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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási szabályzat alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Székhely 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér. 7. 

Adószám 15311746-2-42 

Statisztikai számjel 15311746-8413-312-01 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

115/D. § (1) bekezdése alapján a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal. Az Szt. 115/G. §-a értelmében a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik: 

a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;  

b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;  

c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;  

d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;  

e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve 
végrehajtása; 

f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása,  

g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása; 

h) a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása. 

Az SZTNH az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 
17.a. pontja szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett  állami szerv. 
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Az SZTNH az E-ügyintézési tv. 51. §-a alapján együttműködő szerv. Az E-ügyintézési tv. 58. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése szerint az együttműködő 
szervekkel az SZTNH elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.  

Az SZTNH az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi Információátadási Szabályzatot fogadja el:  

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 

 

Tekintettel arra, hogy az SZTNH az Szt. 115/D. § (1) bekezdésében felsorolt feladatokat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés f) pontja és (4) bekezdése szerint kormányhivatalként (központi államigazgatási 
szervként), illetve az SZTNH Alapító Okirata 4.5 pontjának megfelelően, mint országos illetékességű és működésű költségvetési szerv kizárólagos hatáskörrel 
látja el, az SZTNH egyedi információátadási szabályzat elfogadására köteles.  

 

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 
 

2.1. Egységes információátadási szabályzat alapadatai 

Az SZTNH vonatkozásában nem értelmezhető.  

Egységes információátadási szabályzat 
megnevezése 

- 

Az egységes információátadási szabályzatot 
kiadó szerv megnevezése 

- 

Verzió -- 

Kiadás dátuma - 

Hatályosság kezdete - 
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2.2. A SZTNH egyedi információátadási szabályzatának alapadatai 

Egyedi információátadási szabályzat 
megnevezése 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
Egyedi Információátadási Szabályzata 

Verzió v1 

Kiadás dátuma 2017. december 

Hatályosság kezdete 2018. január 

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara 
vezetőjének jóváhagyása  

Igen/Nem 

 

Ha az irányító államigazgatási szerv, vagy területi kamarák esetében az országos kamara részéről nem került sor egységes információátadási szabályzat 

elfogadására, vagy az együttműködő szerv az egységes mellett egyedi információátadási szabályzattal is rendelkezik, kérjük itt nyilatkozzon arról, hogy 

az egyedi információátadási szabályzat jóváhagyása az irányító államigazgatási szerv, vagy területi kamarák esetében az országos kamara részéről 

megtörtént-e. 
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II. Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó adatátadási felületek adatai 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

 hatósági ügycsoport: 
o az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása 
o szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása  
o kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági feladatok 
o korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok 

ellátása; 

 kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátása  

 az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;  

 a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;  

 a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések 
kezdeményezése, illetve végrehajtása; 

 a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.  

Az együttműködő szerv szervezeti és működési szabályzata, vagy létesítő okirata alapján kérjük kitölteni (pl.: önkormányzat esetében önkormányzati 

adóigazgatás). 

2. Együttműködő szerv hatósági szakterülete 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

Az II. fejezet 1. pontban megjelölt szakterületen (ügycsoportban) elektronikusan intézhető ügyek kapcsán keletkező dokumentumok (iratok) tárgyának 

megjelölése:  

Iparjogvédelmi hatósági eljárások dokumentumai: 

 Szabadalmi ügyek csoportja 

o szabadalmi bejelentési eljárás iratai 

 szabadalom megadásával kapcsolatos iratok 
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 közzététel előtt megszűnt szabadalmi bejelentések iratai 

 közzétett, engedélyezés előtt megszűnt szabadalmi bejelentések iratai 

 engedélyezett szabadalmak iratai 

o a szabadalmi oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezésének iratai 

o a szabadalom megsemmisítésével kapcsolatos eljárás iratai 

o a nemleges megállapítási eljárás iratai 

o a szabadalmi leírás értelmezésével kapcsolatos iratok 

o a szabadalmi bejelentések és a szabadalmak nyilvántartása, beleértve a fenntartásukkal kapcsolatosan keletkezett iratokat  

 Európai szabadalmi ügyek csoportja 

o az európai szabadalmi bejelentésekkel, valamint az európai szabadalmi bejelentés nemzeti bejelentéssé való átalakításával kapcsolatos 

eljárás iratai (oltalom megadása vagy annak elutasítása)  

 a közzététel előtt megszűnt bejelentések iratai 

 közzétett, engedélyezés előtt megszűnt szabadalmi bejelentések iratai 

 az engedélyezett (hatályosított) szabadalmak iratai 

o az európai szabadalmak megsemmisítésével kapcsolatos iratok 

o a nemleges megállapítási eljárás iratai 

o a szabadalmi leírás értelmezésével kapcsolatos iratok 

o az európai szabadalmak nyilvántartása, beleértve a fenntartásukkal kapcsolatosan keletkezett iratokat  

 Nemzetközi szabadalmi ügyek csoportja 

o a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban keletkezett átvevő hivatali iratok  

 a nemzetközi szabadalmi bejelentés továbbításának iratai (átvevő hivatalként történő eljárás esetén) 

o az SZTNH megjelölt vagy kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a nemzetközi szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos eljárás iratai  

o a Magyarországra kiterjedő hatályú nemzetközi szabadalom megsemmisítésével kapcsolatos eljárás iratai 

o a Magyarországra kiterjedő hatályú nemzetközi szabadalommal kapcsolatos nemleges megállapítási eljárás iratai 

o a Magyarországra kiterjedő hatályú nemzetközi szabadalom szabadalmi leírása értelmezésének iratai 

o a nemzetközi szabadalmi bejelentések és a szabadalmak nyilvántartása, beleértve a fenntartásukkal kapcsolatosan keletkezett iratokat 

 A 816/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó kényszerengedélyekkel kapcsolatos ügyek csoportja 

o a 816/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó kényszerengedélyek megadására irányuló eljárás iratai (engedély megadása vagy a kérelem 

elutasítása) 
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 A kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyek csoportja 

o a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelmekkel (tanúsítványokkal) kapcsolatos eljárás iratai (tanúsítvány megadása vagy a kérelem 

elutasítása)  

 Növényfajta-oltalmi ügyek csoportja 

o a növényfajta-oltalmi bejelentési eljárás iratai 

 növényfajta-oltalom megadásával kapcsolatos iratok 

 közzététel előtt megszűnt növényfajta-oltalmi bejelentések iratai 

 közzétett, engedélyezés előtt megszűnt növényfajta-oltalmi bejelentések iratai 

 engedélyezett növényfajta-oltalmak iratai 

o a növényfajta-oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése  

o a növényfajta-oltalom megsemmisítése  

o a növényfajta-oltalom megszüntetése és a fajtanév törlése  

o a növényfajta-oltalmi bejelentések és a növényfajta-oltalmak nyilvántartása beleértve a fenntartásukkal kapcsolatos kérdéseket 

o növényfajta-oltalom felélesztése 

 Közösségi növényfajta-oltalmi ügyek csoportja  

o közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés továbbításával kapcsolatos iratok 

 Használatiminta-oltalmi ügyek csoportja  

o Használatiminta-oltalmi bejelentési eljárás iratai 

 a mintaoltalom megadásával kapcsolatos iratok  

 közzététel előtt megszűnt mintaoltalmi bejelentések iratai 

 engedélyezett mintaoltalmak iratai 

o a mintaoltalom megsemmisítésével kapcsolatos iratok 

o a mintaoltalommal kapcsolatos nemleges megállapítás iratai  

o a mintaoltalmi leírás értelmezésével kapcsolatos iratok  

o a mintaoltalom fenntartásával és nyilvántartásával kapcsolatos iratok 

o nemzetközi szabadalmi bejelentésben a Magyarországot, mint megjelölt vagy kiválasztott államban történő eljárás esetén a nemzetközi 

bejelentéssel kapcsolatos eljárás iratai  
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 Formatervezésiminta-oltalmi ügyek csoportja 

o a formatervezésiminta-oltalmi bejelentési eljárás iratai 

 a mintaoltalom megadásával kapcsolatos iratok  

 közzététel előtt megszűnt mintaoltalmi bejelentések iratai 

 engedélyezett mintaoltalmak iratai 

o a mintaoltalom megújításával kapcsolatos iratok 

o a mintaoltalom megosztásával kapcsolatos iratok 

o a mintaoltalom megszűnésének megállapításával kapcsolatos iratok 

o a mintaoltalom megsemmisítésével kapcsolatos iratok 

o a nemleges megállapítási eljárás iratai  

o a mintaoltalmi bejelentések és a mintaoltalmak nyilvántartása 

 Formatervezési minták közösségi oltalmával kapcsolatos ügycsoport 

o a közösségi mintaoltalmi bejelentés továbbításának iratai 

 A nemzetközi ipari mintákkal kapcsolatos ügycsoport 

o a nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentések továbbítása 

o Magyarországot megjelölő nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentési eljárás iratai (mintaoltalom megadása vagy annak elutasítása) 

 Topográfia oltalmi ügyek csoportja 

o topográfia-oltalom lajstromozására irányuló eljárás iratai 

 a topográfia-oltalom megadásával kapcsolatos iratok 

 a megadás előtt megszűnt bejelentések iratai  

 a megadott topográfia-oltalmak iratai 

o a topográfia-oltalom megszűnésének megállapításával kapcsolatos iratok 

o a topográfia-oltalom megsemmisítésével kapcsolatos iratok 

o a nemleges megállapítási eljárás iratai  

o topográfia ábrázolásának értelmezésével kapcsolatos iratok 

o topgráfia-oltalmak nyilvántartásával kapcsolatos iratok 

 

 Nemzeti védjegyügyek csoportja  

o a védjegylajstromozási eljárás iratai 
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 a védjegyoltalom megadásával kapcsolatos iratok 

 a lajstromozás előtt megszűnt bejelentések iratai  

 a felszólalással kapcsolatos iratok 

 a lajstromozott védjegyek iratai 

o a védjegyoltalom megújításának iratai 

o a védjegyoltalom megszűnésének megállapításával kapcsolatos iratok  

o a védjegy törlésével kapcsolatos iratok 

o a védjegyoltalom megosztásának iratai  

o a védjegybejelentések és a védjegyek nyilvántartása 

 Európai uniós védjegyügyek csoportja 

o az európai uniós védjegybejelentés vagy európai uniós védjegy átalakítására irányuló kérelmekkel kapcsolatos eljárás 

 Nemzetközi védjegyügyek csoportja 

o nemzetközi védjegybejelentések továbbításának iratai 

o a Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegybejelentési eljárás (az oltalom elismerése vagy elutasítása) iratai 

o a nemzetközi lajstromozás nemzeti védjegybejelentéssé történő átalakításával kapcsolatos iratok 

o a Magyarország területére kiterjedő nemzetközi védjegyoltalom tekintetében a nemzetközi lajstromba bejegyzett átruházással (jogutódlás) 

és használati engedéllyel kapcsolatos lejárás iratai (elismerés vagy elutasítás)  

o nemzetközi védjegy megállapításával kapcsolatos iratok 

o nemzetközi védjegy törlésével kapcsolatos iratok 

o kiegészítő lajstrom vezetésével (a nemzetközi védjegybejelentések és a nemzetközi védjegyek nyilvántartása körében a nemzetközi lajstromba 

be nem jegyezhető tények és körülmények nyilvántartásával) kapcsolatos iratok 

 Nemzeti földrajzi árujelzők ügycsoport 

o a nemzeti földrajzi árujelző lajstromozására irányuló eljárás iratai  

 az árujelző oltalom megadásával kapcsolatos iratok 

 a lajstromozás előtt megszűnt bejelentések iratai 

 a lajstromozott, érvényben lévő földrajzi árujelzők iratai 

o a földrajzi árujelző oltalma megszűnésének megállapításával kapcsolatos iratok  

o a földrajzi árujelző törlésével kapcsolatos iratok 

o a földrajzi árujelző nyilvántartásával kapcsolatos iratok 
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 Nemzetközi eredetmegjelölések ügycsoport 

o nemzetközi eredetmegjelölések iránti bejelentések továbbításának iratai  

o a Magyarországot megjelölő nemzetközi eredetmegjelölések lajstromozására irányuló eljárás (az oltalom elismerése vagy elutasítása) iratai 

 Európai Uniós földrajzi árujelzők ügycsoport 

o a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a szőlészeti és borászati termékek, az ízesített borászati termékek, valamint a szeszes italok 

földrajzi árujelzőinek uniós oltalmára irányuló bejelentésekkel kapcsolatos iratok 

Szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő ügycsoportok dokumentumai: 

 A jogkezeléssel kapcsolatos ügyek csoportja 

o közös jogkezelő szervezet és független jogkezelő szervezet jogkezelési tevékenységének bejelentésével, illetve nyilvántartásba vételével 

és nyilvántartásával kapcsolatos iratok 

o a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével, az engedély módosításával és 

visszavonásával kapcsolatos iratok 

o a közös jogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenysége feletti felügyelettel kapcsolatos iratok 

o a közös jogkezelő szervezetek díjszabás jóváhagyása felterjesztésével kapcsolatos iratok 

 Önkéntes műnyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyek csoportja 

o önkéntes műnyilvántartásba vétel iratai 

 Árva művekkel kapcsolatos ügyek csoportja 

o árva művek felhasználásának engedélyezésével kapcsolatos iratok (felhasználási engedély megadása, kérelem elutasítása, engedély 

visszavonása, letét kiutalása) 

Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos ügycsoportok dokumentumai:  

 K+F ügyek csoportja 
o előzetes minősítési kérelmek (projekt, illetve projektcsoport) és azok mellékletei, a minősítést tartalmazó szakértői vélemény iratai 
o szakvélemény készítésével kapcsolatos iratok az adóhatóság, más hatóságok, illetve a bíróságok kirendelése vagy harmadik személy 

megkeresése alapján 

Egyéb hatósági ügyiratok 
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 Azonosítási adatokat kérő felhívások másolatai 

 Azonosító adatközlések 

 Átkönyvelést kérő beadványok iratai 

 Irodák befizetési listáinak iratai 

 Befizetési bizonylatok iratai 

 Mentességi, illetve halasztási kérelemmel kapcsolatos iratok 

 Tájékoztatással kapcsolatos iratok 

 Ügyfelek panaszbeadványával kapcsolatos iratok 

 Megszűnt iparjogvédelmi jogok (szabadalom, kényszerengedély, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használatiminta-oltalom, 

formatervezésiminta-oltalom, topográfia-oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelző oltalom) iratai 

 Meghatalmazásokkal, képviselettel kapcsolatos iratok 

 Igazolási kérelmekkel kapcsolatos iratok  

 Eljárás felfüggesztése tárgyában született iratok 

 Iparjogvédelmi ügyekben a megváltoztatási kérelmek, szerzői jogi ügyekben a felülvizsgálati kérelmek, K+F ügyekben a kereseti kérelmek bíróságra 

történő továbbításával kapcsolatos iratok 

 

 Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 9. §-a, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az Szt. 115/G. és 115/H. §-ai. 

 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

Az Szt. 115/H. §-a értelmében a Hivatal a következő - e törvényben és külön jogszabályokban meghatározott - iparjogvédelmi hatósági feladatokat látja el: 

a) szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használati mintaoltalmi, topográfiaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi, védjegy- és földrajzi árujelző-oltalmi, valamint 

kiegészítő oltalmi bejelentések vizsgálata, e bejelentések alapján az oltalom megadása és nyilvántartása, valamint a megadott jogokkal összefüggő eljárások 

lefolytatása; 
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b) nemzetközi szabadalmi, ipari mintaoltalmi, védjegy- és eredetmegjelölési bejelentések vizsgálata és továbbítása, valamint a nemzetközi szerződésen alapuló 

regionális iparjogvédelmi együttműködésből, egyéb nemzetközi szerződésből, továbbá európai közösségi jogszabályból a nemzeti iparjogvédelmi hatóságra 

tartozó kutatási, vizsgálati, továbbítási, nyilvántartás-vezetési és egyéb eljárási cselekmények elvégzése. 

(2) A vámhatóság megkeresésére a Hivatal tájékoztatást ad az iparjogvédelmi jogosult személyéről a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indult 

vámigazgatási eljárásban. 

(2a) A Hivatal - külön jogszabály alapján - ellátja a kutatás-fejlesztési tevékenység előzetes minősítésének feladatait, valamint közreműködik olyan 

szakkérdések eldöntésében, amelyek a tevékenység kutatás-fejlesztésnek való minősítését, valamint egyes költségeknek a kutatás-fejlesztési tevékenységhez 

való hozzárendelhetőségét érintik. 

(2b)  A Hivatal - jogszabály alapján - ellátja a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kedvezményre való jogosultság 

igazolásához kapcsolódó nyilvántartásba vétellel, továbbá a nyilvántartásból való törléssel összefüggő feladatokat. 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény (Szjt.) 41/B. § (1) bekezdése szerint az SZTNH kérelemre - a felhasználás módjához és mértékéhez igazodó díj 
megállapítása mellett - engedélyt ad az árva mű felhasználására.  

Az Szjt. 41/G. § (1) bekezdése alapján a kedvezményezett intézmény köteles nyilvántartást vezetni az általa elvégzett jogosultkutatásról és a Hivatalnak 
elektronikus úton bejelenteni a) a jogosultkutatás eredményét, b) a felhasználással kapcsolatos adatokat, c) az árva mű jogállásában bekövetkezett változást 
[41/A. § (8) bekezdés], d) a vele való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat. (2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti adatokat haladéktalanul továbbítja az 
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának az általa vezetett nyilvánosan hozzáférhető egységes online nyilvántartásban történő rögzítés céljából. 

Az Szjt. 94/B. § (2) bekezdése szerint ha az (1) bekezdés nem alkalmazható, az ellenkező bizonyításáig azt kell szerzőnek tekinteni, aki a művet sajátjaként az 
SZTNH-nál vezetett - közhitelesnek minősülő - önkéntes műnyilvántartásba vetette és ezt közokirattal igazolja.  

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 74. §-a szerint az SZTNH jár el a jogkezeléssel 
kapcsolatos következő hatósági ügyekben: 

a) közös jogkezelő szervezet és független jogkezelő szervezet jogkezelési tevékenységének bejelentése; 

b) reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása; 

c) közös jogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek nyilvántartása; 
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d) felügyelet a közös jogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenysége felett. 

 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági állásfoglalást): 

 

Az SZTNH nem jár el szakhatóságként. 

 

 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

 

A Hivatalnak az adott szakterületen nincsen szerződéskötési kötelezettsége.  
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.  

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

A nyilvántartás 
együttműködő szervnél 
használt megnevezése 

A nyilvántartás 
tartalmának/céljának leírása  

   A nyilvántartást 
elrendelő jogszabály 
meghatározása  

Szabadalmi lajstrom Az SZTNH a közzétett 
szabadalmi bejelentésekről és 
a szabadalmakról lajstromot 
vezet, amelybe be kell jegyezni 
a szabadalmi jogokkal 
kapcsolatos tényeket és 
körülményeket. Az európai 
szabadalmakat (X/A. fejezet) a 
lajstrom külön részében kell 
feltüntetni.  

igen http://epub.hpo.hu/
e-
nyilvantartas/?lang=
HU# 
 

igen Az Szt. 54. §-a, 84/H. 
§ (9) bekezdése.  

Növényfajta-oltalmi 
lajstrom 

Az SZTNH a növényfajta-oltalmi 
bejelentésekről és a 
növényfajta-oltalmakról 
lajstromot vezet, amelybe be 
kell jegyezni a növényfajta-
oltalommal kapcsolatos 
tényeket és körülményeket.  

igen http://epub.hpo.hu/
e-
nyilvantartas/?lang=
HU# 
 

igen Az Szt. 114/H. §(1) 
bekezdése. 

Tanúsítványlajstrom Az SZTNH a kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány iránti 
bejelentésekről és a 
tanúsítványokról lajstromot 
vezet, amelybe be kell jegyezni 
a tanúsítványokra vonatkozó 

igen http://epub.hpo.hu/
e-
nyilvantartas/?lang=
HU# 
 

igen Az egyes termékek 
kiegészítő oltalmára 
vonatkozó európai 
közösségi rendeletek 
végrehajtásához 
szükséges 

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
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jogokkal kapcsolatos minden 
tényt és körülményt. 

szabályokról szóló 
26/2004. (II. 26.) 
Korm. rendelet 6. §-
a. 

Használatiminta-oltalmi 
lajstrom 

Az SZTNH használatiminta-
oltalmi ügyekben folyó 
eljárásában megfelelően 
alkalmazni kell az Szt.-nek az 
SZTNH előtti eljárásra 
vonatkozó általános szabályait, 
ennek megfelelően az SZTNH a 
közzétett használatiminta-
oltalmi bejelentésekről és a 
használatiminta-oltalmakról 
lajstromot vezet, amelybe be 
kell jegyezni a használatiminta-
oltalmak kapcsolatos tényeket 
és körülményeket. 

igen http://epub.hpo.hu/
e-
nyilvantartas/?lang=
HU# 
 

igen A használati minták 
oltalmáról szóló 
1991. évi XXXVIII. 
törvény (Hmtv.) 28. 
§ (1) bekezdése és 
az Szt. 54. §-a. 

Formatervezésiminta-
oltalmi lajstrom 

 Az SZTNH a mintaoltalom 
megadását követően a minták 
oltalmáról lajstromot vezet, 
amelybe be kell jegyezni a 
mintaoltalmi jogokkal 
kapcsolatos tényeket és 
körülményeket. 

igen http://epub.hpo.hu/
e-
nyilvantartas/?lang=
HU# 
 

igen A formatervezési 
minták oltalmáról 
szóló 2001. évi 
XLVIII. törvény 
(Fmtv.) 34. §-a. 

Védjegylajstrom Az SZTNH a 
védjegybejelentésekről és a 
védjegyekről lajstromot vezet, 
amelybe be kell jegyezni a 
védjegyjogokkal kapcsolatos 
tényeket és körülményeket.   

igen http://epub.hpo.hu/
e-
nyilvantartas/?lang=
HU# 
 

igen A védjegyek és a 
földrajzi árujelzők 
oltalmáról szóló 
1997. évi XI. törvény 
(Vt.) 47. §-a. 

Kiegészítő lajstrom Az SZTNH a Magyarországot 
megjelölő nemzetközi 

igen http://epub.hpo.hu/
e-

igen A Vt. 76/T. §-a. 

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
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védjegybejelentések 
tekintetében kiegészítő 
lajstromot vezet, amelybe a 
Szellemi Tulajdon 
Világszervezetének 
Nemzetközi Irodája által 
vezetett nemzetközi 
lajstromba az 1891. évi április 
hó 14-én kelt, a védjegyek 
nemzetközi lajstromozásáról 
szóló Madridi Megállapodás 
szerint be nem jegyezhető 
tényeket és körülményeket 
kell bejegyezni. 

nyilvantartas/?lang=
HU# 
 

Földrajzi árujelzők 
nyilvántartása 

Az SZTNH a bejelentett és 
lajstromozott földrajzi 
árujelzőkről nyilvántartást 
vezet, amelybe be kell jegyezni 
a bejelentett és lajstromozott 
földrajzi árujelzőkkel 
kapcsolatos tényeket és 
körülményeket.   

igen http://epub.hpo.hu/
e-
nyilvantartas/?lang=
HU# 
 

igen A Vt. 112. § (1)-
bekezdés c) pontja, 
(2) és (6) 
bekezdései, 113. § 
(7) bekezdése és a 
Vt. 47. §-a. 

Topográfia oltalmak 
nyilvántartása 

Az SZTNH a közzétett 
topográfia-oltalmi 
bejelentésekről és a topgráfia-
oltalmakról lajstromot vezet, 
amelybe be kell jegyezni az 
azokkal kapcsolatos tényeket 
és körülményeket. 

igen http://epub.hpo.hu/
e-
nyilvantartas/?lang=
HU# 
 

igen A mikroelektronikai 
félvezető termékek 
topográfiájának 
oltalmáról szóló 
1991. évi XXXIX. 
törvény (Toptv.) 16. 
§ f) pontja és 17. § 
(6) bekezdése. 

Árva művekre adott 
felhasználási 

Az árva művek felhasználására 
vonatkozóan kiadott 
engedélyekről a Hivatal bárki 

igen http://www.sztnh.g
ov.hu/sites/default/f
iles/files/professiona

nem Az árva mű 
felhasználásának 
részletes 

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/files/professional/20170816arvamunyilvantartas.pdf
http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/files/professional/20170816arvamunyilvantartas.pdf
http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/files/professional/20170816arvamunyilvantartas.pdf
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engedélyekről vezetett 
nyilvántartás 

által megtekinthető, 
elektronikus úton 
hozzáférhető nyilvántartást 
vezet. 
 

l/20170816arvamun
yilvantartas.pdf 
 

szabályairól szóló 
138/2014. (IV. 30.) 
Korm. rendelet 8. §-
a. 

Önkéntes műnyilvántartás Az SZTNH nyilvántartást vezet 
a hozzá benyújtott művekkel 
kapcsolatos adatokról.  

igen http://epub.hpo.hu/
e-kutatas/?panel=Y 
 

igen Az Szjt. 94/B. § (2) 
bekezdése, az 
önkéntes 
műnyilvántartás 
részletes 
szabályairól 
szóló 26/2010. (XII. 
28.) KIM rendelet 1. 
§ 

Közös jogkezelő 
szervezetek és független 
jogkezelő szervezetek 
nyilvántartása 

Az SZTNH a közös jogkezelő 
szervezet tevékenységének 
megkezdéséről szóló 
bejelentésekkel kapcsolatosan, 
valamint az SZTNH-nak a 
reprezentatív közös jogkezelő 
szervezetként végzett közös 
jogkezelési tevékenysége 
engedélyezése iránt indult 
eljárásban adott engedélyek és 
azok módosításai alapján a 
nyilvántartásban rögzíti, és 
nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszi a Kjkt.-ben 
meghatározott adatokat. 

igen http://kjk.sztnh.gov.
hu/ 
 

részben (ld. a 
közös jogkezelő 
szervezetek és 
független 
jogkezelő 
szervezetek 
nyilvántartásával 
kapcsolatban a 
2.1.3. táblázatban 
írtakat) 

A Kjkt. 85. § (3) 
bekezdése, 101. §-a, 
102. §-a,  a közös 
jogkezelő 
szervezetek és a 
független jogkezelő 
szervezetek 
működésének és a 
jogkezeléssel 
kapcsolatos 
eljárások részletes 
szabályairól szóló 
216/2016. (VII. 22.) 
Korm. rendelet 18. 
§-a. 

A jogkezeléstől eltiltott 
szervezetek listája 

Az SZTNH a köz tájékoztatása 
céljából közzéteszi azoknak a 
közös jogkezelő és független 
jogkezelő szervezetek listáját, 

igen http://kjk.sztnh.gov.
hu/szervezetek/arch
ivum  

igen A Kjkt. 107. § (2) 
bekezdése.  

http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/files/professional/20170816arvamunyilvantartas.pdf
http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/files/professional/20170816arvamunyilvantartas.pdf
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?panel=Y
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?panel=Y
http://www.sztnh.gov.hu/hu/jogforras/onkenetes_munyilv.pdf
http://www.sztnh.gov.hu/hu/jogforras/onkenetes_munyilv.pdf
http://kjk.sztnh.gov.hu/
http://kjk.sztnh.gov.hu/
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/archivum
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/archivum
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/archivum
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amelyeket eltiltott a 
jogkezelési tevékenységtől. 

 

A táblázat kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1) 

bekezdésének e) pontjában foglaltakra. 

2.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait. 

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Az adat tartalmának leírása      itt a 2.1.2. pont 1. 
oszlopában megadott 
megnevezést kérjük 
szerepeltetni 

A szabadalmi lajstromban 
az SZTNH feltünteti 
különösen: 
a) a szabadalom 
lajstromszámát, 
b) az ügyszámot, 
c) a szabadalom címét, 
d) a szabadalom 
jogosultjának nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
e) a képviselő nevét 
(elnevezését) és lakcímét 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen 
(A feltaláló 
megnevezését 
(név és 
lakcím) 
tartalmazó 
adtok 
kivételével, ha 
a feltaláló 
írásban kérte 
neve 
feltüntetéséne
k mellőzését a 

automatikus szabadalmi lajstrom 
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(székhelyét), 
f) a feltaláló nevét és 
lakcímét, 
g) a bejelentés napját, 
h) az elsőbbséget, 
i) a szabadalmat megadó 
határozat keltét, 
j) a fizetett fenntartási díj 
összegét és a fizetés 
időpontját, 
k) a szabadalmi oltalom 
megszűnését, annak 
jogcímét és időpontját, 
valamint a szabadalom 
korlátozását, 
l) a hasznosítási és a 
kényszerengedélyeket, az 
engedélyesek nevének 
(elnevezésének) és 
lakcímének (székhelyének) 
feltüntetésével, 
m) a jelzálogjogokat, a 
jelzálogjog-jogosultak 
nevének (elnevezésének) 
és lakcímének 
(székhelyének) 
feltüntetésével, 
n) azt, ha a szabadalmi 
igény vagy a szabadalmi 
oltalomból eredő jogok 
bizalmi vagyonkezelés 
alapján fennálló kezelt 
vagyonba tartoznak, 

nyilvánosságra 
kerülő 
szabadalmi 
iratokon. 



Információátadási szabályzat  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  

21 
 

o) azt, hogy a szabadalom 
kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány iránti 
bejelentésben 
alapszabadalomként van 
megjelölve, továbbá azt, 
hogy a kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány megadásra 
került, 
p) a döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
q) valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 
Az SZTNH a szabadalmi 
lajstromban a 
Magyarországon hatályossá 
vált európai szabadalmak 
tekintetében feltünteti 
különösen: 
a) a hatályosított európai 
szabadalom 
lajstromszámát, 
b) az ügyszámot, 
c) a hatályosított európai 
szabadalom címét, 
d) a hatályosított európai 
szabadalom jogosultjának 
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nevét (elnevezését) és 
lakcímét (székhelyét), 
e) a képviselő nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
f) a feltaláló nevét és 
lakcímét, 
g) az európai bejelentés 
bejelentési napját és 
számát, 
h) az elsőbbséget, 
i) az európai szabadalom 
megadásának az Európai 
Szabadalmi Közlönyben 
való meghirdetésének 
napját és számát, 
j) a fizetett fenntartási díj 
összegét és a fizetés 
időpontját, 
k) a hatályosított európai 
szabadalom megszűnését, 
annak jogcímét és 
időpontját, valamint a 
hatályosított európai 
szabadalom korlátozását, 
l) a hasznosítási és a 
kényszerengedélyeket, az 
engedélyesek nevének 
(elnevezésének) és 
lakcímének (székhelyének) 
feltüntetésével, 
m) a jelzálogjogokat, a 
jelzálogjog-jogosultak 
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nevének (elnevezésének) 
és lakcímének 
(székhelyének) 
feltüntetésével, 
n) azt, ha a hatályosított 
európai szabadalomból 
eredő jogok bizalmi 
vagyonkezelés alapján 
fennálló kezelt vagyonba 
tartoznak, 
o) azt, hogy a hatályosított 
európai szabadalom 
kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány iránti 
bejelentésben 
alapszabadalomként van 
megjelölve, továbbá azt, 
hogy a kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány megadásra 
került, 
p) döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
q) ha valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 
 

A növényfajta-oltalmi 
lajstromban az SZTNH 
feltünteti különösen: 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen 
(A nemesítő 
megnevezését 

automatikus  növényfajta-oltalmi 
lajstrom 
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a) a növényfajta-oltalom 
lajstromszámát, 
b) az ügyszámot, 
c) a fajtanevet, a növényfaj 
nevét és latin nevét, 
d) a növényfajta-oltalom 
jogosultjának nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
e) a képviselő nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
f) a nemesítő nevét és 
lakcímét, 
g) a bejelentés napját, 
h) az elsőbbséget, 
i) a növényfajta-oltalmat 
megadó határozat keltét, 
j) a fizetett fenntartási díj 
összegét és a fizetés 
időpontját, 
k) a növényfajta-oltalom 
megszűnését, annak 
jogcímét és időpontját, 
l) a hasznosítási és a 
kényszerengedélyeket, az 
engedélyesek nevének 
(elnevezésének) és 
lakcímének (székhelyének) 
feltüntetésével, 
m) a jelzálogjogokat, a 
jelzálogjog-jogosultak 
nevének (elnevezésének) 

(név és 
lakcím) 
tartalmazó 
adtok 
kivételével, ha 
a nemesítő 
írásban kérte 
neve 
feltüntetéséne
k mellőzését a 
nyilvánosságra 
kerülő 
iratokon. 
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és lakcímének 
(székhelyének) 
feltüntetésével, 
n) azt, ha a növényfajta-
oltalmi igény vagy a 
növényfajta-oltalomból 
eredő jogok bizalmi 
vagyonkezelés alapján 
fennálló kezelt vagyonba 
tartoznak, 
o) döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
p) ha valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 
 

A 
tanúsítványlajstromban az 
SZTNH feltünteti 
különösen: 
a) a tanúsítvány 
lajstromszámát, 
b) a tanúsítvány 
ügyszámát, 
c) a tanúsítvány címét, 
d) a tanúsítvány 
jogosultjának nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen automatikus  tanúsítványlajstrom 
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e) a képviselő nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
f) az alapszabadalom 
lajstromszámát, címét és 
bejelentési napját, 
g) a 469/2009/EK rendelet 
8. cikk (1) bekezdés b) és c) 
pontjában, valamint az 
1610/96/EK rendelet 8. cikk 
(1) bekezdés b) és c) 
pontjában említett 
forgalomba hozatali 
engedélyek számát, keltét 
és az azokban szereplő 
terméket, 
h) a tanúsítvány 
időtartamát, 
időtartamának 
meghosszabbítását, illetve 
a meghosszabbítás 
megvonását; 
i) a tanúsítványt megadó 
határozat keltét, 
j) a fizetett fenntartási díj 
összegét és a fizetés 
időpontját; 
k) a tanúsítvány 
megszűnését, illetve 
érvénytelenségének 
megállapítását, annak 
jogcímét és időpontját, 
l) a hasznosítási 
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engedélyeket, az 
engedélyesek nevének 
(elnevezésének) és 
lakcímének (székhelyének) 
feltüntetésével, 
m) a jelzálogjogokat, a 
jelzálogjog-jogosultak 
nevének (elnevezésének) 
és lakcímének 
(székhelyének) 
feltüntetésével, 
n) azt, ha a tanúsítványból 
eredő jogok bizalmi 
vagyonkezelés alapján 
fennálló kezelt vagyonba 
tartoznak, 
o) a döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
p) ha valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 
 

A használatiminta-oltalmi 
lajstromban az SZTNH 
feltünteti különösen: 
a) a mintaoltalom 
lajstromszámát, 
b) az ügyszámot, 
c) a minta címét, 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen 
(A feltaláló 
megnevezését 
(név és 
lakcím) 
tartalmazó 
adtok 

automatikus  használatiminta-
oltalmi lajstrom 
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d) a mintaoltalom 
jogosultjának nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
e) a képviselő nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
f) a feltaláló nevét és 
lakcímét, 
g) a bejelentés napját, 
h) az elsőbbséget, 
i) a mintaoltalmat megadó 
határozat keltét, 
j) a fizetett fenntartási díj 
összegét és a fizetés 
időpontját, 
k) a mintaoltalom 
megszűnését, annak 
jogcímét és időpontját, 
valamint a mintaoltalom 
korlátozását, 
l) a hasznosítási és a 
kényszerengedélyeket, az 
engedélyesek nevének 
(elnevezésének) és 
lakcímének (székhelyének) 
feltüntetésével, 
m) a jelzálogjogokat, a 
jelzálogjog-jogosultak 
nevének (elnevezésének) 
és lakcímének 
(székhelyének) 
feltüntetésével, 

kivételével, ha 
a feltaláló 
írásban kérte 
neve 
feltüntetéséne
k mellőzését a 
nyilvánosságra 
kerülő 
iratokon. 



Információátadási szabályzat  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  

29 
 

n) azt, ha a mintaoltalmi 
igény vagy a 
mintaoltalomból eredő 
jogok bizalmi 
vagyonkezelés alapján 
fennálló kezelt vagyonba 
tartoznak, 
o) a döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
p) ha valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 
 

A formatervezésiminta-
oltalmi lajstromban az 
SZTNH feltünteti különösen 
a) a mintaoltalom 
lajstromszámát, 
b) az ügyszámot, 
c) a minta ábrázolását, a 
mintához nem tartozó 
részek jelölésével együtt, 
d) a minta szerinti termék 
megnevezését, 
e) a mintaoltalom 
jogosultjának nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
f) a képviselő nevét 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen 
(A szerző 
megnevezését 
(név és 
lakcím) 
tartalmazó 
adtok 
kivételével, ha 
a szerző 
írásban kérte 
neve 
feltüntetéséne
k mellőzését a 
nyilvánosságra 
kerülő 
iratokon. 

automatikus  formatervezésiminta-
oltalmi lajstrom 
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(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
g) a szerző nevét és 
lakcímét, 
h) a bejelentés napját, 
i) az elsőbbséget, 
j) a mintaoltalom 
megadásáról szóló 
határozat keltét, 
k) a mintaoltalom 
megújítását, illetve 
megosztását, 
l) a mintaoltalom 
megszűnését, annak 
jogcímét és időpontját, 
valamint a mintaoltalom 
változtatással való 
fenntartását, illetve 
korlátozását, 
m) a hasznosítási 
engedélyeket, az 
engedélyesek nevének 
(elnevezésének) és 
lakcímének (székhelyének) 
feltüntetésével, 
n) a jelzálogjogokat, a 
jelzálogjog-jogosultak 
nevének (elnevezésének) 
és lakcímének 
(székhelyének) 
feltüntetésével, 
o) azt, ha a mintaoltalmi 
igény vagy a 
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mintaoltalomból eredő 
jogok bizalmi 
vagyonkezelés alapján 
fennálló kezelt vagyonba 
tartoznak, 
p) a döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
q) ha valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 
 

A védjegylajstromban az 
SZTNH feltünteti 
különösen: 
a) a védjegy 
lajstromszámát, 
b) az ügyszámot, 
c) a védjegyet, 
d) az árujegyzéket, 
e) a védjegy jogosultjának 
nevét (elnevezését) és 
lakcímét (székhelyét), 
f) a képviselő nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
g) a bejelentés napját, 
h) az elsőbbséget, 
i) a lajstromozásról szóló 
határozat keltét, 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen automatikus  védjegylajstrom 
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j) a védjegy megújítását, 
k) a védjegyoltalom 
megszűnését, annak 
jogcímét és időpontját, 
valamint a védjegyoltalom 
korlátozását,  
l) a használati 
engedélyeket, az 
engedélyesek nevének 
(elnevezésének) és 
lakcímének (székhelyének) 
feltüntetésével, 
m) a jelzálogjogokat, a 
jelzálogjog-jogosultak 
nevének (elnevezésének) 
és lakcímének 
(székhelyének) 
feltüntetésével, 
n) ha nemzeti 
védjegybejelentés vagy 
védjegy alapján nemzetközi 
védjegybejelentésben 
igénylik az oltalom 
kiterjesztését, az érintett 
nemzetközi lajstromszámot 
és a nemzetközi 
lajstromozás napját, 
o) azt, ha a védjegyoltalmi 
igény vagy a 
védjegyoltalomból eredő 
jogok bizalmi 
vagyonkezelés alapján 
fennálló kezelt vagyonba 
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tartoznak, 
p) döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
q) ha valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 
 

A Magyarországot 
megjelölő nemzetközi 
védjegybejelentések 
tekintetében vezetett 
kiegészítő lajstromban az 
SZTNH feltünteti 
különösen: 
a) a lajstromszámot, 
b) az ügyszámot, 
c) a magyarországi oltalom 
elismerésének napját, 
d) a bejelentés 
magyarországi 
meghirdetésének napját,  
e) a bejelentő képviselő 
nevét (elnevezését) és 
lakcímét (székhelyét), 
f) a védjegyoltalom 
lemondás miatti 
megszűnését, annak 
időpontját,  
g) az alhasználati 

az első 
oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen automatikus  kiegészítő lajstrom 
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engedélyeket, az 
engedélyesek nevének 
(elnevezésének) és 
lakcímének (székhelyének) 
feltüntetésével, 
h) a jelzálogjogokat, a 
jelzálogjog-jogosultak 
nevének (elnevezésének) 
és lakcímének 
(székhelyének) 
feltüntetésével, 
i) döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
j) ha valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 
 

A földrajzi árujelző 
lajstromban az SZTNH 
feltünteti különösen: 
a) a földrajzi árujelző és a 
nemzetközi 
eredetmegjelölés 
lajstromszámát, 
b) az ügyszámot, 
c) a földrajzi árujelzőt és a 
nemzetközi 
eredetmegjelölést, 
d) a termékjegyzéket, 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen automatikus  földrajzi árujelző 
lajstrom 
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e) a földrajzi árujelző és a 
nemzetközi 
eredetmegjelölés 
bejelentőjének nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
f) a képviselő nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
g) a bejelentés napját, 
h) az elsőbbséget, 
i) a lajstromozásról szóló 
határozat keltét, 
j) az oltalom megszűnését, 
annak jogcímét és 
időpontját,  
k) nemzetközi 
eredetmegjelölések esetén 
a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetének 
Nemzetközi Irodája 
hivatalos lapjában történő 
közzététel napját, valamint 
a közzétételt tartalmazó 
lap számát, 
l) nemzetközi 
eredetmegjelölések esetén 
a nemzetközi lajstromozás 
napját, 
m) a döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
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n) ha valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 

 

A topográfia-oltalmi 
lajstromban az SZTNH 
feltünteti különösen: 
a) a topográfia 
lajstromszámát, 
b) az ügyszámot, 
c) a topográfia címét, 
d) a topográfia 
jogosultjának nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
e) a képviselő nevét 
(elnevezését) és lakcímét 
(székhelyét), 
f) a szerző nevét és 
lakcímét, 
g) a bejelentés napját, 
h) az első nyilvános 
hasznosítás kezdő napját, 
i) a megadó határozat 
keltét, 
j) a topográfia-oltalom 
megszűnését, annak 
jogcímét és időpontját, 
valamint a topográfia-
oltalom korlátozását, 
k) a hasznosítási 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen 
A szerző 
megnevezését 
(név és 
lakcím) 
tartalmazó 
adtok 
kivételével, ha 
a szerző 
írásban kérte 
neve 
feltüntetéséne
k mellőzését a 
nyilvánosságra 
kerülő 
iratokon. 

automatikus  topográfia-oltalmi 
lajstrom 
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engedélyeket, az 
engedélyesek nevének 
(elnevezésének) és 
lakcímének (székhelyének) 
feltüntetésével, 
l) a jelzálogjogokat, a 
jelzálogjog-jogosultak 
nevének (elnevezésének) 
és lakcímének 
(székhelyének) 
feltüntetésével, 
m) azt, ha a topográfia-
oltalmi igény vagy a 
topográfia-oltalomból 
eredő jogok bizalmi 
vagyonkezelés alapján 
fennálló kezelt vagyonba 
tartoznak, 
n) a döntések alapján tett 
bejegyzések tekintetében a 
döntések jogerőre 
emelkedésének napját, 
o) ha valamely döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet 
nyújtottak be, ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a döntés 
nem jogerős. 
 

Az önkéntes 
műnyilvántartás 
tartalmazza: 
a) tanúsítvány kiállításának 
napját; 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen automatikus önkéntes 
műnyilvántartás 
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b) a szerző nevét, lakcímét; 
c) képviselő nevét, 
lakcímét; 
d) mű címét; 
e) műfaját; 
f) hordozó jellegét, amin a 
műpéldányt benyújtották; 
g) nyilvántartási számát. 
 

a) a közös jogkezelő 
szervezet vagy független 
jogkezelő szervezet által 
végzett jogkezelési 
tevékenység 
meghatározását, 
feltüntetve az érintett 
szerzői jogot vagy 
kapcsolódó jogot, a 
jogkezelési tevékenység 
típusát, 
b) a közös jogkezelő 
szervezet vagy független 
jogkezelő szervezet által 
végzett jogkezelési 
tevékenységgel érintett 
művek, kapcsolódó jogi 
teljesítmények típusának, 
valamint a jogosulti csoport 
meghatározását 
c) az arra vonatkozó 
utalást, hogy az adott 
jogkezelési tevékenység 
tekintetében a közös 

első oszlopban 
írtakkal 
megegyezik 

igen igen automatikus  közös jogkezelő 
szervezetek és 
független jogkezelő 
szervezetek 
nyilvántartása 
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A táblázat kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1) 

bekezdésének e) pontjában foglaltakra. 

 

 

 

 

 

jogkezelő szervezet 
reprezentatív közös 
jogkezelő szervezetként 
végzi-e a közös jogkezelési 
tevékenységet, 
d) az arra vonatkozó 
utalást, hogy a 
reprezentatív közös 
jogkezelő szervezet az 
adott jogkezelési 
tevékenységet kiterjesztett 
hatállyal végzi-e 
 

a) az eltiltott szervezet 
neve,  
b) székhelye,  
c) az eltiltásról szóló döntés 
jogerőre emelkedésének 
napja 

az első 
oszlopban 
írtakkal 
megegyezk 

igen igen automatikus A jogkezeléstől eltiltott 
szervezetek listája 
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2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat 
jogszabályi 

megnevezés
e, 

értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlag
os esetén 

az 
elsődlege
s forrás 
jelölése 

Nyi
lvá
nos 
(I/
N) 

Átadh
ató 

(I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Az adat tartalmának leírása        itt a 2.1.2. pont 1. oszlopában 
megadott megnevezést kérjük 
szerepeltetni 

Az árva művekre adott 
felhasználási engedélyekről 
vezetett nyilvántartás 
tartalmazza: a) az árva művel 
kapcsolatos ügyszámot;  
b) a mű vagy teljesítmény 
azonosítására alkalmas adatokat; 
c) ha ez lehetséges, a jogosult, 
több jogosult esetén valamennyi 
jogosult nevét; 
d) a művel vagy teljesítménnyel 
kapcsolatban engedélyezett 
felhasználás terjedelmére 
vonatkozó adatokat;  
e) a felhasználási díj mértékét és 
letétbehelyezésének napját;  
f) a felhasználási engedély 
visszavonásának tényét és 
hatályát; 

Nem 
közhiteles. 

elsődleges  ige
n 

igen 
 

automatikus árva művekre adott 
felhasználási engedélyekről 
vezetett nyilvántartás 
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g) a felhasználó írásban megadott 
hozzájárulása esetén a 
felhasználó azonosítására 
alkalmas és a vele való 
kapcsolatfelvételt lehetővé tevő 
adatokat; 
h) a művel vagy teljesítménnyel 
kapcsolatban folyamatban lévő 
eljárások tényét és tárgyát.  
 

A közös jogkezelő szervezetek és 
a független jogkezelő szervezetek 
nyilvántartása tartalmazza  
a) a közös jogkezelő szervezet 
vagy független jogkezelő 
szervezet nevét, címét, valamint 
képviselőjének nevét; 
b) a közös jogkezelő szervezet 
vagy független jogkezelő 
szervezet egyéb elérhetőségét 
(telefonszám, elektronikus 
levelezési cím, honlap); 
c) közös jogkezelő szervezet 
esetén a Kjkt. 19. § (1) bekezdése 
alapján fennálló képviseleti 
szerződést;  
d) a több tagállam területére 
kiterjedő hatályú felhasználási 
engedélyeket adó közös 
jogkezelő szervezet e 
tevékenységével lefedett 
területek megjelölését;  

megegyezik 
az első 
oszlopban 
írtakkal 
 

másodlagos  közös 
jogkezelő 
szervezet
ek és a 
függgetle
n 
jogkezelő 
szervezet
ek 
bejelenté
sei és 
változásb
ejelentés
ei 

ige
n 

igen automatikus közös jogkezelő szervezetek és 
független jogkezelő szervezetek 
nyilvántartása 
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e) azon más közös jogkezelő 
szervezetek nevét és székhelyét, 
amelyekkel a közös jogkezelő 
szervezet képviseleti szerződést 
kötött; 
f) a közös jogkezelő szervezet 
vagy a független jogkezelő 
szervezet levelezési címét, ha az 
nem azonos a székhelyével; 
g) a közös jogkezelő szervezet 
vagy a független jogkezelő 
szervezet valamennyi 
pénzforgalmi számlaszámát, 
valamint az azokat vezető 
pénzforgalmi szolgáltatók nevét 
és székhelyét;  
h) annak a - jogkezelési 
tevékenység szempontjából 
jelentős - szervezetnek a 
megjelölését, amelynek a közös 
jogkezelő szervezet vagy a 
független jogkezelő szervezet a 
tagja;  
i) a közös jogkezelő szervezet 
vagy a független jogkezelő 
szervezet rövidített elnevezését, 
ha létesítő okirata szerint ilyen 
elnevezéssel rendelkezik; 
j) a közös jogkezelő szervezet 
vagy a független jogkezelő 
szervezet magyar nyelvű 
elnevezésének megfelelő idegen 
nyelvű elnevezését, ha létesítő 
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okirata szerint ilyen elnevezéssel 
rendelkezik; 
k) a Kjkt. 7. §-a szerint a közös 
jogkezelő szervezet által igénybe 
vett jogi személy nevét, címét és 
egyéb elérhetőségi adatait, 
különösen telefonszám, 
elektronikus levelezési cím, 
honlap, valamint annak a közös 
jogkezelési tevékenységnek a 
meghatározását, amelyet a közös 
jogkezelő szervezet az e jogi 
személy útján lát el. Az SZTNH e 
nyilvántartás részeként 
hozzáférést biztosít a közös 
jogkezelő szervezet vagy a 
független jogkezelő szervezet 
l) létesítő okiratához;  
m) szervezeti és működési 
szabályzatához; 
n) tagsági szabályzatához; 
o) felosztási szabályzatához; 
p) azon megállapodásaihoz, 
amelyeket a Kjkt. 12. § (3) 
bekezdése, a 34. § (4) bekezdése, 
továbbá az Szjt. 20. § (4)-(5) 
bekezdése, a 21. § (7) bekezdése, 
valamint a 28. § (4) bekezdése 
alapján kötött, 
q) díjszabásához; 
r) beszámolójához. 

A táblázat kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1) 

bekezdésének e) pontjában foglaltakra.  
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Az együttműködő szerv által a 2.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton való 

átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló fejezet. 

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A fejezet kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakra. 

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az 

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Nem értelmezhető. (ld. a 2.1.2. és a 2.1.3. pontban írtakat) 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 
a jelölés indoklása 

a felület, 
szolgáltatás 
egyedi 
azonosítója 
(ID1,…, IDn) 

 egyszerű, 

 automatikus 

 real-time     

     

Az információátadási felület azonosítójára hivatkozva kell megadni a 2.1.5.2. fejezetben az egyes 

információátadási felületek részletes adatait 

 

2.1.5.3. <ID1> elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: - 

A fejezet kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakra. 

 

2.1.5.2.1. Az elektronikus  információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, 

leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  
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Nem értelmezhető. (ld. a 2.1.2. és a 2.1.3. pontban írtakat) 

 

Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni: 

Leíró adat 
(adatmező) 

megnevezése 
Adat típusa 

Adat 
hossza 

Adat 
formátuma 

Kötelezően 
átadandó 

adat? 
(I/N) 

Egyéb tartalmi, 
kezelési 

információk 

Az adat- és 
iratmegnevezések 
jegyzékében foglalt  
megnevezés 
szerint, minden 
egyes leíró adatra 
vonatkozóan 

 szöveges 

 numerikus 
egész 

 numerikus valós 

 dátum 

 időpont 

 dátum és 
időpont 

 logikai 

releváns 
adattípus 
esetén 
kitöltendő 

adatátadás 
szempontjából 
releváns 
esetben 
kitöltendő 

 értelmezési 
tartomány 
meghatározása, 
értékkészlet 
alapú adat stb. 

      

Az adat-és iratmegnevezések jegyzéke felmenő rendszerben készülő elektronikus jegyzék, amely az 

informatikai együttműködés szempontjából jelentőséggel bíró információk körét, valamint azok 

megnevezését tartalmazza. 

Az adat- és iratmegnevezések jegyzékének kiinduló adattartalmát a Felügyelet a központi 

címregiszter, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, az ingatlan-nyilvántartás, 

az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás és az egészségbiztosítási nyilvántartás adatai alapján 

állapítja meg. 

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

 
I. Egyszerű információátadás keretében történő adatátadás: 

Az automatikus információátadással el nem érhető adatok átadása egyedi információátadás útján az 

SZTNH-nak az SZTNHELO (KRID: 528694778) elnevezésű hivatali kapujára küldött kérelemmel 

kezdeményezhető, amelyet az SZTNH három napon belül, a kérelmező együttműködő szerv hivatali 

kapujára küldött válasz (a kérelem teljesítése vagy indokolással ellátott megtagadása) elküldésével 

teljesít az e pontban írt adatvédelmi és iratbetekintési szabályok betartásával. 

Az átadott információ az elküldését követő munkanapon minősül kézbesítettnek [E-ügyintézési tv. 58. 

§ (3) bek. a) pontja]. 

 
1. Adatvédelmi és iratbetekintési szabályok az iparjogvédelmi hatósági ügyekben: 
 
Ezekben az ügycsoportokban az eljárás akkor nyilvános, ha abban ellenérdekű fél is részt vesz. A 

megtekinthető iratokról az SZTNH - ha azokat nem bíróság, ügyész vagy nyomozó hatóság kéri, 

díjfizetés ellenében - másolatot ad A kérelemre megtekinthető iratok esetében az SZTNH az 

iratbetekintést személyes megjelenéshez kötötten biztosítja. 
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A szabadalmi bejelentés közzétételéig, valamint a használatiminta-oltalom megadásának 

meghirdetéséig, illetve a formatervezésiminta-oltalom megadásáig csak a bejelentő, a képviselő, a 

szakértő, illetve a szakvélemény adására felkért szerv, továbbá – ha ez törvényben meghatározott 

feladataik ellátásához szükséges – a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság tekintheti meg az 

iratokat. A feltaláló és a formatervezési minta szerzője az iratokat megtekintheti akkor is, ha nem ő az 

igényjogosult.  

A szabadalmi bejelentés közzétételét, valamint a használatiminta-oltalom megadásának 

meghirdetését, illetve a formatervezésiminta-oltalom megadását követően az iratokat – a jelen 

pontban ismertetett foglalt kivételekkel – bárki megtekintheti. 

Növényfajta-oltalmi ügyekben a szabadalmi ügyekben alkalmazandó iratbetekintési eljárást kell 

alkalmazni azzal, hogy a bejelentés közzétételéig a vizsgáló szerv is megtekintheti az iratokat, a 

feltalálón pedig a növényfajta nemesítőjét kell érteni. A közzétételt követően az ideiglenes fajtaleírást 

a növényfajta-oltalom megadásáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig csak a bejelentő, a 

képviselő, a szakértő, a szakvélemény megadására felkért szerv, illetve a vizsgáló szerv tekintheti meg. 

A szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (Ákr.) szabályozott, a szerzői jogi és K+F 

ügyeknél alább ismertetett eseteken kívül a közzétételt, a használatiminta-oltalom megadásának 

meghirdetését, a formatervezésiminta-oltalom megadását követően sem tekinthetők meg  

a) a döntéseket és a szakértői véleményeket előkészítő, a felekkel nem közölt iratok,  

b) a feltaláló, nemesítő vagy szerző megnevezését tartalmazó iratok, ha a feltaláló, nemesítő vagy 

szerző nevének nyilvánosságra hozatalát mellőzni kérte,  

c) a szabadalmi, növényfajta-oltalmi, mintaoltalmi és topográfia-oltalmi lajstromban fel nem tüntetett 

és a hatósági tájékoztatás során nem közölt személyes adatok, kivéve, ha megtekinthetővé tételükhöz 

az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha az Ákr. rendelkezései szerint harmadik személy a személyes 

adatot tartalmazó iratba betekinthet. 

Az SZTNH elnöke honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből - külön jogszabály szerinti eljárásban, a 

külön jogszabály rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező miniszter javaslata alapján - a 

szabadalmi és a használatiminta-oltalmi bejelentést minősítheti. Nemzetközi szerződésből eredő 

kötelezettség alapján a szabadalmi és a használatiminta-oltalmi bejelentést az SZTNH elnöke a külön 

jogszabály szerinti eljárásban említett eljárás lefolytatása nélkül minősíti. A bejelentő és a feltaláló 

felhasználói vagy megismerési engedély hiányában is jogosult szabadalmi, illetve használatiminta-

oltalmi bejelentése megtekintésére, ha azt minősítették. 

Topográfia-oltalmi ügyekben a szabadalmi ügyekben alkalmazandó előírásokat kell alkalmazni azzal, 

hogy a topográfia ábrázolását a lajstromozás meghirdetése napjától bárki megtekintheti és arról 

másolatot kérhet. A lajstromozott topográfia ábrázolásának a bejelentő által üzleti titokként megjelölt 

részeit kizárólag az tekintheti meg, aki az eljárásban ügyfélként vesz részt. Az ügyfél iratbetekintési joga 

ebben az esetben később sem zárható ki, illetve korlátozható.  

A védjegybejelentés és a földrajzi árujelző bejelentés iratait bárki megtekintheti az alábbi kivételekkel: 
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a) a döntések tervezetei, továbbá az azokat és a szakértői véleményeket előkészítő, a felekkel nem 

közölt iratok, valamint  

b) az Ákr.-ben szabályozott, a fentiekben írt eseteken kívül nem tekinthetők meg a védjegylajstromban 

fel nem tüntetett és a hatósági tájékoztatás során nem közölt személyes adatok, kivéve, ha 

megtekinthetővé tételükhöz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha az Ákr. rendelkezései szerint 

harmadik személy a személyes adatot tartalmazó iratba betekinthet. 

2. Adatvédelmi és iratbetekintési szabályok a szerzői jogi és K+F ügyekben: 
 
Szerzői jogi ügyekben az SZTNH az iratbetekintést személyes megjelenéshez kötötten biztosítja. 

Ákr. 28. § [Az adatok zárt kezelése] 

(1) Indokolt esetben a hatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha az eljárásban 

való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. A végzést a kérelmet 

előterjesztővel kell közölni. 

(2) A szakértő az (1) bekezdésben foglaltak szerint az igazságügyi szakértői névjegyzék nyilvános 

adatain kívüli természetes személyazonosító adatai és lakcíme zárt kezelését kérheti. 

(3) A természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet a hatóság az ügy iratai között elkülönítve, 

zártan kezeli és biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak 

megismerhetővé. 

Ákr. 30. § [Az adatok zárt kezelésére és az iratbetekintési jog korlátozására vonatkozó különös 

szabályok] 

A hatóság a kiskorú, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú 

ügyfél, tanú, szemletárgy-birtokos vagy megfigyelt személy védelme érdekében erre irányuló kérelem 

nélkül is dönthet az érintett személy adatainak zárt kezeléséről és az iratbetekintési jog korlátozásáról. 

Az erről szóló végzést a törvényes képviselővel is közölni kell. 

Ákr. 33. § [Az iratbetekintési jog] 

(1) Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás 

során keletkezett iratba. 

(2) A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet 

be. 

(3) Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha 

igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági 

határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

(4) Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 
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(5) Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás befejezését 

követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint 

az elsőfokú határozatot megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító 

végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti. 

(6) Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintés további feltételeit és a (3) bekezdés 

alapján iratbetekintésre jogosult személyek körét. 

Ákr. 34. § [Az iratbetekintési jog korlátai] 

(1) Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. 

(2) Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le 

valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot - 

megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított 

jogai gyakorlásában. 

II. Automatikus információátadás keretében történő adatátadás: 

A jelen Információátadási Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott nyilvántartások az SZTNH 

honlapján a http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU linken, korlátozás- és díjmentesen, az 

azokban foglalt adatok a 2.1.5.2.3. szerinti rendelkezésre állási időtartamban bárki által szabadon 

hozzáférhetők és elérhetők. A nyilvántartásokban megjelenített adatok automatikus információátadás 

keretében ismerhetők meg.  

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Ez a fejezet a rendelkezésre állásra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza: 

 a rendelkezésre állás vállalt célértéke: 99% a szolgáltatási időablakra vetítve, ami a 

munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8:00 – 16:30, pénteken pedig 8:00 – 14:00 között 

értendő. 

Elektronikus felületek esetében a rendelkezésre állásra vállalt havi érték 99%. Azaz 1% 

lehet a maximális kieső idő. 

 a rendelkezésre állás számításának módja:  
A rendelkezésre állás értéke %-ban: (összes idő - kieső idő) / összes idő 
[9600-96]/9600 
 

 a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása:  

A rendelkezésre állást érintő események kezelése minden esetben a hatályos Incidenskezelési 

szabályzat szerint történik. Az Incidenskezelési szabályzat szerint a rendelkezésre állást érintő 

események kezelését indíthatja ügyfélbejelentés a Hivatal ügyfélszolgálatának irányába, 

hibabejelentés a belső felhasználók által a Hivatal hibakezelő rendszerében (SD rendszer), vagy 

a rendelkezésre állást felügyelő – monitoring – rendszerek jelzései. Az incidensek kezelése azok 

prioritása és hatása alapján eltérő lehet. 

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
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Amennyiben az egyes információátadási szolgáltatásokra eltérő rendelkezésre állási értékek 

vonatkoznak, a fenti adatokat szolgáltatásonként kell kifejteni (a szolgáltatás egyértelmű 

azonosítása mellett). 

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az SZTNH elektronikus információs rendszerei az általános információbiztonsági követelményeknek 

megfelelnek. Az SZTNH által vezetett nyilvántartások adatainak ellenőrzése folyamatos, melynek során 

az adatbázisok és a papír alapú aktákban szereplő adatok összevetése történik meg. Az Iparjogvédelmi 

Lajstromvezetési Osztály munkája ellátása során folyamatosan ellenőrzi az elektronikus lajstromot; az 

ügyfelektől kapott hibajelzéseket megvizsgálja, javításukat kéri, ha szükséges javaslattal él. Az adatok 

ellenőrzésére, valamint az akta tartalmával való összevetésre kiemelt hangsúllyal kerül sor a 

lajstromkivonatok kiadása kapcsán. 

Amennyiben az egyes információátadási szolgáltatásokra eltérő eljárások vonatkoznak, a fenti 

adatokat szolgáltatásonként kell kifejteni (a szolgáltatás egyértelmű azonosítása mellett). 

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Amennyiben az együttműködő szerv meghatározott információk esetében elsődleges 

információforrás, a szabályzat ezen részében ki kell térni az információ megváltozása esetén az 

információátadás kezdeményezésének leírására, annak érdekében, hogy az igénybe vevő szervek a 

megváltozott információról tudomást szerezzenek. 

Az információátadás kezdeményezésének leírása információ-átadó felületenként eltérhet, ezért a 

leírásokban az információátadási felület azonosítóját kell használni a 2.1.5.1. fejezetben 

meghatározottak alapján. 

Nem értelmezhető.  
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2.1.5.3. <ID1> elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az 

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 
Az SZTNH a jelen Információátadási Szabályzatot a módosítására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül módosítja.  
Az Információátadási Szabályzat módosítását és megszűnésének a tényét az SZTNH az 
információátadási szolgáltatás igénybe vevői tájékoztatása érdekében a módosítás hatálybalépését 
megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi a honlapján és a személyre szabott ügyintézési felületen és 
megküldi a Felügyeletnek.  
Az Információátadási Szabályzat, valamint módosítása legkorábban a közzétételét követő 15. napon 

lép hatályba. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

 

Az SZTNH az általa biztosított információátadási szolgáltatás megszüntetésének tényét a 

megszüntetést megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi a honlapján és a személyre szabott 

ügyintézési felületen és a megszüntetésről tájékoztatja a Felügyeletet. 


