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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a legrégebb óta  
innovációval foglalkozó kormányzati főhivatal 2021-ben ünnepelte  
elődszervezete megalapításának 125 éves jubileumát.  
1896-ban jött létre a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, amely az Osztrák-Magyar Monarchia  
első, önálló nemzeti hatósága volt. A Hivatal több mint 125 éve látja el a kreatív magyar  
szellemi alkotások védelmét.
Az SZTNH 2021. évi tevékenységét is magas színvonalon, az ügyfélközpontúság előtérbe helyezésével, 
hatékonyan látta el. A hazai bejelentések száma szinte minden oltalmi forma esetében növekedett, 
ami azt jelzi, hogy a hazai szervezetek számára is egyre fontosabb a szellemi tulajdon védelme 
a K+F pályázatoknak, az SZTNH szemléletformáló tevékenységének köszönhetően. 
Tovább folytatódott az elektronikus ügyintézés terjedése, egyre inkább háttérbe szorultak 
a személyes megkeresések, ami a járvány pozitív hozadékaként értékelhető.
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Magyarországon hatályos 
főbb oltalmak száma 
2021 végén

A Magyarországon hatályos oltalmak száma 2021 végén meghaladta az előző évit, 
túlnyomórészt a hazánkban hatályosított európai szabadalmak, hatályos európai uniós védjegyek, 
közösségi designoltalmak, növényfajták számának növekedése következtében.
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Új tendencia a formatervezési minták terén 
a hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentők 
élnek a lehetőséggel, hogy egy bejelentés 
keretében egyszerre akár 50 minta elbírálását is 
kérhetik a Hivataltól, csökkentve költségeiket. 
2021-ben 110 nemzeti formatervezésiminta-
oltalmi bejelentés keretében 

869 mintát jelentettek be nemzeti úton, 
ami a bejelentett minták száma tekintetében 
65,2 százalékos növekedést jelentett 
az előző évhez képest.↑65,2%

869 
minta

A mezőgazdasági termékekre 
és az élelmiszerekre vonatkozó hatályos 
európai uniós földrajziárujelző-oltalmak 
száma 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 földrajziárujelző-oltalmak száma 2021 végén 
241 volt; ebből 12 volt magyar eredetű.

A kutatás-fejlesztési minősítési hatáskör célja 
a jogbiztonság erősítése. A beérkezett 209 beadvány 
közül a projektminősítési kérelmek száma 47, 
a szakértői vélemények száma 159 volt, 
továbbá a projektcsoport-minősítési eljárásban 
3 projektkiválasztási kérelem érkezett.

A nemzetközi együttműködést 
az Európai Szabadalmi Egyezményből 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.

A hivatal látja el a közös jogkezelő 
szervezetek felügyeletével és nyilván-
tartásával kapcsolatos feladatokat. 
A bárki számára elérhető nyilvántartásban 
2021 végén 9 közös jogkezelő szervezet 
és 3 független jogkezelő szervezet szerepelt.

28 / 1 382 38 / 1 611

47 + 159 + 3 = 209

9 + 3

Az évente kiosztott szakmai díjak
a szellemi tulajdon terén kimagasló 
teljesítményt felmutató alkotók, alkotó-
közösségek elismerését célozzák.

Szellemitulajdon-védelmi képzésre önálló tantárgyként oktatva 
9 felsőoktatási intézmény 12 karán, 4 felsőoktatási intézményben 
pedig más tantárgyakhoz kapcsolódva került sor. 
E-learning képzés 6 egyetemen folyik.

közvetítette a hivatal tevékenységét a nagyközönség felé, 
tudatosította, hogy a szellemitulajdon-védelemsegítségével 
nagyobb gazdasági előnyre tehetnek szert.
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