BEVEZETŐ
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH vagy hivatal) a nemzetgazdaság, a
tudomány és a kultúra szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős országos
hatáskörű kormányhivatal. Tevékenysége kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, továbbá
a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokra, valamint 2017-től a korai
fázisú vállalkozások (köznyelven: startup) és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások
nyilvántartásba vétele iránti eljárásra.
A hivatal hatósági feladatait a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott 2017. évi
munkatervnek megfelelően, a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban látta el. Hatósági
tevékenységét az ügyfélközpontú ügyintézés jellemezte, továbbá a hivatal törekedett az eljárások
nemzetközi összehasonlításban is rövidnek minősülő átfutási idejének a szinten tartására, valamint
a folyamatban levő ügyállomány ütemes feldolgozására. A munkavégzés magas minőségének
biztosítéka, hogy az SZTNH az ISO 9001:2008 minőségirányítási, ISO/IEC 20000-1:2013 informatikai
szolgáltatásirányítási és ISO/IEC 27001:2014 információbiztonsági szabvány szerint működik, amiről
független tanúsító szervezet által végzett, sikeres ISO-audit, valamint a partnerek kedvező visszajelzései
is tanúskodtak. A hivatal szakmai tevékenységét stratégiai szemlélet vezérelte.

ÜGYFÉLBARÁT IPARJOGVÉDELMI HATÓSÁG
HAZÁNKBAN HATÁLYOS OLTALMAK
A Magyarországon hatályos oltalmakra a hazai szervezeteknek, vállalkozásoknak, egyéneknek
gazdálkodási és K+F tevékenységük során figyelemmel kell lenniük. A hazánkban hatályos
szabadalmak száma 2017. december végén 26 225 volt, 10%-kal több az előző évinél. A növekedést
a Magyarországra hatályosított európai szabadalmak számának 15%-os emelkedése idézte elő:
számuk 23 041-re növekedett. A nemzeti úton megadott szabadalmak száma 3184 volt.
A hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az előző évek 55 ezres szintjén maradt. A hazánkban
hatályos nemzetközi (az ún. madridi rendszeren keresztül lajstromozott) védjegyek állománya
megközelítette a 91 ezret. Az Európai Unió 28 tagországára kiterjedően lajstromozott európai uniós
védjegyek száma az adatbázis-lekérdezések szerint 1,1 millióra tehető. A több országra védjegyoltalmat
szerezni kívánó külföldi bejelentők növekvő számban választják az EU teljes területére oltalmat
biztosító európai uniós védjegyrendszert.
A hatályos nemzeti használati minták száma közel 1%-kal növekedett, a formatervezésimintaoltalmak száma pedig valamelyest csökkent. Az év végén hazánkban 858 nemzeti használatimintaoltalom és 3,7 ezer nemzeti formatervezési minta volt hatályban. Az év végén Magyarországra is
hatályos közösségi formatervezési minták száma az adatbázisok szerint 6-700 ezerre becsülhető.

A Magyarországon hatályos főbb oltalmak száma 2017 végén
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SZABADALMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) keretében a világ
csaknem bármely országára kiterjedően indítható – egyetlen bejelentés benyújtásával – szabadalmi
bejelentés. A nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések száma évről évre emelkedik. 2017-ben 243
ezer ilyen bejelentést regisztrált a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property
Organization, WIPO). Ezeknek csak csekély hányada eredményez az eljárás későbbi szakaszában
Magyarország területére is kiterjedő oltalmat.
Európai szabadalom megszerzésére az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE, European Patent
Convention) alapján 38 szerződő tagállamban nyílik lehetőség. Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH)
által megadott európai szabadalmak száma 2016-ban meghaladta a 95 ezret, 2017-ben pedig a 105 ezret.
A megadások számának növekedésével párhuzamosan az előző évhez képest 11%-kal tovább
növekedett az ESZH által megadott európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmek
száma; 2017-ben 4801 hatályosítási kérelmet nyújtottak be az SZTNH-nál. Az európai szabadalmi
hatályosítási eljárások keretében 2017-ben 5211 európai szabadalom hatályosítására került sor. A
hatályosítással záruló ügyek mennyisége az előző évihez képest 27%-os növekedést mutatott.
Európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmek
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A magyar gazdaság szerkezeti adottságaival, a hazánkba irányuló importáru-forgalommal és
működőtőke-beáramlással összhangban a hazánk iránt érdeklődő, európai szabadalmaik magyarországi
hatályosítása iránti kérelmet benyújtó jogosultak – az előző évekhez hasonlóan – 2017-ben is
legnagyobb arányban németországi és amerikai egyesült államokbeli székhellyel rendelkeztek.

Európai szabadalom magyarországi hatályosítása iránti
kérelmet benyújtók származási ország szerinti megoszlása
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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 nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentéseket. A nemzeti úton benyújtott
szabadalmi bejelentések száma 2017-ben 532 volt, amelyből 490-et tettek ki a hazai székhelyű, illetve
lakóhelyű ügyfelek bejelentései. A hazai szabadalmi bejelentések 69%-a egyéni, 31%-a intézményi
bejelentés volt.
Nemzeti szabadalmi hatósági eljárások
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Szabadalmi területen a nemzeti úton indított eljárások keretében 860 szabadalmi ügy fejeződött be. Az
elmúlt években – az SZTNH erőfeszítéseinek eredményeként – a régebbi PCT-ügyhátralék feldolgozása
kapcsán lecsökkent a függő (folyamatban levő) szabadalmi ügyállomány. 2017 végén a nemzeti úton
indított eljárásokon belül 14%-kal kevesebb hazai (magyar eredetű) szabadalmi ügy volt folyamatban,
mint egy évvel korábban. A nemzeti szabadalmi eljárások mintegy 20%-a zárult a szabadalom
megadásával, azaz a bejelentéseknek csak egy kisebb része bizonyult szabadalomképesnek.
A szabadalom megadására irányuló eljárás keretében a hivatal 417 újdonságkutatási jelentést készített,
amelyek közül a bejelentők egyharmada kérte az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatás
elkészítését. Az ilyen jelentést kérőknek a 60%-a élt az eljárás gyorsításának a lehetőségével.
Megfigyelhető, hogy az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés és annak gyorsított
elkészítése iránt állandósult igény mutatkozik, elsősorban az IPARJOG pályázatokban való
felhasználhatóság miatt.
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Az előző évhez hasonlóan sikerült szinten tartani a szabadalom megadására irányuló eljárások
kedvező átlagos átfutási idejét. Ezek a hivatali átfutási idők nemzetközi viszonylatban is nagyon
kedvezőnek tekinthetők: lényegesen rövidebbek, mint a nemzetközileg is elfogadott 4-7 éves átlag. A
nemzeti úton indított, befejezett bejelentések esetében az átlagos bruttó átfutási idő 31,9 hónap, a nettó
(hivatali eljárási cselekményekre fordított) átfutási idő pedig 23,4 hónap volt. Ezek az átfutási idők a
közzétett ügyek vonatkozásában tartalmazzák a kötelező 18 hónapos várakozási időtartamot. Az átlagos
átfutási idők további csökkentésére nincs mód a törvényben előírt, a hivatalra nézve kötelező, a
bejelentők által pedig gazdasági megfontolások miatt kihasznált határidők miatt. Amennyiben a
bejelentő érdekelt az eljárás lerövidítésében, ingyenesen kérheti például a korábbi közzétételt, de ezzel
a lehetőséggel viszonylag kevesen élnek.
A technológiai területek tekintetében a gyógyszeripari szabadalmak álltak az első helyen. Mind a
nemzeti úton megadott, mind a hatályosított európai szabadalmakat érintően ez a szakterület volt a
listavezető. A hazánkban hatályos szabadalmi oltalmak 36%-a erre az ágazatra összpontosult. Ezt
követte a műszerek szakterület 11%-os és az egyéb berendezés kategória 9%-os részaránnyal.
A Magyarországon hatályos szabadalmak száma a legnépszerűbb szakterületek szerint
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TOP10 szabadalomjogosult
1. QUALCOMM Incorporated (USA)
2. Bayer Intellectual Property (DE)
3. BASF SE (DE)
4. Novartis AG (CH)
5. LG Electronic Inc. (KR)
6. Philip Morris Products S.A. (CH)
7. Huawei Technologies Co. (CN)
8. F. Hoffmann-La Roche AG (CH)
9. Les Laboratoires Servier (FR)
10. Boehringer Ingelheim International GmbH. (DE)

A magyar jogosultak közül a Richter Gedeon Nyrt.-nek volt a legtöbb Magyarországon hatályos
(nemzeti és európai) szabadalma, és ezzel a TOP-lista 11. helyére került.
A hatályos szabadalmak korfája a nemzeti úton megadott szabadalmi oltalmak esetében a 17. évben,
míg a hatályos európai oltalmaknál a 9. évben mutat tetőzést. Ez utóbbiaknál még nincs a teljes oltalmi
időt elérő szabadalom.
A Magyarországon hatályos, SZTNH által nemzeti úton megadott és a hatályosított európai szabadalmak
korfája

év

Az SZTNH a hazai szabadalmi aktivitás növelésére stratégiai intézkedési javaslatokat dolgozott ki.
A hivatali javaslatok alapján készült el a nemzetgazdasági miniszter, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter és az igazságügyi miniszter előterjesztésében az a kormányjelentés-tervezet, amely a
szabadalmi bejelentők három típusára vonatkozóan határozott meg stratégiai beavatkozási pontokat: 1)
a hazai kis- és középvállalkozások/egyéni feltalálók, 2) az egyetemek és a közfinanszírozású
kutatóintézetek és 3) a multinacionális nagyvállalatok. Ezeket a hivatal által kidolgozott díjpolitikai
javaslatcsomag egészíti ki.
VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET
Szabadalmi területen fontos eredmény, hogy 2016. július 1-jével a visegrádi országok nemzetközi
szabadalmi bejelentői – az ESZH mellett – a Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) is választhatják
nemzetközi kutatási és elővizsgálati szervként, ún. PCT-hatóságként (International Searching
Authority, ISA and International Preliminary Examining Authority, IPEA). A magyar bejelentők
körében a VSZI vonzereje jelentősen növekedett az elmúlt másfél évben a kedvező nyelvhasználati
szabályok és nem utolsósorban a költséghatékonyság miatt. A bejelentők ugyanis az eljárás ezen, ún.
nemzetközi szakaszában számukra kedvezőbb nyelvi palettáról választhatják ki a nekik leginkább
megfelelőt. A magyar bejelentők ennek alapján a nemzetközi szabadalmi bejelentést magyarul (vagy
angolul) nyújthatják be, továbbá anyanyelvükön kommunikálhatnak a szabadalmi elbírálókkal. Emellett
a nemzetközi kutatási illeték 40%-át visszaigényelhetik, ha az SZTNH újdonságkutatási jelentése már
egy korábbi bejelentés nyomán rendelkezésükre áll.
A magyar bejelentők növekvő számban élnek a VSZI nyújtotta lehetőséggel: 2017-ben nemzetközi
szabadalmi (PCT-) bejelentéseik több mint egyharmad részében (43 ügyben) már a VSZI volt a
megjelölt nemzetközi kutatási szerv, és nem az ESZH (69 ügy). A PCT-bejelentés első, nemzetközi

szakaszának költsége a VSZI mint kutatóhatóság választása esetében átlagosan 565 euróval volt
kevesebb, mint ha az ESZH-t választották volna.
Működésének első másfél évében (2016. július 1. és 2017. december 31. között) a VSZI 174 nemzetközi
kutatási kérelmet, továbbá 4 elővizsgálati kérelmet fogadott. A beérkezett kérelmeknek a 48%-a lengyel,
30%-a magyar, 17%-a cseh és 5%-a szlovák bejelentőktől érkezett. A nyelvi rezsim nyújtotta előnyök
kihasználását jelzi, hogy a bejelentők a kutatási kérelmek kétharmad részét nemzeti nyelven adták be,
csak egyharmad részét angolul. A bejelentések nyelvek szerinti megoszlása a következő volt: 34%
lengyel, 31% angol, 23% magyar, 8% cseh és 4% szlovák.
A nemzetközi kutatási kérelmek hivatalok szerinti megoszlása (%, 2016-2017)
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HASZNÁLATIMINTA-OLTALMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A használatiminta-oltalmi bejelentések száma 235 volt, amelyek 89%-a hazai, ezen belül 66%-a egyéni
bejelentőktől származott. A megadott használatiminta-oltalmak száma 157 volt. Az év végén 858
nemzeti használatiminta-oltalom volt hatályban.

Nemzeti használatiminta-oltalmi eljárások adatai

FORMATERVEZÉSIMINTA-OLTALMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma 128, a bennük foglalt
mintáké 688 volt. A bejelentések 98%-át hazai, illetve 73%-át egyéni bejelentők nyújtották be. Az
SZTNH 2017 folyamán 72 nemzeti formatervezésiminta-oltalmi bejelentésben foglalt 231 mintát adott
meg. Az év végén 3746 nemzeti formatervezésiminta-oltalom volt hatályban.
Nemzeti formatervezésiminta-oltalmi eljárások adatai

A nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) együttműködés keretében Magyarországot megjelölő
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések, valamint a bejelentésekben foglalt minták száma az előző
évihez képest növekedett; ennek eredményeként a hivatal 53 ilyen bejelentést és az azokban foglalt 233
mintát fogadott. A nemzetközi eljárás keretében lajstromozott minták száma 134 volt.

Nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti)
formatervezésiminta-oltalmi eljárások adatai (mintaszám)
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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. A közösségi
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma 2017-ben meghaladta a 26 ezret, a bennük foglalt
minták száma pedig a 95 ezret, ami több mint 5-5%-os növekedést jelentett az előző évihez képest. Az
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) által
2017-ben lajstromozott minták száma 95 304 volt, közel 6%-kal több a 2016. évinél. A magyar
bejelentők közösségi mintaoltalmi aktivitása ugyan alacsony intenzitású volt, de 8%-kal, 234 mintára
növekedett.
VÉDJEGYHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A kedvező gazdasági konjunktúra és a hivatal TradeMarker elnevezésű promóciós kampánya hatására
a védjegy területen a nemzeti úton benyújtott bejelentések száma 4141 volt, amely 2%-kal múlta felül
a 2016. évit. A hivatal 3868 – a 2016. évinél 1%-kal több – ügyet fejezett be. A bejelentési aktivitás
2017 második felében regisztrált növekedése járult hozzá ahhoz, hogy az év végén folyamatban lévő
ügyállomány valamelyest növekedett az előző évihez képest. A meghirdetések száma a bejelentési
aktivitással arányosan alakult: 2785 nemzeti védjegybejelentés meghirdetésére került sor. A
lajstromozások száma 6%-kal nőtt, így 2889 nemzeti védjegyet lajstromozott a hivatal. A hatályos
nemzeti védjegyoltalmak száma az év végén 55 056 volt, ami az előző évek során állandósult 55 ezres
nagyságrendnek felelt meg.
A nemzeti védjegybejelentések meghirdetésének átfutási ideje 4%-kal csökkent, így átlagosan 3
hónap elteltével jelentek meg a védjegybejelentések a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A
nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárás átlagos bruttó ügyintézési ideje az előző év kedvező
szintjén maradt, 6,3 hónap volt. Ez az idő tartalmazza a meghirdetés három hónapos időtartamát és a
kutatási jelentés kiküldésétől számított egy hónapos időtartamot is.
Nemzeti úton benyújtott védjegybejelentési ügyek főbb adatai
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Az ügyfelek részéről növekvő érdeklődés mutatkozott az ún. gyorsított eljárások és a különleges
gyorsított eljárások iránt, amelynek folytán a hivatal az előző évi 74 kérelemnél 40%-kal több, 105
bejelentés vizsgálatát végezte el gyorsított eljárásban. A különleges gyorsított eljárásban elbírált ügyek
száma is nőtt: 72 ilyen eljárás iránti kérelem érkezett.
A 2017 során lajstromozott nemzeti védjegyekben leggyakrabban megjelölt áruosztályok a következők
voltak: reklámozás, kereskedelmi ügyletek (35. áruosztály), nevelés, szakmai képzés, sport (41.
áruosztály), tudományos és műszaki szolgáltatások (42. áruosztály), vendéglátás, élelmezés (43.
áruosztály), gyógyszerészet és állatgyógyászat (5. áruosztály).
TOP5 áruosztály
1.Reklámozás,
kereskedelmi
ügyletek

1002

2. Nevelés,
szakmai képzés,
sport

821

3. Tudományos és
műszaki
szolgáltatások

381

4. Vendéglátás
(élelmezés)

369

5.Gyógyszerészet
és állatgyógyászat

331

A védjegylajstromban szereplő több mint 55 ezer hatályos nemzeti védjegy közel kétharmadának
magyar volt a jogosultja. A külföldi jogosultak döntően amerikai egyesült államokbeli, egyesült
királyságbeli, német, svájci és japán székhellyel rendelkeztek.
A hatályos nemzeti védjegyoltalmak aránya a jogosultak származási országa szerint

Ausztria
Dél-Korea
Franciaország
Hollandia
Japán
Svájc
Németország
Egyesült Királyság
Amerikai Egyesült Államok
Magyarország

1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
14%
66%

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfáján az első 15 évben lényegesen magasabb a hatályos
védjegyek száma, mint a következő ciklusokban megújítottaknál.

A hatályos nemzeti védjegyek korfája

A legtöbb hatályos lajstromozott nemzeti védjeggyel rendelkező jogosultak listáját két magyar
gyógyszeripari cég, a Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Gyógyszergyár vezeti.
TOP5 nemzeti védjegyjogosult
1. Richter Gedeon Nyrt.
2. Egis Gyógyszergyár
3. Glaxo Group
4. Magyar Telekom Nyrt.
5. Borsodi Sörgyár Kft.
A százévesnél idősebb védjeggyel rendelkező jogosultak száma 21 volt. Ilyen például a Panadol GmbH
(„Odol”), a Bayer („Aspirin”), a Richter Gedeon Nyrt. („TONOGEN”), a Daimler AG („Mercedes”), a
Kodak GmbH („Kodak”), a Guaber S.r.l. („VIM”), az Unilever N.V. („VASENOL”), a Johnson &
Johnson („LISTERINE”), az OSRAM GmbH („OSRAM”) és a Diageo Brands B.V. („BLACK &
WHITE”) védjegye.
A védjegyek nemzetközi lajstromozására szolgáló, a WIPO által adminisztrált rendszerben 1702,
Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegybejelentés (az ún. madridi rendszeren keresztül)
érkezett, ami 31%-os növekedést jelentett az előző évihez képest. Az év folyamán 1753 nemzetközi
védjegybejelentés meghirdetésére került sor a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben, ami 39%-os
emelkedést jelent. A hivatal 1271 nemzetközi védjegy oltalmát ismerte el. A nemzetközi
védjegybejelentések elbírálási ideje is kedvezően alakult: 5,2 hónap 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: 2017-ben 146 ezer ilyen védjegybejelentést fogadott és 128 ezer
ilyen védjegyet lajstromozott az EUIPO, ami 8%-kal, illetve 2%-kal volt több a 2016. évinél.
A magyar bejelentők külföldi védjegyaktivitása jelentősen növekedett: a nemzetközi
védjegybejelentések és utólagos területkiterjesztések száma az előző évinek duplájára, 227-re
emelkedett, továbbá 16%-kal 669-re növekedett a hazai bejelentők európai uniós
védjegybejelentéseinek a száma is.

Nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegyeljárások adatai

90 730

HATÁLYOS
VÉDJEGY

796

1702

FOLYAMATBAN

1408

ÜGYBEFEJEZÉS

1271

BEJELENTÉS

LAJSTROMOZÁS

A magyar védjegybejelentői aktivitás adatai

4141

669

227

A magyar vállalkozásoknak belföldi tevékenységük során figyelemmel kell lenniük a több mint 55 ezer
nemzeti védjegy mellett a Magyarországra kiterjedő hatályú, érvényben levő nemzetközi (ún. madridi
rendszeren keresztül lajstromozott) védjegyoltalmakra, amelyek száma az év végén 90 730 volt.
Ezenkívül számolniuk kell az EU tagállamaira is kiterjedő hatállyal lajstromozott európai uniós
védjegyekkel is.
FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK
A forgalmazott termékek földrajzi eredetének azonosítására használható földrajziárujelző-oltalom
elismeri a termékek minőségi jellemzői és származási területük között bizonyíthatóan fennálló
kapcsolatot. Az oltalom fellépési lehetőséget biztosít mindazokkal szemben, akik az adott megjelölést
jogosulatlanul használják.
Az érvényes nemzeti földrajzi árujelzők száma 2017 végén 24 volt, ebből 4 földrajzi jelzés, 20
eredetmegjelölés.
A mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó hatályos uniós földrajziárujelzőoltalmak száma 2017 végén 1364 volt, amelyből 14 volt magyar eredetű. A borokra vonatkozó uniós
földrajzi árujelzők száma az év végén elérte az 1929-et; ebből 62 volt magyar eredetű. A szeszes italokra
vonatkozó uniós földrajziárujelző-oltalmak száma 2017. év végén 247 volt; ebből 8 magyar eredetű.
Emellett 4 magyar eredetű vizsgálata még folyamatban van.
A Lisszaboni Megállapodás alapján benyújtott, hatályos nemzetközi eredetmegjelölések száma 967
volt, amelyből 28 volt magyar eredetű.

