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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a gazdaság, a tudomány és a kultúra
szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal.
Hatásköre kiterjed valamennyi iparjogvédelmi oltalmi formára és a szerzői jog területére,
továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokra.

1. ÜGYFÉLBARÁT HATÓSÁG
A hivatal hatósági tevékenységét az ügyfélbarát ügyintézés jellemezte, valamint az
eljárások átfutási idejének a szinten tartására és a folyamatban levő ügyállomány
feldolgozására szánt erőfeszítések határozták meg.
A nemzeti úton benyújtott szabadalom megadására irányuló eljárások keretében 1192 ügy, az
európai szabadalmi hatályosítási eljárások során 3449 ügy, azaz összesen 4641 szabadalmi
ügy fejeződött be 2015-ben. Ezek 3809 esetben zárultak az oltalom megadásával (ebből 365
nemzeti szabadalmat megadó és 3444 európai szabadalmat hatályosító döntéssel). A nemzeti
úton benyújtott ügyek tárgyévi befejezéséből közel egyharmad (31%) végződött az oltalom
megadásával.
A függő ügyállományt sikerült csökkenteni: 2015 végén összesen 3357 szabadalmi ügy volt
folyamatban, 7%-kal kevesebb az előző évinél. 1760 volt a folyamatban lévő, nemzeti úton
benyújtott szabadalmi ügyek száma és 1597 a hivatal számára elsősorban adminisztratív
munkaterhet jelentő, függő európai hatályosítási ügyeké. A folyamatban levő nemzeti
szabadalmi ügyek számát 2014-hez képest 18%-kal sikerült tovább mérsékelni.
Kiemelkedő volt a gyógyszer- és agrárkémiai terület függő ügyállományának csökkenése
(36%). A nemzeti szakaszba lépett PCT-ügyek 2012 óta tartó gyorsított feldolgozása 2015ben is folytatódott. Ennek eredményeként a folyamatban levő PCT-ügyek száma az előző
évihez képest 43%-kal, 435-re csökkent.
A hivatal 405 nemzeti eljárásbeli újdonságkutatást végzett el 2015-ben, amelyek közül 151
esetben írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatás készült, ezen belül 33 esetben
gyorsított eljárásban.
A Jedlik-terv célkitűzéseivel összhangban az előző évi kedvező szinten maradt a
szabadalom megadására irányuló eljárások átlagos átfutási ideje.
Amennyiben egyes ágazatokban − a műszaki fejlődés felgyorsulása, a piaci verseny éleződése
következtében − a szabadalmi bejelentőknek érdekükben áll az eljárási idő lerövidítése, a
hatályos jogi szabályozás lehetőséget ad erre az oltalomszerzés különböző fázisaiban. A
nemzeti szabadalmioltalom-szerzési eljárás időtartama így akár 24 hónapra is lerövidíthető.
Külföldi iparjogvédelmi hatóságokkal kötött megállapodások alapján a hivatal angol nyelvű
kutatást és vizsgálatot is teljesített az osztrák hivatallal kötött együttműködés, valamint a
szingapúri hivatalközi kooperáció keretében. A nemzeti hatósági eljárástól elkülönítetten
végzett nemzetközi szolgáltatási teljesítmény többletbevételt eredményezett, és ezáltal
hozzájárult a hivatali működőképesség fenntartásához, a központi költségvetés javára
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előírt befizetési kötelezettség teljesítéséhez és a Visegrádi Szabadalmi Intézet nemzetközi
PCT-kutatóhatósági és -vizsgáló szerepkörének elnyeréséhez.
2015-ben 155 használatiminta-oltalom megadására irányuló eljárás zárult le, 92 oltalom
megadására került sor. A szakmai kapacitások egynegyeddel történt évközi csökkenése
következtében felhalmozódott ügyhátralék ledolgozása elkezdődött egy erre szolgáló
intézkedési terv mentén, és megindult az átfutási idő javulása.
A formatervezési minta esetében a befejezett ügyek száma az előző évinek felelt meg: 268
bejelentés befejezésére került sor, ami 988 mintát érintett. 199 bejelentésben foglalt 734 minta
esetében az oltalom megadásra került.
A védjegyek területén tovább sikerült csökkenteni az év végén folyamatban lévő
ügyállományt, így a függő ügyek száma (2264) 2%-kal mérséklődött. A hivatal 3597 ügyet
zárt le, és 2755 nemzeti védjegyet lajstromozott 2015-ben.
Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy védjegybejelentésük gyorsított, illetve különleges
gyorsított eljárás keretében történő elbírálását kérjék. Tekintettel arra, hogy a kedvező hivatali
hatósági ügyintézés folytán az általános szabályok szerint lefolytatott védjegyeljárások
átfutási ideje a gyorsított eljárással összemérhető szintre csökkent, a gyorsított eljárások
iránti érdeklődés visszaesett. A különleges gyorsított eljárás vonzerejét változatlanul a
rendkívül rövid, 1,5 hónapos átfutási idő adja.
Hatósági eljárások adatai, 2015

Nemzeti úton benyújtott szabadalmak megadására irányuló eljárások
Nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések
633
Befejezett nemzeti szabadalmi ügyek
1192
Megadott nemzeti szabadalmak
365
Folyamatban levő nemzeti szabadalmi ügyek
1760
Európai szabadalmak hatályosítására irányuló eljárások
Európai szabadalmak hatályosítása iránti kérelmek
3582
Befejezett európai szabadalmi ügyek
3449
Hatályosított európai szabadalmak
3444
Folyamatban levő európai szabadalmi ügyek
1597
Nemzeti úton benyújtott szabadalmak megadása és európai szabadalmak hatályosítása
Szabadalmi bejelentések és hatályosítási kérelmek
4215
Befejezett szabadalmi ügyek
4641
Megadott és hatályosított szabadalmak
3809
Folyamatban levő szabadalmi ügyek
3357
Használati minták megadására irányuló eljárások
Használatiminta-oltalmi bejelentések
249
Használatiminta-oltalmi befejezések
155
Használatiminta-oltalmi megadások
92
Folyamatban levő használatiminta-oltalmi ügyek
308
Formatervezési minták lajstromozására irányuló eljárások
Formatervezésiminta-oltalmi bejelentések
186
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Formatervezésiminta-oltalmi befejezések
Formatervezésiminta-oltalmi megadások
Folyamatban levő formatervezésiminta-oltalmi ügyek
Nemzeti védjegyek lajstromozására irányuló eljárások
Nemzeti védjegybejelentések
Védjegy-befejezések
Védjegy-lajstromozások
Folyamatban levő védjegyügyek

268
199
95
3491
3597
2755
2264

2015-ben az összes ügyben meghozott hivatali intézkedések száma meghaladta a 108 ezret. Az
ügytípusok 60%-a a védjegyekkel, 30%-a a szabadalmakkal, ezen belül több mint 16%-a az európai
szabadalmakkal kapcsolatos intézkedés volt. A hivatal látja el a lajstromvezetéssel kapcsolatos
feladatokat, többek között mintegy 22 ezer hatályos szabadalmi oltalom, 55 ezernél több nemzeti
védjegy, 4 ezer formatervezésiminta-oltalom és 900 használatiminta-oltalom tekintetében. A
lajstromvezetéssel kapcsolatban több mint 34 ezer intézkedést hozott a hivatal, amelyek közül 14 ezer
a védjegyügyekben, 13 ezer az európai szabadalmi ügyekben, valamint 4400 a szabadalmi ügyekben
hozott intézkedések száma. A lajstromadat-változást érintő intézkedések száma meghaladta az 5300at; ezek közül 1676 a jogutódlással, 1261 a név- és címváltozással és 1865 a képviselettel kapcsolatos
intézkedések száma.
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2. JOGSZABÁLYOK ELŐKÉSZÍTÉSE
Fontos hivatali feladat a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok megalkotásának vagy
módosításának az előkészítése.
Az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetek széles körének bevonása mellett a
hivatal kidolgozta a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a
zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú
engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv átültetési javaslatát. A társadalmi konzultáció
eredményének figyelembevételével elkészült a közös jogkezelésről szóló külön törvényre és a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítására vonatkozó kormány-előterjesztés
tervezete, amelyről az egyeztetések 2016 elején megkezdődtek.
Az SZTNH következetes európai integrációs elkötelezettséggel és nemzeti felelősséggel
gondozta az egységes hatályú európai szabadalom bevezetésének és az Egységes
Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrehozásának a dossziéját. E munka keretében még 2014
októberében elkészítette az ESZB-megállapodás ratifikációjának és az új európai szabadalmi
rendszer magyarországi bevezetésének az előkészítéséről, valamint a ratifikációhoz szükséges
további lépések menetrendjéről szóló jelentést, és megküldte azt az igazságügyi miniszternek.
A megújuló európai szabadalmi jogi környezet a hazai szabályozás felülvizsgálatát és
módosítását is szükségessé teszi. Az ezt megvalósító kodifikációs munkálatoknak a
találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása az egyik
legnagyobb horderejű, terjedelmű és komplexitású része. Erre tekintettel e módosítás
tárgyában az SZTNH 2015 januárjában kidolgozta az első szakértői tervezetet, továbbá 2015
februárjában elkészítette az igazságügyi tárgyú törvények szükségesnek mutatkozó
módosításaira vonatkozó első tervezetet is. Emellett elkészült az ESZB-megállapodás magyar
nyelvű szövegének a lektorált változata is.
Kiemelten fontos feladat volt az európai védjegyjog reformjával kapcsolatos jogalkotási
javaslat feszített ütemben folyó tárgyalása során a tárgyalási álláspontok elkészítése és
egyeztetése. Az európai uniós védjegyrendszer megreformálására irányuló jogalkotási
folyamat lezárásaként az Európai Parlament 2015. december 15-én jóváhagyta a közösségi
védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet (védjegy rendelet) és a védjegyekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2008/95/EK irányelv (védjegy irányelv)
átdolgozott, illetve módosított szövegét.
Az Európai Bizottság által 2015. december 9-én közzétett, az online tartalmak belső piacon
belüli, határokon átnyúló hordozhatóságának biztosításáról szóló rendeletjavaslat, továbbá a
korszerű, európaibb szerzői jogi keret felé elnevezésű közlemény vonatkozásában a hivatal az
IM-mel együttműködésben nyilvános konzultációt kezdeményezett.
Nyilvános konzultációt hirdetett a hivatal 2015 novemberében a használati minták oltalmáról
szóló törvényi szabályozás felülvizsgálata tárgyában. A konzultáció célja a használatiminta-
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oltalmi rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek a feltérképezése és az ügyfelek igényeinek
megfelelő finomhangolása a belföldi oltalomszerzés esélyeinek javítása érdekében.

Jedlik-terv
A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia, a Jedlik-terv négy fő pillérbe
rendezte a 2013–2016 közötti középtávú célkitűzéseket. Az 1666/2013. (IX. 23.) Korm.
határozat feladatként jelölte meg, hogy az igazságügyi miniszter az SZTNH elnöke útján
készítsen közbenső értékelést a Jedlik-terv időarányos megvalósításáról; a jelentést a
Kormány 2016. január 20-i ülésén jóváhagyta.
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3. K+F-MINŐSÍTÉSI HATÁSKÖR
Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésére vonatkozó feladatokat is ellát a hivatal
2012. február 1-jétől. Ez a hatáskör egyrészről a vállalkozások által önkéntesen és
opcionálisan kezdeményezhető előzetes minősítést jelenti, másrészről az SZTNH − a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), más hatóságok és bíróságok, valamint harmadik
személyek – megkeresésére szakértőként közreműködik olyan szakkérdések
eldöntésében, amelyek egyes tevékenységek kutatás-fejlesztésként történő minősítését
érintik.
A K+F-minősítés területén a hivatali ügyteher túlnyomó többségét továbbra is a NAV
számára az adóellenőrzésekhez kapcsolódó utólagos szakértői vélemények készítése
jelentette, de ezen ügyek száma és aránya az előző évekhez képest jelentősen csökkent. A
teljes ügyszám 67%-a érkezett 2015-ben a NAV-tól, 25%-ra emelkedett az előminősítési
kérelmek aránya és 8% volt az egyéb szakértői megkeresések aránya.
Önkéntes előzetes minősítési kérelmet elsősorban a K+F-pályázatokhoz és az
adókedvezmények érvényesítése érdekében nyújtottak be az ügyfelek, meghatározóan kisés középvállalkozások. Összesen 161 ilyen kérelem érkezett, ami háromszor több az előző
évinél, és ezek döntő többsége műszaki jellegű volt. A 2015 augusztusában meghirdetett
GINOP-2.1.1-15 („Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című) pályázat elbírálása
során a támogató automatikusan elfogadja a pályázó K+F-projektjének K+F-szempontú
besorolását, amennyiben rendelkezik az SZTNH minősítési határozatával. Ezzel függhet
össze, hogy 2015 utolsó két hónapjában jelentősen megnövekedett az előzetes minősítési
kérelmek száma. Az elbírált előminősítési ügyek több mint háromnegyedére vonatkozóan a
hivatal a K+F-tartalmat megerősítő határozatot adott ki.
A NAV-tól 437 megkeresés érkezett a hivatalhoz, ami 52%-os csökkenést jelentett az előző
évhez képest. A szakértői munka túlnyomó többsége az innovációsjárulék-kedvezmény
igénybevételéhez kötődött, amely kedvezmény 2011 végével megszűnt. Az adóhatósági
megkeresések terén a tudományterületek tekintetében nőtt a műszaki terület aránya: az
ügyteher 83%-át ezek tették ki. A 2015-ben lezárt 685 NAV-ügy közül K+Ftevékenységként volt elismerhető a vizsgált ügyek 42%-a, ami 3%-os emelkedést jelent. A
kiadott szakvélemények közül a műszaki projektek 45%-ában igazolta a hivatal a K+Ftartalmat, míg a nem műszaki projektek esetében az ügyeknek csak 26%-a felelt meg a K+Ftevékenység jogszabályi követelményeinek.
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a hivatal más hatóságok, bíróságok és harmadik
személyek általi megkeresés alapján is szakértői véleményt adjon a megjelölt tevékenységek
K+F-minősítéséről. A szakértői közreműködést igénylő ügyfelek kétharmada vállalkozás,
22%-a bíróság volt. Összesen 52 ilyen megkeresés érkezett, ami 90%-ban műszaki ügyek
vizsgálatát igényelte. A lezárt ügyek 56%-a vonatkozásában született K+F-tartalmat
megerősítő bírálat.
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Az ISO 9001:2008 minőségirányítási szabvány szerint az integrált irányítási rendszer
hatálya kiterjed a K+F-minősítés keretében nyújtott tevékenységekre is, ami biztosítékot
nyújt e feladat ellátásának állandóan magas színvonalára.

Beérkezett K+F minősítési ügyek száma (2015)

Előzetes minősítés ügyek száma
Műszaki
Nem műszaki
Vegyes ügy
Alakilag nem megfelelő kérelmek száma
NAV-tól érkezett szakértői megkeresések
száma
Műszaki
Nem műszaki
Egyéb szakértői megkeresések száma
Műszaki
Nem műszaki
ÖSSZES BEÉRKEZETT KÉRELEM ÉS
MEGKERESÉS SZÁMA

161
149
5
1
6
437
333
104
52
47
5
650

Lezárt K+F minősítési ügyek száma (2015)

Előzetes minősítés ügyek száma
K+F-tartalmat megerősítő szakvélemények
K+F-tartalmat nem megerősítő
szakvélemények
K+F-tartalmat részben megerősítő
szakvélemények

109
84
21
4

NAV-megkeresések száma

685

K+F-tartalmat megerősítő szakvélemények
K+F-tartalmat nem megerősítő
szakvélemények
K+F-tartalmat részben megerősítő
szakvélemények

285
388
12

Egyéb szakértői megkeresések száma

59

K+F-tartalmat megerősítő szakvélemények
K+F-tartalmat nem megerősítő
szakvélemények
K+F-tartalmat részben megerősítő
szakvélemények

33

ÖSSZES LEZÁRT ÜGY SZÁMA

24
2
853
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4. SZERZŐI JOGI KÖZÖS JOGKEZELŐ SZERVEZETEK FELÜGYELETE
A közös jogkezelő szervezetek felügyeletével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
ellátása 2011. január 1-jétől tartozik a hivatal hatáskörébe. Ennek keretében gondoskodik a
közös jogkezelő szervezetek online nyilvántartásának (http://kjk.sztnh.gov.hu) vezetéséről, a
nyilvántartási adatok frissítéséről, valamint a szervezetek által közzétételre megküldött
dokumentumok feltöltéséről.
A következő kilenc közös jogkezelő egyesület szerepelt a bárki számára elérhető,
közhiteles nyilvántartásban 2015-ben:
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület,
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI),
FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete,
HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület,
Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ),
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE),
Magyar Reprográfiai Szövetség (RSZ),
Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE),
Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete.
A közös jogkezelés felügyeletének körében a hatósági ellenőrzés szabályai szerint évente
egyszer kötelező rendes felügyeleti eljárást indítani.
A díjszabás-jóváhagyási eljárás keretében a 2015. szeptember 1-jei határidőig öt közös
jogkezelő szervezet és egy egyesület összesen 20 díjszabástervezetet nyújtott be a
hivatalhoz. A véleményezési eljárásban 15 véleményezésre jogosult szervezet vett részt,
emellett a hivatal kikérte a kultúráért felelős miniszter, valamint a kereskedelemért, a
turizmusért és vendéglátásért felelős miniszter véleményét is. Az SZTNH fontosnak tartotta
folytatni az elmúlt években elindult, a zeneművek nyilvános előadását érintő díjszabások
felhasználói szempontokat is figyelembe vevő átstrukturálását. A közös jogkezelő szervezetek
által a 2016. évre megállapított díjak a 2015. évi díjakhoz képest nem emelkedtek. A hivatal a
benyújtott díjszabásokat, a nyilvántartásba még nem vett egyesület díjszabásának kivételével,
továbbította az igazságügyért felelős miniszternek; közülük egy jóváhagyását nem javasolta.
Az igazságügyért felelős miniszter a felterjesztett és jóváhagyásra javasolt díjszabásokat
a véleményezési eljárásban kialakított végleges formájukban 2015. december 7-én
hagyta jóvá.
Önkéntes műnyilvántartás
A szerzői jogi törvény hatálya alá tartozó művek és teljesítmények önkéntes
műnyilvántartásba vetethetőek a hivatalnál a szerző, illetve a szerzői joghoz kapcsolódó jogok
jogosultja kérésére. Az SZTNH a szolgáltatás 2006. évi bevezetése óta összesen 4544 művet
vett önkéntes műnyilvántartásba. 2015-ben 850 önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti
kérelmet fogadott; a kérelmek száma az előző évhez képest 19%-kal növekedett.
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Önkéntes műnyilvántartásba vett művek száma (2011–2015)

Önkéntes
műnyilvántartásba
vétel iránti
kérelmek száma

2011

2012

2013

2014

2015

435

477

634

715

850
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5. INTENZÍV NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A nemzetközi együttműködést a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual
Property Organization, WIPO) keretében folyó nemzetközi szakmai tevékenység, az Európai
Szabadalmi Egyezményből (ESZE) és az európai uniós tagságból fakadó tagállami jogok
gyakorlása, kötelezettségek ellátása, valamint a regionális és bilaterális szellemitulajdonvédelmi együttműködés határozta meg.

Az egységes hatályú európai szabadalom és az európai szabadalmi bíráskodás reformja
Az európai szabadalmi rendszer reformja két egymással összefüggő területen zajlik: ez
egyrészt az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrejöttét, másrészt egy új, egységes
hatályú európai szabadalmi oltalom megteremtését jelenti. 2015-ben tovább folytatódott a
2012 végén elfogadott „szabadalmi csomag” rendeleteinek, valamint a 2013 elején aláírt, az
ESZB létrehozására irányuló megállapodás hatálybalépését megelőző feladatoknak a
végrehajtása.
Az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsának Albizottsága (Select
Committee) 18 eddigi ülésének eredményeképp elfogadta az egységes hatályú európai
szabadalmak adminisztrációjához szükséges és a rendszer finanszírozásához kapcsolódó
valamennyi végrehajtási jellegű szabályzatot. A fenntartási díjak mértéke az ún. „true TOP4”
szintben került megállapításra, azaz a díjmérték a legtöbb európai hatályosítással bíró négy
tagállam fenntartásidíj-szintjeinek összeadásával keletkezik. Emellett megállapodás jött létre
az egységes hatályú európai szabadalmak fenntartásáért fizetendő díjaknak a tagállamok
közötti felosztásáról is. A 2015. december 15-én elfogadott költségvetési és pénzügyi
szabályzat értelmében az egységes hatályú európai szabadalmak adminisztrációjával járó
költségeket – ideértve a fordítási kompenzációs mechanizmus költségeit is – nem a fenntartási
díjakból az Európai Szabadalmi Hivatalt (ESZH) megillető 50%-ból, hanem a tagállamok
között felosztandó 50%-os hányadból kell majd fedezni. Magyarország részesedése az
egységes hatályú európai szabadalmak fenntartási díjainak a megerősített
együttműködésben részt vevő tagállamoknak jutó részéből 1,48% lesz. Az ESZH
ugyanakkor vállalta, hogy a szükséges informatikai fejlesztések egyszeri költségét (az
Együttműködési Alap terhére) maga finanszírozza.
Az albizottság feladatai közé tartozott a nyelvi rendelet végrehajtásával összefüggésben az
egyes privilegizált jogalanyok számára nyitva álló fordítási kompenzációs mechanizmus
részletszabályainak a kidolgozása is, amelynek értelmében − bizonyos plafonig − megtérítik a
szabadalmi bejelentés fordításának a költségeit azok számára, akik a kedvezményezetti körbe
tartoznak (tehát az EU-ban honos természetes személyek, kis- és középvállalkozások,
közfinanszírozási kutatóhelyek, egyetemek vagy nonprofit szervezetek), és a bejelentést az
EU olyan hivatalos nyelvén teszik meg, amelyik az ESZH-nak nem hivatalos nyelve. Az
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igényelhető térítés mértékét az albizottság szabadalmanként 500 euróban állapította
meg.
Az ESZB-megállapodás aláírását követően a tagállamok előkészítő bizottságot (Preparatory
Commitee) hoztak létre a hatálybalépést megelőzően elvégzendő feladatok ellátása
érdekében. A bizottság az előkészítő folyamatok lezárásának céldátumaként 2016 őszét jelölte
ki, hogy egy ideiglenes alkalmazási periódust követően, ami alatt a szükséges intézményi és
kijelölési döntések megszülethetnek, az ESZB 2017 elején megkezdhesse működését.
Magyarország 2015. október 7-én írta alá az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló
megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvet.
Az egységes szabadalmi rendszer első intézményeként Budapesten létrehozott Bíróképző
Központban a 2015. február 23-án tartott ünnepélyes megnyitót követően 2015 februárjában
és áprilisában lezajlott − az Európai Szabadalmi Akadémia (ESZA) közreműködésével −
19 bírójelölt képzésének első két modulja. A képzés 2015 nyarán és őszén német, angol,
francia és holland bíróságokon teljesíthető szakmai gyakorlattal folytatódott a résztvevők
számára. A hivatal szakmai támogatást nyújtott a budapesti székhelyű Bíróképző Központ
felállításához és a szervezéshez.

Visegrádi Szabadalmi Intézet
Kimagasló nemzetközi vonatkozású eredmény a közép-európai regionális nemzetközi
szabadalmi hatóság, a budapesti székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI)
megalapítása, amely a részt vevő visegrádi országok és egyes szomszédos államok feltalálói
és vállalkozásai számára az eddigieknél előnyösebb feltételekkel teszi lehetővé a globális
szabadalmi rendszerbe történő bekapcsolódást.
A visegrádi tagországok által felkarolt kezdeményezés még 2013 októberében nyert hivatali
elnöki szintű megerősítést a szándéknyilatkozat aláírásával. Intenzív előkészítő munkát
követően az érintett országok iparjogvédelmi hatóságainak vezetői 2015. február 26-án
Pozsonyban írták alá a VSZI létrehozásáról szóló nemzetközi szerződést.
A cseh, a szlovák és a lengyel társhivatal, valamint az SZTNH munkatársai 2015-ben több
alkalommal folytattak szakértői szintű megbeszélést az előkészítő munka részeként. Az
SZTNH vállalta a WIPO-hoz benyújtandó kijelölési kérelem szövegének gondozását,
valamint képviselte a négy visegrádi társhivatal érdekeit a Szabadalmi Együttműködési
Szerződés Műszaki Együttműködési Bizottsága ülésén, továbbá a PCT-Unió Közgyűlése előtt
is.
A WIPO 55. közgyűléssorozatán, 2015 októberében született döntés a VSZI nemzetközi
szabadalmi kutatási és elővizsgálati szervvé történő kijelöléséről.
A magyar Országgyűlés a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről
szóló 2015. évi LXIX. törvénnyel ratifikálta és hirdette ki a VSZI-ről szóló megállapodást,

13

amely a négy állam részéről történő ratifikációt követően 2015. december 13-án lépett
hatályba.
A VSZI és a WIPO Nemzetközi Irodája közötti megállapodás aláírására 2015. december 14én került sor. E megállapodás rögzíti azokat a feltételeket, amelyek alapján a VSZI a PCT
szerinti nemzetközi kutatási és nemzetközi elővizsgálati szervként járhat el. A megállapodást,
amelyet a szükséges formaságok teljesítését követően tesznek közzé 2016 első negyedévében,
a VSZI nevében az igazgatótanács négy tagja, a nemzetközi iroda részéről pedig Francis
Gurry, a WIPO főigazgatója látta el kézjegyével.
A VSZI Igazgatótanácsának (IT) első ülésére december 14-én Genfben, Magyarország
Állandó Képviseletén került sor. Hazánkat Dr. Bendzsel Miklós képviselte, akit az
igazságügyi miniszter az IT-ben Magyarország képviseletére jogosult személynek nevezett ki.
Az igazságügyi miniszter Dr. Nemessányi Zoltán nemzetközi igazságügyi együttműködésért
felelős helyettes államtitkárt nevezte ki helyettes képviselőnek. Az IT elfogadta eljárási
szabályzatát, döntött az IT elnöki tisztségének az elkövetkezendő négy évben történő
betöltéséről, és kinevezte Dr. Gárdonyi Márkot, a HIPAvilon Nonprofit Kft. cégvezetőjét a
VSZI igazgatójává a 2015. december 15-től 2016. június 30-ig terjedő időszakra. Az IT
intenzív tárgyalásokat folytatott továbbá a VSZI-megállapodáshoz tartozó végrehajtási
szabályzat tervezetéről is.

Szakdiplomáciai sikerek
Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke 2013. évi, hároméves időtartamra szóló, egyhangú
újraválasztását követően 2015-ben is ellátta az ESZSZ Igazgatótanácsa elnökhelyettesi
pozícióját. Dr. Németh Gábor, a hivatal főosztályvezetője 2014-es megválasztása óta tagja az
Európai Szabadalmi Akadémia felügyelőbizottságának.
A BPHH Igazgatótanácsa 2013 novemberében ismét Dr. Ficsor Mihályt, a hivatal jogi
elnökhelyettesét választotta meg elnökéül, akinek megbízatása 2014. január 1-jétől kezdődően
ugyancsak három évre szól.
Hazánk proaktív szakmadiplomáciai erőfeszítésekkel támogatta a WIPO-ban az
eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni
Megállapodásnak a rendszer kiterjesztését és korszerűsítését célzó reformját. A
Lisszaboni Megállapodás felülvizsgálata a Genfben május 11–21-én megtartott diplomáciai
értekezleten sikeresen megtörtént. Magyarország nemcsak a diplomáciai értekezlet
záróokmányát, hanem a Lisszaboni Megállapodás felülvizsgált szövegét is aláírta. A
felülvizsgálat hatására a hazai eredetmegjelölések és más földrajzi árujelzők külföldi
oltalomszerzése hatékonyabbá és kiterjedtebbé válhat.
A WIPO 55. közgyűléssorozata alkalmával Dr. Bendzsel Miklóst a Madridi Unió
Közgyűlésének alelnökévé, Dr. Ficsor Mihályt pedig a WIPO Szerzői Jogi Szerződése
Közgyűlésének elnökévé választották meg a tagállamok. A Védjegy, Dizájn és Földrajzi
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Árujelző Állandó Bizottság (SCT) 33. és 34. ülésszakán Dr. Gonda Imrét választották újfent
elnökhelyettessé.
A földrajzi árujelzőkről szóló nemzetközi szimpózium (Worldwide Symposium on
Geographical Indications) a WIPO és az SZTNH közös szervezésében 2015. október 20–21én Budapesten került megrendezésre közel 200 külföldi és hazai szakértő részvételével. A
konferenciát Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nyitotta meg. A rendezvény
alkalmából magas rangú WIPO-delegáció látogatott hazánkba Francis Gurry, a WIPO
főigazgatója vezetésével, akit fogadott Dr. Áder János köztársasági elnök is. A főigazgató
megbeszélést folytatott Dr. Lovász Lászlóval, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével,
továbbá az SZTNH elnökével is. A szimpóziumon részt vett António Campinos, a BPHH
elnöke és Liu Junchen, a Kínai Népköztársaság Állami Ipari és Kereskedelmi
Igazgatóságának miniszterhelyettese is.
A hivatal az induláskor – 2014. január 6-án – csatlakozott az immáron 21 szabadalmi hivatalt
tömörítő Global Patent Prosecution Highway (GPPH) elnevezésű projekthez. A projekt tagjai
elfogadják egymás pozitív szabadalmazhatósági véleményét, amelynek alapján gyorsított
eljárásban megadhatóvá válnak az egyes hivatalokban az azonos elsőbbséggel rendelkező,
különböző hivatalokban benyújtott szabadalmi bejelentések.
A GPPH-rendszer keretei lefedik az SZTNH által 2009 óta a szabadalmi gyorsforgalmi
hálózat (Patent Prosecution Highway, PPH) keretében kötött kétoldalú szerződéseket is. Új
fejlemény, hogy a 2015. október 12-án a Kínai Népköztársaság Szellemitulajdon-védelmi
Hivatalának elnöke és az SZTNH elnöke által aláírt megállapodás értelmében 2016. március
1-jétől elindul a két hivatal között az eljárás gyorsítását biztosító projekt.
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6.
A
SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI
TÁJÉKOZTATÁS

KULTÚRA

FEJLESZTÉSE,

Sokrétű szolgáltatási, tudatosság-növelő, információszolgáltatási és oktatási programból
választhatnak a szellemitulajdon-védelem iránt érdeklődő szakmai partnerek és ügyfelek. A
hivatal ezekkel javította a hazai iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra tudatossági,
tájékozódási és képzettségi feltételeit.

Vállalkozói tudatosságfejlesztés
Kiemelt célkitűzés a hazai kis- és közepes vállalkozások iparjogvédelmi és szerzői jogi
ismereteinek gyarapítása, szellemitulajdon-védelmi tudatosságuk előmozdítása. E réteg
esetében fontos, hogy ne csak egy budapesti helyszínen legyen lehetőségük személyes
konzultációra, hanem helyben, saját régiójukban is találjanak egy-egy információs pontot
vagy rendezvényt, ahol tájékoztatást kaphatnak. Ennek jegyében 2015-ben megszilárdultak a
partnerkapcsolatok: 16 megyei kereskedelmi és iparkamarával, 7 regionális innovációs
ügynökséggel, egy szakmai szervezettel (SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány),
valamint 6 vidéki felsőoktatási intézményhez kapcsolódó PATLIB-központtal működött
együtt a hivatal a szakmai tudatosságnövelő programok kapcsán.
A magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzését
és fenntartását szolgálja a közel két évtizedes múltra visszatekintő, továbbfejlesztett
pályázati konstrukció (az ún. IPARJOG). A pályázat újbóli meghirdetésére 2015
augusztusában került sor egyrészt európai uniós forrásból, a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, másrészt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap terhére. A támogatás, a korábbi pályázatokhoz hasonlóan most is,
egyszerűsített eljárási rendben vehető igénybe.

Ügyfélszolgálat
Az előző évhez hasonlóan több mint 25 ezer megkeresést fogadott a hivatali
ügyfélszolgálat. Az információkérések jelentős része továbbra is telefonon keresztül történt: a
több mint 11 300 telefonos megkeresés 7%-os növekedést mutat. A személyes megkeresések
száma 4%-kal nőtt, az e-mailes megkeresések száma az előző évivel azonos szintű. Az önálló
használat elsajátítása folytán az ügyfelek csökkenő számban érdeklődtek publikus
iparjogvédelmi adatok iránt: a megkeresés 4406 esetben irányult adatbázisból történő
tájékoztatás igénybevételére.
Az információkérések – a korábbi évekhez hasonlóan – 40%-ban a védjegyek területére
irányultak. További fontos terület még a szabadalmi jellegű (18%), valamint az általános
tájékoztató információkérés (11%). Növekedett a szerzői jogi terület iránti érdeklődés (8%).

16

Az ügyfélszolgálat 81 hatósági megkeresést is fogadott, amelyek 70%-a a NAV-tól érkezett,
illetve a védjegyterületet (41 megkeresés) érintette.
Az ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatások mellett a hazai ügyfelek térítés
ellenében szellemitulajdon-védelmi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. Ilyen a hivatal
ügyfélszolgálatán elérhető, 2013. február 1-jével bevezetett „expressz védjegyszűrés”.

Honlap
A hivatali honlapot (http://www.sztnh.gov.hu) növekvő érdeklődés övezte 2015-ben: 965 827
egyedileg azonosítható felhasználó 1 219 262 alkalommal kereste fel, és több mint 11
millió oldalt töltöttek le. A látogatottság növekedésében a portál megújítása és az MFT
tevékenysége iránti fokozott figyelem öltött testet. Új, reszponzív technológián alapuló honlap
áll az ügyfelek rendelkezésére 2015 áprilisától.
Nagy volt továbbra is az érdeklődés a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő iránt: 2 357 578
oldalt töltöttek le 2015-ben a felhasználók.
A Hamisítás Elleni Testület iránti érdeklődést jelzi, hogy honlapját (www.hamisitasellen.hu)
21 895 egyedileg azonosítható felhasználó látogatta meg. A látogatók 46 244 oldalt
tekintettek meg 2015-ben, 11%-kal meghaladva az előző évit. Népszerű a felhasználók
körében a No kamu! blog; a No kamu! facebookoldalnak pedig 3786 követője volt.

Szellemitulajdon-védelmi képzés
Az SZTNH által szervezett iparjogvédelmi tanfolyamok, valamint a felsőoktatási
intézményekben folyó szellemitulajdon-védelmi képzés az ismeretterjesztés és a
tudatosságnövelés fontos hazai fórumai. Ezek jelentős mértékben hozzájárultak a hazai
iparjogvédelmi kultúra fejlesztéséhez és a szakmai utánpótlás neveléséhez.
Az SZTNH-val együttműködésben szervezett szellemitulajdon-védelmi képzések óraszáma
2015-ben 763 volt, a képzésben résztvevők száma 2162 fő, 8%-kal magasabb az előző
évinél.
Nagy érdeklődés övezte az első alapfokú szerzői jogi tanfolyamok elindítását; ezekre 2015
októberében és novemberében került sor 56 fő részvételével. A tervek szerint 2016 második
felében kerül sor az első középfokú szerzői jogi tanfolyam elindítására.
Önálló tantárgyként 10 felsőoktatási intézményben került sor szellemitulajdon-védelmi
képzésekre, a vállalkozói/műszaki/jogi/társadalom- és/vagy természettudományi ismereteket
tartalmazó tantárgyakhoz kapcsolódva pedig 11 egyetemen oktattak szellemitulajdon-védelmi
ismereteket.
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A szellemitulajdon-védelem oktatása a felsőoktatási intézményekben az SZTNH együttműködésével
(2015)

Intézmény
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Gazdasági
Főiskola (Egyetem)
Budapesti Metropolitan
Főiskola
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Miskolci Egyetem
Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem
Nyugat-magyarországi
Egyetem
Óbudai Egyetem
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem
Szent István Egyetem

A szellemitulajdon-védelem oktatása
Más tantárgyakhoz
Önálló tantárgyként
kapcsolódva
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

Hatékony kommunikáció
A szellemitulajdon-védelem témakörével kapcsolatos sajtómegjelenések száma 2015-ben
közel 800 volt. A fontos szellemitulajdon-védelmi rendezvényekhez kötődően számos
sajtótájékoztatót, illetve sajtónyilvános eseményt szervezett a hivatal.
Tizenkettedik évfolyamába lépett a hivatal és az SZTNT negyedévenként megjelenő közös
kiadványának, a szellemitulajdon-védelmet érintő információkat tartalmazó Hírlevélnek a
megjelenése. A havonta közreadott és több mint 1500 címre elküldött elektronikus hírlevél, az
e-Hírek pedig a honlapon megjelenő hírekből ad válogatást.
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HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI TESTÜLET
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni
fellépés hatékonyabbá tétele érdekében jött létre és összefogja a szellemitulajdon-védelemben
érdekelt állami szervek, valamint társadalmi és gazdasági érdekképviseleti szervezetek
képviselőit. A hamisítás ellen folytatott küzdelem jegyében célzott lépéseket, akciókat
kezdeményez a szellemitulajdon-jogok megsértésének visszaszorítása érdekében. Az
igazságügyi miniszter 2015. február 16-án újította meg a testület tagságát.
A négy működő munkacsoport (a műtárgyhamisítás elleni, a gyógyszerhamisítás elleni, a
jogérvényesítési munkacsoport, valamint az ipari és kereskedelmi szekció) mellett a testület
két új, horizontális munkacsoportot hozott létre. Ezek: a tudatosságfejlesztő és az
infokommunikációs munkacsoport. 2015 elején megalakult továbbá az ipari és kereskedelmi
szekció járműipari alszekciója is.
A HENT tagjai

Elnök

Elnökhelyettes

Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter
Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke
Vezetőségi tagok
Dr. Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős
helyettes államtitkára
Dr. Bognár Lajos, Földművelésügyi
Minisztérium, élelmiszerlánc-felügyeleti és
agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár
Állami szervezetek képviselői
Dr. Karas Monika, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elnöke
Dr. Takács Tibor, Országos Rendőrfőkapitányság, országos rendőrfőkapitányhelyettes
Dr. Lenner Áron Márk, Nemzetgazdasági
Minisztérium, belgazdaságért felelős helyettes
államtitkár
Dr. Fekete Borbála, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Köznevelésért Felelős
Államtitkárság, közigazgatási tanácsadó*
Dr. Solymossy Péter, Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság, Szolgáltatásellenőrzési Főosztály, főosztályvezető
*Két további tag jelölése folyamatban van az
Emberi Erőforrások Minisztériumából

Dr. Horváth Péter, a ProArt – Szövetség a
Szerzői Jogokért igazgatója
Gablini Gábor, a Magyar Autós Szakmai
Szövetség elnöke
Laufer Tamás, az Informatikai, Távközlési és
Elektronikai Vállalkozások Szövetség elnöke
Gazdasági, társadalmi szervezetek képviselői
Dr. Szamosi Katalin, a Magyar Védjegy
Egyesület alelnöke
Fekete Zoltán, a Magyar Márkaszövetség
főtitkára
Dr. Ilku Lívia, a Magyarországi
Gyógyszergyártók Országos Szövetségének
igazgatója
Dr. Totth Gedeon, a Magyar Marketing
Szövetség elnökségi tagja
Gláser Tamás, a Vállalkozók Országos
Szövetségének alelnöke
Zentai Péter, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója
Lantos Mihály, a Magyar Iparjogvédelmi és
Szerzői Jogi Egyesület elnökségi tagja
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MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS
A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) tanácsadó testületként a dizájnkultúra eszközeivel
segíti elő a magyar nemzetgazdaság versenyképességének erősítését. A hazai formakultúra
fejlesztése érdekében hároméves munkaprogram és éves munkaterv keretei között végezte
2015-ös tevékenységét. A „Beszámoló a Magyar Formatervezési Tanács 2015. évi
tevékenységéről” című kiadvány ismerteti részletesen a testület munkáját.
Az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki a tanács tagjait hároméves időtartamra, hagyja
jóvá a munkaterveket. A megújult, ötödik ciklusát megkezdő testület szeptember 28-án a
Design Hét Budapest rendezvénysorozat keretében tartotta alakuló ülését az Iparművészeti
Múzeumban.
Az MFT a felelős kezelője a Magyar Formatervezési Díj és a Moholy-Nagy László
Formatervezési Ösztöndíj pályázatnak. A fiatal formatervezők szakmai fejlődését a MoholyNagy László Formatervezési Ösztöndíjprogram segíti. A 2008-ban alapított Design
Management Díj a dizájnvezérelt innováció terén nyújtott kimagasló teljesítményt ismeri el.
A Design Hét fesztiválprogram fennállásának több mint egy évtizede alatt a magyar
innovativitás nemzetközileg is elismert, emblematikus rendezvényévé vált. A 12. Design Hét
Budapest az MFT és a Design Terminál, valamint a HIPAvilon Nonprofit Kft. szervezésében
valósult meg, díszvendége Spanyolország volt, programjai a Spanyol Királyság
Magyarországi Nagykövetsége védnökségével valósultak meg. A fesztivál 150 változatos
programmal, mintegy 120 helyszínen fogadta 50 ezer látogatóját.
A tanács részt vesz az Európai Designszövetségek Irodája (Bureau of European Design
Associations, BEDA) és az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége
(International Council of Societies of Industrial Design, Icsid), valamint az Európai Design
Management hálózat (Design Management Europe, DME) munkájában. A BEDA 2015.
január 19–20-án Budapesten tartotta kétnapos vezetőségi ülését.

A Magyar Formatervezési Tanács újonnan kinevezett tagjai (2015-2018)

Elnök
Dr. Bendzsel Miklós
elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Tagok
Dr. Bauer András
tanszékvezető, egyetemi docens, Gazdálkodástudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem
Cselovszki Zoltán
mb. főigazgató, Iparművészeti Múzeum
Fülöp József
egyetemi tanár, rektor, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
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Gulyás Gábor
igazgató, Ferenczy Múzeum Igazgatósága
Karsai Béla
elnök, Karsai Holding ZRt.
Kassai Ferenc
Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, főtanácsos, Grafika Tanszék, Alkalmazott Művészeti
Intézet, Nyugat-magyarországi Egyetem
Koós Pál
egyetemi docens, igazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Lelkes Péter DLA
a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Munkácsy Mihály-díjas formatervező, habil. egyetemi
magántanár, Budapesti Műszaki és Gazgdaságtudományi Egyetem
Dr. Méhes Márton
kulturális menedzser és tanácsadó, Danube Cultural Cluster nemzetközi platform vezetője
Mészáros Csaba
elnök-vezérigazgató, Evopro Holding Zrt.
Dr. Németh Edit
tanszékvezető helyettes, egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, oktatási
dékánhelyettes GTK, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Osvárt Judit
designszakértő, Osv-Art Kft. tulajdonos, ügyvezető, Design Hét Budapest projekvezető
Dr. Simon Attila
vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Várhelyi Judit
designszakember, BEDA vezetőségi tag, Icsid regionális tanácsadó
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7. MINŐSÉGI HIVATALMŰKÖDTETÉS
A hivatal a szellemi tulajdon védelmének kormányzati központjaként és minőségi
szolgáltatásokat nyújtó hatóságaként magas színvonalon működteti és kiegyensúlyozottan
fejleszti az iparjogvédelmi és szerzői jogi rendszert. Intézményi garanciát jelent a nemzeti
érdekek szakmailag megalapozott érvényesítésére a szellemi tulajdonnal kapcsolatos globális
és európai együttműködésben. A feladatellátásban elengedhetetlen a nemzetközileg is
elismerten magas minőség folyamatos biztosítása.
Az SZTNH 2010-ben vezette be az ISO 9001:2008 minőségirányítási és az ISO/IEC
27001:2005 információbiztonság-irányítási integrált rendszert. 2013-ban került sor ezek
újratanúsítására, egyúttal a minőségirányítási rendszer bővítésére, a hivatal teljes hatósági
tevékenységének és két funkcionális területnek a tanúsítására, valamint az ISO/IEC 200001:2013 informatikai szolgáltatásirányítási szabvány bevezetésére. 2015-ben a hivatal ISO
integrált irányítási rendszerében a legjelentősebb változást az információbiztonsági rendszer
új – MSZ ISO/IEC 27001:2014 - szabványra való átállítása jelentette. Az áttérőaudit 2015
első felében sikeresen lezajlott.
A 2015-ben lefolytatott, immár hatodik, független tanúsító szervezet által végzett külső audit
során az SZTNH ismételten bizonyította, hogy a három ISO-szabványt integráló rendszerét
eredményesen tartja fenn, képes a nemzetközileg elismert rendszer folyamatos fejlesztésére, a
felhasználók, ügyfelek igényeinek magas szintű kiszolgálására.

A SZEMAFOR (Szellemitulajdon-védelmi Moduláris Adatbázis és Folyamatirányító
Rendszer) program célja a hivatal kulcsfontosságú ügyviteli informatikai rendszerének
önerős felváltása egy új elektronikus rendszerrel. Fontos feladat volt a közbeszerzési
eljárás lefolytatása, amelyet követően elindulhatott a megvalósítás. Elkezdődött egyebek
mellett a részletes adatbázis-migrációs és interfészharmonizációs feladatok végrehajtása, az
információbiztonsági megfelelőség előkészítése, az angol nyelvű Védjegy Áruk és
Szolgáltatások Jegyzéke (VÁSZJA) rendszer cseréje. Folytatódott a hatósági dokumentumok
digitalizálása 2015-ben közel 28 ezer dokumentummal.

Gazdálkodás
Az SZTNH fejezetirányítói jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, jogállását
tekintve az öt központi kormányhivatal egyike, költségvetése a X. Igazságügyi Minisztérium
fejezeten belül a 2. címet képezte.
A feladatkörének ellátásához szükséges kiadások fedezetét önfinanszírozó módon
gazdálkodva miniszteri rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjakból és
közhatalmi díjbevételekből, továbbá a hivatalt megillető nemzetközi egyezményeken alapuló
díjbevételek hatékony felhasználásával teremtette meg. A folyamatos működés biztosításához
költségvetési támogatásban nem részesült, saját bevételeiből gazdálkodott.
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A hivatali bevételek 81,1%-a származott közhatalmi bevételekből, melyeknek legnagyobb
részét a szabadalmi igazgatási és szolgáltatási bevételek (74,2%), valamint a védjegyoltalmi
igazgatási és szolgáltatási bevételek (22,3%) adják.

Magasan kvalifikált munkaerő
A hivatal szakmailag jól felkészült, magasan kvalifikált, nemzetközi tapasztalatokkal
rendelkező, több nyelvet jól beszélő munkatársi, kormánytisztviselői állománnyal
rendelkezik. A dolgozók 95%-a felsőfokú végzettségű, 60 fő tudományos fokozattal,
illetve doktori címmel, 178 fő egy vagy több nyelvvizsgával rendelkezik.
A hivatalban az év végén a dolgozók fele rendelkezett felsőfokú, 20%-a középfokú és 2%
alapfokú iparjogvédelmi szakképesítéssel.

A Kormány november 18-i határozata értelmében 2015 december 1–10. között az SZTNHnak a Budapest V. kerület, Garibaldi u. 2. szám alatti épületnek a Miniszterelnöki
Kabinetiroda részére történő átadásával egyidejűleg a Budapest VIII. kerület, II. János Pál
pápa tér 7. szám alatti épületbe kellett költöznie. A rendkívüli székhelyváltozás jelentős terhet
rótt a hivatal összes munkatársára, különösképpen az informatikai és létesítménygazdálkodási
területre. A költözést a hivatalnak a hatósági tevékenység folyamatossága mellett sikerült
végrehajtania.

