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Elnöki köszöntő

A legtöbb vállalkozás számára legkönnyebben elérhető oltalmi forma,
a védjegybejelentés napjainkban újra virágkorát éli. A 2021-es év kiemelkedőnek
tekinthető, hiszen a tavalyi volt az elmúlt 10 esztendő második
legintenzívebb időszaka:

Tisztelt Olvasók!

csak 2012-ben érkezett be több védjegybejelentés
a hivatalhoz (4599), és az elmúlt 4 évet tekintve is
folyamatosan növekedtek a számok.

A tavalyi év a 2020 óta zajló nehézségek ellenére ismét egy olyan esztendő volt,
amely megerősítette a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának misszióját,
fő céljait. A pandémia hatására világszerte felértékelődött az IP (szellemi tulajdon)
szerepe, hiszen a fizikai vagyon és a humántőke értéke mellett sokkal nagyobb
teret kapott az, hogy mennyire tud innovatív és innováció hasznosító lenni egy
ország, illetve annak gazdasága.

Ezért volt az egyik legfontosabb lépésünk, hogy 2020 után 2021-ben még
korszerűbb, a digitális térbe „költöző”, az ügyfelekkel egyre inkább online formában
kommunikáló hivatallá változtassuk az SZTNH-t. Ennek köszönhetően az
elektronikus úton benyújtott hatósági ügyiratok aránya 54 százalékra emelkedett.
Mai, több szempontból is terhelt világunkban különösen fontossá vált a szellemi
tulajdon megbecsülése. A koronavírus válság során számtalan olyan nóvum
valósult meg, amelyekről korábban senki sem gondolta volna, hogy szükségesek
lesznek, de a betegség terjedése cselekvésre késztette a kreatív elméket,
s ha biztosan még nem is, de óvatosan már kijelenthetjük, törekvéseiket siker
koronázta, hiszen több fronton is sikeresen tudtuk felvenni a harcot a kór ellen.

Ez a folyamat a magyar adatokban is megmutatkozott,
de még van mit tennünk, mert a hazai gazdaság szereplői
nem elég tudatosak az oltalmazás terén.
Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások közel 9 százalékának van
valamilyen bejegyzett oltalma, Lengyelországban ez az arány 10,
Magyarországon viszont alig több 3 százaléknál. Pedig csak annyit kellene
megérteni, hogy mindenkinek van szellemi tulajdona (gondoljunk csak a cég
nevére vagy az általuk létrehozott márkára), amely például védjegyoltalommal,
formatervezésiminta-oltalommal, földrajzi árujelző oltalommal körülbástyázva
még nehéz gazdasági helyzetben is a versenyképesség kulcsát jelenti.
Míg a nemzetközi gazdaságban egyre nagyobb teret hódít a szellemi tulajdon
védelme, növekszik az IP súlya, hazánkban a magyar bejelentői aktivitás
erősödése ellenére továbbra is alacsony a kutatás-fejlesztés-innovációra épülő
oltalmak (például a szabadalmi és használatiminta-oltalmi bejelentések) száma.
Nem azért, mert a magyarok nem elég kreatívak, vagy mert a kutatás-fejlesztés
nem hoz elég eredményt. Pusztán azért, mert a hazai gazdasági, különösen
a KFI szcénában (egyetemi, akadémiai világ, hazai KKV-k stb.) még mindig nem
tudatosult eléggé, hogy az oltalommal megszerzett monopoljog lehet a záloga
az újdonságok hasznosításának, a piaci részesedés növelésének, a nemzetközi
piacra lépésnek vagy gazdasági eredményeik javításának. Emellett a hazai
innovációs ökoszisztéma kialakításának eredménye 2021-re, hogy a hazai
akadémiai és az egyetemi innovációhasznosítás új dinamikát kapott, esetenként
százas nagyságrendű szabadalomérett kutatási eredménnyel.
Eredményként könyvelhető el, hogy a termékek, technológiák piacra jutását
és a márkaépítés alapkövét jelentő oltalmak közül (az előző évhez viszonyítva
65,2 százalékkal) növekedett a nemzeti úton benyújtott formatervezési minták
(869 db) és (5,1 százalékkal) a védjegybejelentések (4192 db) száma.

↑65,2%
formatervezési
minták
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4 192

védjegybejelentés

A kreativitás valóban egy olyan eszköz, amely mindig és mindenkor ki tudja segíteni
az embert, mi pedig hálásak vagyunk minden kreatív embernek, aki hozzánk
fordult és fordul, hogy megvédjük innovációját, segítsük abban, hogy oltalmával
erősíthesse a nemzeti büszkeségeink sorát.
Hivatalunk legfőbb célja így továbbra is messzemenőkig

segíteni a hazai feltalálókat, kutató-fejlesztőket és
innovátorokat, hogy találmányaikból a védett szellemi tulajdon
segítségével gazdasági értéket hozhassanak létre.
Mindennapi munkánk során kiemelt erőfeszítéseket teszünk, hogy a magyarok
egyre szélesebb köre ismerje meg és tudatosan alkalmazza a szellemitulajdonvédelem gazdag eszköztárát. Nem titkolt célunk elérni, hogy az oltalmak száma
megközelítse az uniós átlagot.
Nem állunk meg. 2022-ben egyre több és több vállalkozást, feltalálót,
alkotóműhelyt szólítunk meg és buzdítunk szellemi tulajdonuk oltalmazására,
hiszen nagyon sokuk kezében olyan „ütőkártyák” lapulnak, amelyekről még nem is
tudják, mennyire értékesek. Mi viszont tudunk segíteni, hogy ezeket a „kártyákat”
maximális előnyre fordíthassák.

54%

elektronikus
ügyiratok aránya

Pomázi Gyula

elnök, Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala
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Főbb iparjogvédelmi
aktivitási adatok

125 éve az innováció
szolgálatában

2021/2020

+ 0,7%
- 12,1%
+ 11,5%
+ 66,3%
+ 4,2%

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH vagy Hivatal)
a legrégebb óta innovációval foglalkozó magyar hatóság. 2021. március 1-jén
ünnepelte alapításának 125. éves jubileumát. Az SZTNH elődszervezeteként
– a találmányi szabadalmakról szóló XXXVII. törvénycikk alapján –
1896. március 1-jén jött létre 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,
a legmodernebb újítások oltalmazását.
A szellemitulajdon-védelem hazai és nemzetközi képviselői 2021. március 1-jén
a Budapest Music Centerben rendezett online ünnepséggel emlékeztek meg
a 125 éves jubileumról. A jeles eseményen az elnöki és államtitkári köszöntőket
követően a nemzetközi szervezetek vezetői, Daren Tang, a Szellemi Tulajdon
Világszervezetének főigazgatója, Christian Archambeau, az Európai Unió Szellemi
Tulajdoni Hivatalának ügyvezető igazgatója és António Campinos, az Európai
Szabadalmi Hivatal elnöke videóüzenetben köszöntötték az SZTNH-t.
Az SZTNH a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek oltalmáért
felelős kormányzati főhivatal. Tevékenysége kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői
jog területére, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésére, továbbá
a korai fázisú (startup) vállalkozások nyilvántartásával kapcsolatos feladatokra.
A Hivatal a kormány irányítása alatt áll, törvényben meghatározott felügyeletét
az innovációs és technológiai miniszter látja el.
A 125 évnyi hagyomány által támasztott elvárásoknak megfelelve – a COVID-19
járvány ellenére – az SZTNH a 2021. évi tevékenységét is magas színvonalon,
az ügyfélközpontúság előtérbe helyezésével, hatékonyan látta el.

- 10,5%
- 4,3%

~70%
elektronikus
védjegybejelentések
aránya

Hazai bejelentők belföldi aktivitása
Szabadalom
Használati minta
Növényfajta
Formatervezési minta
Védjegy
Nemzetközi együttműködés keretében érkezett ügyek
Európai szabadalom magyarországi hatályosítása
Nemzetközi (madridi rendszerű) védjegy

A járvány hatására tovább folytatódott az elektronikus ügyintézés terjedése,
a személyes ügyintézési módok háttérbe szorulása. A hatósági beadványok
54 százaléka elektronikus úton érkezett a Hivatalhoz. A védjegybejelentések
terén volt a legmagasabb az elektronikusan benyújtott bejelentések aránya.
Ez megközelítette a 70 százalékot.
Az SZTNH az ISO 9001:2015 minőségirányítási és az ISO/IEC 27001:2013
információbiztonság-irányítási szabvány követelményei szerint működik,
amit egy független tanúsító szervezet által 2021 decemberében
lefolytatott külső felülvizsgálati audit is bizonyított.

A hazai bejelentések száma szinte minden
oltalmi forma esetében növekedett.
Ez azt mutatja, hogy a K+F pályázatok beérésének, az SZTNH szemléletformáló
tevékenységének köszönhetően a hazai szervezetek számára is egyre fontosabb
a szellemi tulajdon védelme.
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Iparjogvédelmi
hatósági tevékenység
Magyarországon
hatályos oltalmak
A Magyarországon hatályos oltalmak gazdasági jelentőségét az adja,
hogy a magyar piac minden szereplőjének – a belföldi kkv-któl kezdve,
a magyar gazdákon át, a hazánkban tevékenykedő multinacionális
vállalatokig – a szellemi tulajdonnal kapcsolatos monopoljogokra
tekintettel kell tevékenykedniük, mert e nélkül bitorlást követhetnek el.

34 797

A Magyarországon hatályos szabadalmak száma
2021. december végén
volt, 1231-gyel, 3,7 százalékkal több az előző év véginél.
A növekedést a Magyarországra hatályosított európai szabadalmak
számának 5,3 százalékos emelkedése idézte elő, miközben a hatályos,
nemzeti úton megadott szabadalmak száma 1240-re csökkent.
Emellett 798 használati minta, 209 nemzeti úton megadott növényfajtaoltalom volt hatályban. A hatályos nemzeti formatervezési minták száma
meghaladta a 8500-at,

54 ezres

míg a nemzeti védjegyoltalmak száma megőrizte
az előző évekkel azonos,
nagyságrendet.
A nemzetközi (úgynevezett madridi rendszerű) védjegyek állománya
ugyan csökkent az előző évhez képest, de meghaladta a 76 ezret.
Tovább növekedett az Európai Unió összes tagországára kiterjedően
lajstromozott, így Magyarországon is hatályos

2 milliós
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A Magyarországon hatályos,
főbb oltalmak száma
2021 végén

33 557

Hazánkra
hatályosított európai
szabadalom

400

Kiegészítő oltalmi
tanúsítvány

1 240

209

Nemzeti úton
megadott
szabadalom

Nemzeti úton
megadott
növényfajtaoltalom

54 124

798

Nemzeti
védjegyoltalom

76 492

Nemzetközi (madridi
rendszer szerinti)
védjegyoltalom

Nemzeti úton
megadott
használatimintaoltalom

2 millió

Európai uniós
védjegy

8 587

Nemzeti úton
megadott
formatervezési
minták

európai uniós védjegyek állománya, amely már
nagyságrendű.
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Szabadalmi hatósági
tevékenység

A nemzetközi szabadalmi együttműködés alapját képező

Szabadalmi Együttműködési Szerződés
(Patent Cooperation Treaty, PCT)

Az Európai Szabadalmi Egyezményhez való 2003. évi
csatlakozás óta a külföldi szabadalmi bejelentők jellemzően
már nem a PCT-rendszeren keresztül, az úgynevezett
nemzeti szakaszba léptetéssel, vagy közvetlenül
a Hivatalhoz benyújtva igényelnek szabadalmi oltalmat
Magyarországra. Jellemzően az európai utat választják,
és az ESZH által megadott európai szabadalmaik
magyarországi hatályosítását kérelmezik.
A magyar bejelentők 2021-ben 118 európai szabadalmi
bejelentést nyújtottak be, ami

8,3 százalékkal múlta felül az előző évit.

Az európai szabadalmak magyarországi
hatályosítása iránti kérelmek

keretében a világ 193 országára kiterjedően indítható – egyetlen
bejelentés benyújtásával – szabadalmi, vagy használati minta bejelentés.
A nemzetközi szabadalmi bejelentések (PCT-bejelentések) száma évről
évre emelkedik, amelynek ütemét a COVID-19 világjárvány valamelyest
lelassította. 2021-ben 276,8 ezer ilyen bejelentést regisztrált
a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property
Organization, WIPO), ami 0,7 százalékkal múlta felül a 2020. évit.
A bejelentéseknek csak csekély hányada eredményez az eljárás
későbbi szakaszában Magyarország területére is kiterjedő
oltalmat. 2021-ben 6 PCT-bejelentés lépett nemzeti
szakaszba Magyarországon. A magyar bejelentők
kezdeményezésére pedig 114 eljárás indult a PCT-rendszer
keretében az előző évi 140-nel szemben.

Európai szabadalom

száma 2019-ben érte el csúcspontját.
Számuk azóta csökkent, feltehetően az egységes
hatályú európai szabadalmi rendszernek a közeljövőben
történő bevezetése miatt. A 2021-ben beérkezett
4567 hatályosítás iránti kérelem 10,5 százalékkal,
535 kérelemmel maradt el az előző évitől.

Az európai szabadalmak
magyarországi hatályosítása
iránti kérelmek száma
(2017-2021)

4 801 / 2017
5 225 / 2018
5 723 / 2019
5 102 / 2020

4 567 / 2021

megszerzésére az Európai Szabadalmi Egyezmény
(European Patent Convention, EPC, magyarul: ESZE)

alapján 38 szerződő tagállamban van lehetőség.
Az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office,
EPO, magyarul: ESZH) által a HU megjelöléssel megadott
európai szabadalmak száma

108 364 volt 2021-ben.
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A nemzeti úton benyújtott
szabadalmi bejelentések

A szabadalmi területen a nemzeti úton indított eljárások
közül 532 ügy fejeződött be 2021-ben.
A bejelentéseknek csak egy kisebb része bizonyult
szabadalomképesnek, mivel a befejezett eljárások
20,1 százaléka zárult nemzeti szabadalom megadásával.
Az ügyek 4,3 százaléka elutasítással,
43,2 százaléka visszavonással,
26,3 százaléka lemondással és
6 százaléka díjfizetés hiánya miatti megszűnéssel fejeződött be.
A függőben levő nemzeti szabadalmi ügyek száma 834 volt.

száma 2021-ben 446 volt,

ami 10 bejelentéssel elmaradt az előző évitől. Ezen bejelentések
tartalmazzák egyfelől a hazai eredetű szabadalmi bejelentéseket,
másfelől az SZTNH-hoz közvetlenül benyújtott külföldi bejelentéseket,
valamint a nemzeti szakaszba lépett PCT-bejelentéseket.

(431)

A magyar, azaz a hazai bejelentők által benyújtott
szabadalmi bejelentések száma,
az előző évihez hasonlóan alakult, mivel 0,7 százalékkal növekedett.

Folytatódott a szabadalmi területen
az elektronikusan benyújtott bejelentések térhódítása.

Nemzeti szabadalmi
hatósági eljárások

55 százaléka elektronikusan érkezett a Hivatalhoz.

A 2020. évi 39 százalékkal szemben 2021-ben már a bejelentések
A járvány miatti távolságtartás jegyében 42 százalékról
29 százalékra csökkent a személyesen benyújtott
bejelentések aránya.
A hazai bejelentők által benyújtott kérelmek több mint fele magánszemélyek
által benyújtott, úgynevezett egyéni bejelentés, másik fele pedig
jogi személyektől származó, úgynevezett intézményi bejelentés volt.

53
A legtöbb
szabadalmi
bejelentést

A hazai
bejelentések
megoszlása
a bejelentők
típusa szerint
(2021)
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1 240

446

Intézményi
bejelentés

Egyéni
bejelentés

Ügybefejezés

107
Megadás

Hatályos
nemzeti
szabadalom

A szabadalom megadására irányuló eljárás keretében

a Hivatal 238 újdonságkutatási jelentést készített.

834

Folyamatban
lévő ügyek

Ezek közül 140 esetben írásos véleménnyel kiegészítve
készült a jelentés. Az ügyfelek 74-et gyorsítottan igényeltek.
A 2019 májusa óta nyitva álló lehetőséggel, amely szerint
angol nyelvű szabadalmi leírás és igénypontok alapján kérhető
írásos vélemény, 18 esetben éltek az ügyfelek.

a Pannon Egyetem (7),
a Debreceni Egyetem (7)
és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (6)
nyújtotta be.

48%

Közzététel

532

Bejelentés

Kedvező, hogy a hazai intézményi bejelentők szabadalmi
bejelentéseinek száma jelentősen, 34,4 százalékkal,
bejelentéssel növekedett.

52%

219

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések
átlagos bruttó átfutási ideje1 2021-ben 24,0 hónap volt, ami az előző

évinél 22,1 százalékkal, 6,8 hónappal rövidebb ügybefejezést mutat.

16,7

Az ügyek átlagos nettó átfutási ideje 21,5 hónapról
hónapra, azaz 22,5 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, például a piacra lépésre
való felkészülés folyamata miatt.
1 | A szabadalommegadási eljárás átlagos bruttó átfutási ideje azt mutatja meg, hogy mennyi idő telik el egy
szabadalmi bejelentés benyújtása és az ügydöntő intézkedés, vagyis a befejezés között. Ezt a bruttó értéket
a bejelentőnek a felhívásokra adott válaszok elkészítéséhez rendelkezésére álló idejével csökkentve
kapjuk meg az átlagos nettó átfutási időt, ami tartalmazza a szabadalmi törvény szerint
a közzétételig kötelezően kivárandó 18 hónapot is.
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TOP10
származási
ország

34 797

A Magyarországon hatályos
szabadalmi oltalom közül a szakterületek szerinti
megoszlás tekintetében – az előző évekhez hasonlóan −
a gyógyszeripari szabadalmak álltak az első helyen.
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

34,5 százaléka erre az egy ágazatra összpontosult.

Amerikai Egyesült Államok
Németország
Svájc
Japán
Franciaország
Olaszország

TOP5 szakterület
A Magyarországon hatályos
szabadalmak száma
a legnépszerűbb öt szakterület
szerint (2021)

2 567

Egyesült Királyság

2 741

3 306
Műszerek

Hollandia
Svédország
Magyarország
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A külföldi jogosultak
magas aránya összhangban van
a gazdaság szerkezeti adottságaival,
a hazánkba irányuló importáru-forgalommal
és külföldi működőtőkével. A hatályos
szabadalommal rendelkező külföldi jogosultak –
az előző évekhez hasonlóan –
legnagyobb arányban amerikai egyesült
államokbeli (24,3 százalék) és németországi
(18,7 százalék) székhellyel
rendelkeztek.

A Magyarországon hatályos (nemzeti úton megadott és hatályosított
európai) szabadalmak jogosultjainak döntő hányada (97,2 százaléka) évek
óta külföldi székhelyű, a magyar jogosultak aránya 3 százalék alatt van.

3 838

A hazánkban hatályos több mint 34 ezer európai szabadalom jellemzően
(99 százalékban) külföldi jogosultak tulajdonában van, csak körülbelül
0,7 százalékra becsülhető a magyar jogosultak aránya.

Egyéb
berendezés

Gyógyszerészet

8 466
6 521
2 423
2 081
1 966
1 753
1 468
1 059
1 004
967

Vegyészet
(kivéve gyógyszer)

Elektronika

12 018

A Magyarországon hatályos
(nemzeti úton megadott és hatályosított európai)
szabadalmak jogosultjainak megoszlása
származási országok szerint
(2021)

1 443
311
237
218
186
182
181
172
149
147
147

A legtöbb hatályos, nemzeti úton megadott és hatályosított európai
szabadalommal rendelkező jogosultak listáját külföldi székhellyel rendelkező
vállalatok vezetik. A magyar jogosultak közül a Richter Gedeon Nyrt.
a 17. helyet foglalta el ezen a TOP listán.

TOP10
jogosult

Qualcomm Incorporated (US)
Telefonaktiebolaget LM ERICSSON (SE)
BASF SE (DE)
NOVARTIS AG (CH)
Philip Morris Products S.A. (CH)
Huawei Technologies Co. (CN)
Apple Inc. (US)
F. Hoffmann-La Roche AG (CH)
ArcelorMittal (LU)
Boehringer Ingelheim International GmbH (DE)
LG Electronics Inc. (KR)

A legtöbb nemzeti úton megadott szabadalmi oltalommal rendelkező
jogosultak a Richter Gedeon, az EGIS Gyógyszergyár Zrt., a Chinoin Gyógyszer
és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. (HU), a Pécsi Tudományegyetem (HU)
és a Szegedi Tudományegyetem (HU) voltak.

66

A hazai egyetemek és kutatóintézetek
hatályos szabadalommal rendelkeztek.

A legtöbb hatályos
szabadalommal rendelkező
szabadalom
felsőoktatási intézmény Pécsi Tudományegyetem

15

15

szabadalom
Szegedi Tudományegyetem

7 szabadalom

Debreceni Egyetem
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A Magyarországon hatályos
szabadalmak korfája

míg a hatályos európai szabadalmi oltalmaknál
a hetedik éves szabadalmak száma
a legmagasabb.
európai
nemzeti

3500
3000
2500

A nemzeti használatimintaoltalmi eljárások

A hatályos szabadalmak korfája szerint
a nemzeti úton megadott oltalmak esetében
a huszadik éves szabadalmak száma a legtöbb,

798

Hatályos nemzeti
használatiminta-oltalom

2000
1500

224

Ügybefejezés

147
Megadás

178

Folyamatban
lévő ügyek

amelyek kétharmada (147 bejelentés) megfelelt az oltalmazhatósági
kritériumoknak és megadással zárult, továbbá 73 ügy megszűnéssel
és mindössze 4 fejeződött be elutasítással.

500

2/3
1

Bejelentés

A Hivatal 224 eljárást zárt le,

1000
0

211

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 év

A Hivatalhoz 2021-ben beérkezett és befejezett ügyek

Használatiminta-oltalmi
hatósági tevékenység
A Hivatal

211 használatiminta-oltalmi bejelentést fogadott,

ami 16 bejelentéssel volt kevesebb az előző évinél.
A nemzeti úton benyújtott bejelentések

90 százaléka hazai,

8 százaléka pedig külföldi bejelentőktől származott, továbbá
a nemzeti szakaszba léptetett PCT-bejelentések aránya 2 százalék volt.
A használatiminta-oltalmi bejelentések esetében 22 százalékról

40 százalékra emelkedett az elektronikus bejelentések száma,
de az ügyfelek 44 százaléka még mindig személyesen
nyújtotta be használatiminta-oltalmi bejelentését.

A nemzeti úton beérkezett bejelentések közel kétharmada
egyéni bejelentőktől, egyharmada pedig intézményi bejelentőktől
származott. A legtöbb használatiminta-oltalmi
bejelentést 2021-ben az intézményi bejelentők közül
az Astron s.r.o. (SK),
a Műszer Automatika Kft. (HU)
és a Hot & Cold Kft. (HU) nyújtotta be.
16 | 2021 SZTNH

Az ütemes elbírálásnak köszönhetően 2015 óta 2021 végén volt
a legalacsonyabb a folyamatban levő (függő) ügyek száma (178 ügy).

2/4

átlagos nettó átfutási ideje 6,13 hónap volt,

ami az előző évi 7,69 hónaphoz képest 20 százalékkal rövidebb.

Az év végén 798 nemzeti használatiminta-oltalom volt hatályban,
ami az előző évinél 39-cel (4,6 százalék) kevesebb.

Kiegészítő oltalmi
tanúsítványok
A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (Supplementary Protection Certificate, SPC)
a szabadalmi oltalommal védett gyógyszer vagy növényvédőszer
szabadalmi oltalmi idejének meghosszabbítására szolgál.
2021 folyamán az előző évivel azonos számú,
57 SPC iránti kérelem érkezett a Hivatalba.
Az év folyamán 94 eljárás záródott le, amelyek keretében
78 kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására került sor.
Az év végén folyamatban levő eljárások száma 76 volt.
A megadott 400 SPC közül – az év végén – 83 esetében
az alapszabadalom oltalmi ideje már lejárt, vagyis ezekben az esetekben
a találmányt már az SPC védte. 317 megadott SPC esetében viszont
az alapszabadalmak még érvényben voltak, így az SPC-k oltalmi ideje
még nem kezdődött el.
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Növényfajta-oltalmi
hatósági tevékenység
A növényfajták kizárólagos hasznosítását egy önálló oltalmi forma,
a növényfajta-oltalom biztosítja. A SZTNH-hoz 2021-ben

30 növényfajta-oltalmi bejelentés érkezett,

ami 15,4 százalékkal több az előző évinél. A növényfajta-oltalmi
bejelentések számának időszakos ingadozása természetes jelenség,
mivel egy adott növényfajta nemesítése több évet vesz igénybe.
Az év során 31 eljárás fejeződött be, amelyből

22 esetben a Hivatal megadta az oltalmat.

2/6

Az év végén hatályban levő, nemzeti úton megadott növényfajta-oltalmak
száma 209 volt. Ezek mellett – a Közösségi Növényfajta-hivatal
(Community Plant Variety Office, CPVO) nyilvántartása szerint
– az Európai Unió tagországaiban, így Magyarországon is hatályos
közösségi növényfajta-oltalmak száma

29 583 volt.

Formatervezésimintaoltalmi hatósági tevékenység
Az EUIPO-hoz benyújtott közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések
(Registered Community Design, RCD) száma 2021-ben több mint

32 ezer, illetve az azokban foglalt minták száma pedig több mint 100 ezer volt.
Ezek az adatok az előző évihez képest 5,3 százalékos,
illetve 1,1 százalékos növekedést jelentettek.
A lajstromozott közösségi designoltalmaknak Magyarországra is
kiterjedő hatályuk van. A külföldi bejelentők a magyarországi jogszerzés
céljából jellemzően az európai uniós utat választják, és az EUIPO-nál
szereznek közösségi mintaoltalmat. A közösségi design terén a magyar
bejelentők közül a legaktívabb

TOP3 jogosult a Julius-K9 Zrt., a Fireplace Kft. és a CSEPI.
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A nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) együttműködés keretében
15 olyan nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentést bírált el a Hivatal,
amelyben Magyarországot jelölték meg. Ezek a bejelentések összesen
52 mintát foglaltak magukban.

Oltalmak száma
Minták száma

2 505
8 587

Hatályos
formatervezésiminta-oltalmak

A nemzeti formatervezésimintaoltalmi eljárások

110
869

Bejelentés

139
930

Ügybefejezés

75
391
Megadás

48
283

Folyamatban
lévő ügyek

A Hivatalhoz 2021-ben 110 nemzeti formatervezésiminta-oltalmi
bejelentés érkezett, amelyekben 869 mintát jelentettek be.
Ez a bejelentett minták száma tekintetében kiemelkedő, a 2020. évhez
viszonyítva további 65,2 százalékos növekedést jelentett, miközben
a benyújtott bejelentések száma 20,9 százalékkal csökkent.

Egy új tendencia figyelhető meg. A bejelentők egyre inkább élnek
azzal a lehetőséggel, hogy egy bejelentés keretében egyszerre
akár 50 minta elbírálását is kérhetik a Hivataltól, ezzel csökkentve
költségeiket és adminisztratív terheiket.
A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekben foglalt átlagos
3,1 mintával szemben a nemzeti bejelentésekben foglalt minták átlagos
száma ennek 2,5-szerese, 7,9 volt.

88 százalék – változatlanul kimagasló az egyéni bejelentők

által benyújtott bejelentések aránya, ami az előző évihez viszonyítva
további 4 százalékos emelkedést jelent.
Tovább növekedett az elektronikus kommunikációt választó ügyfelek aránya
a formatervezési minták területén is. 2021-ben már a bejelentések

63 százalékában az elektronikus utat választották

az ügyfelek, a 2019. évi 26 százalékkal szemben. Ezzel párhuzamosan
17 százalékra csökkent a személyesen benyújtott bejelentések aránya.
A Hivatal 2021-ben 139 ügyet zárt le, és ennek keretében 930 mintát
vizsgált meg. Miközben a lezárt ügyek száma az előző évivel azonos volt,

69,7 százalékos volt a növekedés az elbírált minták számát tekintve.

A vizsgált ügyek 37 százaléka esetében a bejelentésben oltalmazni
kért összes minta tekintetében megadással zárult döntés született.
Az ügyek 3 százalékánál viszont, ahol a bejelentés több mintát is
tartalmazott, a döntések részlegesek voltak, amennyiben a bejelentésben
foglalt mintáknak csak egy része került megadásra. Az ügyek 30 százalékát
visszavonták, 4 százaléka esetében elutasításnak volt helye, az ügyek
| 19
26 százalékánál pedig az eljárás még nem zárult le az év végére.

2/7
197 ezer

Védjegyhatósági
tevékenység
2021-ben az Európai Unióban élénk volt
a védjegybejelentési aktivitás. Több mint
európai uniós védjegybejelentést nyújtottak be az EUIPO-hoz,
11,7 százalékkal többet, mint 2020-ban. Összesen több mint 180 ezer európai
uniós védjegyet lajstromoztak 2021-ben, ami 17,6 százalékkal múlta felül
az előző évi értéket. A lajstromozott európai uniós védjegyek hatálya
Magyarországra is kiterjed. Ezzel a hazánkban is hatályos európai uniós
védjegyek állománya már 2 milliós nagyságú.
A hazai bejelentők külföldre irányuló védjegybejelentési aktivitása
is tovább növekedett 2021-ben.

917 európai uniós védjegybejelentést nyújtottak be az EUIPO-hoz,
821 magyar eredetű európai uniós védjegy

ami 10 százalékkal haladta meg a 2020. évit. 2021-ben

lajstromozására került sor, ami 19,7 százalékkal – 135 védjeggyel –
volt több a 2020. évinél.

A TOP5
európai uniós
magyar
védjegyjogosult

1. URSA Salgotarjan Glass Wool Close CO.
2. Zwack Unicum Nyrt.
3. Richter Gedeon Nyrt.
4. MOL Nyrt.
5. Hell Energy Magyarország Kft.

A védjegyek nemzetközi lajstromozására szolgáló,
a WIPO által adminisztrált rendszerben 2021-ben

1 190 Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegybejelentés
és utólagos területkiterjesztés iránti kérelem érkezett,
ami 3 százalékkal elmaradt a 2020. évitől. A hazai védjegybejelentők által
benyújtott 198 nemzetközi – a Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv szerinti –
védjegybejelentés és egyéb kérelem továbbítását végezte el a Hivatal,
ami 2,6 százalékkal – 5 bejelentéssel – múlta felül az előző évit.
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Nemzetközi
(madridi rendszer szerinti)
védjegyeljárások

76 492
Hatályos
nemzetközi
védjegy

1 190
Bejelentés

1 323
Ügybefejezés

1 275
Meghirdetés

1 200
Lajstromozás
(megadás)

265

Folyamatban
lévő ügyek

Az új nemzetközi védjegybejelentések csökkenésének hátterében
továbbra is a két éve tartó járványhelyzet áll.
Számos, a madridi rendszerben részes tagállam hivatala a pandémia ideje
alatt zárva tartott, vagy a nemzetközi postaforgalomban voltak tapasztalhatók
fennakadások. Mindezek megnehezítették a Magyarországot megjelölő
nemzetközi védjegybejelentések benyújtását.
A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben 1275 nemzetközi
védjegybejelentés meghirdetésére került sor.

A Hivatal 1323 Magyarországot megjelölő nemzetközi
védjegybejelentés és utólagos területkiterjesztés vizsgálatát végezte el,
és 1200 esetben ismerte el az oltalmat.
A nemzetközi védjegybejelentés elutasítására 118 esetben került sor.
A nemzetközi védjegyek megszűnésének megállapítására irányuló kérelmek
száma összesen öt volt. 2021 végén 265 nemzetközi védjegybejelentési ügy
volt folyamatban, egyharmaddal kevesebb az előző évinél.

A nemzetközi védjegybejelentések és utólagos területkiterjesztésekkel
kapcsolatos ügyek átlagos átfutási ideje minden ügyfajta
esetében csökkent.
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A nemzeti védjegy lajstromozására
irányuló eljárások főbb adatai
(2021)

4 192

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések
száma 2021-ben 5,2 százalékkal – 204 bejelentéssel –
-re növekedett.
A korábbi évekhez hasonlóan a nemzeti védjegybejelentések több
mint 90 százaléka – 3789 bejelentés – magyar bejelentőktől érkezett.
A hazai bejelentésszám növekedése 4,2 százalékos volt.
További 403 bejelentést pedig külföldi bejelentők nyújtottak be
közvetlenül az SZTNH-hoz.
A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések közel kétharmada
intézményi bejelentőktől, egyharmada pedig egyéni bejelentőktől érkezett.

Legnagyobb
nemzeti
védjegybejelentők
2021-ben

72

bejelentés
Richter Gedeon Nyrt.

55

bejelentés
EGIS Gyógyszergyár Zrt.

30

bejelentés
Tolnagro Kft.

Az oltalmi formák közül a legnagyobb arányban a védjegybejelentések
területén hódított az elektronikus ügyintézés. A 2020. évi 60 százalékkal
szemben 2021-ben már a nemzeti úton benyújtott bejelentések közel

70 százaléka elektronikusan érkezett.

A személyes benyújtás aránya pedig 20 százalékra csökkent,
míg postán 9 százalék, faxon és terminálon
2 411
1–1 százalék érkezett.

Elektronikusan
benyújtott védjegybejelentések
(2015–2021)

1 134

2 897

1 756
1
600
1 389

4 329
Ügybefejezés

2017

2018

2019

Meghirdetés

3 404

2 406

Lajstromozás
(megadás)

Folyamatban
lévő ügyek

A meghirdetések száma 2021-ben 2886 volt, ami 11,8 százalékkal
haladta meg az előző évit. A Hivatal 2021-ben

4 329 ügyet zárt le, ami az előző évinél 9,3 százalékkal több

ügy befejezését jelentette. Ezek között továbbra is a lajstromozások
domináltak, 78,6 százalékos aránnyal. 2021 folyamán 3404 nemzeti védjegyet
lajstromozott a Hivatal, ami 15,2 százalékkal haladta meg az előző évit.
Az elutasítások aránya 3,3 százalék, a megszűnt ügyeké 18,1 százalék volt.
Ezek az ügytípusok számosságukat tekintve alatta maradtak az előző évinek.

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések átlagos ügyintézési ideje
(2015–2021)

5,71
5,67

2021
2016

2 886

Nemzeti
védjegybejelentés

24,7 hét, ami kevesebb volt 6 hónapnál.
2020

2021

Az ügyfeleknek lehetősége van az ügyintézési eljárás gyorsítására
az úgynevezett gyorsított eljárások és a különleges gyorsított eljárások
keretében. A Hivatal a gyorsított eljárások során összesen 234 bejelentés
vizsgálatát végezte el. 87 gyorsított és 147 különleges gyorsított eljárásra
vonatkozó kérelem érkezett.
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4 192

Hatályos
nemzeti védjegy

Sikerült az előző évi kedvező szinten tartani a nemzeti védjegy lajstromozására
irányuló eljárás átlagos bruttó ügyintézési idejét:

256
2015

54 124

2020
2019
2018
2017
2016
2015
hónap

6,30
6,40
6,34
6,34
6,40
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A hatályos nemzeti védjegyek

54 124

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

A korábbi évekhez hasonlóan
a hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfáján az első

10 évben lényegesen magasabb a hatályos védjegyek száma,
mint a következő ciklusokban megújítottaknál.

A nemzeti védjegylajstromban szereplő több mint 54 ezer hatályos
védjegy kétharmadának magyar, egyharmadának pedig külföldi volt
a jogosultja 2021-ben is.

A hatályos
nemzeti védjegyoltalmak korfája
(2021)

3500
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A hatályos nemzeti védjegyek megoszlása
a jogosultak származási országa szerint (2021)

A TOP10
származási
ország

Magyarország 38 436
Egyesült Államok 5 949
Németország 1 136
Egyesült Királyság 1 100
Svájc 1 021
Japán
923
Hollandia
665
Franciaország
548
Koreai Köztársaság
377
Ausztria
313

500
0

A külföldi jogosultak az előző évekhez
hasonlóan döntően amerikai egyesült
államokbeli, németországi
és egyesült királysági székhellyel
rendelkeztek.

A TOP10
jogosult
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A nemzeti védjegylajstromban 60-nál több
100 évesnél idősebb védjegy volt 2021 végén.

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.
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A legidősebb védjeggyel rendelkező magyar jogosult a Richter Gedeon Nyrt.,
amelynek „TONOGEN” megjelölése 1902. november 19. bejelentési nappal
szerepel a lajstromban.

A legtöbb hatályos nemzeti védjeggyel
rendelkező jogosultak (2021)
Richter Gedeon Nyrt. (HU) 1 097
EGIS Gyógyszergyár Zrt. (HU)
971
Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (HU)
278
Mediaworks Hungary Zrt. (HU)
261
Unilever IP Holdings B.V. (NL)
196
Philip Morris Brands Sárl (CH)
174
MARS, INCORPORATED (US)
149
Zwack Unicum Nyrt. (HU)
146
TV2 Média Csoport Zrt. (HU)
132
OTP Bank Nyrt. (HU)
115

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 év

Földrajzi árujelzők

A legtöbb hatályos
nemzeti védjeggyel rendelkező
jogosultak listáját két magyar
gyógyszeripari nagyvállalat
vezette 2021-ben is.

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 év folyamán hat földrajzi árujelző bejelentés, valamint négy Magyarországot
megjelölő nemzetközi eredetmegjelölési kérelem érkezett a hivatalba.
A mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó hatályos európai uniós
földrajziárujelző-oltalmak száma az eAmbrosia adatbázis alapján 2021 végén

1382 volt, amelyből 28 volt magyar eredetű.

A borok uniós földrajzi árujelzőinek a száma az év végén elérte az 1611-et,
ebből 38 volt magyar eredetű. A szeszes italokra vonatkozó uniós földrajziárujelzőoltalmak száma 2021 végén 241 volt, ebből 12 volt magyar eredetű.
A Lisszaboni Megállapodás alapján oltalom alatt álló, hatályos nemzetközi
eredetmegjelölések közül 28 volt magyar eredetű.
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K+F minősítési hatáskör

Az elkészült projektminősítések
kérelmezőinek megoszlása
vállalatméret szerint
(2021)

19%

Az SZTNH egy évtizeddel ezelőtt kapott kutatás-fejlesztési minősítési
hatáskört is. Ennek a célja a kutatás-fejlesztési tevékenységgel
összefüggő támogatások és adóösztönzők igénybevétele területén
a jogbiztonság erősítése.

A Hivatal által kiállított határozat vagy szakértői vélemény az ügyfelek és
az állam számára egyaránt garanciaként szolgál. A Hivatal háromféle eljárásban
vizsgálhatja egy projekt K+F tartalmát. Hatósági eljárás keretében kérhető egy
adott projekt – előzetes – K+F minősítése. A projektcsoport minősítés keretein
belül pedig több projekt egyidőben történő minősítésére is van lehetőség.
Ezek mellett az SZTNH – más hatóságok és bíróságok, valamint harmadik
személyek megkeresésére – szakértői véleményt is készít, amely
az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztésre vonatkozó minősítését érinti.
A Hivatalba 2021 folyamán beérkezett 209 beadvány közül a projektminősítési kérelmek száma 47, a szakértői vélemények száma 159 volt.
Továbbá a projektcsoport-minősítési eljárásban három projektkiválasztási
kérelem is érkezett. Ez utóbbiak „prototípusnak” tekinthetők, mivel még egyetlen ilyen
eljárás sem zárult le.

215

Az év végéig lezárt K+F minősítési ügyek száma 2021-ben
volt, ami az előző évivel azonos nagyságú.
Az SZTNH folytatta az ügyfelekkel történő előzetes, személyes, online
és írásbeli egyeztetések 2019-ben elindított jó gyakorlatát. Ilyen megbeszélésre
az év folyamán 92 alkalommal került sor.

94

Az SZTNH 48 előzetes K+F minősítési ügyet zárt le, amelyek
százaléka minősült kutatás-fejlesztésnek, vagy részben
kutatás-fejlesztésnek. Ez a magas arány nagyrészt az ügyfélbarát előkészítő
tevékenységnek köszönhető. Az ügyek 98 százaléka műszaki szakterületet
érintő ügy volt, beleértve az infokommunikáció és az IT területeket is.
Egy olyan projekt volt, amelyben nem műszaki tudományterület is érintett volt.
A projektminősítési kérelmek háromnegyede kkv-któl érkezett.

6%

nem tartozik
a fenti törvény
hatálya alá

15%

egyéb

30%

16–17
88

30%

15%

mikrovállalkozás

30%

kisvállalkozás

30%

középvállalkozás

A jogszabályban előírt 30 napos ügyintézési határidőt a Hivatal betartotta,

sőt az átlagos átfutási idő
nap volt, ami a rendelkezésre álló idő fele.

A befejezett szakértői megkeresések száma 167 volt. Ezeknek
százaléka minősült K+F-nek,
amelyek közül 2 százalék csak részben volt K+F. Az ügyek 12 százaléka
esetében negatív szakvélemény született. Az ügyek jellegét tekintve
a lezárt szakértői vélemények 97 százaléka műszaki szakterületet képviselt.
A szakvélemény készítésére irányuló megkeresések negyede valamilyen
hatóságtól érkezett, amely elrendelte a korábban kifizetett pályázati pénzek,
vagy igénybe vett kedvezmények ellenőrzését.
A szakvélemények elkészítését a Hivatal átlagosan 45 napos határidővel vállalja,
de 2021-ben a tényleges átfutási idő ennél jóval rövidebb, 34–36 nap volt.

Sikerült fenntartani a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) kialakult szoros
együttműködést a kormány egyedi döntése alapján nyújtható (EKD) K+F
projekttámogatással kapcsolatban. Az együttműködésnek köszönhetően
14 külföldi nagyvállalat magyarországi K+F központjával kapcsolatban
nyújtottak be a Hivatalhoz minősítés iránti kérelmet.
Mindezek mellett a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért
Felelős Helyettes Államtitkársága számára készült el 28 szakértői vélemény.
A 2021-ben meghirdetett GINOP Plusz 2.1.1. pályázati kiírás támogatói döntései
csak 2022-ben fognak megjelenni.
Elkészült egy hiánypótló kiadvány – a K+F Fehér Könyv –, amely gyakorlati
útmutatóként használható a GINOP Plusz pályázatok kutatás-fejlesztési
szempontú értékelésének elkészítéséhez.
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A szellemi tulajdonnal
kapcsolatos jogszabályok
előkészítése

Fontos jogalkotási feladatot jelentett az európai uniós szerzői
jogi reform keretében elfogadott uniós jogi aktusok IM-mel
összehangolt implementálása.

A szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok megalkotásának vagy
módosításának előkészítése jelentős hivatali feladat.

2019 végétől 2021 májusáig bezárólag az SZTNH folyamatosan részt
vett az IM-mel együttműködésben az úgynevezett SatCab irányelv,
és az úgynevezett CDSM irányelv átültetési folyamataiban.

Az Európai Unió 2019. november 26-án csatlakozott az eredetmegjelölések
oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás
genfi szövegéhez. Az EU csatlakozása nyomán a genfi szöveg 2020. február
26-án hatályba lépett. A genfi szöveget Magyarország is ratifikálta.
Az SZTNH elkészítette a genfi szöveg és a közös végrehajtási szabályzat
szövegének magyar fordítását, továbbá – az Igazságügyi Minisztériummal
(a továbbiakban: IM) együttműködve – részt vett a ratifikációs előterjesztés
előkészítésében. A törvényjavaslatot a 2021 tavaszi ülésszakban fogadta el
az Országgyűlés, Magyarország június 10-én helyezte letétbe ratifikációs
okmányát. A genfi szöveg szeptember 10-én lépett hatályba Magyarországon.

A Hivatal részt vett a szabadalmi törvény módosítására irányuló,
a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége által
kezdeményezett jogszabályelőkészítő munkában. Az iparági javaslatok
a bifurkációs modell, a szabadalmi perekben megalapozatlanul elrendelt
ideiglenes intézkedésekkel okozott kár megtérítése és a Bolar-kivétel
szabályainak módosítására irányultak. A törvény módosításai 2022.
január 1-jén léptek hatályba.

Az átültetés részeként az SZTNH és az IM 2019 őszétől kezdve többkörös
társadalmi egyeztetést hajtott végre, 2021 első negyedévéig bezárólag.
Az előterjesztés közvetlen társadalmi egyeztetésére 2021. február 17. és
március 1. között került sor. Az előterjesztés Országgyűlés általi elfogadását
követően a Magyar Közlöny 81. számában, 2021. május 6-án
került kihirdetésre. Indoklása az Indoklások Tárának 58. számában,
május 12-én került közzétételre és 2021. június 1-jével lépett hatályba.

Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai
közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról

szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet módosításának előkészítése során
az SZTNH készítette el az előterjesztés érdemi, szakmai tartalmát adó
szöveget. A jogszabály 2022. március 1-jén lép hatályba.

A Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Unió Bírósága
(EUB) előtt zajló szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyeket,

A szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó rendelkezéseket

is tartalmazó (EU) 2019/787 rendelet szabályaira tekintettel szükségessé vált
a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény szeszes
ital földrajzi árujelzőkre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása.
A vonatkozó rendelkezések a Vt. módosításáról szóló 2021. évi XXXVI.
törvénnyel kerültek kihirdetésre.

feldolgozza az EUB-döntéseket, amelyeket a hivatali honlapon közzétett kereshető
EUB-ítéletkereső adatbázisban2 hoz nyilvánosságra.
2 | https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/joggyakorlat/eub-iteletek-kereses
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Szerzői jogi
hatósági tevékenység

A Hivatal látja el a közös jogkezelő szervezetek felügyeletével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében gondoskodik

a közös jogkezelő szervezetek online nyilvántartásának

vezetéséről, a nyilvántartási adatok frissítéséről, valamint a szervezetek
közzéteendő dokumentumainak feltöltéséről. Ez a hatáskör kiterjed
a független jogkezelő szervezetekre, továbbá a reprezentatív közös
jogkezelési tevékenység engedélyezésére is.

A bárki számára elérhető nyilvántartásban (http://kjk.sztnh.gov.hu) 2021
végén a következő egyesületek, illetve gazdasági társaságok szerepeltek.
Közös jogkezelő
szervezetek

ARTISJUS
Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda
Egyesület

Előadóművészi
Jogvédő Iroda
Egyesület
(EJI)

FILMJUS
Filmszerzők
és Előállítók
Szerzői Jogvédő
Egyesülete

Független
jogkezelő
szervezetek
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Magyar Irodalmi
Szerzői Jogvédő
és Jogkezelő
Egyesület
(MISZJE)

Magyar
Hangfelvétel-kiadók
Szövetsége Közös
Jogkezelő Egyesület
(MAHASZ)

Zeneszöveg.hu
Információszolgáltató
és Kiadó Informatikai
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

A közös jogkezelés és a független jogkezelés felügyeletének körében
évente egyszer kötelező a hatósági ellenőrzés szabályai szerint felügyeleti
eljárást indítani, illetve emellett szükség szerinti felügyeleti eljárások indíthatók.
Az SZTNH az éves felügyeleti eljárásokat minden évben a közös jogkezelő
szervezetek éves beszámolóinak benyújtását követően folytatja le.
A felügyelt szervezetek az éves beszámoló megküldésére vonatkozó
kötelezettségeiket végül is teljesítették. A Hivatal ellátta a közös és független
jogkezelő szervezetek által fizetendő felügyeleti díjjal kapcsolatos
ügyintézéssel és a díjak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

Az SZTNH a 2021. évi éves felügyeleti eljárás során a 2020. évi
felügyeleti eljárásban tett felhívások teljesítésének ellenőrzése mellett
vizsgálta a közös jogkezelő szervezetek jelenlegi működését is,

Magyar
Reprográfiai
Szövetség
(RSZ)

valamint azt, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei folyamatosan
megvalósultak-e. Az éves felügyeleti eljárások (12) közül öt eljárás zárult
határozattal, a többi hét pedig értesítéssel. Az SZTNH 2021. április 14-én
a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 112. § (3) bekezdése alapján szükség szerinti
felügyeleti eljárást indított egy jogkezelővel szemben.

HUNGART
Vizuális
Művészek
Közös Jogkezelő
Társasága
Egyesület

Magyar Szakés Szépirodalmi
Szerzők
és Kiadók
Reprográfiai
Egyesülete
(MASZRE)

17

A közös jogkezelő szervezetek
nyilvántartási eljárást kezdeményeztek 2021-ben.

A Hivatal előtt díjszabás-jóváhagyási eljárás keretében

a törvény által előírt szeptember 1-jei határidőig 2021-ben
hat közös jogkezelő szervezet

21 díjszabást küldött meg a véleményezési eljárás lefolytatásának
Repropress
Magyar
Lapkiadók
Reprográfiai
Szövetsége

kezdeményezéseként. Az igazságügyért felelős miniszter 16 díjszabást
a véleményezési eljárásban kialakult végleges formájukban
2021. november 24-én, további öt díjszabást pedig
2021. december 29-én hagyott jóvá.

MPLC
Magyarország
Kft.
CloudCasting Kft.
Egy közös jogkezelő szervezet, a DIGITALFILM
Filmalkotók Magyarországi Digitális Jogkezelő Egyesület
2021. március 5-én kérelmet nyújtott be a nyilvántartásból történő törlése iránt.
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2006 óta az SZTNH által vezetett

önkéntes műnyilvántartásba vetethetők
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó
művek és teljesítmények a Hivatal központi ügyfélszolgálatán.

900

A kérelmek száma az elmúlt években jellemzően évi
körüli szinten mozgott.

A nemzetközi együttműködést az Európai Szabadalmi Egyezményből

Az önkéntes műnyilvántartás teljes körű elektronikus ügyintézésének
a lehetőségét 418 esetben vették igénybe. A naponta végzett digitalizáció
eredményeként a teljes iratanyag elektronikus úton elérhető a Hivatal
e-kutatási felületén.

850

946

980

979

973

947

867

az SZTNH-t a Hivatal elnöke és műszaki elnökhelyettese képviselte.
A Hivatal munkatársai közreműködtek az Igazgatótanács Albizottsága
(Select Committee of the Administrative Council), a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság,
a Technikai és Ügyviteli Bizottság, a Szabadalmi Jogi Bizottság munkájában,
továbbá részt vettek az Európai Szabadalmi Akadémia online továbbképzésein.

Az SZTNH munkatársai 2021-ben is rendszeresen részt vettek
az Európai Unió Tanácsának szellemi tulajdonért felelős munkacsoportjában,

valamint az Európai Bizottság mellett működő bizottságok munkájában,
szakértői üléseken és egyéb szakmai konferenciákon.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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.
2021 során 12 árva mű felhasználásának
engedélyezése iránti kérelmet terjesztettek elő,
amelyek 5 százaléka építészeti alkotásokra irányult.

Az engedélykérelmek kezelésének átfogó
módosítására volt szükség, amely már
érdemben képes kezelni az új típusú, építészeti
művekre vonatkozó kérelmeket is.
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és az európai uniós tagságból fakadó tagállami jogok gyakorlása, kötelezettségek
ellátása, a WIPO keretében folyó nemzetközi szakmai tevékenység, a regionális
és bilaterális szellemi tulajdonnal kapcsolatos együttműködés határozta meg.
A nemzetközi rendezvények nagy részét a koronavírus járvány miatt 2021-ben
is online vagy hibrid formában lehetett megtartani.

Az Európai Szabadalmi Szervezetben az Igazgatótanács ülésein

Az önkéntes
műnyilvántartásba
vétel iránti
kérelmek száma
(2015–2021)
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Nemzetközi
szakdiplomácia

Az EUIPO-val tovább folytatódott és elmélyült az intenzív együttműködés.

Az SZTNH vezetői részt vettek az EUIPO Igazgatótanácsának és Költségvetési
Bizottságának rendes ülésein, szakértő munkatársai pedig a védjegyjogi és formatervezésiminta-oltalmi kapcsolattartó üléseken, a Szellemi Tulajdoni Jogsértések
Európai Megfigyelőközpontjának (Observatory) ülésein és számos szakmai
rendezvényen. Az EUIPO–SZTNH együttműködési megállapodás keretében

27 projekt került megvalósításra.

Az SZTNH látta el Magyarország képviseletét
a WIPO keretében folyó nemzetközi együttműködésben,

közreműködött a világszervezet bizottságaiban, munkacsoportjaiban,
jelentősebb rendezvényein. A WIPO 62. közgyűléssorozatára 2021. október
4-8. között került sor. A közgyűléssorozaton Magyarország képviseletében
felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki ünnepélyes keretek
között a nemzetközi szervezetnek átadott egy, a magyar innovációs
szellem és sportszeretet ötvözetét jelképező Teqball-asztalt,
ezt követően pedig kétoldalú megbeszélést folytatott
Daren Tang főigazgatóval.
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A magyar szakdiplomácia sikerét jelzi, hogy a tagállamok a Lisszaboni Unió
Közgyűlésének alelnökévé dr. Baticz Csabát, az SZTNH főosztályvezetőjét
választották. A WIPO Szerzői és Szomszédos Jogi Állandó Bizottsága
(Standing Committee on Copyright and Related Rights) 2021. június 28-án ülésezett.
A bizottság alelnöki feladatait dr. Lábody Péter látta el.

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. Nemzetközi kutató hatósági (International Search Authority, ISA),
valamint nemzetközi elővizsgáló hatósági feladatot
(International Preliminary Examining Authority, IPEA) lát el.
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 bejelentésekkel
kapcsolatos kutatási kérelmeket.
2021-ben összesen 116 nemzetközi kutatási jelentés (ISA) és 3 nemzetközi
elővizsgálati jelentés (IPEA) iránti kérelem érkezett a VSZI-hez. A kérelmek
mintegy kétharmadát – 68 százalékát – nemzeti nyelven (magyar, cseh,
lengyel, szlovák), 32 százalékát pedig angol nyelven nyújtották be.

5. évfordulóját.

A VSZI 2021. július 1-jén ünnepelte működése megkezdésének
Ebből az alkalomból a VSZI szervezésében, az ITM fővédnökségével, valamint
az NKFIH támogatásával, továbbá a VSZI szerződő államainak nemzeti szellemi
tulajdoni hivatalaival – köztük az SZTNH-val – együttműködésben online
konferencia került megrendezésre 2021. július 7-én.
Az innovációs és technológiai miniszter 2022. január 6-i keltezéssel
dr. Lábody Pétert, az SZTNH jogi elnökhelyettesét nevezte ki a Magyarország
képviseletére jogosult személynek, és megerősítette Gyetvainé Virág Dóra
műszaki elnökhelyettes helyettes képviselői kinevezését a VSZI
Igazgatótanácsában.

Az Igazgatótanács elnöki tisztségét 2022-ben
Magyarország tölti be.
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A szellemitulajdonvédelmi kultúra fejlesztése,
a tájékoztatás
A szellemi tulajdon iránt érdeklődő szakmai partnerek és ügyfelek
az SZTNH sokrétű tudatosságnövelő, ismeretterjesztő, információszolgáltatási és oktatási programjaiból választhattak 2021-ben is.

/1

A Hivatal tudatosítja a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások,
startupok – és a felsőoktatási intézmények oktatói, hallgatói körében
az iparjogvédelmi és szerzői jogi ismeretek gyarapításának fontosságát,
azt, hogy a szellemitulajdon-jogok megszerzése versenyelőnyt biztosít
számukra a piacon.

A vállalkozói tudatosság növelése
A vállalkozások szellemi tulajdoni ismereteinek bővítése terén a Hivatal fontos
együttműködő partnerre talált a Piac és Profitban, amely a kkv-k számára
rendszeresen szervez konferenciákat a helyi ipari és kereskedelemi kamarák
bevonásával. Az online térben szervezett rendezvényekhez csatlakozva

20

az SZTNH 2021-ben körülbelül 1900 kkv-t ért el mintegy
tudatosságnövelő előadásával.

16

Az SZTNH-nak
megyei kereskedelmi és iparkamarával és 6 PATLIB-központtal
(Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Soproni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem és
Szegedi Tudományegyetem) van érvényes, határozatlan idejű
szerződése szellemi tulajdoni információs pont működtetésére.

Az EPO Patlib 2.0 néven 2021 második felében programot indított

a PATLIB-központoknak, amelynek célja a központok és szolgáltatási
portfóliójuk megújítása. Folyik a központok szolgáltatási szintjének felmérése,
annak érdekében, hogy képet kaphasson a Hivatal arról, hogy miben lehet
rájuk számítani, illetve ők milyen segítséget várnak a Hivataltól.
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A hazai kkv-kat támogató
szolgáltatási lehetőségek vizsgálata
keretében 2021-ben az SZTNH
elkészítette az ISO 56005:2020
IP menedzsment szabvány
hazai tanúsíthatóságának
koncepcióját.
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A FIVOSZ novemberi
Vállalkozók Hete
rendezvényén pedig
a Szellemi tulajdonjogi
kerekasztal egyik
résztvevője volt az
SZTNH elnöke.

A Hivatal részt vett egyebek
mellett a Digitális Startup Safari
rendezvényen a szellemi
tulajdonnal kapcsolatos
előadással, védjegy- és formatervezési workshoppal és dedikált
ügyfélszolgálati órákkal.

A szellemi tulajdonnal
kapcsolatos képzés
A Hivatal működteti a szellemi tulajdonnal kapcsolatos képzési rendszert,
gondoskodik az iparjogvédelmi és szerzői jogi szakvizsgák, a szabadalmi ügyvivői
vizsgák megszervezéséről. A járványügyi helyzetre való tekintettel a Hivatal az
előző évhez hasonlóan 2021-ben is online formában szervezte képzéseit.

Az SZTNH-ban hosszú múltja van a hazai felsőoktatási
intézményekkel való együttműködésnek.
Ennek keretében 2021-ben féléves önálló tantárgyként oktatták
a szellemitulajdon-védelem kérdéseit. Ilyen képzésre

9 felsőoktatási intézmény 12 karán került sor.

További 4 felsőoktatási intézményben más tantárgyakhoz – vállalkozói/műszaki/
jogi/társadalom- és/vagy természettudományi ismeretek – kapcsolódva folyt
a szellemi tulajdonra vonatkozó ismeretek oktatása. A „Szellemitulajdon-védelem”
és az „Innovációmenedzsment és iparjogvédelem” című tárgyak oktatása
távoktatási képzési formában történt 6 felsőoktatási intézményben, összesen

758 fő részvételével.

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.
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Alapfokú iparjogvédelmi
tanfolyam megszervezésére
öt alkalommal került sor
172 fő részvételével,

Középfokú iparjogvédelmi
tanfolyamot
26 résztvevő fejezett
be sikeresen, míg

alapfokú szerzői jogi
tanfolyamra pedig
három alkalommal,
86 fővel.

középfokú szerzői jogi
tanfolyamra 32 fő
részvételével
került sor.

Ebben az évben volt
a felsőfokú iparjogvédelmi
tanfolyam IV. féléve.
Szeptemberben újabb
felsőfokú iparjogvédelmi
tanfolyam indult hivatali
munkatársak
részvételével.

Az SZTNH 25 alkalommal szervezett szellemi tulajdonnal kapcsolatos
céltanfolyamokat, továbbképzéseket vagy kutatási gyakorlatot a különböző
intézmények, illetve célcsoportok számára. A Hivatal továbbá kiállításokon,
nemzetközi vásárokon vett részt tanácsadással, előadással.

A szellemi tulajdon oktatása
a felsőoktatási intézményekben
hivatali együttműködés alapján
Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Önálló
tantárgy

Más
tantárgyak
részeként
Távoktatás
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Ügyfélszolgálat

A központi ügyfélszolgálati
megkeresések megoszlása
annak módja szerint

18 072

72%

16%

Telefonon

9%

E-mailen

Személyesen

3%

Faxon, levélben

A hivatali központi ügyfélszolgálat 2021-ben
megkeresést fogadott,
15 százalékkal többet az előző évinél. Az információkérések módjai
közül a telefonon történő megkereséseknek kiemelkedő szerepe volt.
A megkeresések 71,8 százaléka telefonon keresztül történt.
Közel 13 ezer ilyen megkeresés érkezett a Hivatalba.
A járvány hatására a személyesen fogadott ügyfélérdeklődések száma
egyharmaddal tovább csökkent (1543), aránya 8,5 százalékra esett vissza,
az előző évi 15 százalékról. Ugyancsak a pandémia következményeként
jelentősen – 32 százalékkal – nőtt az elektronikus úton beérkezett
megkeresések száma (2823). A faxon, levélben történő megkeresések
száma csökkent (620).

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A minőségi szolgáltató Hivatalra vonatkozó elvárásoknak megfelelően

Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem

a Hivatal az ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatásokon túlmenően
térítés ellenében emelt szintű, szellemi tulajdoni szolgáltatásokat is kínál
ügyfelei számára.
Így két védjegy- és hét szabadalomkutatási szolgáltatást,
az IPARJOG pályázathoz kapcsolódó szabadalomképességi értékelést,
továbbá az ingyenes szellemivagyon-diagnózis szolgáltatást.

Miskolci Egyetem
Nyíregyházi Egyetem
Pannon Egyetem
Soproni Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Debreceni Egyetem
Eszterházy Károly Egyetem
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11%

A központi ügyfélszolgálati
megkeresések megoszlása
az érdeklődési területek
szerint (2021)

Egyéb

19%

Adatszolgáltatás

1%
K+F

6%

Szerzői jog
és jog

10%

Általános tájékoztatás

11%
3%

Szabadalom
Használati minta

3%

Formatervezési
minta

36%

Védjegy, földrajzi
árujelző

| 39

7/4

Sokrétű tájékoztatás
a szellemi tulajdonról

Az SZTNH hivatalos lapja, a hatósági publikációkat tartalmazó

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő

254

Az SZTNH
honlapjának
látogatottsága
Látogatók
száma

Év
2020
2021

díjmentes hozzáféréssel a Hivatal honlapján jelenik meg pdf-formátumban,
elektronikus formában és elektronikus aláírással hitelesítve,
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek megfelelően.
A kiadványt továbbra is sok szakmai érdeklődő olvassa.

Látogatások
száma

Letöltött
oldalak száma

Letöltött
adatmennyiség

496 ezer 1,23 millió 13,0 millió 4 128 GB
493 ezer 1,40 millió 13,5 millió 4 658 GB
A sajtó és a kommunikáció területén fontos célkitűzés volt, hogy a lehető
legszélesebb körben, minél több társadalmi és gazdasági réteg ismerje meg
a Hivatal munkáját, tevékenységének lényegét, ezen kívül edukálja
a vállalkozásokat, a kutatókat és az érdeklődőket, hogy a szellemitulajdon-védelem
segítségével nagyobb gazdasági előnyre tudjanak szert tenni. Ennek megfelelően
egyre intenzívebben jelentek meg a Hivatalról szóló hírek mind a nyomtatott
sajtóban, mind a rádiós és televíziós médiában.

2021 során több mint
ezer pdf-et töltöttek le, a html megtekintések száma
pedig meghaladta a 208 ezret.

Az év során

10

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

sajtóesemény

16. éve önálló szakfolyóiratként kéthavonta jelenik meg.
A Hivatal szemléletváltásának eredményeként a kiadvány
már a megjelenéskor teljes terjedelemben azonnal elérhető
és letölthető elektronikus formában a honlapról.

40

sajtóközlemény

14

elnöki
nagyinterjú

950 150
hír

rádiós és televíziós
interjú, illetve riport

közvetítette a Hivatal tevékenységét a nagyközönség felé.

A szponzorált tartalmak terén szerda reggelenként állandó rovata
van a Hivatalnak a Jazzy Rádióban.

A hivatali honlap – www.sztnh.gov.hu –

a szellemi tulajdon kérdéseiben kevésbé járatos potenciális ügyfeleket
és a szakmai felhasználókat egyaránt kiszolgálja szakmai információkkal.
A portál iránti jelentős érdeklődést mutatja, hogy 2021-ben

493 ezer egyedileg azonosítható felhasználó

1,39 millió alkalommal kereste fel és 13,5 millió oldalt töltött le.
A letöltött adatok mennyisége 4 658 gigabyte volt
(robotok nélküli forgalom).

A felhasználók a honlapról érhetnek el olyan hasznos, elektronikus
ügyintézési és tájékoztatási szolgáltatásokat, mint az e-ügyintézés, az e-kutatás
és az e-nyilvántartás. Ezek mellett 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 földrajzi árujelzőket tartalmazó
a GIView adatbázisokat.
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1 019
4 200
330
234
25 292

Az SZTNH jelenléte a közösségi médiában is tovább erősödött,

a követők száma növekedett. A LinkedIn 1019 követője, a Facebook 4200 követője,
az Instagram 330 követője és a Youtube 234 feliratkozója jól mutatják ezt.
Az egyes posztokkal akár 15–20 ezer főt ért el az SZTNH. Népszerűek voltak
azok a megjelenések, amelyek feltalálókkal, ismert emberekkel kapcsolatosak,
vagy érdekes találmányokat mutattak be.
A Frecskay János Szakkönyvtár országos hatáskörű nyilvános szakkönyvtár,
amely a szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakirodalom tekintetében egyedülálló
gyűjteménnyel rendelkezik, mivel az itt fellelhető könyvek és időszaki kiadványok
jelentős része nem érhető el más magyarországi könyvtárban.

A leltározott állomány 2021 végén
dokumentum – nyomtatott, audiovizuális és elektronikus kiadvány – volt.
Az unikális közgyűjteményi tartalomtömeg felhasználóbarát hozzáférhetősége és
a nagyközönség számára történő elérhetővé és kereshetővé tétele érdekében több
mint 400 ezer oldal került már digitalizálásra. A digitalizált, szövegesen kereshető
pdf-állományok a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon kerültek publikálásra.
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Szakmai
rendezvények, díjak

Az SZTNH vezető szerepet tölt be a szellemi tulajdonnal kapcsolatos hazai
szakmai rendezvények megszervezésében, valamint a kiemelkedő alkotók,
alkotóközösségek elismerésében. A járványhelyzet miatt a rendezvényeket
online, vagy hibrid formában szervezte meg a Hivatal.

125.

A 2021-es év legmeghatározóbb eseménye az SZTNH megalapításának
éves jubileuma volt, amelynek során március 1-jén a Hivatal
nagyszabású online gálával ünnepelte megalapításának évfordulóját.
2021. április 26-án a szellemi tulajdon világnapja
alkalmából a digitális térben megrendezett ünnepséget
a „KKV-k és a szellemi tulajdon: Piacra visszük az ötleteit”
címmel, a szakmai szervezetek bevonásával szervezett
online konferencia tette tartalmassá.

2021. június 9-én került sor a Jedlik Ányos-díj
ünnepélyes átadására. Jedlik Ányos-díjat kapott:
Dr. Dékány Imre egyetemi tanár, professor emeritus;
Dr. Fekete Andrea gyermekgyógyász, a Semmelweis Egyetem
I. számú Gyermekgyógyászati Klinikájának docense,
a SigmaDrugs gyógyszerfejlesztő startup társalapítója és vezetője;
Dr. Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus,
a BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH alelnöke;
Dr. Kotschy András a Servier Gyógyszerkutató Intézet igazgatója
és tudományos kutatócsoport vezetője;
Dr. Szecskay András a Szecskay Ügyvédi Iroda alapítója és irodavezető
partnere, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnöke.

Ezen a rendezvényen került sor az

Innovációs Nagydíj SZTNH különdíjának

átadójára is. Az elismerésben a Hagyó Kft. részesült.
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2021. szeptember 2-án rendezte meg
a Hivatal a Millenniumi Díj díjátadó ünnepséget a MOMÉ-n.
A díjazottak a következők voltak:
Cirko Film – Másképp Alapítvány,
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Természettudományi Kutatóközpontja,
Élet és Tudomány hetilap,

Magyar Design Kulturális Alapítvány,
REGIO Játékkereskedelmi Kft.,
SANOFI,
Tankcsapda.

2021. november 3-án a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából került
sor az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj átadására.
A 2021. évi Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj elismerésben részesült:
Dr. Mészáros Klára, PhD, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának
tudományos főmunkatársa;
Dr. Bartha László, az MTA doktora, professor emeritus;
Dr. Málnási-Csizmadia András, az MTA doktora;
Dr. Varga Dezső, PhD, tudományos főmunkatárs.

A Hivatal folytatta az előző évben bevezetett webinar sorozatot.
Az ennek keretében szervezett rendezvényeken a korábbi
hasonlók iránti 30–40 szakmai érdeklődő többszöröse vett részt.
A március 30-án a „Szabadalmaztatási stratégiák” címmel tartott
webinarra 152 fő és a július 13-án „Az innovációk védelme az IT világában”
című webinarra 144 fő regisztrált. Fontos eredmény, hogy a sorozat
révén sikerült szakmán kívüli szakembereket is megszólítani.
Sok érdeklődőt vonzott az SZTNH és a Világgazdaság szeptember
9-én az „5letből érték. Szellemi alkotások tudatos védelme” címmel
közösen szervezett üzleti konferenciája, amelyen a szakma
kiemelkedő képviselői tartottak előadásokat a szellemitulajdonvédelem fontosságáról.
Hibrid formában került sor novemberben az SZTNH–MIE konferencia
megszervezésére „A szellemitulajdon-védelem aktuális kérdései” címmel.
A konferenciát a Hivatal a Magyar Ügyvédi Kamaránál, mint képzési
eseményt bejelentette, így a résztvevő MÜK-tagok kreditpontot kaptak.
72 ügyvéd, ügyvédjelölt, kamarai jogtanácsos igényelte az elnyerhető
nyolc kreditpontot.
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Hatékony
hivatalműködtetés
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Gazdálkodási
tevékenység

Informatika
A Hivatal informatikai rendszere 2021-ben is eredményesen és
zavartalanul biztosította a hatósági és szolgáltatási tevékenységhez
szükséges informatikai-számítástechnikai hátteret,

Az SZTNH működésének fedezetére használja fel saját bevételeit,

amelyek a miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási,
szolgáltatási, fenntartási és megújítási díjakból, a Hivatalt megillető
nemzetközi eljárási díjakból és az egyezményalapú bevételekből, továbbá
a szolgáltatások ellenértékéből, valamint egyéb bevételekből állnak.

sikeresen teljesítette az elektronikus ügyintézés megnövekedett
igénybevételével járó feladatokat. Az informatikai szakterület részt vett
a belső ügyviteli rendszer megújítását jelentő Back Office projekt elemzési,
integrációs és adatmigrációs feladatainak szisztematikus tervezésében,
a projektszervezet és az EUIPO illetékeseivel való egyeztetésekben.

54

A Hivatal költségszerkezete stabil, évek óta változatlan.

Az elektronikus ügyintézés térhódítása többletfeladatokat támaszt,

mivel az elektronikus úton benyújtott hatósági ügyiratok aránya
százalékra emelkedett,
ami havi átlagban közel 1200 ügyiratot jelent. Az elektronikusan benyújtott
bejelentések aránya is minden oltalmi forma esetében jelentősen növekedett.

Az informatikai terület által 2021-ben elvégzett legfontosabb
informatikai fejlesztési feladatok közül kiemelkednek a következők
Árfor

eSignature

ELO_Numbering

CTI - Former
TM/DS View

WIPO IF

EPUB

(Nice Class HunEnglish translator
application)

(HIPO electronic
signature microservice
integration with BO)

(Former TM DS
View service to be
replaced by CTI)

(WIPO International
TM interface for
bilateral
communication)

Authentication

User-Roles-Groups

(Authentication infra
service integration)

Software
Package

(Overall architecture
document)

(ELO Application
number service)

SAP

Kibana

ELO
Correspondence

10,1%

folyó (dologi)
kiadások

egyéb működési
kiadások

11,6%

személyi juttatások
és járulékaik

beruházások
finanszírozása

(HIPO Similarity
search system)

Audit

Alfresco

(EUIPO Document
Management
System)

Acsepto

(HIPO Accounting
system for payment
integration)

(Log management)

33,1%

45,2%

(HIPO
Publication database
and search services)

(User roles and groups
management)

Működési kiadások
megoszlása

(Reporting tool)

ELO eFiling,
Decision Desktop
(EUIPO Letter
management tool)

3 966,2

2021-ben a Hivatal folyamatos működéséhez
millió Ft eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezése.
A módosított kiadási előirányzat 94,0 százalékos felhasználása
4 932,9 millió Ft tényleges kiadást eredményezett.

3 996,2

A Hivatal 2021. évi bevételi főösszege
millió Ft-ban került meghatározásra.
A finanszírozási bevételek nélküli 4 714,4 millió Ft tényleges
bevétel 18,0 százalékkal meghaladta az eredeti előirányzatot.

Az SZTNH információbiztonsági helyzete stabil.
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A Hivatal eleget tett a közigazgatási szervek számára előírt információbiztonsági kötelezettségeknek. A kollégák tudatosságának, illetve a többszintű
védelmi rendszer működésének köszönhetően a Hivatalban nem történt súlyos
információbiztonsági incidens.
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A Hivatal bevételeinek 94,1 százalékát úgynevezett közhatalmi bevételek
alkotják. Ez utóbbiak döntő hányadát – 70,8 százalék – a szabadalmi igazgatási
szolgáltatási bevételek, valamint a védjegyoltalmi igazgatási szolgáltatási
bevételek – 22,4 százalék – adták 2021-ben is.

93,1 százaléka a jellemzően külföldi székhelyű jogosultak által teljesített
A szabadalmi igazgatási szolgáltatási díjbevételek mintegy

díjfizetésekből származott 2021-ben. Ez utóbbiak a hazánkra hatályosított
európai szabadalmakkal kapcsolatos eljárási és fenntartási díjak,
a nemzetközi szabadalmi eljárási díjak voltak.

Hatósági díjbevételek
oltalmak szerinti megoszlása
százalékos bontásban
(2021)

0,3%

Formatervezésiminta-oltalmi

0,6%

Használatmintaoltalmi

0,1%

42.

K+F minősítési

4,6%

Kiegészítő oltalmi

Védjegyoltalmi

0,3%

70,8%

további három szervezet – Artmagazin, BuildEXT, Hard Body Hang –
elismerő oklevélben részesült.
A fiatal tervezők szakmai fejlődését
a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat
segíti több mint három évtizede. Sikeres projektjei közé tartozik
a „Start Up Guide – Üzleti tanácsok induló kreatívipari vállalkozások számára”
címmel online elérhető, szabadon letölthető, naprakész gyakorlati útmutatót
nyújtó kiadvány legújabb változata.

Szabadalmi

Az új irattárat a bérbeadó a korábban kiválasztott helyiségben 2021.
április 30-ig az SZTNH igényeinek megfelelően alakította ki és rendezte be.
Az új irattár Budapest IX. kerületében, a Soroksári út 158. szám alatti
műemléképület földszintjén található, külön bejáratú, 4 méter belmagasságú,
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Az ITM nevében meghirdetett
Magyar Formatervezési Díj pályázat 2021-ben
alkalommal került kiírásra.

az SZTNH szellemivagyon-diagnózis különdíját a Györgytea Kft. kapta,

A 2021. év egyik legnagyobb intézményi projektje a Hivatal hat
pinceirattárból álló, központi irattárában tárolt hatósági iratok
biztonságos, új irattárba történő átköltöztetése volt.

amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár is alkalmasnak talált
az irattár céljaira.

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) tanácsadó testületként
a designkultúra eszközeivel segíti a magyar nemzetgazdaság
versenyképességének erősítését. Az MFT elnöki feladatait
Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke látja el.

A testület által alapított Design Management Díjat 2021-ben
a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. nyerte el,

Növényfajtaoltalmi

1000 négyzetméter alapterületű raktárhelyiség,

Magyar Formatervezési
Tanács

A díjkiírás egyik fő célja az volt, hogy felmutassa a designban rejlő gazdasági
potenciált. A pályázat hat díját és négy különdíját négy kategóriában – termék,
terv, vizuális kommunikáció és diákmunka – tizenegy alkotás kapta meg.

Szerzői jogi vonatkozású

22,3%
1,0%

9/
1

Testületek

10
nap

200+ 40
program

országból

250 000
fő elérése (online)

Az MFT feladatai közé tartozik a Budapest Design Week megszervezése,
amely ma már a designszakma nemzetközileg is elismert seregszemléje.
A designesemény 10 napon át várta az érdeklődőket kiállításokkal, előadásokkal,
workshopokkal, nyitott műhelyekkel és kerekasztal-beszélgetésekkel több,
mint kétszáz programmal. Online felületeit több, mint 40 országból keresték fel.
A központi Facebook eseménye közel 180 ezer főt, a programok saját
eseményei pedig több mint 250 ezer főt értek el a legnagyobb közösségi oldalon.
A Budapest Design Week alkalmából jelent meg az új Budapest Design Map,
a fővárosi designélet legátfogóbb kalauza.
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9/2

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 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 vett a hamis termékek
visszaszorítását célzó közös nemzetközi akciókban is, így például
a STOP, a SHIELD, a PANGEA akciókban.

9/3

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.
2021-ben 39 szakvélemény iránti felkérés, kirendelés, valamint
3 kiegészítő szakvélemény iránti felkérés érkezett a testülethez, összesen
16 műtípust érintve. Az év folyamán 37 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 13 új megkeresés, illetve megbízás érkezett a testülethez 2021-ben.
Az ügyek tárgyát tekintve a megkeresések főként az iparjogvédelem
különböző területeit érintették.

A HENT 2021-ben is elkészítette éves fogyasztói kutatását a vásárlók hamisítással
kapcsolatos attitűdjeiről, valamint lebonyolította az étrend-kiegészítőkre
vonatkozó, aktuális felmérését. Több konferencia szervezésében is részt vett.
A Gyógyszerészeti Intézettel közösen tudományos-szakmai továbbképző
programot rendezett „A gyógyszer- és betegbiztonság XXI. századi kihívása:
Online gyógyszerforgalmazás és hamisított gyógyszerek
kockázatainak csökkentése” címmel.
A holland székhelyű REACT márkavédelmi szervezettel közösen szervezte meg
a „PHARMA WEBINAR: COVID-19 vaccines and face masks” című online
márkavédelmi oktatást. A 2021. évi jogérvényesítési konferencián
az EUIPO, az EUROJUST, a NAV, az ORFK, az OGYÉI, az IM, az SZTNH és a HENT
szakértői online formában vitatták meg a jogérvényesítés aktuális
nemzetközi és hazai kérdéseit.
A forgalomba hozatali engedély jogosultjainak, a nagykereskedőknek
és az OGYÉI-nek a segítségével a HENT megszervezte a „Vakcina kisokos”
összeállítását, amellyel a NAV szakembereinek munkáját segítette,
és ezáltal hozzájárult a pandémia idején a vakcinák legális csatornán
keresztüli célba jutásához.
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