
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH vagy hivatal) a gazdaság, a 

tudomány és a kultúra szellemi értékeinek az oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős 

kormányzati főhivatal. Tevékenysége kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, 

valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésére, továbbá a korai fázisú (startup) 

vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétele 

iránti eljárásra.  

 

Az SZTNH a kormány irányítása alatt áll, törvényben meghatározott felügyeletét 2018. május 

22-től Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter látja el.  

 

Az SZTNH szakmai felső vezetése 2019-ben megújuláson ment keresztül. Dr. Palkovics László 

innovációs és technológiai miniszter kezdeményezésére Dr. Orbán Viktor miniszterelnök 2019. 

március 15-étől Pomázi Gyulát nevezte ki az SZTNH új elnökévé. A hivatal elnökének 

munkáját 2019 folyamán két szakmai elnökhelyettes – Dr. Németh Gábor jogi és innovációs, 

továbbá Gyetvainé Virág Dóra műszaki elnökhelyettes – segítette. (Ez a struktúra szervezeti 

átalakítás miatt 2020 márciusától megváltozott.) 

 

Az SZTNH tevékenységét az ügyfélközpontú eljárásrend, a kedvező ügyintézési idő 

megtartására törekvés és a minőségi munkavégzés jellemezte. A hivatal az ISO 9001:2015 

minőségirányítási és az ISO/IEC 27001:2013 információbiztonság-irányítási szabvány 

követelményei szerint működik, amit az SGS Hungária Kft. által 2019-ben negyedik 

alkalommal lefolytatott megújító audit tanúsított. Az ISO-szabványoknak való megfelelés 

garanciát jelent az ügyfelek és partnerek számára arra, hogy a hivatal elkötelezett a magas 

minőségi színvonalú szakmai tevékenység, valamint az információbiztonság mellett. 

 

Ügyfélközpontú iparjogvédelmi hatóság 
 

Magyarországon hatályos főbb oltalmak 

 

A hatályos oltalmak száma évről évre növekszik, elsősorban a Magyarországon hatályosított 

európai szabadalmak és a hazánkban is hatályos európai uniós (közösségi) oltalmak számának 

növekedéséből adódóan.  

 

A Magyarországon hatályosított európai szabadalmak, a nemzeti úton megadott szabadalmak, 

használatiminta-oltalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok (Supplementary protection 

certificate, SPC) és növényfajta-oltalmak összesített száma 2019 végén meghaladta a 33 ezret, 

ami 11%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ezekre tekintettel folytathat termelő- és 

kutató-fejlesztő tevékenységet a magyar piac összes szereplője, a kkv-któl kezdve, a 

kutatóintézeteken keresztül, a magyar gazdákon át a hazánkban tevékenykedő multinacionális 

vállalatokig. Ez a folyamatosan növekvő számú monopoljog előmozdíthatja a 

technológiatranszfert, a kutatás-fejlesztési együttműködéseket és a licenciakereskedelmet, 

ösztönözheti a befektetéseket, valamint alkalmas az üzleti és befektetői bizalom erősítésére az 

amúgy magas kockázattal működő csúcstechnológiai ágazatokban is. 

 

A hazánkban hatályos szabadalmak száma 2019 végén 31 958 volt, 11%-kal több a 2018. év 

végi értéknél. A növekedést elsősorban a hatályos európai szabadalmak számának emelkedése 

(14%) idézte elő, ami meghaladta a 29 ezret. A hatályos európai szabadalmak számának 

növekedése rekordot döntött: a 2010 és 2019 közötti időszakban a 3,6-szorosára, 2015 és 2019 

között pedig 70%-kal növekedett.  

 



A hatályos nemzeti védjegyek száma 2019 végén 54 371 volt, a nemzetközi (az ún. madridi 

rendszeren keresztül lajstromozott) védjegyeké pedig 83 634. Míg a nemzeti védjegyek 

állománya az előző évek szintjén maradt, az uniós védjegyrendszer elszívó hatása miatt a 

hatályos nemzetközi védjegyek száma az elmúlt években lassan csökkent. A több országra 

védjegyoltalmat szerezni kívánó külföldi bejelentők ugyanis növekvő számban választják az 

Európai Unió teljes területére oltalmat biztosító európai uniós védjegyet (EU Trade Mark, 

EUTM).  

 

A hatályos nemzeti formatervezési minták száma 3396 volt 2019 végén. A külföldi székhelyű 

bejelentők a magyarországi jogszerzés céljából – a hivatalhoz közvetlenül benyújtott, továbbá 

a nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) bejelentés helyett – jellemzően az európai uniós 

utat választják és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (European Union Intellectual 

Property Office, EUIPO) szereznek hazánkra is kiterjedő hatállyal közösségi mintaoltalmat 

(Registered Community Design, RCD). 

 

 
A Magyarországon hatályos főbb oltalmak száma 2019 végén 
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Szabadalmi hatósági tevékenység 

 

A nemzetközi szabadalmi együttműködés alapját képező Szabadalmi Együttműködési 

Szerződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) keretében a világ csaknem bármely országára 

kiterjedően indítható – egyetlen bejelentés benyújtásával – szabadalmi (vagy használati minta) 

bejelentés. A nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések száma évről évre emelkedik: 2019-

ben már 265 800 ilyen bejelentést regisztrált a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World 

Intellectual Property Organization, WIPO), 5,2%-kal többet a 2018. évinél. Ezeknek a 

bejelentéseknek csak csekély hányada eredményez az eljárás későbbi szakaszában 

Magyarország területére is kiterjedő oltalmat. A magyar eredetű PCT-bejelentések száma 2019-

ben 157 volt, 2,6%-kal több mint 2018-ban. 

 

Az Európai Szabadalmi Egyezményhez (ESZE, European Patent Convention) való 2003. évi 

csatlakozás óta a külföldi szabadalmi bejelentők a korábbiakkal ellentétben már nem a PCT-

rendszeren keresztül az ún. nemzeti szakaszba léptetéssel, vagy közvetlenül a hivatalhoz 

benyújtva igényelnek szabadalmi oltalmat, hanem jellemzően az európai utat választják, és az 

Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office) által megadott európai 

szabadalmaik magyarországi hatályosítását kérelmezik.  

 

Európai szabadalom megszerzésére az ESZE alapján 38 szerződő tagállamban nyílik 

lehetőség. Az ESZH által a HU megjelöléssel megadott európai szabadalmak száma 2019-ben 

134 883 volt, ami közel 10%-os növekedést jelentett 2018-hoz képest. A megadott európai 

szabadalmak közül a magyarországi hatályosítás iránti kérelmek száma rekordmennyiséget ért 

el 2019-ben: az 5723 hatályosítási kérelem 9,5%-kal volt több a 2018. évinél. Az SZTNH előtt 

folytatott hatályosítási eljárások keretében 2019-ben 6075 európai szabadalom hatályosítására 

került sor, azaz a hatályosítással zárult ügyek száma 13%-kal növekedett az előző évihez 

viszonyítva. Ebben a magyar gazdaság iránti növekvő külföldi érdeklődés fejeződik ki.  

 

 
Európai szabadalmak magyarországi hatályosítása irámti kérelmek 

 

 
 

 

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések tartalmazzák egyfelől a hazai eredetű 

szabadalmi bejelentéseket, másfelől az SZTNH-hoz közvetlenül benyújtott külföldi 



bejelentéseket, valamint a nemzeti szakaszba lépett PCT-bejelentéseket. A nemzeti úton 

benyújtott szabadalmi bejelentések száma 2019-ben 450 volt, ami közel 2%-kal haladta meg az 

előző évit. Ezek 95%-a, azaz 427 bejelentés származott hazai székhelyű, illetve lakóhelyű 

ügyfelektől. A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések 60%-a ún. egyéni 

(magánszemélyek által benyújtott), 40%-a pedig ún. intézményi (jogi személyek által tett) 

bejelentés volt.  

 

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések közel kétharmada változatlanul „kézben”, 

azaz személyesen benyújtva érkezett a hivatalhoz; az ügyfelek csak a bejelentések 18%-a 

esetében éltek az elektronikus benyújtás, valamint 6% esetében a terminálon keresztül történő 

érkeztetés lehetőségével. 

 

 
A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések megoszlása a bejelentők eredete és jellege szerint 

 

  
 

 

Szabadalmi területen a nemzeti úton indított eljárások közül 663 ügy fejeződött be 2019-ben. 

A befejezett szabadalmi eljárások mintegy ötöde zárult a nemzeti szabadalmat megadó 

döntéssel. A bejelentett találmányoknak tehát csak egy kisebb része bizonyult 

szabadalomképesnek. A befejezett nemzeti szabadalmi ügyek 9%-a elutasítással, 28%-a 

visszavonással, 37%-a lemondással és 6%-a díjfizetés hiánya miatti megszűnéssel zárult. A 

függőben levő nemzeti szabadalmi ügyek számát 17%-kal, 867 ügyre sikerült csökkenteni. 

 

 
Nemzeti szabadalmi hatósági eljárások 

 

 

 

 

 

A szabadalom megadására irányuló eljárás keretében a hivatal 327 újdonságkutatási jelentést 

készített. Az újdonságkutatási jelentés elkészítése írásos véleménnyel kiegészítve történt 136 

esetben, amelyek közül az ügyfelek 78-at gyorsítottan igényeltek. Az írásos véleménnyel 

kiegészített újdonságkutatási jelentések iránti állandósult igényt a nemzetközi szabadalmi 

(PCT-) bejelentések megtételéhez, továbbá a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) által 

kibocsátott nemzetközi kutatási jelentéshez való felhasználhatóságuk magyarázza. 
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A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések esetében a szabadalom megadására irányuló 

eljárás átlagos bruttó átfutási ideje 33,7 hónap, átlagos nettó átfutási ideje1 pedig 25 hónap volt. 

Ezek az átfutási idők a közzétett ügyek vonatkozásában tartalmazzák a közzétételre kötelezően 

előírt 18 hónapos várakozási időtartamot. Amennyiben a bejelentőnek érdeke fűződik az eljárás 

gyorsításához, ingyenesen kérheti például a korábbi közzétételt, de ezzel a lehetőséggel 

viszonylag kevesen élnek. Ennek az áll a hátterében, hogy az ügyek többségében az oltalmazni 

kívánt megoldás idő előtti nyilvánosságra hozatala ellentétes a bejelentő érdekével (pl. a piacra 

vitelre való felkészülés hiánya miatt). 

 

A technológiai területek 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 35%-a erre az ágazatra összpontosult. Ezt követte az egyéb 

berendezés kategória 11%-os és a műszerek szakterület közel 9%-os részaránnyal. Az öt 

legnépszerűbb technológiai terület adta a hatályos szabadalmak 70%-át. 

 

 
TOP5 szakterület 

A Magyarországon hatályos szabadalmak száma a legnépszerűbb öt szakterület szerint 

 

 
 

A Magyarországon hatályos – nemzeti úton megadott és hatályosított európai – szabadalmak 

jogosultjainak döntő hányada (97%-a) külföldi székhelyű, a magyar jogosultak aránya 3%. A 

magyar gazdaság iránt érdeklődő, ezért Magyarországon hatályos szabadalommal rendelkező 

külföldi eredetű jogosultak – az előző évekhez hasonlóan – legnagyobb arányban amerikai 

egyesült államokbeli (23%) és németországi (20%) székhellyel rendelkeztek. Őket követték a 

svájci (8%), a francia (6%), a japán (5%) és az olasz (5%) székhelyű jogosultak. Ezek az 

arányok a gazdaság szerkezeti adottságaival, a hazánkba irányuló importáru-forgalommal és 

külföldi működőtőke-beáramlással vannak összhangban. 

 

                                                 
1 A bruttó átfutási idő a bejelentési nap és az ügy befejezése közötti időtartamot mutatja. Amennyiben ezt 

csökkentjük a bejelentőnek a felhívásokra adott válaszok elkészítéséhez rendelkezésére álló idejével, megkapjuk 

az átlagos nettó átfutási időt. 
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A Magyarországon hatályos szabadalmak megoszlása a jogosultak származási országa szerint 

 

 
 

 
TOP10 jogosult 

Magyarországon legtöbb hatályos szabadalommal rendelkező TOP10 jogosult 

 

 
1. QUALCOMM Incorporated (US) 
2. Philip Morris Products S.A. (CH) 
3. BASF SE (DE) 
4. Novartis AG (CH) 
5. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (SE) 
6. Bayer Intellectual Property GmbH (DE) 
7. LG Electronic Inc. (KR) 
8. Huawei Technologies Co. (CN) 
9. F. Hoffmann-La Roche AG (CH) 
10. Boehringer Ingelheim International GmbH (DE) 
 

 

A legtöbb nemzeti úton megadott hatályos szabadalommal rendelkező jogosult 2019 végén a 

Bayer Intellectual Property GmbH, a Richter Gedeon Nyrt. és a Bayer CropScience 

Aktiengesellschaft volt. Figyelemre méltó, hogy a nemzeti úton megadott legtöbb hatályos 

szabadalommal rendelkező három jogosult közül kettő német székhelyű volt. 

 

A magyarországi székhelyű jogosultak közül a legtöbb Magyarországon hatályosított európai 

szabadalommal a Richter Gedeon Nyrt., az EGIS Gyógyszergyár Zrt. és a GEA EGI 

Energiagazdálkodási Zrt. rendelkezett 2019-ben. 

 

A hazai egyetemek és kutatóintézetek 63 hatályos szabadalommal rendelkeztek, amelyből 51 a 

nemzeti eljárásban megadott szabadalom és 12 a hazánkban hatályosított európai szabadalom. 

A legtöbb hatályos szabadalommal rendelkező felsőoktatási intézmény a Pécsi 

Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem. 
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Japán

Olaszország

Franciaország

Svájc
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Magyarországon hatályos szabadalmak korfája 

 

 
 

A nemzeti úton megadott hatályos oltalmak esetében a 18-20. éves szabadalmak száma a 

legmagasabb, míg a hatályos európai szabadalmaknál a 7. éves szabadalmak száma a legtöbb. 

Ez utóbbiaknál értelemszerűen még nincs a teljes 20 éves oltalmi időt elérő szabadalom. 

 

Nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések esetében 2016. július 1-jétől a négy visegrádi 

ország bejelentői az ESZH mellett VSZI-t is választhatják PCT-hatóságként. Ezen utóbbi 

esetben a magyar bejelentők számára a nemzetközi kutatási jelentéseket az SZTNH szabadalmi 

elbírálói készítik el. A VSZI-hez benyújtott kérelmek több mint fele (57%-a) nemzeti nyelven, 

43%-a pedig angol nyelven érkezett. 2019 folyamán a VSZI összesen 122 nemzetközi kutatási 

jelentést, továbbá 3 elővizsgálati jelentést állított ki, ami azonos az előző évek 

nagyságrendjével. A kiállított nemzetközi kutatási jelentések a bejelentő származási országa 

szerint fele részben lengyel, egyharmad részben magyar, 15%-ban cseh és 3%-ban szlovák 

eredetűek voltak.  
 

A nemzetközi kutatási kérelmek megoszlása nyelvek szerinti  
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A nemzetközi kutatási jelentések megoszlása hivatalok szerint 

 

 
 

Használatiminta-oltalmi hatósági tevékenység 

 

A használatiminta-oltalmi ügyek vizsgálata 2018. január 5-étől új hivatali szervezeti keretek 

között, a Szabadalmi Főosztályon történik, ami kedvező feltételeket teremtett a korábbi 

időszakban felhalmozott ügyhátralék (backlog) gyors feldolgozásához.  

 

A hivatal 2019-ben 255 használatiminta-oltalmi bejelentést fogadott, ami közel 13%-kal 

haladta meg az előző évit. A nemzeti úton benyújtott bejelentések 94%-a magyar bejelentőktől 

érkezett, a bejelentések 5%-a külföldi bejelentőktől származott, továbbá 1%-ot tett ki a nemzeti 

szakaszba léptetett PCT-bejelentések száma. 

 

2019 folyamán 387 használatiminta-oltalmi ügy lezárására került sor, ami rekordmennyiséget 

jelentett. Ebből 168 megadás, 181 megszűnés és 38 elutasítás volt. Miközben az előző évihez 

képest több bejelentés érkezett, az év végére a folyamatban levő ügyállományt is sikerült az 

előző év végi 320-ról mintegy harmadával, 222-re lecsökkenteni. Így a hivatal jelentős lépést 

tett az ügyhátralék feldolgozása terén. 

 

A hivatal megkezdte – a szabadalmi eljárás mintájára – a használatiminta-oltalmi eljárás 

módszertani útmutatójának a kidolgozását annak érdekében, hogy a meglévő szakterületi 

sajátosságokat szem előtt tartó, de egységes elveken alapuló eljárási rend jöjjön létre. A 

módszertani útmutatónak a használatiminta-oltalmi bejelentéseknek a benyújtásától a 

megadásáig terjedő eljárási rendjére vonatkozó fejezete 2019 végére elkészült. 

 

 

Kiegészítő oltalmi tanúsítványok 

 

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (Supplementary Protection Certificate, SPC) a szabadalmi 

oltalommal védett gyógyszer vagy növényvédőszer szabadalmi oltalmi idejének 

meghosszabbítását biztosítja. 2019 folyamán 56 SPC iránti kérelem érkezett a hivatalba. A már 

lezárt eljárások alapján az év végén 128 tanúsítvány volt hatályos. Az alapszabadalom még nem 

járt le 55 hatályos SPC esetében. 
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Növényfajta-oltalmi hatósági tevékenység 

 

A hivatalhoz nemzeti úton 2019-ben 38 növényfajta-oltalmi bejelentés érkezett. Az év végén 

119 oltalom volt hatályban. A Közösségi Növényfajta-hivatalhoz  (Community Plant Variety 

Office, CPVO) 3525 közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés érkezett az elmúlt évben, ami az 

előző évivel azonos nagyságrendet képvisel. A CPVO statisztikái szerint az EU-ban (így 

Magyarországon is) az év végén 28 228 közösségi oltalom volt hatályban, 5%-kal több az előző 

évinél.  

 

 

Formatervezésiminta-oltalmi hatósági tevékenység 

 

A Magyarországot megjelölő nemzetközi együttműködés keretében benyújtott (Hágai 

Megállapodás szerinti) formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma az Európai Uniónak a 

Hágai Megállapodáshoz történt csatlakozása hatására a várakozásoknak megfelelően alacsony 

volt. (A hivatal 8 ilyen bejelentést és azokban foglalt 15 mintát fogadott és regisztrált.) 

 

A közösségi formatervezésiminta-oltalom (Community Design, RCD) intézményének 

igénybevételével a bejelentő egyetlen bejelentéssel és egységes eljárással az Európai Unió 

összes tagállamának területére, így Magyarországra nézve is szerezhet oltalmat. Az EUIPO 

adatai szerint a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma évről évre 

emelkedik. A Magyarországra is kiterjedő hatállyal benyújtott közösségi bejelentések száma 

28,5 ezer, az azokban foglalt minták száma pedig 96,8 ezer volt 2019-ben. Az előző évihez 

képest a közösségi bejelentések száma több mint 8%-kal, a minták száma pedig közel 4%-kal 

növekedett. Az adatok szerint egy közösségi bejelentés átlagosan 3,4 mintát tartalmazott.  

  

A hivatalhoz 2019-ben 133 nemzeti formatervezésiminta-oltalmi bejelentés érkezett, amelyek 

453 mintát foglaltak magukban, azaz a közösségi bejelentésekhez hasonlóan egy bejelentésre 

átlagosan 3,4 minta jutott.  

 

A nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-oltalmi bejelentések 95%-a magyar 

bejelentőtől érkezett, illetve 80%-uk egyéni bejelentőktől származott. 

 

 

Védjegyhatósági tevékenység 

 

A védjegyek nemzetközi lajstromozására szolgáló, a WIPO által adminisztrált rendszerben (a 

Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv keretében) 1705, Magyarországot megjelölő 

nemzetközi védjegybejelentés és utólagos területkiterjesztés iránti kérelem érkezett 2019-ben, 

ami az előző évivel azonos nagyságrendet jelent. A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben 

1872 nemzetközi védjegybejelentés meghirdetésére került sor. A hivatal 1918, Magyarországot 

megjelölő nemzetközi védjegybejelentés és utólagos területkiterjesztés vizsgálatát végezte el, 

és 1804 esetén elismerte az oltalmat, tehát mind az ügybefejezések, mind a megadások száma 

12%-kal múlta felül a 2018. évit. 

 

Az SZTNH-ba a nemzetközi védjegyekkel kapcsolatban 26 felszólalás érkezett 2019 folyamán. 

A nemzetközi védjegyek törlésére és megszűnés megállapítására irányuló kérelmek száma 

összesen 5 volt.  

 



2019 végén 619 nemzetközi védjegybejelentési ügy volt folyamatban, 27%-kal kevesebb, mint 

az előző évben. A folyamatban levő továbbítási kérelmek száma pedig 66 volt, ami az előző 

évivel közel azonos számadat. A nemzetközi védjegybejelentések és utólagos 

területkiterjesztésekkel kapcsolatos ügyek átlagos átfutási ideje kedvezően alakult, átlagosan 

2,6 hét volt. 

 
Nemzetközi (madridi rendszer szerinti) védjegyeljárások 

 

 

 

A Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv keretében külföldre irányuló, hazai bejelentőktől 

származó nemzetközi védjegybejelentések és utólagos területkiterjesztések száma 174 volt. 

 

Az európai uniós védjegy (European Union Trademark, EUTM) intézménye lehetővé teszi, 

hogy egyetlen bejelentéssel és egységes eljárással az Európai Unió összes tagállamának 

területére nézve védjegyoltalmat lehessen szerezni. A Magyarországra is kiterjedő hatállyal 

lajstromozott európai uniós védjegyek száma évről évre növekszik: 2019-ben 160 ezer ilyen 

védjegybejelentést fogadott és 140 ezer ilyen védjegyet lajstromozott az EUIPO, ami mindkét 

esetben több mint 5%-kal haladta meg a 2018. évit.  

 

A magyar bejelentők európai uniós védjegyaktivitása az előző évhez képest növekedett: 756 

európai uniós védjegybejelentést nyújtottak be, ami 15%-kal haladta meg az előző évit.  

 

 
Magyar védjegybejelentői aktivitás adatai 

 

       
 

    3555 bejelentés    756 bejelentés       174 bejelentés 

 

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma 2019-ben 3896 volt, közel 1%-kal 

több az előző évinél. Ezek közül 3555 bejelentés magyar bejelentőktől érkezett, további 341 

bejelentést pedig a külföldi bejelentők nyújtottak be közvetlenül az SZTNH-hoz. A 

bejelentések 45%-a már elektronikusan érkezett a hivatalhoz. Az elektronikus ügyintézés 

esetében a nemzeti védjegybejelentéseket 2019. január 1-jétől kizárólag a TM e-Filing rendszer 

használatával lehet benyújtani. 
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lévő ügyek 

 
619 



 

Elektronikusan benyújtott védjegybejelentések 

(2015-2019) 

 

 
 

A nemzeti úton tett védjegybejelentések 91%-a magyar ügyfelektől érkezett. A bejelentők 64%-

a intézményi, 36%-a pedig egyéni bejelentő volt. A meghirdetések száma 4%-kal emelkedett: 

3108 nemzeti védjegybejelentés meghirdetésére került sor. Az SZTNH 3989 ügyet zárt le 2019-

ben. Az ügybefejezések közül továbbra is a megadások dominálnak (74%). Az év végén 

folyamatban lévő ügyállomány az előző évihez képest közel 6%-kal csökkent, így a 2020-ra 

átvitt ügyek száma 2448 volt.  

 

Az ügyfeleknek lehetősége van az ügyintézési eljárás gyorsítására az ún. gyorsított eljárások és 

a különleges gyorsított eljárások keretében. Az év folyamán a hivatal összesen 131 bejelentés 

vizsgálatát végezte el gyorsított eljárási rendben. 

 

A nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárás bruttó ügyintézési ideje átlagosan 27,4 hét, 

ami biztosította az előző évi kedvező szinten maradást.  

 

A védjegybejelentésekben leggyakrabban megjelölt áruosztályok a következők voltak: 

reklámozás, kereskedelmi ügyletek (35. áruosztály), nevelés, szakmai képzés, sport (41. 

áruosztály), vendéglátás, élelmezés; időleges szállásadás (43. áruosztály), tudományos és 

műszaki szolgáltatások (42. áruosztály), valamint a kávé, tea, kakaó, gabonakészítmények, 

csokoládé, méz  (30. áruosztály). 

 
  



TOP5 áruosztály 

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentésekben leggyakrabban megjelölt áruosztályok 

 

 

35. áruosztály 41. áruosztály 43. áruosztály 42. áruosztály 30. áruosztály 

Reklámozás,  
kereskedelmi  
ügyletek  

Nevelés, szakmai 
képzés, sport 

Vendéglátás, 
élelmezés,  
időleges 
szállásadás 

Tudományos  
és műszaki 
szolgáltatások 

kávé, tea, kakaó, 
gabonakészítmények, 
csokoládé, méz 

1133 1117 474 356 318 

 

 
Nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárások 

 

 

 

 

A hatályos nemzeti védjegyek száma az év végén 54 371 volt, ami az előző évek során 

állandósult nagyságrendnek felelt meg. 

 

 
A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések megoszlása a bejelentők eredete és jellege szerint 

 

 
 

 

A védjegylajstromban szereplő több mint 54 ezer hatályos nemzeti védjegy kétharmadának 

(68%) magyar székhelyű, illetve lakhelyű volt a jogosultja. A külföldi jogosultak döntően 

amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli és németországi székhellyel 

rendelkeztek. 
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TOP10 származási ország 

A hazánkban hatályos nemzeti védjegyoltalmak megoszlása a jogosultak származási országa szerint  

 

 
 

 

A legtöbb hatályos nemzeti védjeggyel rendelkező jogosultak listáját két magyar 

gyógyszeripari cég, a Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezeti. 

 
TOP10 nemzeti védjegyjogosult 

 

 
1. Richter Gedeon Nyrt. (HU) 
2. Egis Gyógyszergyár Zrt. (HU) 
3. Mediaworks Hungary Zrt. (HU) 
4. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (HU) 
5. PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt. (HU) 
6. Philip Morris Brands Sárl (CH) 
7. Borsodi Sörgyár Kft. (HU) 
8. TEVA Gyógyszergyár Zrt. (HU) 
9. Unilever N.V. (NL) 
10. Mars, Incorporated (US) 
 

 

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 2019 végén 58 százévesnél idősebb védjegy szerepelt. Ilyen 

védjeggyel rendelkező jogosultak közé tartozik például a Bayer („Aspirin”), a Panadol GmbH 

(„Odol”), a GRUPA MASPEX Sp.z.o.o. Sp.k. („Apenta”), a H.L. Foods Limited („OXO”), az 

Aesculap AG. („AESCULAP”) a Richter Gedeon Nyrt. („TONOGEN”), a Daimler AG 

(„Mercedes”, „Daimler”), a Kodak GmbH („Kodak”), a Guaber S.r.l. („VIM”), az Unilever 

N.V. („VASENOL”), a Johnson & Johnson („LISTERINE”) és a Telefunken Licences GmbH 

(„TELEFUNKEN”).  
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Hatályos nemzeti védjegyek korfája 
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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 biztosít mindazokkal 

szemben, akik az adott megjelölést jogosulatlanul használják. 

 

Az ún. lisszaboni rendszeren keresztül 10 új eredetmegjelölés nemzetközi lajstromozására 

irányuló bejelentés érkezett a hivatalba 2019-ben.  

 

A mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó hatályos európai uniós 

földrajziárujelző-oltalmak száma 2019 végén 1467 volt, amelyből 16 volt magyar eredetű. A 

borok uniós földrajzi árujelzőinek a száma az év végén 1607 volt, amelyekből 36 volt magyar 

eredetű. A szeszes italokra vonatkozó uniós földrajziárujelző-oltalmak száma 2019 végén 240 

volt, amelyek közül 8 volt magyar eredetű. Emellett 6 magyar eredetű megjelölés vizsgálata 

még folyamatban volt. 

 

A Lisszaboni Megállapodás alapján oltalom alatt álló, hatályos nemzetközi eredetmegjelölések 

száma 1004 volt, ebből 28 magyar eredetű. 

 


