaz 428 bejelentés
származott hazai székhelyű, illetve lakóhelyű ügyfelektől.
A bejelentések 65 százaléka úgynevezett egyéni bejelentés
volt (magánszemélyek által benyújtott), 35 százaléka pedig
intézményi bejelentőktől (jogi személyek) érkezett.

egyfelől a hazai eredetű
szabadalmi bejelentéseket,

másfelől az SZTNH-hoz közvetlenül
benyújtott külföldi bejelentéseket,

valamint a nemzeti szakaszba
lépett PCT-bejelentéseket.

+1,3%

hazai
A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma 2020-ban

456 volt,

ami közel 1,3 százalékkal haladta meg az előző évit,
azaz a bejelentésszám a 2019-essel azonos nagyságrendű volt.
A 2018. évi mélypontot (443) követően tehát valamelyest

megfordult a nemzeti úton benyújtott bejelentések
számának csökkenő trendje, és azóta lassú növekedésbe
váltott, amit a világjárvány sem állított meg.

Noha a szabadalmi bejelentések 42 százaléka változatlanul
személyesen, „kézben” benyújtva érkezett a hivatalhoz,
a 2020-as pandémiás évben megnövekedett az elektronikusan
benyújtott szabadalmi bejelentések aránya, amely már elérte
a 39 százalékot.

42%
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94%

39%

65%
egyéni

A szabadalmi területen a nemzeti úton
indított eljárások közül

A függőben levő nemzeti szabadalmi ügyek számát 7 százalékkal,

810 ügyre sikerült csökkenteni.

563 ügy fejeződött be 2020-ban.

A befejezett szabadalmi eljárások mintegy hatoda
zárult a nemzeti szabadalmat megadó döntéssel.

A bejelentéseknek tehát csak egy kisebb része bizonyult
szabadalomképesnek.

A szabadalom megadására irányuló eljárás keretében a hivatal

290 újdonságkutatási jelentést készített.

A befejezett
nemzeti szabadalmi ügyek

5%-a 38%-a 33%-a 7%-a
elutasítással

visszavonással

lemondással

17%-a

díjfizetés hiánya
miatti megszűnéssel

130 esetben készített a hivatal írásos véleménnyel
kiegészített újdonságkutatási jelentést, amelyek közül
az ügyfelek 76-ot gyorsítottan igényeltek.
A 2019 májusa óta nyitva álló, angol nyelvű szabadalmi
leírás és igénypontok alapján kérhető írásos véleményt
5 esetben kértek az ügyfelek 2020-ban.
A nemzeti úton benyújtott, befejezett szabadalmi
bejelentések esetében a szabadalom megadására irányuló

eljárás átlagos bruttó átfutási ideje*
2020-ban

megadással

30,8 hónap

volt, ami 9 százalékkal rövidebb ügybefejezést jelent.

Az ügyek átlagos nettó átfutási ideje
pedig 25 hónapról

21,5 hónapra,

azaz 14 százalékkal mérséklődött.
Amennyiben a bejelentőnek érdeke fűződik
az eljárás gyorsításához, díjmentesen kérelmezheti
a korábbi közzétételt, de az ügyfelek általában
nem élnek ezzel a lehetőséggel. Az ügyek többségében
ugyanis az oltalmazni kívánt megoldás idő előtti
nyilvánosságra hozatala ellentétes a bejelentő érdekével
(pl. a piacra lépésre való felkészülés folyamata miatt).

zárult.
Nemzeti szabadalmi
hatósági eljárások

456

Bejelentés
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234 563
Közzététel

Ügybefejezés

94

Megadás

810

Folyamatban
lévő ügyek

*A bruttó átfutási idő a bejelentési nap és az ügy befejezése közötti időtartamot
mutatja. Amennyiben ezt csökkentjük a bejelentőnek a felhívásokra adott
válaszok elkészítéséhez rendelkezésére álló idővel, megkapjuk az átlagos nettó
átfutási időt. Ezek az átfutási idők tartalmazzák a törvény szerint a közzétételig
kötelezően kivárandó 18 hónapos várakozási időtartamot is.

A Magyarországon hatályos – nemzeti úton megadott és hatályosított európai

A Magyarországon hatályos, 33 ezret meghaladó számú szabadalmi
oltalom közül a szakterületek szerinti megoszlás tekintetében

szabadalmak jogosultjainak döntő hányada
(97 százaléka) évek óta külföldi székhelyű,

–

– az előző évekhez hasonlóan −

a gyógyszeripari szabadalmak álltak az első helyen.

a magyar jogosultak aránya 3 százalék. A magyar gazdaságban jelen lévő,
ezért Magyarországon hatályos szabadalommal rendelkező külföldi jogosultak
– az előző évekhez hasonlóan – legnagyobb arányban
amerikai egyesült államokbeli (24%) és németországi (19%)
székhellyel rendelkeztek. Őket követték a svájci (7%), a francia (6%),
a japán (5%) és az olasz (5%) székhelyű jogosultak.

Mind a nemzeti úton megadott, mind a hatályosított európai
szabadalmak tekintetében ez a szakterület volt a listavezető.
Erős koncentrációt jelez, hogy a hazánkban hatályos szabadalmak

34 százaléka erre az egy ágazatra összpontosult.

Ezt követte az egyéb berendezés kategória 11 százalékos
és a műszerek szakterület közel 9 százalékos részaránnyal.

Az öt legnépszerűbb technológiai terület adta
a hatályos szabadalmak

70 százalékát.

TOP5

70%

18 | 2020 SZTNH

A Magyarországon hatályos
szabadalmak száma a legnépszerűbb
szakterület szerint

11 455
3 783
3 066
2 666
2 433

Gyógyszerek
Egyéb berendezés
Műszerek
Vegyészet

(kivéve gyógyszer)

Fém termék

(kivéve gépek)

TOP10 származási ország

24%
19%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%

Amerikai Egyesült Államok
Németország
Svájc
Franciaország
Japán
Olaszország
Egyesült Királyság
Hollandia
Magyarország
Ausztria

Ezek az arányok összhangban
vannak a gazdaság szerkezeti
adottságaival, a hazánkba irányuló
importáru-forgalommal és külföldi
működőtőke-beáramlással.

TOP 10

Magyarországon legtöbb hatályos
szabadalommal rendelkező jogosult

1.
2.
3.
4.
5.

QUALCOMM Incorporated (US)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (SE)
Philip Morris Products S.A. (CH)
BASF SE (DE)
Novartis AG (CH)

6.
7.
8.
9.
10.

Magyarországon hatályos szabadalmak korfája

LG Electronic Inc. (KR)
Apple Inc. (US)
Huawei Technologies Co. (CN)
Bayer Intellectual Property GmbH (DE)
F. Hoffmann-La Roche AG. (CH)

összes
európai
nemzeti

A hatályos szabadalmak korfája szerint a nemzeti úton megadott
oltalmak esetében a 18-20 éves szabadalmak száma a legtöbb,
amelyek oltalmi ideje néhány éven belül lejár, míg a hatályos európai
szabadalmi oltalmaknál a 7 éves szabadalmak száma a legmagasabb.
A hatályosított európai szabadalmak esetében még nincs a teljes oltalmi
időt elérő (20 éves) szabadalom.

A legtöbb hatályos, nemzeti úton megadott szabadalmi
oltalommal rendelkező három jogosult

20
19

a BAYER csoport tagjai mellett a Richter Gedeon (53 db) és az EGIS (41 db) voltak.

18

A magyarországi székhelyű jogosultak közül
a legtöbb, Magyarországon hatályosított
európai szabadalommal

17
16
15

a Richter Gedeon Nyrt.,

14
13

az EGIS Gyógyszergyár Zrt.

év

és a Pécsi Tudományegyetem
rendelkezett 2020-ban.

12
11
10
9

A hazai egyetemek és kutatóintézetek
64 hatályos szabadalommal

8
7

rendelkeztek, amiből 49 a nemzeti eljárásban
megadott szabadalom és 15 a hazánkban hatályosított
európai szabadalom. A legtöbb hatályos szabadalommal
rendelkező felsőoktatási intézmény a Pécsi
Tudományegyetem (14 szabadalommal),
a Szegedi Tudományegyetem (12 szabadalommal)
és a Miskolci Egyetem (5 szabadalommal).

6
5
4
3
2
1

1. Pécsi Tudományegyetem
2. Szegedi Tudományegyetem
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3. Miskolci Egyetem
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1/3

Használatiminta-oltalmi
hatósági tevékenység

A hivatal

272 eljárást zárt le,

95%

elutasítás

amelyekből 132 bejelentés megfelelt az oltalmazhatósági
kritériumoknak, és megadással zárult, továbbá
114 ügy megszűnéssel és 26 elutasítással fejeződött be.

Az ügyek ütemes elbírálásának köszönhetően 2015 óta
A használatiminta-oltalmi bejelentések száma csökkent 2020-ban:
a hivatal összesen 227 használatiminta-oltalmi bejelentést fogadott,
ami 11 százalékkal maradt el az előző évitől, 28 bejelentéssel kevesebb
érkezett, mint 2019-ben.

26

2020 végén volt a legalacsonyabb
a folyamatban levő (függő) ügyek száma,

114

132

ügymegszűnés

megadás

azaz az év végén 185 ügy lezárása nem történt még meg,
ami 17 százalékkal kevesebb az előző évinél.

A nemzeti úton benyújtott bejelentések
-a hazai,
több mint 4 százaléka pedig külföldi bejelentőktől származott.
A nemzeti szakaszba léptetett PCT-bejelentések száma 1 ügyre
korlátozódott. A használatiminta-oltalmi bejelentések kétharmada
(67%) még mindig kézben benyújtva érkezett, az elektronikus
bejelentések száma 22 százalékot, az egyéb úton (postán, terminálon
és faxon) érkezett bejelentéseké pedig 11 százalékot tett ki.

67% -a egyéni bejelentőktől,

A hazai eredetű bejelentések kétharmada,

A hivatalhoz 2020-ban beérkezett és befejezett

3,36

ügyek nettó átlagos átfutási ideje
hónap volt,

-0,54
hónap

ami 0,54 hónappal rövidebb a tavalyi adatnál (3,9 hónap).

33 százaléka pedig intézményi bejelentőktől származott.

837

2020 végén
nemzeti használatiminta-oltalom volt hatályban,
ami az előző évivel csaknem azonos (835) mennyiséget jelent.
A hivatal folytatta – a szabadalmi eljárás mintájára –
a használatiminta-oltalmi eljárás módszertani útmutatójának
kidolgozását annak érdekében, hogy a hivatalban egységes – de az
adott esetben meglévő szakterületi sajátosságokat szem előtt tartó –,
azonos elveken alapuló eljárási rend jöjjön létre, így az ügyfelek
hiánypótló fejezetekhez juthattak hozzá a honlapon.
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1/4

Kiegészítő oltalmi
tanúsítványok

1/5

Növényfajta-oltalmi
hatósági tevékenység

A hivatalhoz nemzeti úton 2020-ban 26 növényfajta-oltalmi
bejelentés érkezett. Az év végén 167 nemzeti úton megadott
növényfajta-oltalom volt hatályban.
A Közösségi Növényfajta-hivatal (Community Plant Variety Office,
CPVO) adatai szerint 2020 végén 29 062 közösségi oltalom volt
hatályban az EU-ban, így Magyarországon is,
ami 3 százalékkal több az előző év véginél.
A kiegészítő oltalmi tanúsítvány
(Supplementary Protection Certificate, SPC)

a szabadalmi oltalommal védett gyógyszer
vagy növényvédőszer szabadalmi oltalmi
idejének meghosszabbítására szolgál.

2020-ban 57 SPC iránti kérelem érkezett a hivatalba,
ami az előző évivel közel azonos mennyiséget (56) jelent.

A 344

megadott (érvényes) kiegészítő oltalmi tanúsítvány közül

65 esetében az alapszabadalom oltalmi ideje
már lejárt, azt az SPC védi,

279 esetben viszont az oltalmi idő
még nem kezdődött el.

1/6

Közegészségügyi
kényszerengedély

A koronavírus-járvány miatt
a 2020-ban fennálló egészségügyi
válsághelyzethez kapcsolódóan

2020. december 31-ig három közegészségügyi
kényszerengedély iránti kérelem érkezett
az SZTNH-hoz, amelyekben ugyanarra az egészségügyi
termékre, egy meghatározott gyógyszer hatóanyagára
kérték a kényszerengedélyek megadását
– az azt oltalmazó három szabadalom tekintetében.
A hivatal – a törvényben előírt módon –
soron kívül kezelte és bírálta el a három kérelmet,
így rövid határidőn belül meghozta a határozatokat.
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1/7

Formatervezésiminta-oltalmi
hatósági tevékenység
Az EUIPO adatai szerint a közösségi formatervezésiminta-oltalmi
(design oltalom) bejelentések száma évről évre emelkedik.
A Magyarországra is kiterjedő hatállyal benyújtott

+8%
+3%

közösségi bejelentések száma 2020-ban több mint
ezer,

30
az azokban foglalt minták száma pedig több mint
99 ezer.

Az előző évihez képest a közösségi bejelentések száma
8 százalékkal, a benyújtott minták száma pedig 3 százalékkal
növekedett. Az adatok szerint egy közösségi bejelentésben
átlagosan 3,2 minta volt.
A külföldi székhelyű bejelentők a magyarországi jogszerzés miatt
jellemzően elsősorban az európai uniós utat választják,
és az EUIPO-nál szereznek közösségi mintaoltalmat.
A magyar bejelentők által 2020-ban benyújtott közösségi
minták száma is jelentősen nőtt, 679 volt, ami

52% -kal haladta meg az előző évit.
233
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A legnagyobb bejelentő a Julius K9, amely
közösségi mintával rendelkezett.

A hivatalhoz 2020-ban 139 nemzeti formatervezésimintaoltalmi bejelentés érkezett, amely 526 mintát foglalt magában,
azaz egy bejelentésre átlagosan 3,7 minta jutott.

A nemzeti úton benyújtott formatervezésimintaoltalmi bejelentések száma

+4,5 százalékkal,

a bejelentésekben foglalt minták száma pedig

+22,6 százalékkal

növekedett az előző évihez képest. A bejelentések többségét,
51 százalékát elektronikus úton nyújtották be, 18-18 százaléka
postán, illetve személyesen benyújtva, továbbá 13 százaléka
terminálon keresztül érkezett.

A nemzeti úton benyújtott
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések
jellemzően egyéni bejelentőktől származtak.
Az összes bejelentés 97 százaléka hazai bejelentőktől
érkezett, és 87 százalékát egyéni bejelentők nyújtották be.
A legtöbb formatervezési mintát 2020-ban három egyéni
bejelentő nyújtotta be (44).
2020 végén 3075 nemzeti formatervezésiminta-oltalom
volt hatályban, 9 százalékkal kevesebb az előző évinél.
A hatályos mintaoltalmak korfája a 17. évnél tetőzik.

1/8

Védjegyhatósági
tevékenység
A világjárvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések,
fennakadások és az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó
változások kedvezőtlenül befolyásolták a védjegyek nemzetközi

lajstromozására szolgáló, a WIPO által adminisztrált rendszerben (a Madridi
Megállapodás és Jegyzőkönyv keretében) érkezett, Magyarországot megjelölő
nemzetközi védjegybejelentések és utólagos területkiterjesztések iránti kérelmek
számát, amely 1243 volt, 27 százalékkal elmaradva az előző évitől.
A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben 1317 nemzetközi védjegybejelentés
meghirdetése történt meg, ami közel 30 százalékkal kevesebb az előző évinél.
A hivatal 1465, Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegybejelentés és utólagos
területkiterjesztés vizsgálatát végezte el, és

25

2020 végén 397 nemzetközi védjegybejelentési ügy volt folyamatban,
52 százalékkal kevesebb, mint az előző évben. A nemzetközi védjegybejelentések
és utólagos területkiterjesztésekkel kapcsolatos

2,1

Nemzetközi
(madridi rendszer szerinti)
védjegyeljárások

80 017
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300

397

Hatályos
védjegyek

1243

bejelentés

lajstromozás
(megadás)

176 ezer

1317

meghirdetés

folyamatban
lévő ügyek

1344

A Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv keretében külföldre irányuló,

ami a 2020 második felében a gyógyszergyáraktól érkezett bejelentéseknek
köszönhető. A 2019-ben mért 197 nemzetközi védjegybejelentéshez képest
2020-ban 205 ilyen bejelentést továbbított a hivatal a WIPO Nemzetközi Irodája felé.

1200

600

Az SZTNH-hoz a nemzetközi védjegyekkel kapcsolatban 20 felszólalás érkezett
2020 folyamán. A nemzetközi védjegyek megszűnésének megállapítására irányuló
kérelmek száma összesen 4 volt.

4%

1500

900

1344 esetben elismerte az oltalmat, tehát a megadások száma
százalékkal múlta alul a 2019. évit.

hazai bejelentőktől származó nemzetközi védjegybejelentések
és utólagos területkiterjesztések száma
-os növekedést mutatott,

ügyek átlagos átfutási ideje kedvezően alakult,
átlagosan az előző évi 2,6 hétről
hétre csökkent.

1465

ügybefejezés

A Magyarországra is kiterjedő hatállyal lajstromozott európai uniós védjegyek száma
évről évre növekszik. Ezt a trendet a COVID-19 járvány sem törte meg.
Magyarországra is kiterjedő hatállyal 2020 folyamán több mint

európai uniós védjegybejelentést nyújtottak be az EUIPO-hoz,
10,2 százalékkal többet, mint 2019-ben.
Összesen 153 ezernél több európai uniós védjegyet lajstromoztak 2020-ban,
ami 9 százalékkal múlta felül az előző évi értéket.

8

A külföldre irányuló, növekvő magyar eredetű
védjegybejelentői aktivitást jelzi,

350

hogy a hazai bejelentők 2020-ban 837 európai uniós
védjegybejelentést nyújtottak be az EUIPO-hoz,
ami 11 százalékkal haladta meg a 2019. évi mennyiséget.

3 988

külföldi
bejelentő

686 magyar eredetű európai uniós védjegy
+13%
lajstromozása történt meg 2020-ban, ami
-kal volt több az előző évinél.

A nemzeti úton benyújtott
védjegybejelentések száma 2020-ban
volt, ami 2,4 százalékkal,
közel 100 bejelentéssel több
az előző évinél. Ezek közül 3 638 bejelentés
magyar bejelentőktől érkezett, 2,3 százalékkal
több, mint 2019-ben, további 350 bejelentést
pedig a külföldi bejelentők nyújtottak be
közvetlenül az SZTNH-hoz.

3 638
magyar
bejelentő

Az oltalmi formák közül
leginkább a védjegybejelentések
területén hódított teret
az elektronikus ügyintézés.

A magyar bejelentők közül
a legtöbb európai uniós védjeggyel
(84)

(93)

az URSA
SALGOTARJAN
GLASS

(73)

a Richter
Gedeon

és a Zwack
Unicum
rendelkezett.

Az előző évi 45 százalékkal szemben
2020-ban már a védjegybejelentések

60% -át elektronikus úton nyújtották

SZTNH
Ezen kívül a hazai védjegybejelentők
a Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv keretében

205 nemzetközi védjegybejelentést
tettek, ami
+18% -kal múlta felül az előző évit.
Magyar eredetű (hazai)
védjegybejelentői aktivitás
2019–2020

3 638

766

174

205

2019

2020

Az elmúlt öt év alatt az elektronikus út használata megtízszereződött.
Az elektronikus ügyintézés esetében a nemzeti védjegybejelentéseket 2019.
január 1-jétől kizárólag a TM e-Filing rendszer használatával lehet benyújtani.
A fentiekkel párhuzamosan a korábbi egyharmaddal szemben negyedére
csökkent a személyesen, „kézben” benyújtott bejelentések száma.

2411

Elektronikusan benyújtott
védjegybejelentések
(2015–2020)

EUIPO

WIPO
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3 555

be az ügyfelek a hivatalhoz.

1134

837

1389

1600

1756

256
2019

2020

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8
91%

61%

A nemzeti úton tett védjegybejelentések
-a magyar ügyfelektől érkezett,

intézményi

a korábbi évekhez hasonlóan.
A belföldiek bejelentési aktivitása

+2,3% -kal volt magasabb

TOP5 Nemzeti védjegybejelentésekben
39%

leggyakrabban megjelölt áruosztályok

a korábbi évekhez hasonlóan a következők voltak

egyéni

1032

az előző évinél.

979 Nevelés, szakmai képzés, sport (41.)

A hazai bejelentők 61 százaléka intézményi,
39 százaléka pedig egyéni bejelentő volt.

494 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények (5.)

2020-ban a legtöbb nemzeti védjegybejelentést
(72)

a Richter
Gedeon Nyrt.

74%

(55)

az EGIS
Gyógyszergyár Zrt.

(30)

a Tolnagro
Kft.

(22)

a SáGa
Foods Zrt.

(14)

és a PQ
Partners Limited
nyújtotta be.

A védjegykutatások, illetve kutatási jelentések elkészítéséhez használt rendszerre
visszavezethetően a meghirdetések száma (2580) elmaradt a 2019. évitől.
Az SZTNH 3962 ügyet zárt le, ami az előző évivel közel azonos mennyiséget
jelent. Az ügybefejezések közül továbbra is a lajstromozások domináltak:

az ügyek közel háromnegyede,
-a az oltalom megadásával zárult le.

Az év végén még folyamatban (függőben) lévő ügyállomány 2513 volt,
az előző év végihez hasonló nagyságrendű. Az ügyfeleknek lehetősége
van az ügyintézési eljárás gyorsítására az úgynevezett gyorsított eljárások
és a különleges gyorsított eljárások keretében.

154
3

Az év folyamán a hivatalba összesen 77 gyorsított és 77 különleges
gyorsított eljárásra vonatkozó kérelem érkezett, így összesen
bejelentés vizsgálatát végezte el ebben az eljárási rendben.
Az elmúlt évtizedben még sosem volt ilyen rövid az átlagos átfutási idő,
mint 2020-ban. A nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárás

átlagos bruttó ügyintézési ideje átlagosan mintegy
héttel, 24,5 hétre lecsökkent, ami az előző évi kedvező szintnél
még 10 százalékkal gyorsabb ügyintézést tett lehetővé.

A nemzeti úton benyújtott
védjegybejelentések
átlagos ügyintézési ideje
(2018–2020)

2020
2019
2018

Reklámozás,
kereskedelmi ügyletek (35.)

24,5 hét

400 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (43.)

351 Tudományos és műszaki szolgáltatások (42.)
54 251

A hatályos nemzeti védjegyek száma
volt az év végén, ami az előző évek során állandósult
54 ezres nagyságrendnek felelt meg.

4000
3500

Nemzeti védjegy
lajstromozására
irányuló eljárások

bejelentés

3000
2500
2000
1500

2513

folyamatban
lévő ügyek

2955

27,4 hét
27,5 hét

3988

lajstromozás
(megadás)

1000
500

2580

meghirdetés

3962

ügybefejezés
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54 ezer hatályos védjegy kétharmadának (66%) magyar
A nemzeti védjegylajstromban szereplő több mint

székhelyű, illetve lakhelyű, 34 százalékának pedig külföldi volt
a jogosultja. A külföldi jogosultak döntően amerikai egyesült
államokbeli (14%), egyesült királyságbeli (3%) és németországi (2%)
székhellyel rendelkeztek.

A hatályos nemzeti
védjegyoltalmak
3500

A korábbi évekhez hasonlóan

a hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfáján
az első 10 évben lényegesen
magasabb a hatályos védjegyek száma,

3000

mint a következő ciklusokban megújítottaknál.

2500

TOP10 származási ország

A hazánkban hatályos nemzeti védjegyoltalmak
megoszlása a jogosultak származási országa szerint

66%
HU

2000
1500

1% Ausztria

1%

2% Japán
2% Svájc

1%

Hollandia

1% Koreai Köztársaság

Franciaország

2% Németország

3% Egyesült Királyság

1000
500
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

14% Amerikai Egyesült Államok

év

63

A legtöbb hatályos nemzeti védjeggyel rendelkező
jogosultak listáját két magyar gyógyszeripari cég vezeti.

TOP5 nemzeti védjegyjogosult

1. Richter Gedeon Nyrt. (1041 védjegy) (HU)
2. Egis Gyógyszergyár Zrt. (905 védjegy) (HU)
3. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (HU)
4. Mediaworks Hungary Zrt. (HU)
5. Philip Morris Brands Sárl (CH)
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Richter Gedeon
“TONOGEN”
1902

A nemzeti védjegylajstromban 2020 végén
százévesnél idősebb védjegy szerepelt.
A legidősebb védjegy 1895. július 26-i bejelentési nappal
a Panadol GmbH által benyújtott „ODOL” megjelölés.
A százévesnél idősebb védjeggyel rendelkező jogosultak
közé tartozik még például a Bayer 1899. évi „ASPIRIN”,
a GRUPA MASPEX Sp.z.o.o. Sp.k. 1899. évi „APENTA”,
az Aesculap AG. 1900. évi „AESCULAP”, a Daimler AG
1900. évi „DAIMLER”, valamint a Valvoline LLC 1902.
évi „VALVOLINE” megjelölése.

A legidősebb védjeggyel rendelkező
magyar jogosult a Richter Gedeon,

amelynek „TONOGEN” megjelölése
1902. november 19. bejelentési nappal
szerepel a lajstromban.

1/9

Földrajzi árujelzők
A forgalmazott termékek földrajzi eredetének azonosítására használható
földrajziárujelző-oltalom a termékek minőségi jellemzői és származási területük
között bizonyíthatóan létező kapcsolatra alapozva állhat fenn.

Az oltalom fellépési lehetőséget nyújt mindazokkal szemben,
akik az adott megjelölést jogosulatlanul használják.
Az úgynevezett Lisszaboni Rendszeren keresztül, 5 Magyarországot
megjelölő nemzetközi eredetmegjelölés lajstromozására irányuló bejelentés
érkezett 2020-ban.

20/1507

A mezőgazdasági termékekre
és az élelmiszerekre vonatkozó
hatályos európai uniós
földrajziárujelző-oltalmak
száma 2020 végén 1507 volt
– ebből 20 magyar eredetű.

38/1616

A borok uniós földrajzi
árujelzőinek száma az év
végén elérte az 1616-ot,
ebből 38 volt magyar eredetű.

8/242

A szeszes italokra vonatkozó
uniós földrajziárujelző-oltalmak
száma 2020 végén 242 volt,
ebből 8 magyar eredetű.

28/1014

A Lisszaboni Megállapodás alapján oltalom alatt álló,
hatályos nemzetközi eredetmegjelölések száma 1014,
amelyből 28 volt magyar eredetű.
Emellett 6 magyar eredetű megjelölés vizsgálata év végén
még folyamatban volt.
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K+F minősítési
Az SZTNH által ellátott K+F minősítési
hatáskör rendszer célja a kutatás-fejlesztési

A hivatal által kiállított határozat vagy
szakértői vélemény mind az ügyfelek,
mind az állam számára garanciaként
szolgál. Egy projekt K+F tartalmát
az SZTNH háromféle eljárásban
vizsgálhatja.

1

Hatósági eljárás
keretében kérhető
egy adott projekt
(előzetes)
K+F minősítése,

A vállalkozások és tanácsadó cégek

tevékenységgel összefüggő támogatások
és adóösztönzők igénybevétele területén
a jogbiztonság erősítése.

2
3

valamint
egy projektcsoport
minősítése.

A kérelmezőket a hivatal személyes konzultációk és online formában
tartott értekezletek mellett a projektleírásokra vonatkozó írásbeli
észrevételeivel is segítette. Ennek eredményeként kialakult a K+F minősítést rendszeresen
kérő vállalkozásoknál a beadványok megfelelő elkészítésének
jó gyakorlata.

233
Ezek mellett – más hatóságok
és bíróságok, valamint harmadik
személyek megkeresésére
– szakértői véleményt
készíthet egyes tevékenységek K+F-nek való
minősítéséről.

számítanak az SZTNH közreműködésére K+F tevékenységük megerősítésében,
amely 2020-ban kiegészült a K+F pályázatokban való részvételükkel.
A szakértői vélemények számának növekedése annak is köszönhető, hogy
a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kezelt, a kormány egyedi döntése
(EKD) alapján nyújtható kutatás-fejlesztési projekttámogatás odaítélésének
feltétele, hogy a támogatást igénylő projektjét a hivatal K+F minősítési eljárás
során kutatás-fejlesztésnek minősítse. Számos cég 2020-ban a szakértői
véleményezési eljárást választotta projektjük előzetes minősítése helyett.
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Az SZTNH K+F projektminősítéssel kapcsolatos határozatai és szakértői véleményei
kötelező elemei voltak a Pénzügyminisztérium Egészségipari Támogatási
Programjának, valamint a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Külpiaci Növekedési
Támogatás programjának K+F tevékenységet tartalmazó pályázatainak is.
Emellett folyamatban van a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
információtechnológiát tartalmazó projektjeinek az ellenőrzése.

Az SZTNH-hoz 2020-ban összesen
beadvány érkezett,
amelyben kutatás-fejlesztési tevékenység
minősítését kérték, ez az előző évhez képest

62% -os növekedést jelentett.

Ebből a projektminősítési
kérelmek száma

74,

míg a szakértői véleményt
kérők száma

157

volt.

a projektcsoportminősítés iránti
regisztrációs kérelmek
száma

2,

A projektminősítési kérelmek száma
a 2019-es adatokkal összevetve
42 százalékkal, a szakértői vélemények
iránti megkeresések száma
73 százalékkal növekedett.

Az elkészült projektminősítések
kérelmezőinek megoszlása
vállalatméret szerint (2020)

Az év folyamán lezárt 65,
előzetes projektminősítési ügy

91% -a minősült kutatás-fejlesztésnek.

12

mikrovállalkozás

13

Mindegyik kizárólag műszaki
szakterületet érintő ügy volt (beleértve
az infokommunikáció és IT területeket is),
2 projekt pedig érintett nem műszaki
tudományterületet is.

egyik sem

16

39

egyéb
vállalkozás

kisvállalkozás

(71%)

20

Az elkészült projektminősítések
közel háromnegyedének
kérelmezője kkv volt.

középvállalkozás

A korábbi évekhez képest elsősorban a vállalkozások kértek
a hivataltól szakértői véleményt, amelyet túlnyomó többségben a K+F

tevékenység ösztönzését szolgáló adókedvezmények érvényesítéséhez használnak fel.
A 157 szakértői vélemény készítése iránti megkeresésből

151 megkeresés ebből a körből érkezett,

3 megkeresést felsőoktatási intézménytől kapott a hivatal, míg az adóhatósági
megkeresések száma 2 volt. A hivatalnak 4 alkalommal kellett megjelennie
a bíróságon, amelyek során az SZTNH szóbeli állásfoglalását kérték a korábban
kiadott szakértői véleményekkel kapcsolatosan.

A hivatal
2020-ban
összesen
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149

szakvéleményt
készített el.

A feldolgozott ügyek

94%

-a minősült K+F-nek,

5 százalék esetében negatív szakvélemény született, és az ügyek 1 százaléka részben
minősült K+F-nek. A lezárt ügyek 98 százaléka műszaki szakterületről érkezett,
de a maradék 2 százalékban is érintett volt a műszaki szakterület, csak nem műszaki
elemekkel is rendelkeztek.

3/

Jogszabályok
előkészítése

A szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok megalkotásának
vagy módosításának előkészítésében és véleményezésében való
részvétel kiemelt hivatali tevékenység.
Az Európai Unió csatlakozott az eredetmegjelölések oltalmára
és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni
Megállapodás genfi szövegéhez, amely így

2020. február 26-án lépett hatályba.

Az SZTNH elkészítette a genfi szöveg és a közös végrehajtási
szabályzat szövegének magyar fordítását, továbbá
– az Igazságügyi Minisztériummal együttműködve – részt vett
a ratifikációs előterjesztés előkészítésében. A törvényjavaslat
a 2021 tavaszi ülésszakban kerül az Országgyűlés elé.

A szeszes italok földrajzi árujelzőinek
oltalmára vonatkozó rendelkezéseket

is tartalmazó (EU) 2019/787 rendelet 2019. május
24-én lépett hatályba. A rendelet rendelkezéseinek
nagy részét 2021. május 25-től kell alkalmazni,
de a földrajzi árujelzőkre vonatkozó egyes
rendelkezések már 2019. június 8-tól alkalmazandók.
Erre tekintettel szükségessé vált a védjegyek és
a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi
XI. törvény szeszes ital földrajzi árujelzőkre
vonatkozó rendelkezéseinek mielőbbi módosítása is.
A konkrét szabályokat a Lisszaboni Megállapodás
genfi szövegének ratifikációjára irányuló
előterjesztés tartalmazza.

3

A világjárvánnyal kapcsolatos
jogszabálymódosítások
A járványhelyzetre való tekintettel 2020 tavaszán digitális oktatásra álltak át
a magyar köz- és felsőoktatási intézmények. Nemzetközi visszhangot is kapott,
hogy az SZTNH kezdeményezésére az Igazságügyi Minisztériummal (IM) közös
kodifikációs munka eredményeként megszületett egy szükséghelyzeti
kormányrendelet, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oktatási célú
szabad felhasználásai alkalmazásának a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő
szabályairól [125/2020. (IV.16.) Korm. rendelet].

Az elfogadott jogszabály által nagyobb körben vált lehetővé
az online folytatott távoktatási tevékenységek során a szerzői jogi
védelem alatt álló művek felhasználhatóságának lehetősége,

2020 januárjában az SZTNH nyilvános
konzultációt kezdeményezett a nemzeti
formatervezésiminta-oltalmi rendszer
továbbfejlesztési lehetőségeinek
feltérképezése céljából.
Az uniós design szabályozás irányára vonatkozó konkrét elképzelések
ismeretében dönt majd a hivatal a formatervezési minták oltalmáról
szóló 2001. évi XLVIII. törvény esetleges módosításáról.

ezzel kibővítve az oktatás terén eddig rendelkezésre álló szabad felhasználási
eseteket. A rendelet később a szerzői jogi törvényt módosító törvényi
szintre is emelkedett.
Az SZTNH véleményezte a szabadalmi oltalom alatt álló találmányok belföldi
hasznosítására szolgáló közegészségügyi kényszerengedélyről szóló
kormányrendelet tervezetét, valamint a járványügyi veszélyhelyzet
megszűnését követően

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvényt (Szt.) hasonló
tartalommal módosító javaslatot.
A törvénymódosítás a tömeges megbetegedést okozó járvánnyal
szembeni hatékony fellépés érdekében a szabadalmi vagy kiegészítő
oltalom alatt álló, egészségügyi jellegű találmányokon alapuló termékek
megfelelő rendelkezésre állását kívánta megteremteni azzal, hogy
az egészségügyi termékek (pl. gyógyszerek, hatóanyagok, oltások),
a diagnosztikai eszközök (pl. tesztek) és az orvostechnikai eszközök
(pl. lélegeztetőgépek vagy azok alkatrészei) tekintetében

lehetőséget ad úgynevezett kényszerengedély kérelmezésére.
A 2020. június 18-án hatályba lépő rendelkezések értelmében
a közegészségügyi kényszerengedély megadásáról – erre irányuló kérelem
alapján, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(OGYÉI) igazolását figyelembe véve – az SZTNH dönt.
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A hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri
az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt zajló,
szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyeket
és szükség esetén részt vesz a magyar fellépés előkészítésében.
Az SZTNH feldolgozza az EUB döntéseket, amelyeket a hivatali
honlapon tesz közzé az EUB ítéletkereső adatbázisban.
https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/joggyakorlat/eub-iteletek-kereses
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Szerzői jogi
hatósági tevékenység

A bárki számára elérhető nyilvántartásban
(http://kjk.sztnh.gov.hu) 2020 végén a következő
egyesületek, illetve gazdasági társaságok szerepeltek:
Közös jogkezelő szervezetek
• ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
• DIGITALFILM Filmalkotók Magyarországi Digitális Jogkezelő Egyesület
• Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI)
• FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete
• HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület
• Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (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 Szövetsége

Független jogkezelő szervezetek
• CloudCasting Korlátolt Felelősségű Társaság
• MPLC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
• Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Informatikai Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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A jogkezelő szervezetek
nyilvántartási eljárást kezdeményeztek 2020-ban.
A közös jogkezelés felügyeletének körében évente egyszer, a független
jogkezelők esetében kétévente kötelező a hatósági ellenőrzés szabályai
szerint felügyeleti eljárást indítani. Az éves felügyeleti eljárásokat
minden évben a közös jogkezelő szervezetek éves beszámolóinak
a benyújtását (június 30., de 2020-ban a pandémiára való tekintettel
szeptember 30.) követően folytatja le a hivatal. A felügyelt szervezetek
az éves beszámoló megküldésére vonatkozó kötelezettségeiket
(egy kivételével) a megváltozott határidőre teljesítették. Az SZTNH
ellátta a közös és független jogkezelő szervezetek által fizetendő
felügyeleti díjjal kapcsolatos ügyintézéssel és a díjak nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat.

A díjszabás-jóváhagyási eljárás keretében a szerzői jogok
és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
2016. évi XCIII. törvény által előírt szeptember 1-jei határidőig

7 közös jogkezelő szervezet 21 díjszabást küldött

meg a hivatalnak a véleményezési eljárás lefolytatására.
Az igazságügyért felelős miniszter 13 díjszabást a véleményezési
eljárásban kialakult végleges formájukban 2020. november 24-én,
további 8 díjszabást pedig 2020. december 22-én hagyott jóvá.

4/
Az SZTNH jogalkotás-előkészítési
feladatainak egyik fontos elemét a digitális egységes
piacon a szerzői és szomszédos jogokról szóló európai
uniós irányelv (ún. DSM irányelv),

2006 óta az SZTNH által vezetett önkéntes műnyilvántartásba lehet
venni a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá
tartozó műveket és teljesítményeket. A kérelmek száma a kezdetektől
folyamatosan növekedett, az elmúlt években jellemzően évi
900 feletti szinten maradt.

947 önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelmet
fogadott a hivatal 2020-ban.

illetve a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint

2018. január 1-jétől lehetőség van az önkéntes műnyilvántartás teljes
körű elektronikus ügyintézésére, amelyet 2020-ban 402-en vettek
igénybe, vagyis

a televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére
alkalmazandó szerzői jogok gyakorlására vonatkozó irányelv

az elektronikus ügyintézést választók száma több
mint duplájára nőtt az előző évhez képest.

(ún. SatCab 2 irányelv) hazai jogba történő átültetésével kapcsolatos
konzultációs és kodifikációs munka képezte. A tagállamoknak 2021. június 7-ig
kell átültetniük a fent említett irányelvek rendelkezéseit a nemzeti jogukba.

A szolgáltatást a jogi képviselők és a gazdasági társaságok kötelesek
elektronikus úton igénybe venni, ugyanakkor a világjárvány
következtében bevezetett korlátozások miatt (pl. a lerövidített
ügyfélfogadási idő) az ügyfelek körében felértékelődött az elektronikus
ügyintézés lehetősége. 2018 óta az önkéntes műnyilvántartás iratait
naponta digitalizálják, így az azóta keletkezett iratanyag már
elektronikus úton, az e-kutatási felületen is elérhető.

A hivatal és az Igazságügyi Minisztérium

aktív előkészítő munkájának eredményeként hat, hazai érdekelti szervezettel
lefolytatott workshop (összesen 150 résztvevővel) és öt szomszédos
tagállam (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Románia)
képviselőinek meghívásával, az SZTNH által Budapesten megrendezett

regionális egyeztetés, továbbá két online tartott V4-es szakértői szintű

egyeztetés zajlott. Az egyeztetések folyamán létrejött szövegtervezetek
kapcsán két írásbeli nyilvános konzultáció is történt.

Önkéntes műnyilvántartásba
vétel iránti kérelmek
száma (2011-2020)
634
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Az árva művek olyan alkotások, amelyek felhasználása azért ütközik

nehézségbe, mert a művek jogosultja ismeretlen, vagy ismeretlen helyen
tartózkodik, és a felhasználó a jogszerű felhasználásra a szerzőtől nem tud
engedélyt kérni. Ennek a helyzetnek a megoldására az SZTNH hatósági
feladatává vált az árva művek felhasználásának engedélyezése. 2020 során
11 árva mű felhasználásának engedélyezése iránti kérelmet terjesztettek elő.
Ebből 9 építészeti alkotásokra irányult.
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Nemzetközi
szakdiplomácia

a világszervezet bizottságaiban, munkacsoportjaiban, jelentősebb
rendezvényein. A WIPO 60. közgyűléssorozatán (2020. május 7-8.)
az Általános Közgyűlés, a Párizsi Unió Közgyűlése és a Berni Unió
Közgyűlése egyhangúlag döntött

Daren Tangnak a WIPO főigazgatói posztjára történő kinevezéséről

A nemzetközi együttműködést az Európai Szabadalmi Egyezményből
(ESZE) és az európai uniós tagságból fakadó tagállami jogok
gyakorlása és kötelezettségek ellátása, a WIPO keretében folyó
nemzetközi szakmai tevékenység, az EUIPO-val folytatott
együttműködés, valamint a regionális és bilaterális
szellemitulajdon-védelmi együttműködések határozták meg.

Az Európai Szabadalmi Szervezetben az Igazgatótanács ülésein

az SZTNH képviseletében az elnök által vezetett, a műszaki elnökhelyettes
részvételével összeállított delegációk működtek közre. A hivatal munkatársai
közreműködtek az Igazgatótanács mellett működő bizottságok (Költségvetési
és Pénzügyi Bizottság, a Technikai és Ügyviteli Bizottság, a Szabadalmi Jogi
Bizottság) munkájában, és aktív szerepet vállaltak a 2020-ban indult
munkacsoportokban is, valamint részt vettek az Európai Szabadalmi Akadémia
nagyrészt online formában tartott továbbképzésein, szemináriumain.

Az SZTNH munkatársai rendszeresen részt vettek az Európai Unió Tanácsának
szellemi tulajdonért felelős munkacsoportjában, valamint az Európai Bizottság

mellett működő bizottságokban, szakértői üléseken és egyéb szakmai konferenciákon.
A hivatal a szellemi tulajdont érintő kérdésekben aktívan közreműködött a magyar
álláspontok kidolgozásában és képviseletében, amelyek közül a legfontosabb dosszié
az uniós szerzői jogi reformcsomag keretében kidolgozott irányelvjavaslatok voltak.

Az EUIPO-val folytatódott és elmélyült az intenzív együttműködés.

Az SZTNH vezetői részt vettek az EUIPO Igazgatótanácsának és Költségvetési
Bizottságának rendes ülésein, szakértő munkatársai pedig védjegyjogi és
formatervezésiminta-oltalmi kapcsolattartó üléseken, a Szellemi Tulajdoni Jogsértések
Európai Megfigyelőközpontjának (Observatory) plenáris és munkacsoport-ülésein
és számos szakmai rendezvényen.
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Az SZTNH ellátta Magyarország képviseletét a WIPO keretében
folyó nemzetközi együttműködésben, közreműködött

a 2020. október 1. és 2026. szeptember 30. közötti időszakra.
A hivatal aktívan részt vett a WIPO új főigazgatójának
megválasztásával kapcsolatos eljárásban, együttműködve
a genfi Állandó Képviselettel. Magyar szakdiplomáciai siker,
hogy a WIPO 61. közgyűléssorozatán (2020. szeptember 21-24.)

Horváth Zsuzsanna nagykövetet a WIPO Koordinációs
Bizottságának elnökévé választották.
A Lisszaboni Rendszer fejlesztésére létrehozott munkacsoport
(Working Group on the Development of the Lisbon System) harmadik,
online ülését 2020. november 2-3-án tartották. A munkacsoport egyik
alelnökévé dr. Baticz Csaba főosztályvezetőt választották.
A WIPO keretében a Szerzői és Szomszédos Jogi Állandó
Bizottság (SCCR) ülése egyszer, hibrid formában zajlott 2020.
november 16. és 20. között. A bizottság 40. ülésének levezető
elnöke Abdoul Aziz Dieng volt, aki mellett dr. Lábody Péter
főosztályvezető maradt a bizottság alelnöke a ciklus
hátralevő részére.

5/
Visegrádi Szabadalmi
Intézet A budapesti székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézetet

(a továbbiakban: VSZI) a négy visegrádi ország, a Cseh Köztársaság,
a Lengyel Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság
a szabadalmi együttműködés körében kormányközi szervezetként
hozta létre, amely 2016. július 1-jével kezdte meg működését.

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés

(Patent Cooperation Treaty, PCT) alapján tett nemzetközi szabadalmi
bejelentések esetében 2016. július 1-jétől az Európai Szabadalmi Hivatal
(ESZH) mellett a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) is választható
nemzetközi kutatási és elővizsgálati szervként, ún. PCT-hatóságként.
Ennek megfelelően a VSZI készít angol nyelven nemzetközi kutatási
jelentéseket (International Search Report, ISR) és elővizsgálati jelentéseket
(International Preliminary Examination Report, IPER).
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2020-ban összesen 123 nemzetközi kutatási jelentés és 6 nemzetközi
elővizsgálati jelentés iránti kérelem érkezett a VSZI-hez. A kérelmek mintegy
kétharmadát (65%-a) nemzeti nyelven (magyar, cseh, lengyel, szlovák),
35%-át pedig angol nyelven nyújtották be.

A VSZI 2017. június 1-jétől Litvánia, 2020. szeptember 1-jétől
pedig Szerbia állampolgárai és az ott székhellyel rendelkező vállalkozások

és egyéb szervezetek részéről is fogad nemzetközi szabadalmi bejelentéseket.
A 2020-ban beérkezett első szerb bejelentés kapcsán a nemzetközi kutatás
elvégzését az SZTNH vállalta.

6

A szellemitulajdon-védelmi
kultúra fejlesztése, tájékoztatás
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A szellemi tulajdon kérdései iránt érdeklődő szakmai partnerek és ügyfelek
a hivatal sokrétű szolgáltatási, tudatosságnövelő, tájékoztatási és oktatási
programjaiból választhatnak.
2020-ban kiemelt célkitűzés volt a szellemi

Az SZTNH részt vett
a 12 tagszervezettel működő

HungarianBridges (Hu.B)
Reload Hungary
programban, amely inkubátorként
segíti kibontakozni az új generációban
(középiskolások) rejlő potenciált,
és támogatja a kkv-kat, illetve
a kényszerűségből újrakezdőket
innovatív ötleteik megvalósításában.

tulajdonnal kapcsolatos ismeretek terjesztése,
az iparjogvédelmi és a szerzői jogi kultúra
fejlesztése a vállalkozások és a felsőoktatási
intézmények körében.

Vállalkozói
tudatosság növelése
Az SZTNH-nak

16 megyei kereskedelmi és iparkamarával és 6 PATLIB-központtal

(Debrecenben, Miskolcon, Sopronban, Pécsen, Győrben és Szegeden)
van érvényes, határozatlan idejű szerződése szellemi tulajdoni információs pont
fenntartására, amelyek az ügyfeleket ellátják aktuális szakmai információkkal.
Az ESZH Patlib 2.0 néven indít programot a PATLIB-központok számára, amelynek célja
a központok és szolgáltatási portfóliójuk megújítása várhatóan 2021 folyamán.

Miskolc
Sopron Győr

Debrecen

A vállalkozások szellemi tulajdoni ismereteinek
bővítése terén 2020-ban a hivatal fontos
együttműködő partnerre talált a Piac és Profit-ban,
amely által szervezett konferenciákon keresztül

900 kkv-t

ért el tudatosságnövelő előadásaival.

Szeged
Pécs

,

Szintén hasznos partnernek bizonyult a Startup Campus
amely programhoz kapcsolódva a hivatal nagyszámú előadást tartott,
podcastot készített célzottan a startup vállalkozásoknak.
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Megújult IPARJOG pályázat
2020 júliusától pályázati támogatás segíti
a magyar gazdaság szereplőit a szellemitulajdonjogok megszerzésében. Az NKFIH által kiírt
„Szellemi alkotások hazai és nemzetközi
szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek
támogatása az alkotások hasznosulásának
előmozdítása érdekében”
című, 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú, megújított
pályázattal átalányrendszerben lehet támogatást
igényelni a hazai, nemzetközi, európai szabadalmi,
használatiminta-oltalmi, formatervezésimintaoltalmi és védjegybejelentésekre.
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Szellemi tulajdonnal
kapcsolatos képzés

16

A hivatalnak 2020-ban is
egyetemmel volt érvényben levő együttműködési
megállapodása.
A meglevő kooperációk mellett az SZTNH új és megújított
együttműködési megállapodásokat kötött a Hungarian Bridges
kezdeményezéssel, a Miskolci Egyetemmel, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemmel, az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózattal és a Tungsram-Ilex Innovációs Piactérrel.

10 egyetem 15 karán zajlott féléves önálló
Az SZTNH együttműködésével 2020-ban

tantárgyként oktatott szellemi tulajdoni képzés,
továbbá 6 egyetemen a szellemi tulajdonra vonatkozó ismeretek
oktatása integrált vállalkozói/műszaki/jogi/társadalom- és/vagy
természettudományi ismereteket tartalmazó tantárgyhoz
kapcsolódva folyt.
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A járványügyi veszélyhelyzet elrendelését követően a hivatal
jelentősen átdolgozta oktatási-képzési koncepcióját,

kidolgozta az online (MS Teams) platformon történő oktatást, továbbá ennek
megfelelően átütemezte a már folyamatban lévő, illetve meghirdetett képzéseket.

A hivatal a 2019-2020-as tanévben nyolcadik alkalommal írta ki a felsőoktatási
intézmények hallgatói számára az „Ujvári János diplomadíj-pályázatot”,
amelynek célja, hogy a felsőoktatási intézmények végzős diákjai feltárják diploma-,
illetve szakdolgozati témájuk szellemi tulajdonnal kapcsolatos vonatkozásait.
Az SZTNH által szervezett alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, valamint
az alap- és középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a különböző szervezetek
számára tartott céltanfolyamok fontos szerepet töltenek be a szellemi tulajdonnal
kapcsolatos ismeretátadásban.
Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot 8 alkalommal rendeztek, összesen
179 résztvevővel. Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam két alkalommal indult,
34 fő részvételével. Az aktuális felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam II. és III. féléve
26 fő részvételével folytatódott. Alapfokú szerzői jogi tanfolyamot 3 alkalommal
tartottak, 69 fő részvételével, középfokú szerzői jogi tanfolyamot pedig
egy alkalommal, 15 fő részvételével.
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Fontos eredmény, hogy
2020-ban a hivatal akkreditálta képzéseit

a Magyar Ügyvédi Kamaránál, valamint a Pest Megyei Kormányhivatalnál
(felnőttképzési akkreditáció). A Magyar Ügyvédi Kamara Akkreditációs
és Oktatási Bizottsága 2020. március 25-én, AK001009/2020 akkreditációs
számon vette nyilvántartásba a hivatalt. A járványhelyzet miatt az első,
ügyvédeknek szóló, bejelentett képzés a II. félévben történt meg, amely
iránt nagy érdeklődés mutatkozott.

A hivatali együttműködésben megvalósított
szellemitulajdon-védelmi
képzések összesített
óraszáma 2020-ban

1120

volt

tehát az óraszám

77%

-kal,

A szellemi tulajdon oktatása
az egyetemeken hivatali
együttműködés
alapján

a képzésben
résztvevők
száma pedig

2421

Folyamatosan frissített
szakmai kiadványok
A tartalom és a design tekintetében megújultak 2020-ban
a Bevezetés a szerzői jogba, Bevezetés az iparjogvédelembe és
az Iparjogvédelem című tankönyvek, amelyek ingyenesen letölthető,
open access formában is elérhetők a hivatali honlapon.

fő,

a hallgatók száma pedig

12%

-kal növekedett
2019-hez képest.

Önálló
tantárgy

Más tantárgy
részeként

Távoktatás

Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Metropolitan Egyetem
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Debreceni Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Eszterházy Károly Egyetem
Miskolci Egyetem
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Pannon Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Soproni Egyetem
Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
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Emellett Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése címmel
egy promóciós, ismeretterjesztő kiadvány készült el mind magyar, mind
angol nyelven, amelynek nagyon pozitív volt a fogadtatása az ügyfelek
körében. A kiadvány szintén elérhető a hivatal honlapján.

A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 6.
címmel megjelent egy kiadványsorozat legfrissebb elemzése is.
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Ügyfélszolgálat

15 726

A minőségi szolgáltató hivatalra vonatkozó mértékadó nemzetközi
tapasztalatok szerint a hivatal az ingyenes ügyfélszolgálati
tájékoztatási szolgáltatásokon túlmenően térítés ellenében
emelt szintű szellemi tulajdoni szolgáltatásokat is kínál ügyfelei
számára: kétfajta védjegy- és hétfajta szabadalomkutatási
szolgáltatást, továbbá a szellemivagyon-diagnózis szolgáltatást.

A hivatali központi ügyfélszolgálat 2020-ban
megkeresést fogadott.
A megkeresések 66 százaléka telefonon keresztül történt,
de a pandémia következményeként jelentősen, mintegy
34 százalékkal nőtt az elektronikus úton beérkezett
megkeresések száma, valamint ezzel párhuzamosan a felére
csökkent a személyesen fogadott ügyfélérdeklődéseké.
Az e-mailek kb. 8 százaléka angol nyelven érkezett.
Az információkérések harmada a védjegyekhez kapcsolódott.
Az ügyfélszolgálati tevékenység további fontos területeit
képezik még az adatbázisokhoz kapcsolódó tájékoztatások,
a szabadalmi információkérések, valamint a szerzői jogi és jogi
területet érintő megkeresések.

A központi ügyfélszolgálati megkeresések
megoszlása annak módja szerint

66%

2020-ban két új szabadalmi szolgáltatást vezetett be a hivatal:
a témakutatást és a szabadalomképességi értékelést.

személyesen

fax,
levél

15%

5%

14%
e-mail

telefonon

A központi ügyfélszolgálati megkeresések
megoszlása területek szerint
egyéb

általános tájékoztatás

11% 8%
12% szabadalom
adatszolgáltatás 16%
3% használati minta
3% formatervezési minta
K+F 1%
szerzői jog, jog 12%
34% védjegy
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A hivatal 2020. január 1. óta végzi az úgynevezett témakutatást,
amelynek keretében feltárja és a megrendelő rendelkezésére bocsátja
az általa meghatározott szűkebb szakterülethez kapcsolódó azon
publikus információkat, amelyek figyelembe vehetők az adott
szakterületen végzendő kutatás irányának meghatározásánál.
Emellett 2020. július 15. óta az NKFIH által meghirdetett IPARJOG 2020
pályázat által támogatandó, a nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentés
benyújtásával kapcsolatos anyagi támogatás odaítéléséhez igénybe
vehető a szabadalomképességi értékelés szolgáltatás is.
2020-ban az ügyfelek 53 esetben igényelték a fenti szolgáltatásokat,
ebből 34 szabadalomképességi értékelés volt.
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Sokrétű tájékoztatás
a szellemi tulajdonról

A Frecskay János Szakkönyvtárban értékes, a szellemi

tulajdonnal kapcsolatos dokumentumok lelhetők fel, amelyeknek
jelentős része nem található meg más magyarországi
közgyűjteményben. Az unikális közgyűjteményi tartalom
ügyfélbarát használata és a nagyközönség számára történő
elérhetővé és kereshetővé tétele érdekében a hivatal
digitalizálási stratégiát alakított ki, kijelölve a digitalizálásra
javasolt dokumentumok körét.

400
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2020-ban több mint
ezer oldal digitalizálása történt meg,
amely tartalmak a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon
érhetőek el.

A járványhoz kapcsolódó feladatként a hivatal szakkönyvtára
felkutatta az interneten (nem specifikus keresőkben) fellelhető
friss, a vírushelyzetre reagáló fejlesztéseket (ún. Covid riport),
és ezekből készített rendszeresen összeállításokat.

A szellemi tulajdon védelmét népszerűsítő,

a nagyközönségnek készített szemléletformáló honlapot
(www.szellemitulajdon.hu)

55 334 egyedi látogató kereste fel, a letöltött oldalak száma
74 245 volt.

Az SZTNH hivatalos lapja,
a hatósági publikációkat tartalmazó

A hivatal új, elsősorban kis-és középvállalkozásoknak
szóló honlapot indított „IP Mindenkinek” címmel

Szabadalmi Közlöny
és Védjegyértesítő

(www.ipmindenkinek.hu) 2020 novemberében.
Az oldalon elérhető videók segítségével különböző területeket
és gyakorlati példákat ismerhetnek meg az érdeklődők.
A bevezető kampány sikerét jelzi, hogy decemberben közel

elektronikus formában,
díjmentes hozzáféréssel,
elektronikus aláírással hitelesítve
jelenik meg a hivatal honlapján.

16 ezer egyedi látogatója

2020 során több mint

190 ezren látogattak el

27 ezer oldalt néztek meg.

a kiadvány weboldalára

(ami 21 százalékos növekedés
az előző évhez képest),

88

és
ezer pdf-oldalt
nyitottak meg.

Az Iparjogvédelmi
és Szerzői Jogi Szemle
15. éve önálló szakfolyóiratként

kéthavonta jelenik meg.
A pandémiás időszaknak, illetve
a hivatal szemléletváltásának
eredményeként a kiadvány a
megjelenéskor teljes terjedelemben
azonnal elérhető és ingyenesen
letölthető, open access formában
a hivatal honlapjáról.

A kommunikáció terén sikerült megvalósítani azt az ambiciózus célt,
hogy a hivatal széles társadalmi és gazdasági rétegekkel ismertesse meg
tevékenységének lényegét, továbbá azt tudatosítsa a vállalkozásokban,
kutatókban és érdeklődőkben, hogy a szellemitulajdon-védelem
segítségével nagyobb gazdasági előnyre tehetnek szert.
Ezzel párhuzamosan 2020-ban fokozódott az SZTNH jelenléte mind
a nyomtatott sajtóban, mind a rádiós és televíziós médiában.

A hivatali honlap (www.sztnh.gov.hu) a szellemi tulajdon
kérdéseiben kevésbé járatos potenciális ügyfeleket
és szakmai felhasználókat egyaránt kiszolgál szakmai
információkkal. 2020-ban

496 ezer egyedileg
azonosítható felhasználó 1,23 millió
alkalommal kereste fel a portált, akik összesen
több mint 13 millió oldalt töltöttek le.
A hivatali honlapon 69 ezer önálló internetcímmel
rendelkező állomány található.

496 ezer 1,23 millió

felhasználó

alkalommal

13 millió

4 128 gigabyte

oldalt töltött le

Az év során

4

sajtótájékoztató

18

kiadott
közlemény

11

elnöki
nagyinterjú

>750
megjelent
hír

>100

rádiós és televíziós
interjú és riport

közvetítette a hivatal tevékenységét a nagyközönség felé.

adatot töltött le

A felhasználók számára a honlapról érhetők el olyan hasznos, ingyenes, elektronikus ügyintézési
és tájékoztatási szolgáltatások, mint az e-ügyintézés, az e-kutatás és az e-nyilvántartás.
Továbbá az ügyfelek használhatják a védjegybejelentések fogadására alkalmas TM e-Filing rendszert,
az elektronikus védjegykutatásra szolgáló TMView rendszert, az Európai Unióban oltalom alatt álló
formatervezési mintákat tartalmazó DesignView, valamint a 2020-ban bevezetett, szintén
az Európai Unió területén belül oltalmazott földrajzi árujelzőket tartalmazó GIView adatbázisokat.
62 | 2020 SZTNH

volt a honlapnak, akik több mint

Az SZTNH jelenléte a közösségi médiában is jelentősen erősödött.
Az év folyamán létrejött a hivatal LinkedIn-, Facebook- és
Instagram-oldala is. A Facebook-on a legnagyobb népszerűségnek a

feltalálókkal, ismert emberekkel kapcsolatos vagy érdekes találmányokat bemutató
posztok bírtak, amelyekkel akár 15-20 ezer embert is sikerült elérnie a hivatalnak.
A YouTube-on elérhető videókat és az IP Mindenkinek weboldalon levő
reklámspotokat közel 140 ezren nézték meg.
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Szakmai
rendezvények, díjak

2020. november 3-án a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat
keretein belül valósult meg az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj átadása
az MTA Dísztermében.

Akadémiai−Szabadalmi Nívódíjat kapott
Az SZTNH vezető szerepet tölt be a hazai szellemitulajdon-védelmi szakmai
rendezvények, fórumok, workshopok megrendezésében és felkarolásában, valamint
a szellemi élet, a szellemi tulajdon terén kimagasló teljesítményt felmutató alkotók,
alkotóközösségek elismerésében. 2020-ban a kialakult járványhelyzet miatt
jelentősen leszűkült lehetőségek ellenére számos eseményt sikerült megrendezni.

A hagyományokhoz híven eredetileg március 13-ra tervezett,
de a járványhelyzetre való tekintettel későbbre halasztott Jedlik Ányos-díj
átadása 2020. július 21-én valósult meg a Millenáris Startup Campuson.

Jedlik Ányos-díjat kapott
Dr. Balogh Géza villamosmérnök, az Interton Kft. ügyvezetője, okleveles

villamosmérnök, egyetemi doktor, a műszaki tudomány kandidátusa

Dr. Rekszegi Mariann PhD, az Agrártudományi

Kutatóközpont tudományos főmunkatársa

Dr. Serényi Miklós PhD, az MTA doktora,
a fizikai tudomány kandidátusa
Dr. Sarkadi Balázs, az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor
Dr. Váradi András, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
A huszadik alkalommal megrendezett

szellemi tulajdon világnapja budapesti ünnepségét
a járványhelyzetre való tekintettel 2020. április 27-én
a digitális térben tartott, az „Innováció a zöld jövőért”
elnevezésű szakmai konferencia tette tartalmassá.

Dr. Kiss György Botond biológus-genetikus, akadémiai doktor,

a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ Genetikai Intézetének
nyugalmazott igazgatója

dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, a Mikófalvi Ügyvédi Iroda tulajdonos
vezetője, a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke

Dr. Simig Gyula vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora,

habilitált egyetemi magántanár, az EGIS Gyógyszergyár nyugalmazott
kutatási igazgatója

Vásárhelyi János Ferenczy Noémi-díjas formatervező,

egyetemi docens.

Szintén a 2020. július 21-i rendezvényen történt meg

a Magyar Innovációs Nagydíj SZTNH különdíjának átadása is.

Az elismerésben az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete
részesült a 25 éves CSALOMON Csapdacsalád újdonságaiért.
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A hivatal kísérleti jelleggel elindított egy online

webinar sorozatot is: a „Szerzői jogi helyzetkép –

aktualitások, kutatások” és a „Kreativitás és szellemitulajdon-védelem” címmel. A webinaron több mint

300 fő vett részt és sikerült szakmán kívüli
résztvevőket is megszólítani.

2020. október 20-án zajlott az

„Álmodtam egy startupot magamnak”
pályázat díjátadó ünnepsége

a Loffice rendezvényházban. Az SZTNH és
a Brand-Way & Compas Kft. közös versenyt hirdetett
középiskolásoknak szellemitulajdon-védelem
és vállalkozás témakörben.

7

Hatékony
hivatalműködtetés

7 1

Informatika

A hivatal informatikai rendszere a rendkívüli 2020-as évben is megadta

a hatósági és szolgáltatási tevékenységhez szükséges
informatikai-számítástechnikai hátteret, noha az informatikai területnek

sok új kihívással kellett szembenéznie az online térben történő kapcsolattartásra
és munkavégzésre való átállás következtében. A hivatal informatikai rendszere sikeresen
teljesítette az elektronikus ügyintézés megnövekedett igénybevételével járó feladatokat,
valamint végrehajtotta az információbiztonsággal kapcsolatban a közigazgatási szervek
számára előírt kötelezettségeket is.

1100
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A hivatal a COVID-19 járvány miatt kiemelt figyelmet és fontosságot
tulajdonított az e-ügyintézés fejlesztésének. Az elektronikus úton
benyújtott bejelentések száma a járványügyi intézkedések hatására
a korábbi időszakkal összehasonlítva 3-4-szeresére,

havi 300-400-ról
-ra növekedett.

Az informatikai terület által 2020-ban elvégzett legfontosabb
informatikai fejlesztési feladatok közül kiemelkednek a következők:

befejeződött az a fejlesztés, amelynek segítségével az EUIPO
napi rendszerességgel elérheti a nemzeti védjegyek nemzetközi
osztályozására szolgáló nizzai árujegyzék adatait.
Folyamatban vannak az új humánügyviteli szoftver 2021-es
bevezetésével kapcsolatos munkálatok, illetve megtörtént
az iratkezelő rendszer frissítése, elkezdődött a védjegykutatást
segítő informatikai rendszernek legújabb verzióra való frissítése is.

Az SZTNH belső ügyviteli rendszerének átfogó megújítása érdekében

folyamatban van az EUIPO Back Office elnevezésű rendszerének
a bevezetése, amelyet már több mint 10 európai uniós tagállam
implementált, és sikeresen használ saját belső ügyviteli rendszereként.
A két hivatal közös projektje az EUIPO módszertani, szakmai és pénzügyi
támogatását élvezi. A projekt várhatóan 2023-ban fejeződik be a védjegy,
illetve a formatervezési minta fejlesztési csomagok élesítésével,
valamint a projekt lezárásával.

7 2

Gazdálkodási
tevékenység

A közhatalmi bevételek döntő hányadát (73,7%)

Az SZTNH működését saját bevételeiből – a miniszteri rendeletben meghatározott
mértékű igazgatási szolgáltatási, fenntartási és megújítási, illetve felügyeleti
díjakból, a hivatalt megillető nemzetközi eljárási díjakból és egyezményalapú
bevételekből, továbbá a szolgáltatások ellenértékéből, valamint egyéb bevételekből
– fedezi. Bevételeivel önállóan gazdálkodik, azokat működésének fedezetére
használja fel; központi költségvetési támogatásban nem részesül.

a szabadalmi, valamint (23,4%) a védjegyoltalmi hatósági
(igazgatási és szolgáltatási) bevételek adták.
A szabadalmi hatósági díjbevételek mintegy 90,2 százaléka külföldi
székhelyű jogosultak által teljesített díjfizetésekből (a hazánkra
hatályosított európai szabadalmakkal kapcsolatos eljárási és
fenntartási díjak, nemzetközi szabadalmi eljárási díjak, nemzeti úton
megadott szabadalmak után a külföldi jogosultak által fizetett
fenntartási díjak) származott.

A hivatal működéséhez 2020-ban 4 028,1 millió forint eredeti kiadási

előirányzat állt rendelkezésre, amelynek forrását csaknem kizárólag
az intézményi bevételek adták. A tervezett előirányzattal szemben a hivatal
összes költségvetési bevételei 4 409,2 millió forintban teljesültek, amelyből
4 193,9 millió forintot (95%) a közhatalmi tevékenység díjbevételei tették ki.

Az SZTNH költségszerkezete évek óta stabil, változatlan.

0,32%

beruházások
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0,61%

Használatimintaoltalmi díjbevételek

0,32%

K+F minősítési
Szerzői jogi
bevételek

23,4%

Növényfajta oltalmi
hatósági díjbevételek

13,6%

dologi
kiadások

0,62% hatósági bevételek

Kiegészítő oltalmi
hatósági díjbevételek

8,6%

32,7%

Formatervezésiminta-

0,92%

2020-ban a működési kiadások 45,1 százalékát a személyi juttatások
és járulékaik adták, a fennmaradó részből 32,7 százalék a folyó (dologi)
kiadásokra, 13,6 százalék egyéb működési kiadásokra, 8,6 százalék
beruházásokra volt fenntartva.

működési
kiadások

0,11% oltalmi díjbevételek

Védjegyoltalmi
díjbevételek

73,7%

Szabadalmi hatósági
díjbevételek

45,1%
személyi
juttatás

A COVID járvány elleni védekezés

anyagi terhei miatt a kormány 2020-ban
rendkívüli központi befizetési kötelezettséget
írt elő a hivatal számára. A kiszabott
214,0 millió forint befizetési összeget
az SZTNH határidőben teljesítette.
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Humán erőforrás

A hivatal feletti felügyeleti jogot gyakorló Prof. Dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter 2019. január 1-től 179 főben
állapította meg az SZTNH közfeladatainak ellátásához szükséges
álláshelyek számát, amelyhez +10 fős központi álláshely tartozik.

A hivatal szakmailag jól felkészült, magasan kvalifikált,
nemzetközi szakmai tapasztalatokkal rendelkező, több nyelvet jól
beszélő állománnyal rendelkezik. Különösen nehéz a speciális
tudással rendelkező szakember-utánpótlás egyes szakterületeken,
mivel a közigazgatásban elérhető díjazás még mindig jelentősen
alatta marad a piaci kereseteknek.
Az SZTNH dolgozói részére az úgynevezett ProBono közigazgatási
továbbképzési portálon egyszerűsített nyilvántartásba vett belső képzésként
elérhető és választható volt 2020-ban is – a munkatársak jelentős része
számára a munkaköri feladatok ellátásához kötelezően elvégzendő – alap-,
közép- és felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam, valamint alap- és középfokú
szerzői jogi tanfolyam, illetve az integritás belső képzés.

Az SZTNH 2020-ban csatlakozott a központilag kialakított
és a Belügyminisztérium által üzemeltetett úgynevezett
TÉR adatbázishoz, amelynek segítségével az első
teljesítményértékelés 2020 októberében történt meg.
A hivatal 2020 folyamán elindította a személyügyi nyilvántartó
program lecserélését. Az új HR szoftver alkalmazásának
bevezetése 2021 első felében várható.
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Testületek
Az SZTNH mellett több testület is működik, amelyek
munkájában a hivatal meghatározó szerepet vállal.

Ezek közül kiemelhető a Magyar Formatervezési Tanács,
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, a Szerzői Jogi Szakértő Testület
és az Iparjogvédelmi Szakértő Testület tevékenysége.

Magyar
Formatervezési Tanács

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) a designkultúra és

designökoszisztéma eszközeivel segíti a magyar nemzetgazdaság
versenyképességének az erősítését. Az MFT elnöki feladatait az SZTNH elnöke,
Pomázi Gyula látja el.
Fennállásának 17 éve alatt a Budapest Design Week
nemzetközileg elismert rendezvénnyé vált. A 2020. október 1-11. között
a Tartsd körforgásban! szlogen mentén megrendezett fesztivál több mint

160 programmal

várta az érdeklődőket.

A rendezvénysorozat weboldala, közösségi oldalai,
online eseményei és hírlevelei

350 ezernél is több érdeklődőt

értek el.

A fesztivál 120 külső partner által szervezett eseményei
is közel 100 ezer résztvevőhöz jutottak el.

Az MFT a felelős kezelője a nagy múltú Magyar Formatervezési Díjnak,
a Design Management Díjnak és a Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíjprogramnak is. A Magyar Formatervezési Díj pályázaton 11 alkotás
nyert díjat, Design Management Díjban 4 magyar vállalkozás részesült,
továbbá a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjprogram keretében
8 fiatal designer kapott lehetőséget szakmai programjának megvalósítására.
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Ismét elkészült a fiatal tervezők vállalkozásalapítását 15 éve segítő, naprakész
ismeretekkel szolgáló Start Up Guide
elektronikus kiadvány, amely a járványhelyzettel
kapcsolatos jellegzetességekre is fókuszált.

Magyar Formatervezési
Díjban részesült
• ILLAN függőlámpa (Horváth Zsuzsanna)
• TILT szék (Lakos Dániel)
• ZIGZAG mászófalrendszer
(Erdélyi Tamás, Gara Bernát, Csepregi Szabolcs)
• BIROSIGN toll (Nagy Ádám)
• LAVOSBALL (Szabolcs János)
• FIE VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG 2019 ARCULAT
(Kátay Hunor, Németh Sebestyén, Kovács Szilárd)
• FOCUS EX böngészőbővítmény (Vatány Szabolcs)
• EMMI különdíj: AURA adaptív hangrendszer (Kókai András)
• ITM különdíj: FRIGO moduláris hűtő (Kispál Márton)
• SZTNH különdíj: AXIS PRO mérőkészülék (Remion Design Kft.)
• MFT különdíj: SLÉ rétegelt lemez szánkó (Miklósi Ádám)

Design Management
Díjban részesült
• Plydesign Kft.

Elismerő oklevélben
részesült

• WAMP (Vasárnap Kft.)
• YKRA Design Kft.
• Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft.
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Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) a hamis és jogsértő termékek
kínálatának csökkentése, a jogérvényesítés hatékonyságának növelése,
a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések mérséklése érdekében szabályozási
javaslatokat dolgoz ki, tudatosságnövelő rendezvényeket, tájékoztató kampányokat
szervez, valamint felméréseket végez. A HENT elnöke Dr. Varga Judit igazságügyi
miniszter, elnökhelyettese Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.
A HENT szoros együttműködést alakított ki a hamisítás elleni
fellépésben érdekelt hazai és nemzetközi szervezetekkel,
részt vesz a hamis termékek visszaszorítását célzó közös akciókban
(pl. STOP nemzetközi akció a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
hamis gyógyszerek és termékek ellen; hamis szurkolói ereklyék
és sporteszközök elkobzása az UEFA szuperkupán).
Az „Ocsút a búzától – a műtárgyhamisítás magyar szemmel”
című kiadványt 2020. február 26-án mutatták be.
Elkészültek a HENT Füzetek újabb kötetei, amelyek áttekintették
az előző év eseményeit („HENT – éves jelentés 2019”), illetve
a testület kutatásait foglalták össze.

A HENT 2020-ban újra elkészítette a fiatalok digitális tartalmakkal,
hamisított termékekkel kapcsolatos szokásait, az attitűdök változását
vizsgáló kutatását. A felmérés megállapította, hogy a streaming szolgáltatások
elterjedésével visszaszorultak az illegális letöltések. A koronavírus-járvány alatt
pedig tovább nőtt a legális digitális tartalmak fogyasztása.

A zenei, film- és egyéb tartalmak internetről
való letöltését motiváló tényezők (2017, 2020)

89%

nem akarok azért
fizetni, amit ingyen is
meg lehet szerezni

78%

nincs pénzem
máshonnan
megszerezni ezeket
a tartalmakat

72% 73%
56%

67%
42%

46%
10% 8%

egyszerűen és gyorsan
meg tudok szerezni
mindent, ami érdekel

máshonnan nem tudom
beszerezni ezeket
a tartalmakat, csak
az interneten elérhetőek

megszállott
letöltő vagyok,
mindent leszedek

A Tárkival közösen készített, étrend-kiegészítőkre vonatkozó kutatás
eredményei szerint a fiataloknál a vásárlás leggyakoribb indoka, hogy az
étrend-kiegészítők koncentrált formában tartalmazzák a hatóanyagokat (79%),
továbbá fontos motivációjuk az egészség megőrzése is (66%).
Elkészült az éves fogyasztói kutatás is, amely szerint emelkedik
a fogyasztói tudatosság a vásárlók körében: 2020-ban volt

a legalacsonyabb a hamis terméket vásárlók aránya (11%).

Szintén biztató adat, hogy a hamis termék megvásárlásától elzárkózók döntő
többsége (97%) az elmúlt egy évben nem is vásárolt ilyen terméket.
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8 3
Szakértő testületek
A Szerzői Jogi Szakértő Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő

szakkérdésekről ad szakvéleményt a bíróságok és más hatóságok megkeresésére,
illetve peren kívül vagy a pert megelőzően kérhetik fel a megbízók szakvélemény
készítésére. 2020-ban 34 szakvélemény iránti felkérés, kirendelés,
valamint 2 kiegészítő szakvélemény adása iránti felkérés érkezett a testülethez,
összesen 14 műtípust érintve. Az év folyamán 28 szakértői vélemény készült el.
Az iparjogvédelmi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben

az Iparjogvédelmi Szakértő Testület jár el a bíróságok és más hatóságok
megkeresése, valamint ügyfelek megbízása alapján. Összesen 9 megkeresés,
illetve megbízás érkezett a testülethez 2020-ban. Az ügyek tárgyát tekintve
főként az iparjogvédelem különböző területeit érintették.
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