
Iparjogvédelmi hatósági tevékenység 
 

1. 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.  

 

A Magyarországon hatályos szabadalmak száma 2021. december végén 34 797 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 növényfajta-oltalom volt hatályban. 

A hatályos nemzeti formatervezési minták száma meghaladta a 8500-at, míg a nemzeti 

védjegyoltalmak száma megőrizte az előző évekkel azonos, 54 ezres 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 európai uniós 

védjegyek állománya, amely már 2 milliós nagyságrendű.  

 
A Magyarországon hatályos, főbb oltalmak száma 2021 végén 

 
 

33 557 

Hazánkra hatályosított 

európai szabadalom  

 

400 

Kiegészítő oltalmi 

tanúsítvány 

 

 

54 124  

Nemzeti 

védjegyoltalom 

 

 

1 240 

Nemzeti úton megadott 

szabadalom 

 

 

209 

Nemzeti úton 

megadott 

növényfajta-

oltalom  

 

 
76 492 

Nemzetközi 

(madridi rendszer 

szerinti) 

védjegyoltalom 

 

 

798 

Nemzeti úton megadott 

használatiminta-

oltalom 

 

 

2 millió 

Európai uniós 

védjegy 

 

 

8 587  

Nemzeti úton 

megadott 

formatervezési 

minták 

 

 

2. Szabadalmi hatósági tevékenység 

A nemzetközi szabadalmi együttműködés alapját képező Szabadalmi Együttműködési 

Szerződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) 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 
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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 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 2021-ben 108 364 volt. 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 száma 2019-ben érte el 

csúcspontját. Számuk azóta csökkent, feltehetően az egységes 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) 

 

 

 

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések 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.  

 

A magyar, azaz a hazai bejelentők által benyújtott szabadalmi bejelentések száma (431) az 

előző évihez hasonlóan alakult, mivel 0,7 százalékkal növekedett. 

 

 Folytatódott a szabadalmi területen az elektronikusan benyújtott bejelentések térhódítása. A 

2020. évi 39 százalékkal szemben 2021-ben már a bejelentések 55 százaléka elektronikusan 

érkezett a Hivatalhoz. A járvány miatti távolságtartás jegyében 42 százalékról 29 százalékra 

csökkent a személyesen benyújtott bejelentések aránya.  
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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. Kedvező, hogy a hazai intézményi bejelentők szabadalmi 

bejelentéseinek száma jelentősen, 34,4 százalékkal, 53 bejelentéssel növekedett. A legtöbb 

szabadalmi bejelentést a Pannon Egyetem (7), a Debreceni Egyetem (7) és a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem (6) nyújtotta be. 

 
A hazai bejelentések megoszlása a bejelentők típusa szerint (2021) 

 

  
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 

számát 834 volt. 
 

Nemzeti szabadalmi hatósági eljárások 

 

Hatályos 

nemzeti 

szabadalom 

Bejelentés Közzététel Ügybefejezés Megadás 
Folyamatban 

levő ügyek 

1240 446 219 532 107 834 

 

A szabadalom megadására irányuló eljárás keretében a Hivatal 283 újdonságkutatási jelentést 

készített. 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 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. 

                                                 
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 

Egyéni bejelentés

52%
Intézményi 

bejelentés

48%
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Az ügyek átlagos nettó átfutási ideje 21,5 hónapról 16,7 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. 

 

A Magyarországon hatályos 34 797 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.  

 
TOP5 szakterület 

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

 

 
 

A TOP10 jogosult 

 

1 443 Qualcomm Incorporated (US) 

311 Telefonaktiebolaget LM ERICSSON (SE) 

237 BASF SE (DE) 

218 Novartis AG (CH) 

186 Philip Morris Products S.A. (CH) 

182 Huawei Technologies Co. (CN) 

181 Apple Inc. (US) 

172 F. Hoffmann-La Roche AG (CH) 

149 ArcelorMittal (LU) 

147 Boehringer Ingelheim International GmbH (DE) 

147 LG Electronics Inc. (KR) 

                                                 
átlagos nettó átfutási időt, ami tartalmazza a szabadalmi törvény szerint a közzétételig kötelezően kivárandó 18 

hónapot is. 
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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.  

 

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.  

 

A külföldi jogosultak magas aránya összhangban van a gazdaság szerkezeti adottságaival, a 

hazánkba irányuló importáru-forgalommal és a külföldi működőtőkével. A hatályos 

szabadalommal rendelkező külföldi jogosultak – az előző évekhez hasonlóan – legnagyobb 

arányban egyesült államokbeli (24,3 százalék) és németországi (1,7 százalék) székhellyel 

rendelkeznek. 

 
TOP10 származási ország 

A Magyarországon hatályos (nemzeti úton megadott és hatályosított európai) szabadalmak jogosultjainak 

megoszlása származási országok szerint (2021) 

 

 
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. 

 

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.  

 

A hazai egyetemek és kutatóintézetek 66 hatályos szabadalommal rendelkeztek. A legtöbb 

hatályos szabadalommal rendelkező felsőoktatási intézmény a Pécsi Tudományegyetem (15 

szabadalommal), a Szegedi Tudományegyetem (15 szabadalommal) és a Debreceni Egyetem (7 

szabadalommal). 

 

A hatályos szabadalmak korfája szerint a nemzeti úton megadott oltalmak esetében a huszadik 

éves szabadalmak száma a legtöbb, míg a hatályos európai szabadalmi oltalmaknál a hetedik 

éves szabadalmak száma a legmagasabb. 
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A Magyarországon hatályos szabadalmak korfája 

 

 
 

3. 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. 

 
A nemzeti használatiminta-oltalmi eljárások 

 

Hatályos 

nemzeti 

használati-

minta-oltalom 

Bejelentés Ügybefejezés Megadás 
Folyamatban 

levő ügyek 

798 211 224 147 178 

 

A Hivatal 224 eljárást zárt le, amelyek kétharmada (147 bejelentés) megfelelt az 

oltalmazhatósági kritériumoknak és megadással zárult, továbbá 73 ügy megszűnéssel és 

mindössze 4 fejeződött be elutasítással.  

 

Az ütemes elbírálásnak köszönhetően 2015 óta 2021 végén volt a legalacsonyabb a folyamatban 

levő (függő) ügyek száma (178 ügy). 

 

A Hivatalhoz 2021-ben beérkezett és befejezett ügyek átlagos nettó átfutási ideje 6,13 hónap 

volt, ami az előző évi 7,69 hónaphoz képest 20 százalékkal rövidebb.  
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Az év végén 798 nemzeti használatiminta-oltalom volt hatályban, ami az előző évinél 39-cel 

(4,6 százalék) kevesebb. 

 

4. 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. 

 

5. 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.  

 

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. 

 

6. Formatervezésiminta-oltalmi 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. 

 

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. 

 

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.  
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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. 

Változatlanul kimagasló az egyéni bejelentők által benyújtott bejelentések aránya – 88 százalék 

–, ami az előző évihez viszonyítva további 4 százalékos emelkedést jelent. 

 
A nemzeti formatervezésiminta-oltalmi eljárások 

 

 Hatályos 

nemzeti 

formatervezési 

minta 

Bejelentés Ügybefejezés Megadás 
Folyamatban 

levő ügyek 

Oltalom 

száma 

2 505  110 139 75 48 

Minták 

száma 

8 587  869 930 391 283 

 

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, az elbírált minták számát tekintve 69,7 

százalékos volt a növekedés. 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 26 

százalékánál pedig az eljárás még nem zárult le az év végére. 

 

7. Védjegyhatósági tevékenység 

2021-ben az Európai Unióban élénk volt a védjegybejelentési aktivitás. Több mint 197 ezer 

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, ami 10 százalékkal 

haladta meg a 2020. évit. 2021-ben 821 magyar eredetű európai uniós védjegy lajstromozására 

került sor, ami 19,7 százalékkal – 135 védjeggyel – volt több a 2020. évinél.  
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A TOP5 európai uniós magyar védjegyjogosult 

 

1. URSA Salgotarjan Glass Woll 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 1190 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. 

 
Nemzetközi (madridi rendszer szerinti) védjegyeljárások 

 

Hatályos 

nemzetközi 

védjegyek 

Bejelentés Meghirdetés Ügybefejezés 
Lajstromozás 

(megadás) 

Folyamatban 

levő ügyek 

76 492  1 190  1 275  1 323 1 200 265 

 

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. 

 

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma 2021-ben 5,2 százalékkal – 204 

bejelentéssel – 4 192-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. A legnagyobb nemzeti védjegybejelentők 
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listáját 2021-ben a Richter Gedeon Nyrt. – 72 bejelentéssel –, az EGIS Gyógyszergyár Zrt. – 55 

bejelentéssel – és a Tolnagro Kft. – 30 bejelentéssel – vezette. 

 

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 1–1 százalék 

érkezett. 

 
Elektronikusan benyújtott védjegybejelentések (2015–2021) 

 

 
 

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. 

 
A nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárások főbb adatai (2021 

 
Hatályos 

nemzeti  

védjegy 

Nemzeti 

védjegy-

bejelentés 

Meghirdetés Ügybefejezés 
Lajstromozás 

(megadás) 

Folyamatban 

levő ügyek 

54 124 4 192  2 886  4 329  3 404  2 406  

 

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

Hivatal 2021-ben 4329 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. 

 

Sikerült az előző évi kedvező szinten tartani a nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárás 

átlagos bruttó ügyintézési idejét – 24,7 hét –, ami kevesebb volt 6 hónapnál. 
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A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések átlagos ügyintézési ideje (2015–2021) 

 

 hónap 

 

A hatályos nemzeti védjegyek száma az év végén 54 124 volt, ami az előző évek során 

állandósult 54 ezres nagyságrendnek felelt meg. 

 

A nemzeti védjegylajstromban szereplő több mint 54 ezer hatályos védjegy kétharmadának 

magyar, egyharmadának pedig külföldi volt a jogosultja 2021-ben is. A külföldi jogosultak az 

előző évekhez hasonlóan döntően amerikai egyesült államokbeli, németországi és egyesült 

királysági székhellyel rendelkeztek. 

 
TOP10 származási ország 

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

 

 
 

 

A legtöbb hatályos nemzeti védjeggyel rendelkező jogosultak listáját két magyar 

gyógyszeripari nagyvállalat vezette 2021-ben is.  
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TOP10 jogosult 

A legtöbb hatályos nemzeti védjeggyel rendelkező jogosult (2021) 

 

Jogosult 

Hatályos 

védjegyek 

száma 

1. Richter Gedeon Nyrt. (HU) 1 097 

2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. (HU)    971 

3. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (HU)    278 

4. Mediaworks Hungary Zrt. (HU)    261 

5. Unilever IP Holdings B.V. (NL)    196 

6. Philip Morris Brands Sárl (CH)    174 

7. MARS, INCORPORATED (US)    149 

8. Zwack Unicum Nyrt. (HU)    146 

9. TV2 Média Csoport Zrt. (HU)    132 

10. OTP Bank Nyrt. (HU)    115 

 

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 hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfája (2021) 

 

 
 

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.  

 

A legidősebb védjeggyel rendelkező magyar jogosult a Richter Gedeon Nyrt., amelynek 

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

 

  

év 
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8. 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 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 földrajziárujelző-oltalmak 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. 

 


