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támogatásokra irányuló 
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Stratégiai és családügyi 
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• Igazságügy
• Országmárka

• Versenyképesség gazdasági 
és jogi feltételrendszere

Gazdaságügyi kabinet 
kormány ügydöntő jogkör:

• Nemzeti vagyon
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• Külgazdaság

• Tudománypolitika



2021. évi és 
2022. első 
negyedévi hazai 
iparjogvédelmi 
trendek



Hazai iparjogvédelmi trendek, 2021

Elektronikus 
beadványok aránya



Európai szabadalmak magyarországi hatályosítása

188 600 európai szabadalmi bejelentést nyújtottak be az 

az Európai Szabadalmi Hivatalhoz (EPO) 2021-ben

ebből: 118 magyar bejelentőtől érkezett, ami

+8,3%-kal több a 2020. évinél

108 364 volt a HU-megjelöléssel megadott európai 

szabadalmak száma 2021-ben

4567 megadott európai szabadalom magyarországi 

hatályosítása iránti kérelem érkezett az SZTNH-ba

A csökkenés oka: a 
tervek szerint 2022 
végén bevezetik az 
egységes hatályú 

európai szabadalmi 
rendszert!



Szabadalmak



Védjegyek 

2015-2021



A legalább egyfajta IP 
oltalommal rendelkező 
magyar cégek aránya 
alacsony

A legalább egy 
nemzeti védjeggyel 

rendelkező cégek aránya
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Csak 3,4%

„All businesses need a trademark” (WIPO)



2022. első negyedévi trendek

2022. I. negyedév/
2021. I. negyedév

Nemzeti úton érkezett bejelentések

Szabadalom

Használati minta

Növényfajta

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány

Formatervezési minta

Védjegy

Nemzetközi együttműködés 
keretében érkezett ügyek

Európai szabadalom magyarországi 
hatályosítása

Nemzetközi (madridi rendszerű) védjegy

-28,6%

+19,1%

+600%

+10,0%

+13,8%

-28,6%

-17,1%

+0,4%
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54053
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1241

35181

Formatervezésiminta
-oltalom

Használatiminta-
oltalom

Nemzeti védjegy

Hatályos európai
szabadalom

 Nemzeti úton
megadott

szabadalom

Hatályos szabadalom

2022. I. negyedév 2021. év vége

Hatályos oltalmak 

2021 vége, 2022 I. negyedév



A Szellemi 
Tulajdon
Nemzeti 
Hivatalának
középtávú 
stratégiája
2022-2026



MISSZIÓ

• ügyfélközpontú, digitális szolgáltatásokat nyújtó innovatív hivatal, 

amely kulcsszerepet tölt be 

• a modern szellemitulajdon-jogi rendszer működtetésében és 

továbbfejlesztésében, 

• a szellemi tulajdonhoz kötődő szakpolitika és szakdiplomácia 

hatékonyságának növelésében,

• elősegíti a gazdasági szereplők IP tudatosságát és aktivitását, ezáltal 

előmozdítja a hazai innovációt és a kreativitás védelmét, a 

versenyképességet.

Alapértékek

Szakmaiság

Ügyfél-
központúság

Együttműködés

Megújuló 
hagyomány

Függetlenség

Nemzetközi 
elismertség

VÍZIÓ
„A szellemitulajdon-védelem magyar világítótornya”

Stratégiai értékek, küldetéselemek



Stratégiai pillérek

Fókuszban a modern és 
kiegyensúlyozott IP 
Rendszer és szakpolitika

Az iparági és innovációs 
ökoszisztéma 

ügyfélközpontú 
IP szolgáltatója

A digitalizáció 
fejlesztésével a közszféra 
leginnovatívabb szereplője

Független, együttműködő,
vonzó szervezet

SZTNH 130:

Stratégiai pillérek





Stratégiai fókuszterületek

Kulcsszerep az IP-hoz kötődő jogalkotásban és szakpolitika alakításában

•

IP eljárások modernizálása

Ügyfélfókusz erősítése

Digitális szolgáltatásfejlesztés

Intézményi folyamatok automatizálása, digitalizációja 

Függetlenség és önállóság

+Kockázatok elemzése



Új SZTNH szervezeti struktúra



A Bizottság Iparjogvédelmi szakértői csoportjának (GIPP)

2022. március 25-i virtuális ülésén a tagállamok beszámoltak

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és COM

által indított KKV Alappal (SME Fund) kapcsolatos pozitív

tapasztalataikról, ami pénzügyi támogatást nyújt az EU-ban

letelepedett kkv-knak a szellemi tulajdoni portfóliójuk

kezeléséhez. Elhangzottak az Alaphoz kapcsolódó eljárási

kérdések egyszerűsítésére vonatkozó javaslatok, illetve a

tagállamok szorgalmazták az Alap kiterjesztését új

szolgáltatásokra is. A tagállamok preferenciája, hogy a

jövőben az Alapból meg lehessen téríteni a szellemi tulajdoni

tanácsadási költségeket (pl. ügyvédi, szabadalmi ügyvivői

díjak), a szellemivagyon-értékelési szolgáltatások költségeit, a

jogérvényesítési költségeket, különösen az alternatív

vitarendezéssel kapcsolatosakat. A tagállamok jelentős része

egyetértett azzal, hogy az Alapból az európai és nemzetközi

(PCT) úton tett szabadalmi bejelentésekhez kapcsolódó díjakat

is meg lehessen téríteni, a nemzeti szabadalmi bejelentések

díjai mellett.

Egy lépés az ezerből….



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


