




Az Eötvös-inga
 

Száz éve annak, hogy báró Eötvös Loránd emberöltővel korábban 
megálmodott műszere, a gravitációs tér parányi változásait követni képes 
görbületi és horizontális variométer, közismert nevén a torziós inga 
segítségével a Nyitra megyei Egbell térségében kőolaj-előfordulást 
sikerült igazolni – a világon elsőként. Két zseniális tudósegyéniség, a 
gravitációs módszert kidolgozó elméleti fizikus Eötvös – akit Einstein 
egyszerűen a „fizika fejedelmének” nevezett – és a nagy gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező, zseniális geológus, Böck Hugó, a hazai kőolaj- 
és földgázkutatás úttörője szerencsés találkozásával és összefogásával 
egy merőben új tudományos kutatási módszer született 1915-ben – a 
geofizika gravitációs módszere és annak eredményes gyakorlati alkal-
mazása a nyersanyagkutatásban.

Az egyes területek mélyföldtani viszonyai és a torziósinga-mérések 
eredményei között fennálló összefüggések felismerése hamar felhívta a 
külföldi kutatók és vállalkozások figyelmét az Eötvös-inga gyakorlati 
alkalmazhatóságára. Eötvös tanítványai, majd munkatársai, Pekár Dezső, 
Renner János, Fekete Jenő és Szecsődy Miklós vezetésével hamarosan 
már világszerte folyt a kőolaj- és földgázkutatás túl Európán is, Mexikótól 
Texason át a távoli India vidékein, gyalogszerrel és elefántháton, a Süss 
Nándor budai Precíziós Mechanikai és Optikai Intézetében egyre 
tökéletesített, egyedileg gyártott Eötvös-ingákkal.

A graviméter és a szeizmikus módszerek megjelenése előtti évtizedek-
ben a Eötvös gravitációs módszer volt a leghatékonyabb eszköze a 
kőolaj- és földgázkutatásnak, melyet nagy nemzetközi szakmai figyelem 
és elismerés kísért, valóra váltva Eötvösnek a századfordulón megfogal-
mazott álmát: „Csak az az igazi tudomány, amely világra szól, s ezért ha 
igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudo-
mány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain 
túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet.”



The Eötvös pendulum

It was one hundred years ago when oil was found near Egbell in Nyitra 
county by using, for the first time in the world, the instrument being able 
to react to the tiny changes of the gravity space, the curvature and 
horizontal variometer, better known as torsion pendulum, invented by 
Loránd Eötvös a generation before. The fortunate meeting and coopera-
tion of two scientific geniuses, the theoretical physician Eötvös who 
described the gravity method – and who was called “a Prince of Physics” 
by Einstein – and the geologist with great practical experiences, Hugó 
Böck, pioneer of the Hungarian oil and gas exploration, led to the birth of 
a wholly new scientific research method in 1915 – the gravity method of 
geophysics and its efficient practical application in raw material exploration.

The recognition of connections between the geological conditions in 
certain regions and the results of the torsion pendulum quickly draw the 
attention of foreign researchers and enterprises to the practical applica-
bility of the Eötvös pendulum. The oil and gas explorations were soon 
pursued under the direction of the students, later colleagues of Eötvös, 
namely Dezső Pekár, János Renner, Jenő Fekete and Miklós Szecsődy, all 
around the world, also outside of Europe, in Mexico, Texas and India, on 
foot and on the back of elephants, by using the Eötvös pendulums 
improved and produced in the Precision Mechanical and Optical Institute 
of Nándor Süss in Buda.

In the decades before the gravimeter and seismic methods came into 
use, the Eötvös gravity method had been the most efficient tool of oil and 
gas exploration, which received great international attention and 
acknowledgement, making the dream of Eötvös, expressed at the turn of 
the century, come true: “Only that science is real which is for the whole 
world and therefore if we want to be real scientists and – as we must be 
– real Hungarians, we have to lift the banner of science so high that it 
can be seen over the frontiers of our country and due honour can be 
given to it.”
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„A feltaláló szellem és anyagi munkája jutalmaztassék, mind
amellett gyümölcsei az összességnek biztosittassanak” –  olvasható 
a 120 éve, 1895-ben született, a „találmányi szabadalmakról” szóló 
XXXVII. törvénycikk indoklásában – ez a „találmányok  oltalmának 
czélja és szükségessége.”

Beszámolónk tavaszán, szakmai világnapunkon ünnepeljük hát 
az első önálló magyar szabályozás jubileumát – különös aurát 
kölcsönöz az évfordulónak, hogy 2015-öt az UNESCO a Fény 
Nemzetközi Évének nyilvánította. A fénnyel foglalkozó tudomá-
nyok és a fényt alkalmazó technológiák szerepe és jelentősége 
kimagasló lehet a fenntartható fejlődésben, a hatékony ökológiai 
megoldások terjedésében. Magyarország komoly hagyományokkal 
büszkélkedhet mind az optikai találmányok, mind az alkalmazott 
művészetek területén – áll méltán az ennek szentelt budapesti 
 eseménysorozat beköszöntőjében.

Nem túlzás állítanunk, hogy a gazdasági fejlődés technológiai 
innovációs és a kultúrát gyarapító művészeti teljesítményeknek 
modern „illuminátorai” éppen az oltalmuk és védelmük elhivatott 
letéteményesei. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az ipar-
jogvédelem és a szerzői jog intézményes rendszereinek működ-
tetője ekképpen áll a társadalmi hasznosság és a közjó szigorú 
mérlegének szolgálatában. 

”Rewarded be the inventive spirit and its material work, besides, 
ensured be its fruits for all” − reads the justification of Act XXXVII 
on the ”patents for inventions” born 120 years ago, in 1895 − this 
is “the goal and necessity of the protection of inventions.”

In spring when our Report is published, on the World Intellectual 
 Property Day, we celebrate the jubilee of our first  independent 
Hungarian patent legislation − a special aura is given to 
this  anniversary by the fact that UNESCO declared 2015 the 
 International Year of Light. The role of the sciences dealing with 
light and the technologies applying light may be outstanding in 
sustainable development, in making general the use of effective 
ecological solutions. Hungary has long-standing traditions in the 
field of optical inventions and applied arts − as it can be read in the 
foreword of the event series to be held in Budapest.

It is not an overstatement that the modern “illuminators” of the 
economic development’s technological and innovative creations 
and artistic performances, enriching culture, are just the  devoted 
depositories of their protection. In this spirit, the Hungarian 
 Intellectual Property Office, the operator of the institutional  systems 
of industrial property and copyright protection, is in the service of 
the rigorous balance of social utility and public good.

a szellem 
napvilága... és 

nemessége
the spiritual 
light... and 
its nobility
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Nos, a 2014. esztendő hivatali eredményeinek összefoglalása – 
nemzeti tudatosságunk, kreativitásunk hazai tükre mellett – az 
Európai Unió és a globális tudáspiac áramlataiba való sikeres 
bekapcsolódásunkról is tudósít: 

Az iparjogvédelmi műfajok mindegyikében jelentősen – 10-30%-
kal – csökkentettük a hatósági elbírálás, az engedélyezési eljárás 
hivatali időszükségletét. 

A csaknem 80 ezer hatósági intézkedés fele védjegy-, 40%-a 
szabadalmi ügyekben született, százezernyi nemzeti, több mint 
egymilliónyi nemzetközi úton megítélt érvényes oltalom tükrében. 

Az ISO minőségirányítási szabványcsalád sikeresen kiterjesztett, 
tanúsított hatálya alatt működő K+F-tevékenységi minősítés és 
a közös jogkezelő szervezeteket támogató és felügyelő hatósági 
működés hatékonyabb és áttekinthetőbb viszonyokat, kedvező vál-
tozásokat teremtett. 

Thus, the summary of the Office’s results in the year of 2014 − 
 reports beside the domestic reflection of our national  consciousness 
and creativity, on our successful adjustment to the trends of the 
European Union and the global knowledge market:

In each industrial property title we decreased substantially − by 
10-30% − the pendency time of official examinations, the granting 
procedures.

Almost half of the 80 000 official measures were related to trade 
mark, 40% to patent cases, in the mirror of 100 000 valid titles 
of protection granted in the national and more than 1 million valid 
titles of protection granted in the international way.

The qualification of R&D activities operating under the certified 
and successfully extended ISO quality management system and 
the supporting and supervising official activities of the collecting 
societies created more effective and transparent circumstances 
and favourable changes.

1
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Az egységes európai szabadalmi rendszer kiépítése, valamint a 
közép-európai PCT-hatóság magyar kezdeményezése –  budapesti 
Bíróképző Központ, Visegrádi Szabadalmi Intézet – immár jogi 
 aktusokban és fizikai valójukban is alakot öltve erősítik hazánk 
szellemi infrastruktúráját és nemzetközi megbecsültségét. 

Hivatali honlapunk több mint félmillió érdeklődőjének 825 ezer 
 látogatása 11 millió letöltött oldalnyi információval, nyomtatott és 
online híradásaink 20 millió olvasóval, szakképzési rendszerünk 
30%-kal megnövekedett számú résztvevői és kontaktusai 
 együttesen drámaian növekvő érdeklődést elégítettek ki.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Magyar Formatervezési 
Tanács a szellemi tulajdon piacának és kreatív ipari közegének 
nemzetközi elismerést és népszerűséget arató védművei, katali-
zátorai és ösztönzői.

A HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 
a  kormányzati törekvések úttörő szolgáltató mintájává vált a 
 szel lemi  tulajdon-bázisú innováció-menedzsment képességek fej -
lesz    tésének terén, különösen a kkv-szektor világában. 

The establishment of the European unified patent system and the 
Hungarian initiation of a Central-European PCT authority − the 
Training Centre for the Judges of the Unified Patent Court in 
Budapest, the Visegrad Patent Institute − enhance Hungary’s 
intellectual infrastructure and international prestige already in 
legal acts and physical form.

The 825 000 visits of half a million interested visitors of our  website 
with 11 million downloaded pages of information, 20 million 
 readers of our printed and online news, the 30% more  participants 
and contacts of our vocational training, these altogether satisfied a 
dramatically increasing interest.

The National Board Against Counterfeiting and the Hungarian 
Design Council are the internationally recognised and popular 
embankments, catalysts and facilitators of the intellectual property 
market and the creative industry.

The Hipavilon Hungarian Industrial Property Agency has become 
the pioneer, model service provider of governmental endeavours 
in the field of IP-based innovation management development, 
especially in the world of SMEs.
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A Jedlik-terv félidejében a statikus oltalom és a dinamikus védelem 
vagy térfoglalás intézményes készségfejlesztése valódi innovációs 
közművé avatta hivatalunkat a tudásintenzív gazdaság és a kreatív 
kulturális ipar számára egyaránt. Célcsoportjaink (az egyetemista 
kutatóktól a vállalkozások vezetéséig) beidegzett reflexei, holiszti-
kus látásmódja, hatékony döntéshozatala és következetes, kitartó 
végrehajtó munkája mind szükséges ahhoz, hogy a forrásallokáció, 
az ösztönzés, a piaci kultúra táguló köreiben gyümölcsöző lehes-
sen kimunkált módszertanunk, eszköztárunk alkalmazása. Az in-
nováció és a kulturális művelődés teljes spektrumában növelendő 
hatósugarunkat, 2015-ben új lépésekre is javaslatot teszünk. 

Száz éve annak, hogy Eötvös Loránd emberöltővel korábban 
megálmodott műszere, a gravitációs tér parányi változásait követ-
ni képes görbületi és horizontális variométer, közismert nevén a 
torziós inga segítségével a Nyitra megyei Egbell térségében kő-
olaj-előfordulást sikerült igazolni – a világon elsőként. Két zseniá-
lis tudósegyéniség, a gravitációs módszert kidolgozó elméleti 
fizikus Eötvös – akit Einstein egyszerűen a „fizika fejedelmének” 
nevezett – és a nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező geológus, 
Böck Hugó, a hazai kőolaj- és földgázkutatás úttörője szerencsés 
találkozásával és összefogásával egy merőben új tudományos 
kutatási módszer született 1915-ben – a geofizika gravitációs 
módszere és annak eredményes gyakorlati alkalmazása a nyers-
anyagkutatásban.

Célunk, hogy a frissen életre hívott Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatallal való együttműködésünk a létező talentumok 
és potenciális eredményeik felkutatásában és gyakorlatba vételé-
ben hasonlóan kimagasló gyakorlati haszonnal járjon. Együttes 
küldetésünk, kihívásunk az Eötvös-ingáéval egyező a társadalmi, 
gazdasági és tudományos mezőben…

In the middle of the Jedlik Plan’s term, the institutional skills 
 development of static legal protection or dynamic protection or 
 expansion made our Office a real innovative public utility for both 
the knowledge intensive economy and the creative industry. The 
automatic reflexes, holistic view, effective decision-making and 
consequent, steady implementation work of our target groups 
(from the university researchers to the business managements) 
are all necessary for the fruitful application of our methodical 
guidelines and tools in the widening circles of resource  allocation, 
incentive schemes and market culture. We will also propose new 
measures in 2015 in order to extend our radius in the whole 
 spectrum of innovation and cultural education.

It was a hundred years ago that oil was found near Egbell in  Nyitra 
county by using, for the first time in the world, the  instrument being 
able to react to the tiny changes of the gravity space, the  curvature 
and horizontal variometer, better known as torsion  pendulum, 
 invented by Loránd Eötvös a generation before. As a result of the 
fortunate meeting and co-operation of two geniuses, the  theoretical 
physicist Eötvös, who described the gravity  method − simply 
called by  Einstein the “Prince of Physics” − and the  geologist 
Hugó Böck  having  extended practical experience, who was 
the  pioneer of  domestic oil  and natural gas research, a whole 
new  scientific  research method was born in 1915 − the gravity 
 method of  geophysics and its effective practical application in 
raw material research.

Our objective is that the co-operation with the newly established 
National Research, Development and Innovation Office in the field 
of search for existing talents and the practical application of their 
potential results should gain outstanding practical benefits. Our 
joint mission and challenge is the same as that of the Eötvös 
 pendulum in the social, economic and scientific world...

1
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Hivatali hangunkat és stílusunkat pedig úgy kell alakítanunk, hogy 
ezzel hozzájárulhassunk „a szellem napvilágához”. Hiszen Kner 
Imrét, a világ egyik legjobb tipográfusát idézve:
„A szó maga, a stílus, a régi római írószerszámot jelentette és úgy 
vitték aztán az ’irály’ra, vagyis arra, amit és ahogy a szerszámmal 
írtak. Ez az összefüggés nagyon fontosnak látszik. Én úgy kép
zelem, hogy ha valaki, egyes ember vagy egész generáció – akár 
iparos, akár művész, akár pedig iparművész – becsületesen, őszin
tén és saját érzése szerint igazul használja fel munkája anyagát s 
eszközeit, abból stílusnak kell születnie. S ép ez a saját érzés sze
rinti egyéni igazság adja meg a stílusoknak is az egyéni, a minden 
más stílusoktól elütő jelleget. Mert ez a művészi igazság minden 
népnél, sőt minden egyes kis kottériában, sőt minden egyénnél 
más és más; ugyanazon népeknél és egyéneknél az idő múlásával 
is, mert az igazság csak addig érdekes, amíg keressük; ha meg
találtuk és ha megismertük, újakat kell keresni magunknak.”

Tisztességünk abból a képességünkből ered, hogy felismerjük 
 felelősségünket. Pascallal szólva: „A gondolatban rejlik tehát 
 minden emberi méltóságunk.” Petőfi Sándor és Thomas Mann 
összekapcsolt címadó invokációival pedig valljuk és üzenjük: 
műhelyünk már a hajnalhasadás előtt hisz a világosságban. 

We should adjust our tone and style so that we can  contribute to the 
“spiritual light”. Citing Imre Kner, one of the greatest  typographers 
in the world:
“The word itself, style, meant the ancient Roman writing tool, which 
was later changed to the old Hungarian word “irály”, meaning what 
and how something was written with the tool. This association 
seems very important. I think if someone, an individual or a whole 
generation − being a craftsman, an artist or applied artist − uses 
his working material and tools honestly, sincerely and according to 
his own feeling, a new style should be born. And just this individual 
truth of a special feeling gives the style its individual character 
different from others. For this artistic truth is different with each 
nation, what is more with each little coterie and each individual; 
it is different with the same nation and individual throughout time, 
as truth is only interesting as long as we look for it; when we have 
found and learned it we will have to look for other truths.”

Our honesty originates from our ability to recognise our responsibility. 
 As Pascal said: “Man’s greatness lies in his power of thought.” 
 We profess and send the message with the linked invocation of 
Sándor Petőfi and Thomas Mann in the title: our workshop believes 
in the light already before daybreak.

 

Dr. Miklós Bendzsel 

a szellem 
napvilága... és 

nemessége
the spiritual 
light... and 
its nobility



10



11

Január

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozását előkészítő 
 munkacsoport ülése Varsóban.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a hét regio-
nális innovációs ügynökség együttműködési megálla podást 
írt alá a szellemitulajdon-védelmi tudatosság növelése és 
információs pontok működtetése tárgyában.

Február

Együttműködési megállapodást írt alá Vida Ildikó, a Nemzeti 
 Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke és Dr. Bendzsel Miklós, az 
 SZTNH elnöke.

ELTE Innovációs Nap – az SZTNH munkatársai az inno vá ciós 
tevékenységet és a felsőoktatási intézményeket támogató 
szellemitulajdon-védelmi lehetőségeket népszerűsítették.

January

Meeting of the Expert Group on the Preparation of the 
 Visegrad Patent Institute in Warsaw.

The Hungarian Intellectual Property Office (HIPO) and the 
seven regional innovation agencies signed a co-operation 
agreement on intellectual property awareness raising and 
the operation of information points.

February

Cooperation Agreement was signed by Ildikó Vida, President 
of the National Tax and Customs Administration (NTCA) and 
Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO.

Innovation Day of the Eötvös Loránd University – officers of 
HIPO promoted intellectual property-related tools available 
for innovators and higher education institutions. 

16

22
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Szakmai ankét az SZTNH és a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um közös szervezésében „A kutatás-fejlesztés minősítési 
rendszer értékelése: a bevezetés tapasztalatai” címmel.

Szakmai konferencia a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös szervezésé-
ben „Változások a szellemi tulajdon-jogok vámhatósági 
érvényesítésére vonatkozó szabályozás terén” címmel az 
SZTNH székházában.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozását előkészítő 
munka csoport ülése Prágában.

Március

Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsa Elnökségének 56. ülésén Münchenben.

Védjegy Szakmai Ügyfélfórum az SZTNH és a Magyar Véd-
jegy Egyesület közös szervezésében aktuális védjegyjogi 
kérdésekről.

A Jedlik Ányos-díjak ünnepélyes átadása a hivatalban. 
 A   Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei 2014-ben: Dr. Babcsán 
 Norbert okleveles mérnök-fizikus, PhD, címzetes egyetemi 
docens, az Aluinvent Zrt. műszaki igazgatója, Dr. Bencze 
 Gábor okleveles biológus, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala korábbi tanácsadója, szabadalmi elbírálója, a  HIPAvilon 
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. szaba dal-
mi szakértője, Nagy Zoltán vállalkozásszervező, a hódmező-
vásárhelyi Ötlet Club 13 Egyesület elnöke, Dr. Raisz Iván, 
a kémiai tudományok kandidátusa, műszaki tudományi PhD, 
az Enviro-Pharm Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Dr. Szamosi 
Katalin ügyvéd, az SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák 
vezetőségének elnöke, valamint Dr. Pakucs János, a Magyar 
Innovációs Szövetség alapító elnöke és tiszteletbeli elnöke 
(honoris causa díj).

Professional conference co-organised by HIPO and the  Ministry 
of National Economy, entitled Assessment of the Research and 
Development Qualification: first experiences.

Professional conference co-organised by the National Board 
Against Counterfeiting (NBAC) and the National Tax and 
Customs Administration, entitled “Changes in the regulation 
of customs authority enforcement of intellectual property 
rights” at the headquarters of HIPO.

Meeting of the Expert Group on the Preparation of the 
 Visegrad Patent Institute in Prague.

March

HIPO President’s participation at the 56th meeting of the 
Board of the Administrative Council of the European Patent 
Organisation (EPOrg) in Munich.

Users Forum on current trade mark issues, co-organised by 
HIPO and the Hungarian Trademark Association.

Jedlik Ányos Award Ceremony in HIPO. Award winners in 
2014: Dr. Norbert Babcsán, certified engineer- physicist, 
honorary associate professor, CTO, Vice-President of 
 Aluinvent Plc.; Dr. Gábor Bencze, certified biologist,  former 
advisor and patent examiner of the HIPO, patent expert of the 
HIPAvilon Hungarian Intellectual Property Agency  (HIPAvilon); 
Zoltán Nagy, business organiser, President of the Ötlet Club 
13 Association, Hódmezővásárhely, Dr. Iván Raisz,  c andidate 
of chemical sciences,  habilitated doctor in  technical 
 sciences, Research Director of Enviro-Pharm Ltd; Dr. Katalin 
Szamosi, attorney-at-law, President of the Board, Managing 
Partner of SBG&K Law Office; Dr. János Pakucs, Founding 
and Honorary President of the Hungarian  Association for 
 Innovation (honoris causa prize).
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Nemzetközi konferencia Budapesten az Egységes Szabadalmi 
Bíróság budapesti képzési központjának megnyitása alkal-
mából. A konferenciát Dr. Navracsics Tibor közigazgatási 
és igazságügyi miniszter nyitotta meg. Beszédet mondott 
 Dr.  Cséfalvay Zoltán parlamenti és gazdaságstratégiáért 
 felelős államtitkár, Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke, 
 Benoît Battistelli, az Euró pai Szabadalmi Hivatal elnöke,  
 A ntónio Campinos, a Belső Pia ci Harmonizációs Hivatal  elnöke, 
valamint előadást tartottak a nemzeti, regionális és nemzetközi 
szellemitulajdon-védelmi intézmények, bírói egyesületek és 
egyetemek képviselői.

Együttműködési megállapodást írt alá Márton Péter, a 
Ma gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója és 
Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke.

A HENT bemutatkozása és előadása a ,,Webáruházak, web-
shopok és webpatikák – egészséggel  kapcsolatos termékek 
online értékesítése” II. Országos Konferencián.

A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai Szaba-
dalmi Szervezet  Igazgatótanácsának 139. ülésén München-
ben. Főbb témák: egységes hatályú európai szabadalom, 
a PCT szerinti nemzetközi kutatási és elővizsgálati szervek 
kinevezése.

A Magyar Formatervezési Tanács 2014. évi első ülése.

Április

Megbeszélés az SZTNH és a Szingapúri Szellemitulaj-
don-védelmi Hivatal képviselői között Szingapúrban; részvé-
tel a szingapúri felhasználók ügyfélfórumán. 

Részvétel a HUNGEXPO Construma kiállításán a HENT és a 
HIPAvilon közös standjával.

International conference in Budapest on the occasion of 
the inauguration of the Training Centre of the Unified  Patent 
Court in Budapest. The conference was opened by Dr. Tibor 
Navracsics, Minister of Public Administration and Justice. 
Keynote speeches were delivered by Dr.  Zoltán  Cséfalvay, 
Minister of State for Economic Strategy, by  Dr.  Miklós 
 Bendzsel, President of HIPO, by Mr Benoît Battistelli, 
 President of the European Patent Office (EPO), by Mr António 
Campinos, President of the Office for Harmonisation in the 
Internal Market (OHIM). Presentations were held by repre-
sentatives of national, regional and international intellectual 
property institutions, judicial associations and universities.

Signing a Cooperation Agreement by Péter Márton, the 
CEO of the Hungarian National Asset Management Inc. and 
Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO.

Introduction and presentation by NBAC at the 2nd National 
Conference “Webstores, webshops, webpharmacies – online 
sales of products related to health”.

Participation of a delegation led by the President at the 139th 

meeting of the Administrative Council of EPOrg in Munich. Main 
agenda points: the European Unitary Patent system and the 
 appointment of International Search and International  Preliminary 
Examination Authorities under the Patent  Cooperation Treaty.

First meeting of the Hungarian Design Council in 2014.

April

Negotiations between the representatives of HIPO and the 
Intellectual Property Office of Singapore, participation at the 
users’ forum in Singapore.

Participation at the Construma exhibition of HUNGEXPO with 
a joint stand of NBAC and HIPAvilon.
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A Japán Szabadalmi Hivatal nemzetközi kapcsolatokért fe-
lelős igazgatója által vezetett japán delegáció látogatása az 
SZTNH-ban.

A Moldovai Köztársaság delegációjának látogatása az 
SZTNH-ban.

Szabadalmi Szakmai Ügyfélfórum aktuális joggyakorlati 
kérdésekről.

A Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szak-
mai Egyesülete és a HENT közös konferenciája a szellemi-
tulajdonjog-sértésekről a járműiparban a szellemi tulajdon 
világnapja alkalmából.

Az SZTNH és a HENT együttműködési keretmegállapodást írt 
alá a Magyar Autós Szakmai Szövetséggel.
  

A szellemi tulajdon világnapja – Robert Capa Fotográfiai 
Központ. Az eseményen a következő intézmények része-
sültek a 2014. évi Millenniumi Díjban: Delta Alapítvány, 
Magyar Fordítóház Alapítvány, Magyar Nemzeti Történeti 
Fényképtár, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 
Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratórium.

Szakmai előadássorozat a szellemi tulajdon világnapja tisz-
teletére az SZTNH, a LES Magyarország KHE, a Magyar Véd-
jegy Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 
Egyesület közös rendezésében az SZTNH székházában.

Visit of the Japan Patent Office’s delegation at HIPO, led by 
the director responsible for international relations.

Visit of the Republic of Moldova’s delegation at HIPO.

Users Forum on current patent issues of legal practice.

Joint conference of the Intellectual Property  Protection 
 Association of Automotive Distributors and NBAC on 
 intellectual property infringements in automotive industry on 
the occasion of the World Intellectual Property Day.

HIPO and NBAC signed a framework cooperation agreement 
with the Hungarian Automotive Professional Association.

World Intellectual Property Day – Robert Capa Contemporary 
Photography Center. At the event the following institutions 
were awarded the Millennium Prize 2014: Delta  Foundation, 
Hungarian Translator House, Historical Photo Collection of the 
Hungarian National Museum, Bio- Nanosystems  Research 
Laboratory of the Faculty of Information  Technology, 
 University of Pannonia.

On the occasion of the World Intellectual Property Day, 
 professional lecture series were co-organized by HIPO, 
LES Hungary, the Hungarian Trademark Association and 
the  Hungarian Association for the Protection of Industrial 
 Property and Copyright at the headquarters of HIPO.

10

17
18

23

24

25

2



15

Részvétel a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a 
„Digitális (e-)booktatói között” című szekcióüléssel. 
A könyvfesztivál kapcsán a HENT kérdőíves felmérést végzett 
az olvasási szokásokról.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozását előkészítő 
munkacsoport ülése Besztercebányán.

Május

Elnöki részvétel a WIPO-tagállamok közgyűléseinek 53. 
üléssorozatán Genfben, amelyen a tagállamok képviselői 
újraválasztották Francis Gurryt (Ausztrália) a főigazgatói 
 posztra a 2014–2020 közötti 6 éves időszakra.

Részvétel a gyógyszerhamisítás elleni nemzetközi Pangea VII 
fedőnevű akcióban.

Szellemitulajdon-védelmi ankét a gödöllői Nemzeti Agrár-
kutatási és Innovációs Központban.

Részvétel az Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Igaz gató-
tanácsának 47. és Költségvetési Bizottságának 45. ülésén 
Alicantéban. Az Igazgatótanács elnöki posztját Dr. Ficsor 
 Mihály, az SZTNH elnökhelyettese töltötte be.

Együttműködési keretmegállapodás írt alá a Médiaszolgál-
tatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, az SZTNH és a HENT.

Pécsi Tudományegyetem Innovációs Nap – az SZTNH 
munkatársai az innovációs tevékenységet és a felsőoktatási 
intézményeket támogató szellemitulajdon-védelmi lehető-
ségeket népszerűsítették.

Részvétel az „Ipar napjai” című kiállításon a HENT és a HIPA-
vilon  közös standjával.

Participation in a panel discussion of the 21st International 
Book Fair. NBAC carried out a survey on readers’ behaviour.

Meeting of the Expert Group on the Preparation of the 
 Visegrad Patent Institute in Banska Bystrica.

May

Participation of the President of HIPO at the 53rd series 
of Meetings of the Assemblies of the World  Intellectual 
 Property Organization (WIPO) in Geneva, where the 
 representatives of the Member States re-elected Francis 
 Gurry as Director General for the 6-year period of  2014-2020.

Participation in the international operation Pangea VII against 
counterfeit medicines.

Intellectual Property Protection Conference in the National 
Agricultural Research and Innovation Centre in Gödöllő.

Participation at the 47th meeting of the Administrative Board 
(AB) and the 45th meeting of the Budget Committee of 
OHIM in Alicante. The AB was chaired by Dr. Mihály Ficsor, 
Vice-President of HIPO.

A framework cooperation agreement was concluded 
 between the Media Service Support and Asset Management 
Fund, HIPO and NBAC.

Innovation Day at the University of Pécs – officers of HIPO 
promoted intellectual property-related tools available for 
 innovators and higher education institutions.

Participation at the exhibition Days of Industry with a joint 
stand of NBAC and HIPAvilon.
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Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora és Dr. Bendzsel 
  Miklós, az SZTNH elnöke együttműködési megállapodást írt 
alá. Az eseményen részt vett Dr. Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. 
A három évre szóló megállapodás keretében a hivatal segíti 
a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatását, a modulokra 
alapított távoktatást, közreműködik a szakmai módszertani 
fejlesztésekben.

Részvétel a Magyar Innováció TechShow 2014 kiállításon. 
A HIPAvilon különdíjat adott át startup vállalkozásnak.

Június

A kibővített visegrádi országcsoport szellemitulajdon-védelmi 
hivatali vezetőinek találkozója Lednicében.

A Magyar Innovációs Szövetség 23. Ifjúsági Tudományos 
és Innovációs Díjának átadása. Az első díjat és az SZTNH 
különdíját B. Kiss Bálint kapta.

Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsa Elnökségének 57. ülésén Münchenben.

Szakmai nap (Liszt Ferenc Repülőtér) és vezetői találkozó 
(Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet).

Dr. Ferenc Friedler, the rector of the University of  Pannonia 
and Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO signed an 
Agreement on Cooperation. Dr. Tibor Navracsics, Deputy 
Prime Minister, Minister of Public Administration and Justice 
honoured the event with his presence. In the framework of 
the agreement concluded for three years, HIPO shall  assist 
in disseminating knowledge in intellectual property, in 
 distance learning based on modules, and shall participate in 
 developing IP methodology.

Participation at the exhibition Hungarian Innovation 
 TechShow 2014. HIPAvilon awarded a special prize to a 
start-up  enterprise.

June

Meeting of the Heads of IP Offices of the Visegrad Group and 
Friends in Lednice, Czech Republic.

Delivery of the Hungarian Innovation Association’s Prize to 
the winner of the 23rd National Scientific and Innovation 
Competition for Youth. The first prize and the special prize of 
HIPO was awarded to Bálint B. Kiss.

The President participated at the 57th meeting of the Board of 
Administrative Council of EPOrg in Munich.

Professional Day for HIPO staff (Liszt Ferenc  International 
Airport) and managers’ meeting (Centre for Agricultural 
 Research, Martonvásár).
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Az Európai Feltalálói Díj díjátadó ünnepségén Berlinben 
 Dr. Bendzsel Miklós képviselte a hivatalt.

A Chinese Academy of Press and Publication (CAPP) 
delegációjának látogatása az SZTNH-ban a HENT rész-
vételével.

Hamisítás elleni világnap, HENT-díj ünnepélyes átadá-
sa Dr.  Horváth Péternek, a ProArt – Szövetség a Szerzői 
Jogokért Egyesület igazgatójának.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület elnökségének ülése.

Kerekasztal-megbeszélés a vagyoni hátrány megál-
lapításának témájában a NAV, a HENT, valamint az 
ügyészség, a bírói kar és a jogosultak képviselőinek rész-
vételével.

Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsának 140. ülésén Hágában, amelyen döntés született 
Benoît Battistelli elnöki mandátumának három évvel történő 
meghosszabbításáról.

Ünnepi programok a Design Világnapja alkalmából, Red 
Dot Díjas lengyel formatervezők kiállításának megnyitója az 
Iparművészeti Múzeum Földszinti Üvegcsarnokában.

In Berlin, at the Awards Ceremony of the European Inventor 
Award President Dr. Miklós Bendzsel represented the HIPO.

Visit of a delegation of the Chinese Academy of Press and 
Publication, with the participation of NBAC.

World Day Against Counterfeiting, festive awarding of the 
NBAC Prize to Dr. Péter Horváth, Director of ProArt – Union 
for Copyrights Association.

Board meeting of the Body of Experts on Copyright.

Roundtable on the economic loss caused by IP-related 
crimes with the participation of NTCA, NBAC, the  Prosecutor’s 
 Office, as well as the judiciary and the representatives of 
right holders.

Participation by the President of HIPO at the 140th  meeting   
of the Administrative Council of EPOrg in the Hague. The 
mandate of Benoît Battistelli, President of EPO was extended 
by three years.

Opening of the exhibition of Red Dot Award-winner Polish 
designers in the Glass Hall of the Museum of Applied Arts.
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Július

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal munkatársainak látoga-
tása az SZTNH-ban.

Augusztus

Az SZTNH, a HENT és a HIPAvilon közös megjelenése a 
Művészetek völgye fesztiválon.

Részvétel a Sziget Fesztiválon az SZTNH, a HENT és a 
 HIPAvilon közös NO KAMU! programjával.

Együttműködési megállapodást írt alá Szingapúrban Tan 
Yih San, a Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 
vezérigazgatója és Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke a 
2014–2019. időszakra.

Szeptember

Az SZTNH elnökének szakmai előadása a Magyar Termék 
Nagydíj 2014. évi díjátadó ünnepségén a Parlamentben. 
Az SZTNH a nagydíjpályázat szakmai támogatója, a HIPAvilon 
különdíj kiírója.

A HENT bemutatkozása a Közmédia Napján a Nóvum 
Színpadon.

July

Visit of experts from OHIM to HIPO.

August

Joint participation of HIPO, NBAC and HIPAvilon at the Valley 
of Arts festival.

Participation of HIPO, NBAC and HIPAvilon at the Sziget 
 Festival with the joint programme NO FAKE!

A Memorandum of Understanding was signed between Tan 
Yih San, Chief Executive of the Intellectual Property Office 
of Singapore and Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO in 
Singapore for the period 2014–2019.

September 

Lecture by the President of HIPO at the award ceremony of 
the Hungarian Quality Product Award 2014 in the Parliament. 
HIPO is a professional supporter of the award contest and the 
establisher of the HIPAvilon special prize.

Introduction of NBAC on the Day of Public Media at Novum 
Stage.
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Az SZTNH elnöke által vezetett delegáció részvétele a Cseh 
Iparjogvédelmi Hivatal jubileumi ünnepségén és konferen-
ciáján Prágában.

A Kínai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal delegációjának 
látogatása az SZTNH-ban He Zhimin elnökhelyettes 
vezetésével. 

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat ünnepélyes eredmény-
hirdetése, amelyen 13 egyetemi hallgató kapott díjat. 

„Róth Miksa, Thék Endre, Jungfer Gyula – A magyar műipar 
állócsillagai a XIX – XX. század fordulóján” című kiállítás az 
SZTNH konferenciatermében (szeptember 19–október 8.).

Visit of HIPO’s delegation led by the President at the jubilee 
ceremony and conference of the Industrial Property Office of 
the Czech Republic in Prague.

Visit by the delegation of the State Intellectual  Property 
Office of the Peoples’ Republic of China led by Deputy 
 Commissioner He Zhimin at HIPO.

Announcement of the results of the János Ujvári graduate 
diploma-prize competition; 13 university students were 
awarded.

Exhibition entitled Miksa Róth, Endre Thék, Gyula Jungfer – 
fixed stars of the Hungarian handicraft on the turn of the 19th 
and 20th century at HIPO.  (19 September–8 October)
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Hivatali részvétel a Szellemi Tulajdon Világszervezete tag-
államai közgyűlésének 54. üléssorozatán Genfben. Az ese-
ményen Dr. Bendzsel Miklóst, az SZTNH elnökét a Berni Unió 
Végrehajtó Bizottságának alelnökévé választották. 

Együttműködési megállapodást írt alá Genfben az SZTNH 
és a Japán Szabadalmi Hivatal, valamint a V4 országok 
szellemi tulajdon-védelmi hivatalai és a Japán Szabadalmi 
Hivatal hároméves időtartamra.
 

A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny meghirde-
tése, a Dr. Kamilo Feher-díj átadása.
A Magyar Innovációs Szövetség 24. alkalommal hirdette 
meg középiskolások számára az Ifjúsági Tudományos és In-
novációs Tehetségkutató Versenyt. Ezt követően Dr. Bendzsel 
Miklós átnyújtotta Papp Gergelynek a Dr. Kamilo Feher-díjat 
a hifitechnológia terén kifejlesztett megoldásáért.

Participation by HIPO at the 54th series of meetings of the 
 Assemblies of the Member States of WIPO in Geneva. President  
Dr. Miklós Bendzsel was elected as Vice-Chair of the Executive 
Committee of the Berne Union.

Memoranda of Cooperation for three years were  concluded 
between HIPO and the Japan Patent Office, as well as 
 between the IP offices of the Visegrad Group and the Japan 
Patent Office.

Announcement of the 24th Scientific and Innovation  Contest 
for Youth, handing over the Kamilo Feher Award. The 
 Hungarian Association for Innovation announced for the 24th 
time the Scientific and Innovation Talent Recruitment Contest 
for Youth. Dr. Miklós Bendzsel handed over to Gergely Papp 
the Kamilo Feher Award for his solution developed in the field 
of hi-fi technology.
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Október

A 11. Design Hét Budapest rendezvénysorozata: 220 rendez-
vény, 70 ezer látogató. „Átvitt értelemben” kiállításmegnyitó a 
Várkert Bazárban, „Redefine Design” konferencia és tréning.

Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj átadá-
sa és kiállítás az Iparművészeti Múzeumban (október 7–no-
vember 2.).

Per A. Foss, a Norvég Iparjogvédelmi Hivatal elnökének és 
delegációjának látogatása az SZTNH-ban.

Koszovói küldöttség látogatása az SZTNH-ban „A szellemitulaj-
don-védelem erősítése Koszovóban” című projekt keretében.

Az Új Növényfajták Oltalmára létrehozott Nemzetközi Unió 
(UPOV) bizottságának és tanácsának ülése Genfben.

A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai 
 Szaba dalmi Szervezet Igazgatótanácsának 141. ülésén 
Münchenben. Főbb témák: az ESZH elnökének jelentése, 
személyi döntések.

October

Series of events of the 11th Design Week Budapest.  Opening 
ceremony of the exhibition Figurative Sense:  experiences 
of users and interactions at the South Palace of Várkert 
 Bazár, conference and training Redefine Workshop: the Prezi 
 Experience – Be a professional Prezi user.

Award ceremony and exhibition of the Hungarian Design 
Award and the Design Management Award. 
(7 October–2 November)

Visit by Per A. Foss, Director General of the Norwegian 
 Industrial Property Office at HIPO.

Visit by a delegation from Kosovo at HIPO within the frame-
works of the project Strengthening the Intellectual Property 
Right System in Kosovo.

Participation at the meetings of the Committees and the 
Council of the International Union for the Protection of New 
Varietes of Plants (UPOV) in Geneva.

HIPO’s delegation led by the President participated at the 
141st meeting of the Administrative Council of EPOrg in 
 Munich.
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Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsa Elnökségének 59. ülésén Münchenben.

A HENT és a HIPAvilon részvétele az INNOTRENDS Hungary 
2014 konferencián és startupkiállításon.

A Bolgár Szabadalmi Hivatal delegációjának tanulmányútja 
a hivatalban.

„Kortárs magyar formatervezés” konferencia az Ipar-
művészeti Múzeumban.

A HENT éves fogyasztói kutatásának a publikálása.

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Megfigyelőközpontjának 
plenáris ülése Alicantéban a HENT képviselőjének részvételével.

November

A 2014. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Akadémiai 
Szabadalmi Nívódíj elismerésben részesült: Dr. Fried Miklós, 
az MTA doktora, az MTA Természettudományi Kutatóköz-
pont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Fotoni-
kai Kutatócsoportjának osztályvezetője, Dr. Vukics Krisztina 
PhD, gyógyszerkutató vegyészmérnök, a Richter Gedeon Rt. 
gyógyszerkémiai szerves szintetikus kutatólaboratóriumának 
osztályvezetője és Zámboriné Dr. Németh Éva, az MTA doktora, 
a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Gyógy- 
és Aromanövények Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Participation by the President of HIPO at the 59th meeting of 
the Board of the Administrative Council of EPOrg in Munich.

NBAC and HIPAvilon participated at the conference and 
 startup exhibition INNOTRENDS Hungary 2014.

Study visit of a delegation of the Patent Office of the Republic 
of Bulgaria at HIPO.

Conference entitled Contemporary Hungarian Design in the 
Museum of Applied Arts.

Publication of the annual survey of NBAC on counterfeiting 
in Hungary.

Participation of the representative of NBAC at the plenary 
meeting of the Observatory of OHIM in Alicante.

November

On the occasion of the Celebration of Hungarian  Science 
the following persons were awarded the Academy Patent 
Award: Dr. Miklós Fried, Doctor of the Hungarian  Academy 
of  Sciences (HAS), Head of Section for Photonics of the 
 Research Institute for Technical Physics and Materials 
 Science of the HAS, Dr. Krisztina Vukics PhD, medicine 
 researcher  chemical engineer, head of section of the research 
laboratory for organic synthetic pharmaceutical chemistry of 
Gedeon Richer Plc., and Dr. Éva Zámboriné Németh, Doctor 
of the HAS, professor and Head of Department for Medicinal 
and Aromatic Plants of the Faculty of Horticultural Science of 
Corvinus University of Budapest.
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Az SZTNH és az Európai Szabadalmi Hivatal közös nem zet-
közi szemináriuma Budapesten a gyógyszerészetileg aktív 
vegyületek egyes formáinak szabadalmazhatósági kérdéseiről.

Részvétel a HUNGEXPO Automotive Hungary nemzetközi 
járműipari beszállítói szakkiállításon a HENT és a HIPAvilon 
standjával.

Az SZTNH és a HENT közös részvétele a jubileumi XX. 
KRIMINÁLEXPO-n. A testület konferenciát tartott a 
„JogérvényesÜLÉS – a szellemi tulajdon védelmében” 
témakörben.

Részvétel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal megala kulá-
sának 20. évfordulója alkalmából megrendezett ünnep-
ségen, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Igaz-
gatótanácsának 48. és Költségvetési Bizottságának 46. 
ülésén Alicantéban. Az Igazgatótanács elnöki posztját 
Dr. Ficsor Mihály, az SZTNH elnökhelyettese töltötte be.

Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsa Elnökségének 60. ülésén Münchenben.

A HENT részvétele a MOBILITÁS 2014 Autókiállítás és 
Vásáron a Syma Csarnokban a Magyar Autós Szakmai 
Szövetséggel közösen.

Seminar on patentability issues of polymorphic  crystalline 
forms of pharmaceutically active compounds, jointly 
 organised by HIPO and EPO.

Participation at the international exhibition HUNGEXPO 
 Automotive Hungary for suppliers of automotive industry with 
the stands of NBAC and HIPAvilon.

Joint participation by HIPO and NBAC at the jubilee 20th 
KRIMINALEXPO. A conference “Justice – in the protection of 
intellectual property” was held by NBAC.

Participation at the ceremony organised on the occasion 
of the 20th anniversary of the establishment of OHIM, as 
well as at the 48th meeting of the Administrative Board (AB) 
and the 46th meeting of the Budget Committee of OHIM in 
 Alicante. The AB was chaired by Dr. Mihály Ficsor, Vice- 
President of HIPO.

HIPO’s President participated at the 60th meeting of the Board 
of the Administrative Council of EPOrg.

Join participation of NBAC and the Hungarian Automotive 
Professional Association at Car Exhibition and Trade Fair 
MOBILITÁS 2014.
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Elnöki részvétel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
 Meg figyelőközpontjának Rómában rendezett találkozóján.

Elnökhelyettesi részvétel a CEIPI fennállásának 50. évforduló-
ja alkalmából tartott jubileumi rendezvényen Strasbourgban.

Naomi Devil Hommage á Nicolas Schöffer, Idő-töltés (T.D) 
című, a HungarIkonok Kárpáti-gyűjteménytől kölcsönzött 
mobilszobrának felállítása az elnöki előtérben az alkotó jelen-
létében (Naomi Devil és Kárpáti Tamás).

Participation by HIPO’s President at the meeting of the 
 Observatory of OHIM in Rome.

The Vice-President of HIPO participated in the event held 
in Strasbourg on the occasion of the 50th anniversary of the 
 establishment of CEIPI.

Naomi Devil’s mobile sculpture Hommage à Nicolas Schöffer, 
Time Filling, borrowed from the Kárpáti Hungaricons 
 collection was displayed at HIPO, in the presence of the artist.
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December

Védjegy Szakmai Ügyfélfórum az SZTNH és a Magyar Véd-
jegy Egyesület közös szervezésében aktuális védjegyjogi 
kérdésekről.

„A szerzői jog gyakorlati kérdései − Válogatás a Szerzői Jogi 
Szakértő Testület szakvéleményeiből (2010–2013) fenn-
állásának 130. évfordulója alkalmából” című tanulmánykötet 
bemutatója.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület elnökségének ülése.

A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai Szaba-
dalmi Szervezet Igazgatótanácsának 142. ülésén München-
ben. Főbb témák: az egységes hatályú európai szabadalom 
bevezetésének előkészítése, személyzeti kérdések.

Szabadalmi Szakmai Ügyfélfórum az SZTNH konferencia-
termében az aktuális joggyakorlati kérdésekről.

A Magyar Formatervezési Tanács 2014. évi cikluszáró ülése.

Szlovák, lengyel és cseh szakértők látogatása az SZTNH- ban 
a Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozásának előkészítése 
céljából.

A HENT kereskedelmi kutatásának megjelenése HENT-füzet 
formájában.

December

Users Forum on current trade mark issues, co-organised by 
HIPO and the Hungarian Trademark Association.

Presentation of the study “Practical issues of copyright – 
 Selection from the expert opinions by the Body of Experts 
on Copyright (2010-2013)” on the occasion of the 130th 
 anniversary of its establishment.

Board meeting of the Body of Experts on Copyright  in 2014.

Participation by the President of HIPO and his delegation at 
the 142nd meeting of the Administrative Council of EPOrg in 
Munich. Main topics: preparation of the introduction of the 
European Unitary Patent System; staff issues

Users Forum on current patent issues of legal practice at HIPO.

Period closing meeting of the Hungarian Design Council.

Meeting of the Expert Group on the Preparation of the 
 Visegrad Patent Institute in Budapest.

Publication of the commercial survey of NBAC in a booklet 
form.
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1895 júliusában, néhány hónappal azután, hogy Párizsban Auguste 
és Louis Lumière elkészítette a mozgóképvetítő kinematográfot, az 
Országgyűlés elfogadta az első önálló magyar szabadalmi törvényt. 

2015-ben ennek százhuszadik évfordulójára emlékezünk, az 
 olvasót pedig szabadalmi jogunk elmúlt másfél évszázadának rövid 
felidézésére hívjuk.

Első szabadalmi kódexünk a korabeli jogalkotás kiemelkedő szín-
vonalú teljesítménye volt, a megszületéséhez vezető hosszú és 
akadályokkal szegélyezett út pedig hű képet fest a hazai ipar fej-
lődéséről, valamint Bécs és Budapest államközi kapcsolatainak 
alakulásába is bepillantást enged. 

A ma ismert szabadalmak előfutárai az 1600-as évek végén 
jelentek meg a Habsburg Birodalomban: a bécsi udvar ekkortól 
kezdve királyi privilégiumokkal (kiváltságlevelekkel) igyekezett 
fellendíteni a birodalom Nyugat-Európától le-lemaradó iparát. 
Ennek jegyében uralkodói kegy alapján különböző előnyökkel, 
mentességekkel, főleg gyártási kizárólagossággal jutalmazták 
az új és hasznos műszaki megoldások felfedezőit. A kiváltságok 
adományozásának lendülete az uralkodó iparpolitikáján múlott, 
a mindenféle piaci mentességre gyanakvással tekintő felvilágo-
sult abszolutizmus évtizedeiben például meredeken csökkent a 
gyártási privilégiumok száma – ám még ekkor is kiemelkedtek 
olyan korszakos jelentőségű találmányok, mint Kempelen Farkas 
forgómozgást végző gőzgépe.

In June 1895, some months after Auguste and Louis Lumière 
had created the cinematograph projecting moving pictures, the 
 Parliament adopted the first independent Hungarian patent act. 

We remember its 120th anniversary in 2015 and we invite the 
reader to briefly recall the past one and a half hundred century of 
our patent legislation.

Our first patent codex was a performance of outstanding  level 
among the legislations of that time, the long road leading to its 
birth was lined with obstacles and gives a real picture of the 
 development of Hungarian industry and also allows us to look into 
the interstate relations between Vienna and Budapest.

The precursors of today’s patents first appeared at the end of 
the 17th century in the Habsburg empire: from that time the 
 emperor’s court tried to revive the industry of the empire being 
behind  Western Europe by royal privileges (letters of patent). In 
this light, the  inventors of new and useful technical solutions were 
rewarded, based on the emperor’s grace, by different  advantages, 
 exemptions and mainly by exclusive rights for production. The 
 frequency of giving privileges depended on the industry policy 
of the emperor. For example, in the decades of the enlightened 
 absolutism looking with suspicion on any kind of exemptions in 
the market the number of privileges quickly decreased.  However, 
even then there were revolutionary inventions, such as Farkas 
 Kempelen’s steam machine doing rotating movement.

„A feltaláló szellem és anyagi munkája  jutalmaztassék, 
mind amellett gyümölcsei az összességnek biztosittassanak” 
– 120 éves a magyar szabadalmi jogalkotás

“Rewarded be the inventive spirit and the material work, 
notwithstanding ensured be its fruits for all” – the Hungarian 
legislation on patents is 120 years old

120 éves 
a szabadalmi 

törvény

the hungarian 
legislation on 
patent is 
120 years old
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Később több császári parancs is célul tűzte, hogy „a találékony
ságot a birodalom koronaországaiban oltalomban részesítse”, a 
Helytartótanács döntése alapján pedig e rendeleteket Magyar-
országon is alkalmazták, igaz, mindössze néhány évig. A rövid 
időre megnyíló lehetőséggel sikeresen élők közül kiemelke-
dik Farkasfalvi Ferenc ügyvéd, aki 1821-ben kapott szabadal-
mat rézből készült búvárkészülékére. Ezt hosszú megszakítás 
követte, a rendek ugyanis a szabadalmi rendszer törvényi szintű 
szabályozását követelték, amire válaszul az uralkodó megtagadta 
a Magyarországra szóló szabadalomlevelek kiadását, egészen 
1852-ig. Ekkor egy császári rendelet Magyarországra is kiterjesz-
tette a korábbi osztrák szabadalmi szabályokat. Talán a műszaki -
ipari fejlődés politikai viharokon túlmutató fontosságát jelzi, hogy a 
szabadalmi leírások a neoabszolutizmus beolvasztó szigora elle-
nére magyarul is benyújthatók voltak.

A kiegyezéssel a szabadalmak megadása az osztrák és magyar 
kereskedelmi miniszter közös hatáskörébe került, azonban a jogi-
lag egyenrangú két ország nagyon is különböző gazdasági fej-
lettsége miatt ez a rendszer az 1890-es évek elején már messze 
nem volt kellően rugalmas. A Monarchia jogi kötelékeinek további 
lazulása mindazonáltal a segítségünkre sietett: 1894-től Magyar-
ország önállóan dönthetett vám- és kereskedelempolitikájáról, így 
egy évvel később már az Országgyűlés elé kerülhetett a szabadal-
mi törvény tervezete.

A kiváló jogalkotói munkát fémjelzi, hogy a törvény kisebb-nagyobb 
módosításokkal 75 éven át hatályban volt, átvészelve háborúkat 
és élesen szembenálló társadalmi-gazdasági rendszerek változá-
sait. Módosítására először 1908-ban volt szükség, Magyarország 
ekkor csatlakozott a Párizsi Uniós Egyezményhez, amely a be-
jelentés napjának határon átnyúló elismerésével kaput nyitott a fel-
találók külföldi oltalomszerzése előtt, hatását pedig egy évszázad 
távlatában is érezzük: a párizsi uniós elsőbbségi év továbbra is 
a találmányok nemzetközi értékesítésének szilárd iparjogvédelmi 
fundamentuma. Novelláris módosításra került sor ezután 1920-
ban, ekkortól a Szabadalmi Hivatal Szabadalmi Bíróság néven 
működött, valamint 1929-ben, amikor tizenötről a ma is bevett 
húsz évre emelkedett a szabadalmi oltalom időtartama.

A második világháború befejeződése után a szabadalmi hatósági 
tevékenység reménykeltő gyorsasággal, már 1945 márciusától 
folytatódott, nem sokkal később azonban szembe kellett nézni a 
köz pontosított szocialista tervgazdálkodás bevezetésével, a  mely  
a szabadalmi jogok versenyeszköz jellegét csaknem teljesen 

Later on, several orders of the emperor aimed at “granting 
 protection to inventiveness in the countries of the empire”, upon 
the decision of the Royal Council of Governor these orders were 
applied also in Hungary, however only for a couple of years. One 
of those who successfully took this opportunity opened for a short 
period was Ferenc Farkasfalvy, attorney-at-law, whose  diving  
 instrument made of copper was granted patent in 1821. It was 
followed by a long stop, the estates claimed a regulation by law 
for the patent system. As a response, the emperor refused to 
 issue patent letters for Hungary, up to 1852. Then an order of the 
 emperor extended the Austrian patent rules to Hungary.  Maybe the 
importance of the development of technology and industry being 
beyond the political conflicts is shown by the fact that the  patent 
descriptions, in spite of the assimilation principle of the neo- 
absolutism, could be filed in Hungarian language.

After the Compromise of 1867 the granting of patents became the 
joint competence of the Austrian and Hungarian ministers for trade. 
However, due to the difference in economic development of the two 
countries being equal in legal sense, this system was already far 
from flexible enough at the beginning of the 1890s.  Nevertheless, 
the further loosening of the legal bonds of the  Monarchy was a 
great help: from 1894 Hungary could independently decide on its 
customs and commercial policy, so one year later the draft patent 
act was before the Parliament. 

This excellent work of legislation was in force through 75 years, 
with smaller or larger amendments, surviving wars and the  changes 
of significantly contrasting social-economic systems. The first 
 necessary amendment was in 1908 when Hungary accessed to the 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Therefore 
the international acknowledgement of the filing date opened the 
door for the inventors to obtain protection abroad and we can see 
its impact a hundred years later: the Paris Union priority right is still 
a solid industrial property ground of the international marketing of 
inventions. A comprehensive amendment took place in 1920, since 
then the Patent Office operated on as Patent Court, and also in 1929 
when the term of patent protection was increased from fifteen to 
twenty years, as applied nowadays.

After World War II the official patent activity quickly continued, 
even from March 1945, but not much later the centralised  socialist 
planned economy was introduced, which almost totally eroded the 
competitive character of patent rights. In 1948 the previously 
unknown author’s certificates, based on the soviet model, were 
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 ki üresítette. 1948 már a rendszeridegen szerzői tanúsítványok 
szov jet mintára történő meghonosításának éve. Ezek segítségével 
próbálták szolgálni az állami tulajdonba kerülő szabadalmak 
feltalá lóinak anyagi-erkölcsi elismerését és az ipar fejlődését – 
eredménytelenül. A remélt ösztönző hatás olyannyira elmaradt, 
hogy 1957-ben a szerzői tanúsítványokat – a KGST heves tilta-
kozása ellenére – felváltotta a szolgálati találmány intézménye.
Ezzel Magyarország lett a keleti blokk egyetlen országa, amely a 
szocializmus évei alatt is követni tudta az iparjogvédelmi fősodor 
mértékadó tendenciáit.

Az új gazdasági mechanizmus az iparjogvédelem területén is érez-
tette hatását, az áruviszonyok szélesebb körű érvényesülése mel-
lett a szabadalmi rendszer is némi levegőhöz juthatott. Az 1969-
ben elfogadott új szabadalmi törvény már a műszaki fejlődést 
előmozdító hatékony gazdaságpolitikai eszközként határozta meg 
a szabadalmakat, és a licenciaszerződések néhány szabályának 
beépítésével a szabadalmi jog dinamikus oldalának is teret enge-
dett. Az ekkor elvégzett és a körülményekhez képest szakszerű 
előkészítő munkának köszönhető, hogy a demokratikus átmenet 
nem érte teljesen felkészületlenül szabadalmi rendszerünket, és az 
nem akadályozta a piacgazdasághoz való visszatérést.

1995-ben, az első szabadalmi törvény centenáriumán intézményi 
és jogi értelemben is megújult szabadalmi jogunk: az iparjog-
védelmi hatóság eredeti nevén, Magyar Szabadalmi Hivatalként 
folytatta működését; és új, a piacgazdaság viszonyaihoz immár 
tel jes mértékben igazodó törvény született, amely – összhang ban 
az EU-csatlakozás előkészítése során vállalt kötelezettségeinkkel – 
meg valósította többek között a szabadalmazhatósági feltételek 
terén szükséges nemzetközi harmonizációt. A kétezres évek első 
harmadát kitevő felkészülést követően Magyarország 2003-ban 
csatlakozott az Európai Szabadalmi Egyezményhez. A csatlakozás, 
amellett, hogy szorosabbra fűzte a kontinens iparjogvédelmi háló-
ját, a magyar szabadalmi ügyvivői karnak is helyet adott az európai 
innovációs színtéren.

A százhúsz esztendős évforduló mérföldkövénél megállva 
elégedettséggel vethetünk számot szabadalmi rendszerünk eddigi 
évtizedeivel. Jogalkotásunk Lévy Béla szavaival egészen a kezde-
tektől az „uj eredményt nyujtó eszmék” kibontakozását szolgálta, 
miközben követte a legfejlettebb szabadalmi jogok által kijelölt 
irányt. Előretekintve – különösen az európai szabadalmi rendszer 
kibontakozó reformját látva – bizakodva jelenthetjük ki, hogy 
hason lóan jelentős évszázad küszöbére érkeztünk.

introduced into the Hungarian intellectual property system. These 
tools were intended to serve the financial and moral  recognition 
of the inventors of patents getting into the ownership of the 
state and the development of the economy – with no  result. The 
 expected  inspiring effect did not follow, so the author’s  certificate 
was  replaced by – in spite of the massive protest of the Council 
of  Mutual  Economic Assistance – service invention. Thus  Hungary 
became the only country in the Eastern Bloc, which could  follow the 
mainstream tendencies of industrial property during the  decades 
of the socialist regime.

The new economic mechanism had impacts also on the field 
of   industrial property, in addition to the wider application of the 
 market conditions the patent system was given more space for 
action. The new patent act, adopted in 1969, defined patents as 
efficient tools of economic policy stimulating the technological 
development and the dynamic side of patent rights could have a 
role by the implementation of some rules of licence agreements. 
Due to the appropriate preparatory works accomplished under 
 unfavourable circumstances, the democratic transmission did not 
affect wholly unexpectedly our patent system and it did not hinder 
the return to the market economy.

In 1995, on the centenary of the first patent act the Hungarian 
 patent legislation was renewed concerning both the institutions 
and the  legal framework: the industrial property authority continued 
 operating under its original name as Hungarian Patent Office and a 
patent act fully adjusted to the conditions of the market economy 
was adopted, which – in accordance with our obligations related to 
the preparation to the accession to the EU – realised, among  others, 
the international harmonisation necessary regarding the criteria of 
patentability. Following the preparatory works in the first third of 
the 2000s Hungary acceded to the European Patent Convention in 
2003. The accession, in addition to establishing closer connections 
in the European industrial property network, enabled the Hungarian 
patent attorneys to appear in the European innovation scene.

Standing at the milestone of the 120-year anniversary we can 
be satisfied with the passed decades of our patent system. Our 
 legislation served right from the start the development of, as 
Béla Lévy said, “ideas bringing new results”, and at the same 
time  followed the direction determined by the most  sophisticated 
patent legislations. Looking forward – especially seeing the 
 forthcoming reform of the European patent system – we can say 
with  confidence that we have arrived to the threshold of a similarly 
 important century. 
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Indokolás, „a találmányi szabadalmakról” szóló törvényjavaslathoz (1895)

a találmányok oltalmának czélja és szükségessége abban áll, hogy a feltaláló szellem anyagi munkája jutalmaztassék 
és mindamellett annak gyümölcsei a feltaláló jogainak kellő korlátozása által az összességnek biztosittassanak.

1852-diki augustus 15-kén kelt császári nyiltparancs

mi első Ferencz József […] azon óhajtástól vezéreltetve, miszerint a’ találékonyságot birodalmunk azon koronaországaiban is, 
mellyekben eddigelő a’ szabadalmi törvény hiányzott, a’ szükséges ótalomban részesitsük, 

és az 1832-diki martius 31-kén kelt nyiltparancs óta szerzett azon tapasztalatok figyelembe vételével, mellyek az eddigi 
szabadalmi törvények némelly kijavitását és kiegészítését szükségesnek tanusitották, ministereink 

és birodalmi tanácsunk meghallgatása után, birodalmunk egész terjedelmére nézve következőket találtuk megállapítandóknak: […]
12. §. a’ leirásnak, melly a’ kizáró szabadalom elnyerésére nézve lényeges föltételéül tekintetik, 

a’ következő kivántatóságoknak kell megfelelnie:
a) a’ leirásnak német nyelven, vagy azon koronaországnak, mellyben a’ kérelem benyujtatik, 

ügyleti nyelvén szerkesztve […] kell lennie;

Dr. Lévy Béla – A magyar szabadalmi jog rendszere
Budapest, 1898 Politzer Zsigmond kiadása

1. §. a találmányok védelmének alapja
a találmány, az ipari tevékenység terén uj eredményt nyujtó eszme, a mai jogban igen hathatós oltalomban részesül.

ha valamely jogrendszer a magántulajdont elismeri, s igy megadja az occupatio, a specificatio alapján, 
igazságtalanság volna nem adni meg a feltalálónak a találmány kizárólagos használatát.

ez a megfontolás kétségtelenné teszi azt is, hogy nem helyes azoknak nézete, kik a tulajdonban megtámadhatatlan, 
a törvényhozás minden befolyásán felül álló alapintézményt látnak, 

de a találmányok védelmét az állam különös kegyére, vagy a feltaláló tevékenységének megjutalmazására vezetik vissza.
bizonyos mindenekelőtt, hogy az ipar haladása s fejlődése túlnyomó részt az emberi ész feltaláló tevékenységétől függ. 

az államnak ennélfogva, ha iparának fejlődését elő akarja mozditani, érdekében áll odahatni, hogy minél több speculativ elme foglalkozzék 
az ipar terén felmerült problémákkal s megoldásokkal. igen természetes, hogy ezt lényegesen előmozdítja az a körülmény, 

hogy a feltaláló védelemben részesül, hogy a találmány gazdasági előnyeiben, a kizárólagos használatnak egy bizonyos időre való 
biztositása útján, első sorban ő részesül. […] a szabadalmi védelem első, s mint a gyakorlat megmutatta, 

igen jelentős hatása tehát a feltalálói tevékenység fokozása. […] végül a találmány védelme lehetővé teszi azt, hogy mindenki, 
a ki iránta érdeklődik, megismerje; minden találmány pedig, a melyben valamely uj eszme foglaltatott, 

kiinduló pontja volt más, további találmányoknak, s igy közvetve is előmozdította a haladást.

120 éves 
a szabadalmi 

törvény

the hungarian 
legislation on 
patent is 
120 years old
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a gazdaság,  a tudo-
mány és a kultúra szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi tulajdon 
védelméért felelős kormányhivatal. A hivatal folyamatosan bővülő 
hatásköre kiterjed valamennyi iparjogvédelmi oltalmi formára és 
a szerzői jog területére, valamint 2012. február 1-jétől a kutatás- 
fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokra. 

A hivatal elismerten magas szakmai színvonalon, a nemzetközi és 
hazai előírásokkal összhangban teljesítette 2014-ben a nemzeti 
iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági tevékenység, valamint 
a K+F-tevékenység minősítésének mennyiségi és minőségi 
követelményeit. Szakmai tevékenységét a felhasználó- és ügy-
fél  barát környezet, a jogszabályoknak való megfelelés és a meg-
erősödött stratégiai és minőségirányítási szemlélet jellemezte. 
A  kiváló minőségű munkavégzésről az ISO tanúsító audit és a 
nemzetközi visszajelzések is tanúskodtak.

The Hungarian Intellectual Property Office (HIPO) is the  government 
office responsible for managing the intangible assets of the 
 economy, science and culture, and for the protection of intellectual 
 property. The continuously extending competence of the Office has 
covered all industrial property titles, the field of copyright and since 
1 February 2012 the qualification of R&D activities. 

In 2014, the Office performed, on a recognised high level and in 
compliance with the national and international stipulations, the 
quantitative and qualitative requirements of the national industrial 
property and copyright official activities, as well as those of the R&D 
qualification. The main features of its professional activities were 
the following: user- and customer friendly environment, comp ly ing 
with the legal provisions, and a strengthened strategic and quality 
 management approach. The excellent work done is evidenced by the 
ISO certification and the international feedbacks.
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A hivatal hatósági tevékenységét mindegyik oltalmi forma területén 
az ügyfélbarát ügyintézés jellemezte. Az éves teljesítményt a jog-
szabályoknak és a magas minőségi követelményeknek való meg-
felelés, az engedélye zési eljárás átfutási idejének a csökkentése, 
valamint a folyamatban levő ügyállomány feldolgozására szánt 
erőfeszítések határozták meg.

Összesen 4681 ügy fejeződött be a szabadalmi engedélye
zési (1339) és hatályosítási (3342) eljárások során. Ezek 3718 
eset ben zárultak az oltalom megadásával (ebből 376 nemzeti 
szabadalmat megadó és 3342 európai szabadalmat hatályosító 
döntéssel). A nemzeti eljárás tárgyévi befejezéseinek közel harma-
da (28%) végződött az oltalom megadásával. 

2014 végén 2151 volt a folyamatban lévő, nemzeti úton be nyúj-
tott  szabadalmi ügyek száma (ebből 1392 nemzeti és 759 PCT-
ügy), és 1468 volt a hivatal számára elsősorban adminisztratív 
munkaterhet jelentő, függő európai hatályosítási ügyeké. Fontos 
előrelépés, hogy a folyamatban levő nemzeti szabadalmi ügyek 
számát 2013hoz képest közel egynegyedével (24%) sikerült 
mérsékelni. A nemzeti szakaszba lépett nemzetközi szabadal-
mi ügyek (PCT) két éve tartó gyorsított feldolgozása folytatódott. 
 Ennek eredményeként további 38%-kal, 759-re sikerült csökken-
teni a folyamatban levő PCT-ügyek számát is. 

A Jedlik-terv stratégiai célkitűzéseivel összhangban jelentősen 
csökkent a szabadalmi engedélyezési eljárások átlagos átfutási 
ideje. A nemzeti úton tett, befejezett bejelentések bruttó átfutá-
si ideje mintegy harmadával, 44 hónapról 30,2 hónapra, a nettó 
(hivatali) átfutási idő pedig 42%kal, 40 hónapról 23,1 hónapra 
csökkent. A közzétételi határidők betartására is gondot fordított a 
hivatal, az átlagos átfutási idő 18,9 hónap volt. Az európai szaba-
dal mak hatályosítási kérelmének átlagos átfutási ideje szintén 
mérséklődött, 5,7 hónapról 5,2 hónapra. 

Ha egyes ágazatokban a szabadalmi bejelentőknek érdekük-
ben áll az  eljárási idő lerövidítése, a hatályos jogi szabályozás 
lehetőséget ad erre az oltalomszerzés különböző fázisaiban. 
A  nemzeti szaba dalmi engedélye zési eljárás időtartama így 
akár 24 hónapra is lerövidíthető.

The official activities of HIPO were characterized by  userfriendly 
administration with respect to all titles of  protection. The yearly 
performance was determined by meeting the legislative and high 
quality requirements, the reduction of the pendency time in the 
granting procedure as well as the efforts to process the on-going 
caseload. 

Patent granting procedures (1,339) and validation  procedures 
(3,342) were completed in a total of 4681 cases. Out of these, 
3,718 cases ended in grant of protection (out of this 376  decisions 
on granting national patents and 3,342 decisions on  validation of 
European patents). Almost a third (28%) of the  national procedures 
completed in 2014 resulted in grant of protection. 

At the end of 2014, the number of pending patent cases filed  following 
the national route was 2,151 (out of this 1,392 were  national and 
759 PCT cases) and there were 1468 pending  validations of 
 European patents, which primarily meant  administrative workload 
for the  Office. It is an important step forward that the number of 
pending national patent cases could be decreased by one
fourth (24%) compared to 2013. The accelerated processing of 
 international  patent cases (PCT) entering the national phase, which 
started two years ago, continued in 2014. As a result, the number 
of pending PCT cases could be diminished by a further 38% to 759.

In line with the strategic objectives of the Jedlik Plan, the average 
pendency time of the patent granting procedure substantially 
decreased. The gross pendency time of completed applications 
filed following the national route reduced by as much as one-third, 
from 44 months to 30.2 months; the net pendency time (in the 
office) reduced by 42%, from 40 months to 23.1 months. HIPO 
made efforts to meet the deadlines of publication, the average 
pendency time was 18.9 months. The average pendency time of 
applications for validation of European patents also diminished, 
from 5.7 months to 5.2 months. 

If in certain industrial sectors it is in the interest of patent  applicants 
to reduce the processing time, the legislation in force provides 
them the possibility to do so at various stages of the granting 
 p rocedure. Thus, the time of the patent granting procedure can 
be reduced to as short as 24 months. 
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HIPO also performed English language searches and 
 examinations in the frameworks of the cooperation 
 agreements with the Austrian Patent Office and the  Intellectual 
Property Office of Singapore. In performing the tasks deriving 
from its international cooperation obligations, HIPO was  aided by 
the  colleagues of HIPAvilon Industrial Property Agency, who have 
 several decades of experience. The  performance of  international 
services, separated from the national  official granting 
 procedure, results in surplus income, which  contributes to 
maintaining operability, to fulfilling the payment obligation 
for the benefit of the central budget and to  becoming an 
 international searching and preliminary  examining authority 
under the Patent Cooperation Treaty.

It was a success in the field of utility model and design protection 
that, on the basis of applications meeting the formal requirements, 
utility model protection could be granted in 1.5 months from the 
date of payment. The average pendency time was 28 weeks. In 
2014, 217 utility model granting procedures were concluded, 
 protection was granted in 147 cases. 

In the field of designs the average duration of the granting  procedure 
decreased from 9.4 months to 8.1 months. The  number of cases 
concluded was 274, which affected 1,281 designs.  Protection was 
granted for 947 designs included in 192 applications. 

In the field of trade marks, in addition to a substantial number 
of international duties, the permanently favourable indices of 
 official administration could be maintained also in 2014, and the 
Office could significantly diminish the pendency times for the 
satisfaction of clients. HIPO concluded 4,020 cases, the pending 
caseload further decreased by 72 cases, thus, by the end of 
2014, 2,316 cases were pending. The Office registered 2,936 
national trade marks. 

The processsing time before the publication of national trade 
marks could be reduced to 2.8 months from the earlier 3.1 
months. The average duration of the granting procedure 
 relating to national trade marks decreased from 6.8 months 
to 6.2 months. 

Külföldi iparjogvédelmi hatóságokkal kötött megállapodások alap-
ján a  hivatal angol nyelvű kutatást és vizsgálatot is teljesített  az 
osztrák hivatallal kötött együttműködés keretében, valamint 
a szingapúri hivatalközi kooperációs megállapodás alapján. 
A nemzetközi együttműködésből adódó feladatok ellátásában a 
hivatal tevékenységét a  HIPAvilon Nonproft Kft. több évtizedes 
tapasztalattal rendelkező munkatársai is segítették. A nem zeti 
hatósági engedélyezési eljárástól elkülönített nemzetközi 
szolgáltatási teljesítmény többletbevételt eredményez, és 
ezáltal hozzájárul a működőképesség fenntartásához, a köz
ponti költségvetés javára előírt befizetési kötelezettség telje
sítéséhez és a nemzetközi PCT kutatóhatósági és vizsgáló 
szerepkör elnyeréséhez.

A használatiminta és formatervezésimintaoltalmi hatósági 
tevékenység területén sikerként könyvelhető el, hogy alakilag 
kifogástalan bejelentések alapján a befizetéstől számított átla-
gosan 1,5 hónap alatt került sor a használatiminta-oltalom 
megadására. Az átlagos átfutási idő 28 hét volt. 2014-ben 217 
használatiminta-oltalmi engedélyezési eljárás zárult le, 147 olta-
lom megadására került sor. 

A formatervezési minta esetében az engedélyezési eljárás átlagos 
átfutási ideje 9,4 hónapról 8,1 hónapra mérséklődött. A befejezett 
ügyek száma 274 volt, ami 1281 mintát érintett.  192 bejelentés-
ben foglalt 947 minta esetében az oltalom megadásra került. 

A védjegyek területén a jelentős mennyiségű nemzetközi feladat 
mellett a tartósan kedvező hivatali hatósági ügyintézési mutatókat 
2014-ben is sikerült fenntartani, és az ügyfelek megelégedésére 
az átfutási időket jelentősen mérsékelni. A hivatal 4020 ügyet zárt 
le, a folyamatban lévő ügyállomány 72 üggyel tovább csökkent, így 
az év végén 2316 ügy volt folyamatban. A hivatal 2936 nemzeti 
védjegyet lajstromozott.

A nemzeti védjegybejelentések meghirdetésének átfutási ide
jét a korábbi 3,1 hónapról 2,8 hónapra sikerült leszorítani. 
A  nemzeti védjegy lajstromozására irányuló teljes eljárás ügy
intézési ideje 6,8 hónapról 6,2 hónapra csökkent a folyamatban 
lévő ügyállomány további mérséklődése mellett. 
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2014-ben az összes ügyben meghozott hivatali intézkedések 
száma meghaladta a 77 ezret. Az ügytípusok 50%-a a véd-
jegyekkel, 40%-a  a szabadalmakkal, ezen belül több mint 
20%-a az európai szabadalmakkal kapcsolatos intézkedés volt. 
A hivatal látja el a lajstromvezetéssel kapcsolatos feladatokat 
többek között 20 ezer hatályos szabadalmi oltalom, 55 ezernél 
több nemzeti védjegy, 4200 formatervezésiminta-oltalom és 
951 használatiminta-oltalom tekintetében. A lajst romvezetéssel 
kapcsolatban több mint 36 ezer intézkedést hozott, amelyek 
közül 15 ezer a védjegyügyekben, 13 ezer az európai szabadal-
mi ügyekben, valamint 5500 a szabadalmi ügyekben hozott 
 intézkedés. A lajstromadat-változást érintő intézkedések szá-
ma 4730 volt; ezek közül 1461 a jog utódlással, 1460 a név- és 
 címváltozással és 1286 a képviselettel kapcsolatos.

In 2014 the toal number of official measures taken in all the 
cases surpassed 77,000. 50% of the case types were  related 
to measures regarding trade marks, 40% of them regarded 
patents, including more than 20% of European patents. The 
Office fulfils the tasks related to keeping the register of, among 
others, 20,000 valid patents, more than 55,000 national trade 
marks, 4,200 designs and 951 utility models. The Office took 
more than 36,000 measures concerning the registers, out of 
which 15,000 were related to trade mark cases, 13,000 to 
 European patent cases, and 5,500 to patent cases. The  number 
of measures concerning the changes of data entered in the 
registers reached 4,730; out of this 1,461 were related to 
 succession in title, 1,460 to changes in name or address and 
1,286 to representation. 

Users have the opportunity to request the processing of their trade 
mark applications in an accelerated or particularly  accelerated 
manner. Interest in the accelerated procedures  stagnated, 
 however, the popularity of the particularly  accelerated  procedures 
increased by 72%, which makes possible an  extraordinarily 
short, 1.5 monthlong processing time. The  processing time of 
international trade mark applications improved from 5.7 months 
to 4.7 months. 

Strengthening the user-oriented character of official 
 administration was aimed when organising Users Forums twice 
in the fields of patents, trade marks and designs each. These 
forums attracted lively interest of professionals. They provided 
excellent opportunities for the discussion of actual issues of legal 
practice in an informal way, separated from concrete cases. The 
exchanges of views with the active participation of clients and 
professional representatives enriched the Office’s legal practice 
with useful remarks. 

Similarly to the previous years, HIPO performed the duties deriving 
from the implementation of Act XXX of 2012 on Hungarian national 
assets and hungaricums (especially from the membership in the 
Committee on Hungaricums). These duties include both the legal 
issues related to trade marks certifying hungaricums, both the 
 issue of national assets qualified as hungaricums by virtue of the 
law. HIPO is represented by two members in the special committee 
on trade marks certifying Hungaricums. 

Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy védjegybejelentésük 
gyorsított, illetve különleges gyorsított eljárás keretében történő 
elbírálását kérjék. A gyorsított eljárások iránti érdeklődés változat-
lan szinten maradt, viszont jelentősen, 72%kal nőtt a különleges 
gyorsított eljárás népszerűsége, amely rendkívül rövid, 1,5 hóna
pos átfutási időt tesz lehetővé. A nemzet közi védjegybejelentések 
átfutási ideje az előző évi 5,7 hónapról 4,7 hónapra csökkent.

A hatósági ügyintézés ügyfélorientált jellegének erősítését célozták 
a  szabadalmi, valamint a védjegy- és mintaoltalmi területen két-
két alkalom mal megszervezett Szakmai Ügyfélfórumok. Ezeket 
a  rendezvényeket élénk szakmai érdeklődés kísérte. A fórumok 
kiváló lehetőséget biztosítottak a joggyakorlatot érintő aktuális 
kérdések kötetlen és a konkrét ügyektől független keretek között 
történő megvitatására. Az ügyfelek és a hivatásos képviselők  aktív 
részvételével folytatott eszmecserék hasznos észrevételekkel 
gazdagították a hivatali joggyakorlatot. 

A hivatal a korábbi évekhez hasonlóan ellátta a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
végrehajtásából  (így különösen a Hungarikum Bizottságban való 
tagságából) fakadó feladatokat. A hungarikummá minősítés 
kapcsán ezek magukban foglalják mind a hungarikumtanúsító 
védjeggyel kapcsolatos jogi kérdéseket, mind pedig a törvény 
erejénél fogva hungarikumnak minősülő nemzeti értékek 
kérdését. A hivatal két taggal képviselteti magát a hungarikum-
tanúsító védjeggyel foglalkozó szakbizottságban.
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Hatósági engedélyezési eljárások 
Official granting procedures

Nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések 
Patent applications filed following the national route

Befejezett nemzeti szabadalmi ügyek 
Concluded national patent cases
Megadott nemzeti szabadalmak 

Granted national patents
Folyamatban levő nemzeti szabadalmi ügyek 

Pending national patent cases

Európai szabadalmak hatályosítása iránti kérelmek 
Requests for validation of European patent

Befejezett európai szabadalmi ügyek 
Concluded European patent cases

Hatályosítások 
Validations

Folyamatban levő európai szabadalmi ügyek 
Pending European patent cases
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Patent applications and requests for validation

Befejezett szabadalmi ügyek 
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Folyamatban levő szabadalmi ügyek 
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National trade mark applications
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Utility model applications
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Design applications
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Kutatásfejlesztési tevékenység minősítésére vonatkozó ha tás
kört is ellát a hivatal 2012. február 1-jétől az innovációs törvény 
2011. évi módosítása értelmében. Ez a feladat egyrészről a vállal
kozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményez hető 
előzetes minősítést jelenti, másrészről a hivatal − a Nemzeti 
 Adó és Vámhivatal (NAV), más hatóságok és bíróságok, vala
mint harmadik személyek – megkeresésére szakértőként 
közre működik olyan szakkérdések eldöntésében, amely egyes 
tevékenységek kutatásfejlesztéskénti minősítését érintik.

A K+F-minősítési kérelmek és megkeresések lehetnek műsza-
ki  tartalmú (a műszaki tudományok, a természettudományok és 
a mezőgazdasági tudományok körébe eső tevékenységet érintő) 
ügyek, amelyek érdemi elbírálása a hivatali szabadalmi elbírálók 
feladata, valamint érkeznek nem műszaki jellegű (döntően a HR, 
a vállalatirányítás, a marketing területére vonatkozó) ügyek is, 
 amelyek megítéléséhez külső szakértőket vesz igény be az SZTNH.

A hivatali ügyteher túlnyomó többségét – az előző évekhez ha son-
lóan – az adóellenőrzésekhez kapcsolódó, utólagos szak  értői vé
le   mények készítése jelentette: a NAVtól érkezett ügyek a ránya  az 
előző évhez képest 2%kal, a teljes ügyszám  89%ára nőtt; ezzel 
párhuzamosan mindössze 5% volt az előminősítési ké rel mek és 6% 
az egyéb szakértői megkeresések aránya.

Előminősítési kérelmet elsősorban adókedvezmények igénybe-
vétele miatt nyújtottak be az ügyfelek, meghatározóan kis- és 
középvállalkozások: 49 ilyen kérelem érkezett, és ezek döntő 
többsége műszaki jellegű volt. Elbírálásuk során a hivatal az 
ügyek háromnegyedére vonatkozóan adott ki a K+Ftartalmat 
megerősítő határozatot.

By virtue of the amendment of the Innovation Act in 2011, HIPO has 
also had competence for the qualification of R&D  activities since 
1 February 2012. This task means, on the one hand,  preliminary 
qualification, which can be initiated optionally and on a  voluntary 
basis by enterprises, and, on the other hand, giving expert 
 opinions on professional questions affecting the  qualification 
of certain activites as R&D upon the requests received from 
the National Tax and Customs Administration (NTCA), other 
 authorities and courts as well as third parties.

Requests for R&D qualification can contain technical cases (related 
to activities in the fields of technical sciences, natural sciences and 
agrarian sciences), where decision making on the merits of the 
cases is the duty of the Office’s patent examiners, while requests 
containing non-technical (mainly HR, business management and 
marketing-related) cases are also received, where the Office avails 
itself of the assistance of external experts in decision making.

The major part of the Office’s caseload, similarly to the previous 
years, is made up of the preparation of expost expert opinions 
related to tax controls: the ratio of cases received from NTCA 
grew by 2%, compared to the previous year, to 89% of the total 
caseload; at the same time, the ratio of requests for preliminary 
qualification was only 5% and that of other request for expert 
 opi nion was 6%.

Preliminary qualification request were filed by customers  primarily 
by reason of benefitting from tax and contribution allowances, 
mainly by small and medium-sized enterprises: 49 such requests 
were received and the decisive majority of them were of  technical 
character. HIPO confirmed the R&D content by its in three 
quarters of the cases decision.
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A NAVtól 914 szakértői megkeresés érkezett a hivatalhoz, ami az 
előző évhez képest mintegy 9%-os növekedést jelentett. Az adó-
hatósági megkeresések terén a tudományterületek tekintetében 
eltolódás következett be a műszaki terület javára: az ügyteher 
kétharmadát ezek tették ki. A NAV részére végzett szakértői mun-
ka csaknem kizárólagosan az innovációs járulékkedvezmény
hez kapcsolódóan igénybe vehető kedvezményekhez kötődött. 
Az adóigazgatóságok közül a Kiemelt Adózók Adóigazgatóságától 
érkezett a legtöbb megkeresés, az összes 44%át innen kapta 
a hivatal 2014ben is.

A NAV-megkeresések esetében K+Ftevékenységként volt elis
merhető a vizsgált ügyek 39%a, ami 5%-os növekedést jelentett. 
Az ügyek 59%-a nem minősült K+F-nek, továbbá 2% csak rész-
ben felelt meg a K+F-tevékenység jogszabályi követelményének. 

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a hivatal más hatóságok, 
bíróságok és harmadik személyek általi megkeresés alapján is 
szakértői véleményt adjon a megjelölt tevékenységek utólagos 
minősítéséről. A szakértői közreműködést igénylő ügyfelek két-
harmada vállalkozás, egyharmada bíróság volt. Összesen 67 ilyen 
megkeresés érkezett, ami 61%-ban műszaki ügyek vizsgálatát 
igényelte, és 77%-uk vonatkozásában született a K+F-tartalmat 
megerősítő bírálat.

A K+F-minősítési hatósági vizsgálatok és eljárások módszertani 
fejlesztését a hivatal az érdekelt hazai innovációs szervezetekkel és 
kutatóhelyekkel folytatott konzultációkkal támogatja; felső vezetői 
egyeztetésre és műhelyszintű együttműködésre került sor például 
a magyarországi Bosch csoport menedzsmentjével is 2014-ben.

Az ISO 9001:2008 minőségirányítási szabvány szerint az integ-
rált irányítási rendszer hatálya a 2013. évi tanúsító audit ered-
ményeként kiterjed a kutatásfejlesztési minősítés keretében 
nyújtott tevékenységekre is, ami biztosítékot nyújt e tevékenység 
állandóan magas színvonalára.

HIPO received 914 requests for expert opinion from NTCA, which 
is a 9% growth compared to the previous year. Among these 
 requests there was a shift towards the technical field: twothirds 
of the caseload were comprised of this field. Delivering expert 
 opinion for NTCA was almost exclusively related to allowances 
that can be deducted from the innovation contribution. From the 
tax administrations the majority of requests were received from 
the Large Taxpayers Directorate: 44% were received from here 
also in 2014.

In the case of requests received from NTCA, 39% of the  concluded 
cases were qualified as R&D activities, which means a 5% rise. 
59% of the cases did not qualify as R&D activities, and 2% of them 
met only partially the R&D legislative requirements.

Legislation entitles HIPO to deliver expert opinions on the 
 expost qualification of certain activities, upon request of other 
 authorities, courts or third parties. Two-thirds of the customers 
demanding expert opinion were enterprises; one-third were courts. 
A total of 67 such requests were received, which demanded the 
examination of technical cases in 61%, out of which 77% received 
a decision confirming R&D activity.

HIPO supports the methodological development of R&D  official 
 qualification examinations and proceedings by  consulting 
 innovation agencies and research institutions; in 2014 
 consultations took place on managerial level as well as on expert 
level with the BOSCH Group in Hungary.

Under ISO 9001:2008 quality management standards, the 
scope of the integrated management system, as a result of the 
 certifying audit in 2013, extends also to the activities offered 
in the  frameworks of R&D qualification, which guarantees the 
permanent high quality of this activity.
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766
298 30 32
451
17

9 9
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39 43

K+F-minősítési ügyek
R&D qualification cases

Összes beérkezett kérelem és megkeresés: 1030
Total number of requests and enquiries received 
A beérkezett kérelmek és megkeresések megoszlása szakterület szerint 
Breakdown of requests received by field

A 914 NAV-tól érkezett szakértői megkeresés megoszlása
Breakdown of the 914 requests for expert opinion received from NTCA
műszaki/technical: 605 ügy/cases
nem műszaki/nontechnical: 306 ügy/cases
vegyes ügy/mixed: 3 ügy/cases

A 67 egyéb szakértői megkeresés megoszlása
Breakdown of the 67 other requests for expert opinion
műszaki/technical: 41 ügy/cases
nem műszaki/nontechnical: 26 ügy/cases

A 49 előzetes minősítési ügy megoszlása
Breakdown of the 49 preliminary qualification cases
műszaki/tecnical: 34 ügy/cases
egyéb tudomány/other science: 9 ügy/cases
alakilag nem megfelelő kérelem/request not complying with formalities: 6 ügy/cases

Összes lezárt ügy: 848
Total number of cases completed 
A lezárt ügyek megoszlása K+F-tartalom szerint
Breakdown of concluded cases by R&D content

A 766 NAV-megkeresés megoszlása K+F-tartalom szerint
Breakdown of 766 concluded requests for expert opinion (from NTCA) by R&D content
K+Ftartalmat megerősítő szakvélemény/
expert opinion confirming R&D content: 298 ügy/cases
K+Ftartalmat nem megerősítő szakvélemény/
expert opinion not confirming R&D content: 451 ügy/cases
Részlegesen megerősítő szakvélemény/partially positive expert opinion: 17 ügy/cases

A 39 egyéb szakértői megkeresés megoszlása K+F-tartalom szerint
Breakdown of 39 concluded other requests for expert opinion by R&D content
K+Ftartalmat megerősítő szakvélemény/
expert opinion confirming R&D content: 30 ügy/cases
K+Ftartalmat nem megerősítő szakvélemény/
expert opinion not confirming R&D content: 9 ügy/cases

A 43 előzetes minősítési kérelem megoszlása K+F-tartalom szerint
Breakdown of the 43 preliminary qualification cases by R&D content
K+Ftartalmat megerősítő határozat/decision on confirming R&D content: 32 ügy/cases
K+Ftartalmat nem megerősítő határozat/
decision not confirming R&D content: 9 ügy/cases
Részlegesen megerősítő határozat/partially positive decision: 2 ügy/cases
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A közös jogkezelő szervezetek felügyeletével és nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok ellátása 2011. január 1-jétől tartozik a  hi va tal 
hatáskörébe. Ennek keretében gondoskodik a közös jog  ke zel ő 
szervezetek online nyilvántartásának (http://kjk.sztnh.gov.hu) veze-
téséről, a nyilvántartási adatok frissítéséről, valamint a szervezetek 
által közzétételre megküldött dokumentumok feltöltéséről.

A következő közös jogkezelő egyesületek szerepeltek a 
bár ki számára elérhető, közhiteles nyilvántartásban 2014-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 hivatal kiemelt feladatának tekintette 2014-ben, hogy a 
közös jogkezelő szervezetek felügyelete körében egységesítse 
e szervezetek beszámolási és számvitelibeszámolókészítési 
gyakorlatát. A Pricewaterhouse Coopers Kft. (PwC) szakértőinek 
bevonásával került sor a beszámolás rendjének új módszertani 
eszközzel történő kiegészítésére, valamint a számviteli és a  szerzői 

The tasks related to the supervision and registration of  collecting 
societies has belonged to the competence of HIPO since 1  January 
2011. In this respect, HIPO keeps an online register of the collecting 
societies (http://kjk.sztnh.gov.hu), updates the  registration data 
and uploads the documents sent by the societies for publication.

In 2014 the following collecting societies were recorded in 
the certified register accessible for anyone:

ARTISJUS Hungarian Bureau for the 
  Protection of Authors’ Rights
Bureau for the Protection of Performers’ Rights (EJI)
FILMJUS Hungarian Society for the Protection of 
   Audio-visual Authors’ and Producers’ Rights
HUNGART Collecting Society of Hungarian Visual Artists
Hungarian Record Industry Association (MAHASZ)
Hungarian Literary Authors’ Collecting Society (MISZJE) 
Hungarian Alliance of Reprographic Rights (RSZ)
MASZRE for the Reprographic Rights of Professional 
  Non-fiction, Fiction Authors and Publishers
Reprographic Association of Newspaper and 
  Periodical Publishers (Repropress)

In 2014, HIPO regarded it as one of its priorities to standardize the 
practice of reporting and preparing accounting reports by these 
societies. With the assistance of the experts of  Pricewaterhouse 
Coopers LLP (PwC) the reporting system was complemented by 
new methodological aspects, and a new accounting policy was 
formulated to facilitate the simulataneous application of the 
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http://kjk.sztnh.gov.hu/
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/artisjus
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/eji
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/filmjus
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/filmjus
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/hungart
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/hungart
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/mahasz
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/miszje
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/rsz
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/maszre
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/maszre
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/repropress
http://kjk.sztnh.gov.hu/
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/eji
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/filmjus
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/hungart
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/miszje
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/rsz
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/repropress
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jogi jogszabályok együttes alkalmazásának elősegítését és a 
transzparencia növelését szolgáló számviteli politika kidolgozására. 
A közös jogkezelő szervezetek a 2015. május 31-ig meg küldendő 
egységes éves felügyeleti beszámolót már az új, egységes számviteli 
elvárásoknak megfelelő felügyeleti beszámolási rendszerben készítik.

A közös jogkezelés felügyeletének körében évente egyszer 
kötelező rendes felügyeleti eljárást indítani. A 2013ban indult 
kilenc, éves általános felügyeleti eljárás közül nyolc közös 
jogkezelő esetében a jogszabályoknak megfelelő működés hely-
re állítása érdekében intézkedés megtételére volt szükség. 

A hivatal felügyeleti felhívásainak eredményeként a közös jog-
kezelő szervezetek által 2014-ben meghozott intézkedések száma 
11 volt, amelyek többek között egyes szabályzati rendelkezések 
módosítására  (Artisjus, Filmjus, Hungart), támogatás kifizetésével 
kapcsolatos kiegészítő nyilatkozattételre (EJI), illetve az éves 
beszámolónak a szerzői jogi törvénynek történő megfeleltetésére 
(MAHASZ, MISZJE, MASZRE) irányultak. A közös jogkezelő 
szervezetek tevékenységével kapcsolatban két panasz érkezett a 
hivatalhoz, de nem vált indokolttá felügyeleti eljárás lefolytatása.

A díjszabásjóváhagyási eljárás keretében 2014. szeptember 
1-jéig hat közös jogkezelő szervezet 18 díjszabástervezetet nyújtott 
be az SZTNH-hoz. A véleményezési eljárásban öt véleményezésre 
jogosult szervezet vett részt, emellett a hivatal kikérte a kultúráért 
felelős miniszter, valamint a keres kedelemért, a turizmusért és 
vendéglátásért felelős miniszter véleményét is. Az igazságügyért 
felelős miniszter a jelentős, előre mutató komp romisszumokat 
és csökkenő tételeket egyaránt tartalmazó díj szabásokat  a véle-
ményezési eljárásban kialakított végleges formájukban 2014. 
decem ber 5-én hagyta jóvá, azok közzétételére a Hivatalos 
Értesítőben került sor.

 accounting and the copyright legislation as well as to enhance 
transparency. The collecting societies will prepare their unified 
 annual reports for supervision, to be sent to HIPO by 31 May 2015, 
meeting the new, uniform requirements of the accounting system 
for supervision.
 
Within the scope of the supervision exercised over the  collecting 
 societies, HIPO shall initiate ex officio supervision  proceedings 
once a year. Out of the nine, annual general supervision 
 proceedings started in 2013, in the case of eight collecting 
 societies it was necessary to take measures in order to restore 
operation in  compliance with the legal provisions.

As a result of HIPO’s appeals of supervision, the number of 
 measures taken by the collecting socities in 2014 was 11, 
which aimed at, inter alia, the modification of certain provisions 
of the  regulations (Artisjus, Filmjus, Hungart), submission of 
 complementary comments regarding the payment of subsidies 
(EJI), and meeting the requirements for annual reporting under 
the Copyright Act (MAHASZ, MISZJE, MASZRE). HIPO received two 
complaints regarding the activities of the collecting societies, but 
launching supervision proceedings was not justified.
 
Within the framework of approval procedures of tariff setting, 
six collecting societies submitted eighteen tariff proposals to HIPO 
by 1 September 2014. Five organisations entitled to give opinion 
participated in the opinion procedures, in addition, HIPO asked for 
the opinion of the Minister responsible for culture as well as the 
Minister responsible for commerce, tourism and catering. On 5 
December 2014, the Minister responsible for justice approved the 
tariff proposals, containing significant, progressive compromises 
as well as declining tariffs, in their final form agreed on in the 
 opinion procedures, and they were published in the Gazette of 
 Official Announcements. 

6
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9
18

Közös jogkezelők beszámolóval alátámasztott, 
lezárt éves bevételei (milliárd Ft)

Final annual income figures of collecting societies 
supported by reports (HUF billion)

Önkéntes műnyilvántartás 
az utolsó 3 évben
Voluntary register of works
in the last 3 yearsközös jogkezelő szervezet

collecting societies

díjszabásváltozás
amendments of the tariffs

Szerzői jogi hatósági tevékenység
Official copright activities

3694Összesen 
In total

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 szolgál tatás be vezetése, 2006 óta összesen 3694 
művet vett önkéntes műnyilvántartásba. 2014ben 715 önkéntes 
műnyilvántartásba-vétel iránti kérelmet fogadott; a kérelmek szá-
ma az előző évhez képest több mint 12%kal növekedett. A nyil-
vántartásba-vételi kérelmek számának növekedő trendje vélhetően 
a hamisítás elleni küzdelem és a tudatos ságnövelés erősödésével 
áll összefüggésben.

Árva művek felhasználásának az 
engedélyezése

2014ben öt kérelmet terjesztettek elő árva mű felhasználásának 
a hatósági engedélyezése iránt, ebből a hivatal mind az öt kérel
met pozitívan bírálta el. A kérelmek irodalmi művek könyvként 
történő kiadására irányultak (Szent-Györgyi Albert, Baktay Ervin, 
Gönczi Ferencz, Ybl Miklós, Csicsáky Jenő). 

Voluntary register of works

Works and performances fall under the scope of the Copyright Act 
may be entered into the voluntary register of works by HIPO upon 
request of the author or the holder of rights related to copyright. 
Since the introduction of the service in 2006, HIPO has entered a 
total of 3,694 works into the voluntary register. In 2014, HIPO 
received 715 requests for entering works into the voluntary 
register of works; the number of requests augmented by more 
than 12% compared to the previous year. The growing trend of 
requests for entry into the register is presumably connected with 
the intensifying of the fight against counterfeiting and piracy as 
well as of awareness raising.

Licensing the use of orphan works

In 2014, five applications were filed for granting licenses for the 
use of orphan works and all of them were granted by HIPO. The 
applications requested the publication of literary works as books 
(Albert Szent-Györgyi, Ervin Baktay, Ferencz Gönczi, Miklós Ybl and 
Jenő Csicsáky).
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A hivatal 2014-ben is aktív szerepet vállalt a jogszabálytervezetek 
szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezéseinek a kidolgozásában. 

Az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 
2012/28/EU irányelv átültetését szolgáló kormányrendelet ről 
szóló előterjesztést a hivatal dolgozta ki, ennek nyomán született 
meg az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 
138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet.

A Jedlik-tervnek megfelelően 2014-ben szükségessé vált a hiva-
tal által szervezett iparjogvédelmi tanfolyamok és képzések szer
zői jogi kurzusokkal történő kiegészítése. A − 2015. január 
30-án hatályba lépő − szellemitulajdon-védelmi képesítésekről 
szóló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet újraszabályozza az SZTNH ál-
tal szervezett tanfolyamokat, valamint az ezeken megszerezhető 
képesítéseket. 

A jogalkotási feladatok egyik elemét jelentette a szellemi tulaj-
donra vonatkozó jogszabályok modernizációs módosításának 
előkészítése.  Ennek egyik eredménye, hogy lehetővé vált a nem
zet  közi szabadalmi beje lentéseknek az SZTNHhoz mint átvevő
hivatalhoz elektronikus úton történő benyújtása is.

A hivatal közreműködött − az Országgyűlés által 2014. novem
ber 25én elfogadott − tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény előkészítő munkáiban.

The Office took an active part in drafting the provisions of  legislation 
related to intellectual property also in 2014. 

The draft of the Government Decree on the transposition of 
 Directive 2012/28 EU on certain permitted uses of orphan works 
was prepared by the Office, in the wake thereof Government 
 Decree 138/2014. (IV. 30.) on the detailed rules related to the 
licensing of certain use of orphan works was prepared.

In harmony with the Jedlik Plan, it became necessary in 2014 
to complement the industrial property courses and trainings 
 organised by HIPO with courses on copyright. Decree 1/2015 
(I.22.) IM on intellectual property qualifications – to enter into force 
on 30 January 2015 – re-regulates the courses organised by HIPO 
and the qualifications that can be obtained.

One of the elements of the legislative tasks was the amendment  of 
the legislation on intellectual property with modernizing  purposes. 
As a result, it also became possible to file international patent 
 applications with HIPO as Receiving Office in electronic way.

HIPO contributed to the preparatory work of Act LXXVI of 2014 on 
scientific research, development and innovation (adopted by the 
Parliament on 25 November 2014).
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http://www.sztnh.gov.hu/English/jogforras/100_2009.pdf
http://www.sztnh.gov.hu/English/jogforras/100_2009.pdf
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Jedlik-terv

A szellemi tulajdonnal, azaz a tudományos, műszaki és inno-
vációs, illetve kulturális és művészeti értékeinkkel való felelős 
gazdálkodást helyezte a középpontjába a Jedlik-terv, amely az 
első ilyen átfogó kormányzati stratégia Magyarországon. 
A 2013–2016. időszakra szóló dokumentum a szellemi tulajdon 
védelme területén megvalósítandó középtávú célkitűzéseket a 
következő négy fő pillérbe rendezi: 

A) iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért; 
B) szerzői joggal a kreatív iparágak és a kultúra fellendítéséért; 
C) a nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák szolgálata     
    a szellemi tulajdon eszköztárával; 
D) a szellemi tulajdoni intézményi teljesítőképesség fokozása. 

A 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozatban megjelent stratégiai 
dokumentum a négy pillér mentén több mint negyven cselekvési 
irányt jelölt meg, és százat is meghaladó számú intézkedést írt elő. 
A hivatal a Jedlik-terv célkitűzéseinek a megvalósítását 2014. évi, 
majd 2015. évi munkatervének részévé tette, ennek ered ménye-
képpen – a szakmai szervezetek bevonásával – 2014-ben is folya-
matosan dolgozott a nemzeti stratégiában nevesített intézkedések 
végrehajtásán. Eredményei beépültek a jelen összefoglaló friss 
helyzetképébe.

Már megkezdődött a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti 
stratégia, a Jedlik-terv időarányos megvalósításáról szóló köz-
benső értékelés előkészítése, amelyet az igazságügyi miniszter az 
SZTNH elnöke útján készít el és terjeszt majd a Kormány elé. 

Jedlik plan

The Jedlik Plan, which focuses on the responsible management of 
intellectual property, that is, our scientific, technical and  innovative, 
or cultural and artistic assets, is the first such comprehensive 
 government strategy in Hungary. The document for the period 
2013-2016 arranges the middle-term objectives to be realized in 
the field of intellectual property into the following four main pillars:

A) With industrial property for the rise of national economy
B) With copyright for the boom of the creative industries and  culture 
C) Serving the nation policy and certain governmental policies with 
    the tools of intellectual property
D) Enhancing the intellectual property institutional performance

The strategic document, which was published in Government 
 Decision 1666/2013 (IX. 23.), defined more than forty action lines 
and more than hundred measures to take in line with the four 
pillars. HIPO included the objectives of the Jedlik Plan into its Work 
Plans of 2014 and 2015, as a result thereof, it continuously worked 
on implementing the measures listed in the national  strategy, with 
the inclusion of professional organisations, also in 2014. Its results 
are contained in this annual report.

The preparation of the intermediate stage assessment of the 
pro-rata implementation of the Jedlik Plan has already started, 
which will be finalised and submitted to the Government by the 
Minister of Justice by way of the President of HIPO.
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Szakértői testületek

Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (ISZT) az ipar-
jogvédelmi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben 
ad szakvéleményt bíróságoknak, más hatóságoknak vagy 
felkérésre peren kívül. Tevékenységének szélesebb körű tu-
datosítása érdekében elkészült a 72 tagú testület munkáját 
bemutató ismertetőanyag, amelyet nagyszámú szervezet, 
intézmény kapott meg. 

A testülethez 2014-ben tizenöt megkeresés, illetve meg-
bízás érkezett. Öt ügyben gazdasági társaságok fordultak 
a testülethez, hat esetben a bíróságok, négy esetben a 
nyomozó hatóságok keresték meg.

A jogalkalmazói gyakorlat alakulását jelentős mértékben 
befolyásoló szakértői véleményeket az Iparjogvédelmi és 
Szerzői Jogi Szemle 2014. augusztusi számában hozta nyil-
vánosságra a testület. E szakértői vélemények a know-how 
védelmére, valamint a formatervezési minták oltalmára 
vonatkoztak. A testület 2014. október 1-jén hatályba lé-
pett, módosított ügyrendje a Szabadalmi Közlöny és Véd-
jegyértesítő 2014. októberi számában jelent meg.

Expert bodies

Body of Experts on Industrial Property

The Body of Experts on Industrial Property gives expert 
opinions to courts, other authorities, or on request out of 
court on issues arising in industrial property legal disputes. To 
raise awareness of its activities in the public, an  information 
 material was prepared on the work of the 72-member-strong 
Body of Experts, which was sent to a large number of 
 organisations and institutions. 

The Body of Experts received fifteen requests or  assignments 
in 2014. In five cases companies and in six cases courts 
turned to the Body of Experts, in four cases investigating 
 authorities did so.

The Body of Experts published its expert opinions having 
considerable influence on legal practice in the August 2014 
issue of the Industrial Property and Copyright Review. These 
expert opinions related to the protection of know-how and 
designs. The amended rules of procedure of the Body of 
Experts, which entered into force on 1 October 2014, were 
published in the October 2014 issue of the Gazette of Patents 
and Trademarks.
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Szerzői Jogi Szakértő Testület

A Szerzői Jogi Szakértő Testület (SZJSZT) immáron 130 
éve teljesített feladata, hogy szerzői jogi jogvitás ügyekben 
felmerülő szakkérdésekben a bíróságoknak és más hatóságok-
nak, továbbá peren kívüli megbízás alapján a felhasználási jog 
gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben szakvéleményt adjon. 
A testület létszáma 2014 végén 173 fő volt.

Összesen 47 szakvéleményadásra irányuló felkérés, kirendelés, 
illetve árajánlatkérés érkezett a testülethez. Ezek elkészítésé-
ben 60 szakértő vett részt. 22 ügyben bíróságok (járásbíróságok, 
törvényszékek), 4 ügyben nyomozó hatóságok és más hatóságok 
kirendelése alapján, 12 ügyben megbízás alapján (ügyvédi irodák, 
közintézmények és gazdasági társaságok) készültek szakértői 
vélemények. A szerzői és kapcsolódó jogok széles körét átfogó do-
kumentumok leggyakrabban az irodalmi művekkel és a számító-
gépi programalkotással foglalkoztak, valamint összetettebb, több 
műfajt is érintő kérdésekre adtak választ.

A testület fennállásának 130 éves évfordulója kapcsán ünne-
pé lyes könyvbemutató keretében jelent meg „A szerzői jog 
gyakor lati kérdései – Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület 
szakvéleményeiből (2010–2013) fennállásának 130. év for duló
ja alkalmából” című kötet, amely  6  tanulmányt és 30 szak
véleményt tartalmaz.

A szakértők kisebb munkacsoportokat alakítottak az Európai 
Bizottság által Licensing Europe névvel meghirdetett reform-
kezdeményezésekhez és konzultációkhoz kapcsolódó magyar vizs-
gálatok elvégzésére az audiovizuális művekhez való hozzáférés, az 
üreshordozó-díj, a felhasználók által generált tartalom, a tarta-
lom országhatárokon átnyúló átvitele, valamint a jogérvényesítés 
témájában. Az elemző anyagokat az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 
Szemle publikálta, és hozzáférhetőek a honlapon is. 

Body of Experts on Copyright

The task of the Body of Experts on Copyright fulfilled for 
as many as 130 years is to give expert opinions on issues 
 arising in copyright legal disputes to courts of justice and other 
 authorities, or on request out of court those on the practice of 
the right of use. The number of experts of the body was 173 at 
the end of 2014.

The Body of Experts received a total of 47 requests and orders 
for giving expert opinions or requests for quotation. 60 experts 
 participated in forming them. In 22 cases expert opinions were 
 given upon the order of courts, in 4 cases investigating  authorities 
and other authorities, in 12 cases on assignment (law firms,  public 
institutions and companies). The documents relating to a wide 
 spectrum of copyright and related rights most often responded to 
questions regarding literary works and computer programs, as well 
as more complex questions covering several fields.

On the occasion of the 130th anniversary of the Body of Experts on 
Copyright, a festive book launch presented the volume, entitled 
Practical issues of copyright – A selection from the expert opinions 
of the Body of Experts on Copyright (20102013) on the occasion 
of the 130th anniversary of its establishment, which contained 6 
studies and 30 expert opinions.

The experts formed smaller working groups in order to  conduct 
the Hungarian studies related to the reform initiatives and 
 consultations, announced by the European Commission under 
the name of Licencing Europe. The working groups examined 
the following fields: access to audiovisual works, fees for blank 
data carriers, contents generated by users, cross-border transfer 
of contents and enforcement. The studies were published in the 
Industrial Property and Copyright Review and are accessible on 
HIPO’s website as well.
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa (SZTNT) a hivatal 
elnökének szakmai tanácsadó és véleményező testülete, 
amelynek három évre kinevezett tagjai a szellemi tulajdon 
védelmével kapcsolatos személyes és testületi tanácsaikkal, 
véleményükkel támogatják az elnököt feladatai ellátásában. 
Az SZTNH elnökének felkérésére véleményezik a szellemi tu-
lajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, 
stratégiai elképzelések, hazai jogszabályok és uniós jogi ak-
tusok, nemzetközi szerződések) tervezetét. 

2002 óta negyedik alkalommal végezte el a hivatal és a testület a 
magyar országi szerzői jogi ágazatok gazdasági súlyára vonatkozó 
vizsgálatot, amely a kreatív ágazatok növekvő nemzetgazdasági 
húzószerepére hívja fel ismét a szakmai döntéshozók figyelmét. 
A Központi Statisztikai Hivatallal (KSH) kötött együttműködés 
alapján született eredményeket a 2014 júliusában „A szerzői jogi 
ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 4.” címmel megjelent 
tanulmánykötet tartalmazza, amely a 2011. tárgyévre vonatkozó 
adatokat dolgozta fel. 

Az elemzés szerint a szerzői jogi ágazatok teljesítményük és 
a foglalkoztatáshoz történő hozzájárulásuk alapján továbbra is 
jelentős súlyt képviselnek a magyar nemzetgazdaságban.  A gaz-
dasági válság kedvezőtlen hatásai folytán teljesítményük ugyan 
visszaesett, de a többi ágazatnál kisebb mértékben. A vizsgált 
évben a hazai GDP-ből való részesedésük közel 8% volt, azaz 
1800 milliárd Ft-tal gyarapították a nemzetgazdaság teljesít-
ményét. A kreatív ágazatokban alkalmazásban állók a foglalkoz-
tatottak 7,4%-át képviselték, azaz megközelítőleg 270  ezer 
munkavállalót jelentettek.

National Intellectual Property Council

The National Intellectual Property Council is an advisory and 
opinion-giving body of HIPO’s President, the members  thereof, 
appointed for a three-year term, support the President in 
 performing his tasks with their personal and corporate (as a 
body) advice and opinions on intellectual property  protection. 
Upon request of the President, they give their opinion on 
the drafts of comprehensive measures (programs, strategic 
plans, national and European Union legislation, international 
 agreements) concerning the protection of intellectual property.

Since 2002 it was for the fourth time in 2014 that HIPO  conducted 
a survey on the economic contribution of copyrightbased 
 industries in Hungary, which drew the attention of  professional 
decision-makers again to the intensifying driving role of the 
 creative industries in the national economy. The data, acquired 
in the framework of the cooperation agreement concluded with 
the Hungarian Central Statistical Office, are contained in the study, 
 entitled, “The economic contribution of copyrightbased industries 
in Hungary 4”, published in July 2014, which processes the data 
of the year 2011.

The finding of the survey is that the copyrightbased industries 
with their performance and contribution to employment  continue 
to provide a considerable input in the Hungarian  national  economy. 
Although, in the wake of the economic crisis there was a setback 
in their performance, it was less in volume than in the case of 
other industries. In the year under review, their share in the GDP 
was almost 8%, that is, they increased the national  economy’s 
 performance by HUF 1,800 billion. In 2011 the number of 
 employees  was almost 270,000 in the creative industries. It 
means they represent 7.4% of all those in employment.
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A nemzetközi együttműködést a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(World Intellectual Property Organization, WIPO) keretében folyó 
nem zetközi szakmai tevékenység, az Európai Szabadalmi Egyez-
ményből és az euró pai uniós tagságból fakadó tagállami jogok 
gyakor lása, kötelezettségek ellátása, valamint a regionális és bi-
laterális szellemitulajdon-védelmi együttműködés határozta meg. 
Két nemzetközi területen – az Európai Sza ba dalmi Bíróság (ESZB) 
budapesti Bíróképző Központja és a Visegrádi Szabadalmi Intézet 
(VSZI) terén – fontos fejlemények történtek 2014-ben.

Egységes hatályú európai szabadalom

Az európai szabadalmi rendszer reformja két egymással össze-
függő területen zajlik: egyrészt az ESZB létrejöttét, másrészt egy 
új, egységes hatályú európai szabadalmi oltalom megteremtését 
is jelenti. 2014-ben tovább folytatódott a 2012 végén elfogadott 
 „szabadalmi csomag” rendeleteinek, valamint a 2013 elején 
aláírt, az ESZB létrehozására irányuló megállapodás hatályba-
lépését megelőző feladatoknak a végrehajtása. 

Az európai szabadalmi reform egyik pillérét képező ESZB-megál-
lapodást 25 EU-tagállam írta alá 2013 februárjában. A megálla-
podás a benne részes EU-tagállamok nemzeti bíróságainak egyes 
feladatait átvevő közös, nemzetközi bírósági szervezetet hoz létre 
mind az egységes hatályú, mind a „hagyományos” európai szaba-
dalmakkal összefüggő jogviták rendezésére. A bíróság a helyi 
(vagy regionális) divíziókból és a Párizsban, Münchenben és 
Londonban felállítandó központi divízióból álló elsőfokú bíróság
ból, valamint a luxemburgi fellebbviteli fórumból tevődik össze, és 
kizárólagos hatáskörébe tartoznak majd az európai szabadalmak 
bitorlásával és érvényességével kapcsolatos ügyek.

The international cooperation was characterised by the  professional 
activity performed within the framework of the World  Intellectual 
Property Organization (WIPO), the exercise of Member State’s 
rights and fulfilment of obligations arising from the membership of 
the  European Patent Convention and the European Union, and the 
 regional and bilateral cooperation on intellectual property.  Important 
developments occurred in two international fields in 2014: the 
 training centre for judges of the Unified Patent Court (UPC) in 
 Budapest and the Visegrad Patent Institue (VPI).

European patent with unitary effect

The reform of the European patent system goes on two connected 
fields: it means on the one hand the establishment of the UPC, on 
the other hand the creation of a new European patent with unitary 
effect. The execution of the regulations of the “patent package”, 
adopted at the end of 2012, and the tasks preceding the entry into 
force of the agreement for establishing the UPC, concluded at the 
beginning of 2013, continued in 2014.

The Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement), which 
is one of the pillars of the European patent reform, was signed by 
25 EU member states in February 2013. The UPC Agreement has 
established a common international judicial institution taking over 
certain tasks of the national courts of the participating EU member 
states in order to settle legal disputes related to both  European 
patents with unitary effect and “traditional” European patents. The 
Court is made up of a court of first instance  comprising of  local 
(or regional) divisions and central divisions to be set up in Paris, 
 Munich and London, and the appellation forum in  Luxembourg, 
and will have exclusive competence over cases related to 
 infringement and validity of European patents.
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2014 októberében a horvát, a magyar és a szlovén igazságügyi 
tárcák elvi egyezségre jutottak arról, hogy országaik az ESZB 
rendszerében működő közös regionális divíziót hoznak létre 
 budapesti székhellyel.

A hivatal felkérésére elkészült a PricewaterhouseCoopers Magyar-
ország Kft. (PwC) tanulmánya „Összefoglaló hatástanulmány az 
egységes hatályú európai szabadalmi rendszer magyarországi 
hatásairól” címmel, amely korszerű és megalapozott hatásvizsgálati 
módszertan alkalmazásával mutatja be az új jogintézmények beve ze-
tésétől várható magyarországi hatásokat.

Az ESZB-megállapodás aláírását követően a tagállamok egy 
Előkészítő  Bizottságot (Preparatory Committee) hoztak létre a 
legsürgősebb előkészítő feladatok ellátása érdekében. A bizottság 
nyilvános konzultációra bocsátotta az Eljárási Szabályzat tervezetét. 
Az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ)  Igazgatótanácsának 
 Albizottsága (Select Committee) folytatta a korábban megkezdett, 
az egységes hatályú európai szabadalmakra vonatkozó, az Európai 
Szabadalmi Hivatal (ESZH) által alkalmazandó, végrehajtási jel-
legű szabályok tárgyalását, aminek eredményeként a végre hajtási 
szabályo kat – a pénzügyi tárgyú 25. szabály kivételével – elvi 
jóváhagyással nyug tázta. A fenntartási díjak tekintetében tovább 
folytatódnak a tárgyalások. 

Az ESZB létrehozása során az egyik legsürgősebb feladat a jövendő 
ESZB-bírák felkészítésének a megszervezése, különös figye lem-
mel az alacsony szabadalmi ügyszámmal rendelkező tagállamok-
ból érkező bírák felzárkóztatására is. Az európai szabadalmi 
reformot megvalósító tárgyalások  e gyik hazai vonatkozású ered-
ménye, hogy Budapest ad otthont az ESZB Bíróképző Központ
jának. A Bíróképző Központ az ESZB bíráinak és bírójelöltjeinek 
képzését és továbbképzését koordináló irodaként működik.

Az ESZB Bíróképző Központjának megnyitása alkalmából 2014. 
március 13–14. között Budapesten nemzetközi konferenciát tar-
tottak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az ESZH és 
a SZTNH közös szervezésében. A rendezvényen hazai és nemzet-
közi kiválóságok tartottak előadást. A konferenciát Navracsics 
 Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter nyitotta meg. Beszé-
det mondott Cséfalvay Zoltán parlamenti és gazdaságstratégiáért 
felelős államtitkár, Benoît Battistelli, az Európai Szabadalmi 
 Hivatal elnöke, António Campinos, a Belső Piaci Harmonizációs 

In October 2014 the ministries of justice of Croatia, Hungary and 
Slovenia agreed in principle on establishing a common regional 
division in Budapest, operating under the system of the UPC.

Upon the request of HIPO, PricewaterhouseCoopers Hungary Ltd. 
prepared a study entitled “Summary impact study on the impacts 
of the European unitary patent system o Hungary”, which  presents 
the impacts expected from the implementation of the new  legal 
institutions in Hungary, by using modern and well-grounded 
 methods of impact assessment.

Following the conclusion of the UPC Agreement the member states 
established a Preparatory Committee in order to deal with the most 
urgent preparatory tasks. The Preparatory Committee responsible 
for the preparation of the operation of the UPC put the draft Rules 
of Procedure to public consultation. The Select Committee of the 
Administrative Council of the European Patent Organisation (EPOrg) 
continued the negotiations on implementing rules concerning the 
European patents with unitary effect, to be applied by the  European 
Patent Office (EPO). As a result, the implementing rules were 
 principally approved by the Select Committee, except for Rule 25 
on financial matters. Negotiations on the renewal fees will continue.

In the course of establishing the UPC one of the most urgent 
tasks is to organise the training of future judges of the court, with 
special attention to the training of judges coming from  member 
states which have small amount of patent cases. One of the 
results related to Hungary of the negotiations on the European 
patent reform is that the Training Centre for the judges of the 
UPC is located in Budapest. The Training Centre operates as an 
office coordinating the education and training of judges and 
candidatejudges of the UPC.

An international conference – organised jointly by the Ministry of 
Public Administration and Justice, the EPO and the HIPO – was held 
in Budapest on the occasion of the inauguration of the  Training 
Centre of the UPC in Budapest. The conference was opened by 
Tibor Navracsics, Minister of Public Administration and Justice. 
Keynote speeches were delivered by Zoltán Cséfalvay, Minister of 
State for Economic Strategy, by Benoît Battistelli, President of the 
European Patent Office (EPO), by António Campinos, President of 
the Office for Harmonisation in the Internal Market and by Olivér 
Várhelyi, Human Resources and Training Group Co-ordinator of the 
Preparatory Committee. Presentations were also held by the heads 
of institutions performing education on intellectual property.
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Hivatal elnöke, Várhelyi Olivér, az Egységes Szabadalmi Bíróság 
működésével foglalkozó Előkészítő Bizottság Személyügyi és Kép zési 
Munkacsoportjának vezetője, valamint előadást tartottak a szellemi-
tulajdon-védelmi képzéssel foglalkozó intézmények vezetői. 

A hivatal kiemelkedő szakmai támogatást nyújtott a budapesti szék-
helyű Bíróképző Központ felállításához és a szervezéshez. A leendő 
bírák képzése a 2015. február 23-án tartott ünnepélyes meg-
nyitóval és a február 23–27. között tartott első képzési modullal 
vette kezdetét. Az egyhetes képzésen a bírójelöltek első, tizenkilenc 
fős csoportja az ESZH szakembereinek és neves európai szabadal-
mi jogászoknak a segítségével részesült magas szintű képzésben. 
A második képzési modult 2015. április 20–24. között tartják meg. 
A kiválasztásnál prioritást élveztek azok a jelöltek, akik elmaradó 
kapacitású szerződő államból jelentkeztek.

Visegrádi Szabadalmi Együttműködés

2014-ben is kiemelt feladatot jelentett a visegrádi tagországok 
által létrehozandó regionális PCThatóság, a budapesti szék
helyű Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) alapítására irányuló 
kezdeményezés előmozdítása. A visegrádi „négyek” által felkarolt 
kezdeményezés még 2013 októberében nyert – miniszterelnöki 
felhatalmazáson alapuló − elnöki szintű megerősítést a VSZI létre-
hozatalára irányuló szándéknyilatkozat aláírásával.

A VSZI létrehozásának fő célja, hogy a részt vevő országok és 
egyes szomszédos államok feltalálói és vállalkozásai számára 
az eddigieknél előnyösebb feltételekkel tegye lehetővé a WIPO 
által igazgatott, a világ 148 országára kiterjedő Szabadalmi 
Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) 
rendszerének igénybevételét, a globális szaba dalmi rendszerbe 
történő bekapcso lódást. Működésétől az innováció és a kreativitás 
előmozdítása és serkentése várható, továbbá elősegíti a gazdasá-
gi növekedést, és javítja a versenyképességet a közép- és kelet- 
európai régióban. Lehetőség lesz arra is, hogy a részt vevő országok 
szaba dalmi bejelentői anyanyelvükön indítsák meg a nemzetközi 
szabadalmi bejelentést, illetve az eljárás során felmerülő kérdé-
seikre is anyanyelvükön kapjanak választ. Az oltalomképességre 
vonatkozó „visegrádi” kutatási és vizsgálati jelentések (az igénybe 
vehető díjkedvezmények révén) költséghatékonyabbak is lesznek a 
nemzetközi jogszerzés területén.

HIPO gave significant professional support to the establishment 
and organisation of the training centre for judges in Budapest. 

The training of future UPC judges started upon the ceremonial 
opening held on 23 February 2015. During the one-week high 
 level training the first group of 19 candidate-judges received 
 training from the experts of the EPO and well-known European 
patent lawyers. The second training module will be held between 
20 and 24 April 2015. In the selection procedure those candidates 
enjoyed priority, who had sent their applications from contracting 
states with smaller capacity.

Patent cooperation of the Visegrad Countries

The initiative for the establishment of a regional PCT authority to 
be set up by the Visegrad countries, the Visegrad Patent Institute 
(VPI) with a seat in Budapest, was a task of high importance in 
2014. The initiative of the four Visegrad countries was confirmed 
– based on the authorisation by the Prime Ministers – in October 
2013 when the presidents of the IP offices concerned concluded a 
declaration of intent for the establishment of the VPI.

The principal aim of the establishment of the VPI is to offer for 
the inventors and enterprises of the participating and  certain 
 neighbouring countries the use of the system of the Patent 
 Cooperation Treaty (PCT), managed by WIPO and extending to 
148 countries and to join the global paten system under more 
 advantageous conditions. It is expected that the VPI will  encourage 
and stimulate innovation and creativity, in addition it will  facilitate 
the economic growth and will improve competitiveness in  Central 
and Eastern Europe. It will also be possible that the patent 
 applicants of the participating countries file international patent 
applications in their mother language, and their questions arising 
during the process can be answered in their mother tongue. The 
search and examination reports of the VPI related to patentability 
(due to the available fee discounts) will be more cost effective.
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A VSZI kormányközi szervezetként jön létre, és ekként kezdeményezi 
a megfelelő szakmai fórumoknál a nemzetközi kutatási és elő-
vizsgálati szervként történő kijelölését.

A visegrádi államok 2014 során véglegesítették a Visegrádi Szaba
dalmi Intézetről szóló megállapodás szövegét, továbbá jelentős 
előrehaladást értek el a WIPO-nál benyújtandó, PCT-hatósággá 
történő kinevezés iránti kérelem tartalmát illetően. Ennek kereté-
ben az SZTNH képviselte a négy visegrádi társhivatal érdekeit a 
WIPO PCT-munkacsoportjának ülésén, vala mint ellátta a PCT-
hatóságként történő kijelölés érdekében a WIPO-hoz benyújtandó 
kérelem szövegének gondozását. A visegrádi négyek országainak 
miniszterelnökei, valamint Svájc államfője 2014. december 9-én 
Pozsonyban tartott csúcsértekezletén is a tárgyalások témája 
között szerepelt támogatólag a VSZI létrehozásának az ügye. 

Az intenzív nemzetközi tárgyalások eredményeként a visegrá-
di országok iparjogvédelmi hatóságainak vezetői 2015. február 
26-án Pozsonyban aláírták azt a nemzetközi megállapodást, 
amelynek keretében budapesti  központtal létrejön a Visegrádi 
Szabadalmi Intézet. A megállapodást magyar részről Bendzsel 
Miklós, az SZTNH elnöke látta el kézjegyével.

A hivatal az induláskor – 2014. január 6-án – csatlakozott 
a Global Patent Prosecution Highway (GPPH) elnevezésű 
projekt hez. A  részt vevő hivatalok elfogadják egymás pozitív 
szabadalmaz hatósági véleményeit, amelyek alapján gyorsított 
eljárásban megadhatóvá válnak az egyes hiva talokban az azo-
nos elsőbbséggel rendelkező, különböző hivatalokban benyújtott 
szabadalmi bejelentések. A nemzetközi együttműködés célja, 
hogy lehetővé tegye a szabadalmi hivatalok közötti közvetlen 
infor mációcserét és felgyorsítsa a szabadalomengedélyezési el
járást. A szaba dalmi bejelentő igényelheti a gyorsított elbírálást 
az együttműködésben részt vevő bármelyik hivatalnál abban az 
esetben, ha a 19 hivatal bármelyikében szabadalomképesnek 
találták a szabadalmi leírás igénypontjait.

The VPI has been created as an intergovernmental organisation and 
will apply at appropriate professional fora for the appointment as an 
international searching and preliminary examining authority.

In 2014 the Visegrad countries finalised the text of the Agreement 
on the Visegrad Patent Institute, moreover they made progress 
concerning the content of the application to be submitted to WIPO 
for appointment as a PCT authority. HIPO represented the interests 
of the four IP offices of the Visegrad countries at the 2014 June 
meeting of the PCT Working Group of WIPO, and prepared the text 
of the application. The issue of the VPI was included in the topics 
and was supported at the Summit of Prime Ministers of the 
Visegrad countries and the Head of State of Switzerland held in 
Bratislava on 9 December 2014.

As a result of intensive international negotiations, on 26 February 
2015 in Bratislava, the presidents of the industrial property offices 
of the Visegrad countries concluded an international agreement, 
which established the Visegrad Patent Institute with a seat in 
Budapest. On behalf of Hungary Miklós Bendzsel, President of 
the HIPO, signed the agreement.

HIPO joined the project Global Patent Prosecution Highway 
(GPPH) on 6 January 2014. The participating offices  accept 
each other’s positive opinions on patentability, so patent 
 applications with the same priority date, filed at different offices 
can be granted at each office in an accelerated procedure. 
The aim of the international cooperation is to ensure the direct 
 information exchange among patent offices and to speed up 
the  patent granting procedure. Patent applicants may request 
the  accelerated procedure at any of the participating offices if 
the claims of the patent description was found patentable at any 
of the 19 offices.

8
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Hungary’s success in IP diplomacy is that Miklós Bendzsel, 
 President of the HIPO, continues to hold the position of 
Vice-Chairman of the Administrative Council of the  European  
Patent Organisation for a three-year term as from 2014, 
 f ollowed by his unanimous re-election in 2013.

Mihály Ficsor, Vice-President of the HIPO was re- elected 
as Chair of the Administrative Board of the Office for 
 Harmonisation in the Internal Market (OHIM)  in  November 
2013, his mandate is for three years, commencing on 
1    January 2015. An additional important result is that 
 Mihály Ficsor was the Chair of WIPO’s Working Group on the 
 Development of the  Lisbon system (Appellations of  Origin), 
 as well as of the meeting of the Preparatory Committee of 
the Diplomatic Conference for the Adoption of a Revised 
Lisbon Agreement. 

Imre Gonda, Deputy Head of HIPO’s Trade Mark, Model and 
Design Department was re-elected as Vice Chair of the 31st 

and 32nd sessions of WIPO’s Standing Committee on the 
Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
 I ndications (SCT). 

Miklós Bendzsel, was re-elected as Vice Chair of the 
 Executive Committee of the Berne Union at the 54th series 
of meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO.

Gábor Németh, Head of HIPO’s Innovation Department was 
appointed member of the Supervisory Board at the 141st 
meeting of the Administrative Council of the European Patent 
Academy (EPA).

Szakdiplomáciai siker, hogy Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke 
2013. évi, egyhangú újraválasztását követően 2014-től újabb 
hároméves idő tartamra továbbra is ellátja az E urópai Szabadal-
mi Szervezet Igaz gatótanácsa elnökhelyettesi pozícióját.

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) Igazgató tanácsa 
2013 novem berében ismét Ficsor Mihályt, az SZTNH elnök-
helyettesét választotta meg elnökéül, akinek megbízatá-
sa 2014. január 1-jétől kezdődően ugyancsak három évre 
szól. További fontos eredmény, hogy újfent Ficsor Mihály 
elnökölte a WIPO keretében az eredetmegjelölések nemzet-
közi oltalmáról szóló Lisszaboni Megállapodás fejlesz-
tésére létrejött munkacsoport üléseit, vala mint az e megál-
lapodás revíziója céljából létrehozott Diplomáciai Értekezlet 
Előkészítő  Bizottságának ülését is.

A Védjegyek, Ipari Minták és Földrajzi Árujelzők Jogi Oltal-
mával Foglalkozó Állandó Bizottság (SCT) 31. és 32. 
ülésszakán pedig Gonda Imrét, a hivatal Védjegy- és Minta-
oltalmi Fő osztályának főosztályvezető-helyettesét válasz-
tották ismételten a levezető elnök helyettesének. 

További jelentős fejlemény, hogy a WIPO 54. közgyűlés-
sorozata alkal mával Bendzsel Miklóst a Berni Unió Végre-
hajtó Bizott ságának alelnökévé újraválasztották. 

Fontos eredmény, hogy az Európai Szabadalmi Szervezet 
Igaz gató tanácsa 2014 októberében megtartott 141. ülésén 
Németh Gábort, az SZTNH Innovációs és Koordinációs 
Főosztályának vezetőjét az Európai Szabadalmi Akadémia 
felügyelőbizottsága tagjává nevezte ki.
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Sokrétű szolgáltatásból, ügyfélszolgálati, információszolgáltatási, 
tájékoztatási és oktatási programból választhatnak a szellemitulaj-
don-védelem kérdései iránt érdeklődő szakmai partnerek és ügy-
felek. A hivatal ezekkel is javította a hazai iparjogvédelmi és szerzői 
jogi kultúra tudatossági, tájékozódási és képzettségi feltételeit.

Vállalkozói tudatosságfejlesztés

Kiemelt célkitűzés a vállalkozások – különösen a kis- és közép-
vállalkozások – iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapí-
tása, szellemitulajdon-védelmi tudatosságuk előmozdítása. E réteg 
esetében fontos, hogy ne csak egyetlen budapesti hely színen 
legyen lehetőség személyes konzultációra, hanem helyben, saját 
régiójukban is találjanak a vállalkozók egy-egy információs pontot 
vagy rendezvényt, ahol tájékoztatást kaphatnak. Ennek jegyében 
2014-ben tovább bővültek a partnerkapcsolatok. Már 16 megyei, 
városi kereskedelmi és iparkamarával, 6 PATLIBközponttal, 
7 regionális innovációs ügynökséggel és 2 szakmai szervezettel 
(HITA, SEED) működött együtt a hivatal a szakmai tudatosságot 
növelő programok kapcsán.

A vállalkozások iparjogvédelmi ismereteit fejlesztő VIVACE program 
keretében 18 budapesti és vidéki tudatosságnövelő rendezvény 
előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában volt közre
működő a hivatal. A program finanszírozása meghatározó részben 
a BPHH és az ESZH programjainak segítségével, illetve az Európai 
Bizottság által támogatott IPorta projekt forrásaiból valósult meg.

Kérdőíves felmérés készült a hazai kis- és középvállalkozások 
iparjogvédelmi tudatosságáról a Magyar Kereskedelmi és 
Ipar kamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének 
(GVI) bevo násával, a 2005-ben és 2009-ben már vizsgált 
vállalkozói réteg körében. A 435 válasz szerint a szellemi-
tulajdon-védelmi ismeretek szintje ugyan javult, de az 
iparjogvédelmi rendszerek használata csökkent, ami 
előrevetíti − a Jedlik-tervvel összhangban − a szolgáltatás-
fejlesztés fontosságát.

The partners and customers of HIPO, who are interested in 
 intellectual property, can choose from a variety of services  or 
programs of customer service, information provision and education. 
Through these tools HIPO improved the conditions of awareness, 
information provision and education of industrial property and 
copyright culture in Hungary.

Improving awareness of enterprises

The enlargement of knowledge on industrial property and  copyright, 
the improvement of awareness on intellectual property of  enterprises 
– especially small and medium sized enterprises  (SMEs) – are 
 objectives of high importance. In case of these  parties it is  essential 
that they can have personal consultation not only at the  head quarters 
in Budapest but they also can find information points or events close 
to them, in their regions, where they can receive information. In 
this spirit, the relations with partners  continued to  enlarge in 2014. 
HIPO cooperated with 16 chambers  of  commerce and  industry 
in counties and towns, 6 PATLIB  centres, 7  regional  innovation 
agencies and 2 professional  organisations (HITA, SEED) in 
 programs related to awareness raising.
 
In the framework of the VIVACE program improving the knowledge 
on industrial property of enterprises HIPO participated in the 
preparation, organisation and accomplishment of 18 events on 
awareness raising in and outside Budapest. The program was 
financed mainly by the projects of OHIM and EPO and from the 
sources of IPorta project supported by the European Commission.

A survey questionnaire was prepared on the awareness on 
industrial property of Hungarian SMEs with the involvement 
of the Institute for Economic and Enterprise Research of the 
Hungarian Chamber of Commerce and Industry, in respect of 
the circle of enterprises already observed in 2005 and 2009. 
According to 435 answers, although the level of knowledge 
on intellectual property has become better but the use of 
industrial property systems has declined, which draws 
the attention – in compliance with the Jedlik Plan – to the 
 importance of the development of services.
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Ügyfélszolgálat

Rekordmennyiségű, 25 514 megkeresést fogadott a hivatali ügy
félszolgálat. Ezzel a teljes ügyfélforgalom 14%-kal haladta meg az 
előző évit. Az információkérések jelentős része tovább ra is telefonon 
keresztül történt: a több mint 10 600 telefonos megkeresés 15%-os 
növekedést mutat. A személyes (több mint 5600) és a faxon vagy 
levélben (461) történő megkeresések száma egyaránt 14%-kal 
csökkent, míg az e-mailes megkeresések száma (1527) az előző 
évivel azonos szintű. Növekvő számban érdeklődtek az ügyfelek pub-
likus iparjogvédelmi adatok iránt: 5059 esetben a megkeresés adat
bázisból történő tájékoztatás igénybevételére irányult, ami több 
mint a kétszerese az előző évi hasonló jellegű megkereséseknek. 
A publikus adatok iránt érdeklődő ügyfeleknek a tájékoztatás része-
ként lehetőségük nyílik az adatbázisok használatának részletesebb 
megismerésére, valamint az önálló használat elsajátítására.

Az információkérések – a korábbi évekhez hasonlóan – leginkább 
a védjegyek területére irányultak, 5910 megkereséssel. További 
fontos terület még a szabadalmi, valamint az általános jellegű 
információkérés: 2014ben 2351, illetve 1970 esetben fordultak 
a hivatalhoz ilyen jellegű ügyekkel kapcsolatban.

Customer service

The customer service of HIPO received a record amount¸ 25,514, 
of enquiries. The total number of enquiries exceeded the figure 
of the previous year by 14%. A large part of the requests for 
 information was received by phone: 10,600 enquiries, which is 
a 15%  increase. Both the number of enquiries in person (more 
than 5,600) and by fax or letter (461) decreased by 14%, while 
the number of enquiries by e-mail (1,527) is at the same  level 
of the previous year. The number of enquiries for public data on 
industrial property also grew: in 5,059 cases the enquiry  needed 
 information from databases, which is the double of such  enquiries 
received in the previous year. The customers  enquiring about 
 public data had the opportunity, as part of information  provision, 
to better learn the use of databases and to learn how to use them 
individually.
  
Most of the enquiries (5,910) requested information on trade 
marks, similarly to the previous years. Other important fields are 
patents and general information: in 2014 HIPO received 2,351 
and 1,970 such enquiries.
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Copyright
Egyéb 
Other

Az ügyfélszolgálat 98 hatósági megkeresést is fogadott, amelyek 
közel háromnegyede a NAV-tól érkezett, illetve a védjegyterületet 
(60 megkeresés) érintette. 

A hivatali ügyfélszolgálat tevékenységét kiegészítendő a HIPAvilon 
Nonprofit Kft. is az ügyfélkapcsolatok ápolásán dolgozik új be-
jelentők és ügyfelek megnyerése érdekében.

The customer service received 98 enquiries from other authorities, 
nearly three-quarters of them were submitted by the National Tax and 
Customs Administration and concerned trade marks (60).

HIPAvilon Nonprofit Ltd. (HIPAvilon) also takes part in the  customer 
service functions of HIPO by maintaining the relations with 
 customers in order to gain new applicants and customers.
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Az ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatások mellett 
a hazai ügyfelek térítés ellenében emelt szintű szellemitulaj don-
védelmi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. Ezek közé tartozik 
a hivatal által 2013. február 1-jével bevezetett „expressz véd jegy-
szűrés”. A térítéses szolgáltatások területén nagy segítséget jelen-
tenek a HIPAvilon szabadalom- és védjegykutatási szolgáltatásai, 
valamint a szellemivagyon-auditra, szellemivagyon-értékelésre 
vonatkozó megrendelések teljesítése. 2014-ben 85 ilyen megren-
delés érkezett az ügynökséghez.

Hivatali honlap

A hivatali honlapot 2014-ben 518 420 egyedileg azonosítható 
felhasználó 824 917 alkalommal kereste fel, és több mint 
11 millió oldalt töltött le, ami 53%-kal haladta meg az előző 
évit. (Ezekben a teljesítményekben a MFT tevékenysége 
iránti fokozott érdeklődés forgalma is testet öltött.) Új, resz-
ponzív technológián alapuló portál fejlesztése kezdődött el 
2014-ben annak érdekében, hogy a hivatal a szellemitulaj-
don-védelmi kérdésekben kevésbé járatos ügyfeleket is meg 
tudja szólítani, valamint lehetővé tegye a mobil eszközökön 
történő megjelenítést is. 
Növekvő volt az érdeklődés a Szabadalmi Közlöny és Védjegy-
értesítő iránt 2014-ben is: 3 058 530 oldalt töltöttek le a fel-
használók, ami 16%-kal több az előző évinél.
A nagyközönséghez szóló, szellemitulajdon-védelmi tudatos-
ság ot növelő honlapnak (www.szellemitulajdon.hu) 103 028 
látogatója volt.

Szellemitulajdon-védelmi képzés

Az iparjogvédelmi tanfolyamok, valamint a felsőoktatási intéz-
ményekben folyó szellemitulajdon-védelmi képzés az ismeret-
terjesztés és a tudatosságnövelés fontos hazai fóruma, mindkettő 
jelentős mértékben hozzájárul a hazai iparjogvédelmi kultúra fej-
lesz téséhez, a szakmai utánpótlás neveléséhez, valamint a tuda-
tos ság növeléséhez. Az oktatások technikai lebonyolításában köz-
reműködött a HIPAvilon is. 

A szellemitulajdonvédelmi képzések óraszáma és a képzésben 
résztvevők száma 2012 óta folyamatosan emelkedik. 2014-ben a 
képzések óraszáma 907 volt, a képzésben résztvevők száma 1991 
fő, ami 23%kal, illetve 31%kal volt magasabb az előző évinél.

In addition to the free of charge services of information provision, 
the domestic customers are offered advanced level IP services 
against payment. They include, as from 1 February 2013, “express 
trade mark filtering”. The services against payment of HIPAvilon for 
patent and trade mark search, as well as its services for IP audit 
and IP valuation are of great help. In 2014 HIPAvilon received 85 
such orders.

The website of HIPO

In 2014 the website of HIPO was visited 824,917 times by 
518,420 individually identified users and they downloaded 
more than 11 million pages, which is more by 53% than in 
the previous year. (The growing interest in the activity of the 
 Hungarian Design Council also contributed to this increase.) 
The development of a new portal based on responsive 
 technology was started in 2014 in order to reach customers 
who are less informed in IP-related matters and to make the 
website available in mobile tools.
The Gazette of Patents and Trademarks was in the centre 
of interest of users in 2014 as well: 3,058,530 pages were 
downloaded, which is more by 16% than in the previous year.
The website raising IP awareness prepared for the general 
public (www.szellemitulajdon.hu) had 103,028 visitors.

Education on intellectual property

The courses on industrial property and the education on intellectual 
property in institutions of higher education are important fora of 
education and awareness raising in Hungary. They significantly 
contributed to the improvement of the culture of industrial property, 
to the education of future IP experts and to awareness raising. 
HIPAvilon also took active part with providing technical support.

The numbers of classes of IP education and of the participants have 
been increasing since 2012. In 2014 the number of classes was 
907, the number of participants was 1,991. These figures are more 
by 23% and by 31% respectively than in the previous year.
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Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot 10 fő végzett, 56 fő fejez te be 
a középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot és tett sikeres szakvizsgát, 
a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam 49 résztvevője tett eleget 
vizsgakötelességének. A képzésben a dolgozókon kívül ügyvédi és 
szabadalmi ügyvivői irodák, felső oktatási intézmények, gyógyszer-
gyárak, más vállalkozások képviselői vettek részt. A  céltanfolya
mokon többek között a NAV munkatársai, a Magyar Tudo mányos 
Akadémia intézeteinek kutatói és a kreatív iparágak képviselői vettek 
nagyobb számban részt.

Önálló tantárgyként 11 felsőoktatási intézményben került sor 
szellemitulajdonvédelmi előadások megtartására, a vállalkozói/
műszaki/jogi/társadalom- és/vagy természettudományi ismereteket 
tartalmazó tantárgyakhoz kapcsolódva pedig 7 egyetemen oktattak 
szellemitulajdonvédelmi ismereteket.

A szellemitulajdon-védelem elearning formájú oktatása a Buda pes ti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Debreceni Egye temen, 
a Károly Róbert Főiskolán és a Szolnoki Főiskolán valósult meg.

A végzős felsőoktatási hallgatók részére kiírt − megújított − 
Ujvári János diplomadíjpályázatra 12 egyetem, illetve főiskola 39 
hallgatója jelentkezett, akik közül színvonalas munkájukkal 13an 
részesültek díjazásban. 

10 persons participated in the basic level industrial  property course, 
56 persons finished the intermediate level  industrial  property 
course and passed the final exams, moreover, 49  participants of 
the advanced level industrial property course passed the exams 
successfully. Besides the employees of HIPO, the representatives 
of law and patent attorney offices, institutions of higher  education, 
pharmaceutical companies and other  enterprises participated 
in the trainings. The courses on demand were mainly attended 
by employees of the National Tax and Customs  Administration, 
 researchers of the  institutions of the Hungarian Academy of 
 Sciences and  representatives of creative industries.

As separate subject, lectures on intellectual property were held 
in 11 institutions of higher education. Knowledge on intellectual 
property was taught at 7 universities, connected to subjects including 
knowledge on business/technology/law/social and/or natural science. 

The education of intellectual property in the form of e learning 
 was available at Budapest University of Technology and 
 Economics,   University of Debrecen, Károly Róbert University 
College and  College of Szolnok.

39 students from 12 universities and colleges applied to the – 
renewed – Ujvári János Award for diploma works announced 
for graduating students of higher education. 13 of them were 
awarded for their high level work.

A szellemitulajdon-védelem oktatása a felsőoktatási intézményekben
Education of intellectual property in institutions of higher education 

Felsőoktatási intézmény/Institution of higher education                     Szellemitulajdonvédelem oktatása/Education of intellectual property
 önálló tantárgyként más tantárgyakhoz kapcsolódva
 as separate subject attached to other subjects

Budapesti Corvinus Egyetem/Corvinus University of Budapest
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/ 
Budapest University of Technology and Economics
Eötvös Loránd Tudományegyetem/Eötvös Loránd University of Science
Miskolci Egyetem/University of Miskolc
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem/Moholy-Nagy University of Art and Design
Nyugat-magyarországi Egyetem/University of West Hungary
Óbudai Egyetem/Óbuda University
Pécsi Tudományegyetem/University of Pécs
Széchenyi István Egyetem/Széchenyi István University
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola/ University of Applied Sciences, Budapest
Nyíregyházi Főiskola/College of Nyíregyháza
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A kerettantervhez kapcsolódó komplex képzési projekt az általános 
és középiskolás korosztály, valamint az őket oktató pedagógusok 
számára tovább folytatódott. Ennek eredményeként elkészült az első 
óravázlatcsomag, ami a honlapon ingyenesen elérhető. A szellemi
t   ulajdonvédelmi ismeretek közoktatásban történő megjelenítését 
célzó  projekt részeként „Találd fel/ki/meg!” címmel kvízjátékot és 
logó  tervezési pályázatot hirdetett a hivatal középiskolások számára. 

Hatékony kommunikáció

A nyilvánosság előtti szereplések alapelve a hatékony és nyitott 
tájékoztatás, amelynek jegyében a hivatal rendszeres kapcso-
latot tart a médiumok képviselőivel. A szellemitulajdon-védelem 
témakörével kapcsolatos sajtómegjelenések száma 2014ben 
meghaladta a 790et. Az online sajtóban 142 médiumban 560 
megjelenéssel 16 millió felhasználót ért el a hivatal. A nyomta
tott sajtóban 60 médiumban 193 megjelenéssel 3,5 millió fős 
volt az olvasottság. A rádióban és a televízióban pedig 37 alka
lommal szerepelt a hivatal tíz különböző médiumban.

A fontos szellemitulajdon-védelmi rendezvényekhez kötődően szá-
mos sajtótájékoztatót, illetve sajtónyilvános eseményt szervezett 
a hivatal, többek között a Jedlik-díj átadásakor, az európai szaba-
dalmi Bíróképző Központ felállításához kapcsolódó nemzetközi 
konferencián, a szellemi tulajdon világnapja hazai rendezvényén, a 
Pannon Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás aláírása 
alkalmából, a Róth, Thék, Jungferkiállítás megnyitásakor, valamint 
a Kamilo Feher-díj átadása alkalmából.

Folytatódott 2014-ben is a hivatal és az SZTNT negyedévenként 
megjelenő közös kiadványának, az iparjogvédelmet és a szerzői 
jogot érintő információkat tartalmazó Hírlevélnek a megjelenése. 
A hivatal honlapjáról pdf-formátumban is letölthető hírlevél állandó 
címzetti köre kiterjed a hivatal együttműködő partnereire, az állam-
igazgatásra, a Magyar Országgyűlés és az Európai Parlament tag-
jaira, a szellemi tulaj don területén tevékenykedő szakemberekre, 
döntéshozókra.

The comprehensive education project attached to the curricula 
framework for the students of the primary and secondary schools 
and their teachers was continued. As a result, the first package of 
lesson plans was prepared, which is accessible free of charge on 
the website of HIPO. As part of the project for the  implementation 
of knowledge on intellectual property in public education, HIPO 
announced a quiz game and contest for designing logo entitled 
“Invent it/find it out/find it!” for secondary school students. 

Efficient communication

The principle of public appearances is the efficient and open 
 provision of information. In this spirit, HIPO keeps regular contact 
with the representatives of the media. The number of appearances 
in media, related to intellectual property, exceeded 790 in 2014. 
HIPO reached 16 million users in the online press in 142 media, 
with 560 appearances. In printed press HIPO reached 3,5 million 
readers in 60 media with 193 appearances. HIPO appeared on 
radio and on television 37 times in ten different media.

Attached to important IP-related events, HIPO organised several 
press conferences and events open to the press, for  example 
at the prize giving ceremony of the Jedlik Ányos Award, the 
 international conference held on the occasion of the inauguration 
of the training centre for judges of the Unified Patent Court, the 
Hungarian event of the World Intellectual Property Day, on the 
 occasion of the conclusion of the cooperation agreement  between 
HIPO and the Pannon University, at the opening of the Róth, 
Thék, Jungfer exhibition, and on the occasion of the prize giving 
 ceremony of the Kamilo Feher Award.

The quarterly issued Newsletter on IP, the joint publication of 
HIPO and the National Intellectual Property Council, providing 
 information on industrial property and copyright, continued to be 
published in 2014. The newsletter, downloadable in pdf format 
from the website of HIPO, is addressed mainly to the cooperating 
parties of HIPO, public administration, members of the Hungarian 
and European Parliament, experts and decision makers acting in 
the field of intellectual property.
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Szakmai, oktatási együttműködés

A hivatal számos intézménnyel alakított ki szakmai, képzési és 
egyéb együttműködést. Ezek közül a teljes kormányzati körön és a 
testületi részvételen (SZTNT, MFT, HENT) kívül a legjelentősebbek 
az alábbiak.

Szakmai együttműködés

Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Iparjogvédelmi és Szer
zői Jogi Egyesület, Magyar Védjegy Egyesület, Magyar Növény
nemesítők Egyesülete, Nemzeti Innovációs Hivatal, az Ország
gyűlés Hivatala, NOVOFER Alapítvány, Ötlet Klub 13 Egyesület, 
SEED Alapítvány, Iparművészeti Múzeum, Forster Központ – 
Magyar Építészeti Múzeum, Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 
Róth Miksa Emlékház, Szántó Kovács János Múzeum – Orosháza, 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei szervezetei, PATLIB
központok, regionális innovációs ügynökségek

Felsőoktatási együttműködés

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci 
Egyetem, MoholyNagy Művészeti Egyetem, Nyugatmagyarországi 
Egyetem, Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi 
István Egyetem, Szent István Egyetem, Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Főiskola, Nyíregyházi Főiskola

Kommunikációs együttműködés

Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap, Duna Televízió, 
Delta Alapítvány, ÉrtékTrend Kft., Gazdasági Rádió, Innoportál, 
 Innotéka, Jogtudományi Közlöny, Magyar Távirati Iroda, Médianéző 
sajtófigyelő, Mérnökkapu portál, Napi Gazdaság, Novofer Alapít
vány, Origo, Világgazdaság, Technika Műszaki Szemle, Termé szet
Tudomány Alapítvány,  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és 
lapjai, Tudományos Újságírók Klubja

Professional and educational cooperation

HIPO has established professional, educational and other  cooperation 
with several institutions. Besides the governmental circle, the boards 
and councils (the National Intellectual Property  Council, the  Hungarian 
Design Council and the National Board Against  Counterfeiting) the 
most significant ones are as follows:

Professional cooperation

Hungarian Association for Innovation, Hungarian Association for 
the Protection of Industrial Property and Copyright,  Association 
of Hungarian Plant Breeders, National Innovation Office, Office of 
the Parliament, NOVOFER Foundation, Idea Club 13  Association, 
SEED foundation, Museum of Applied Arts, Forster Centre – 
 Hungarian Museum of Architecture, Hungarian  Museum of 
 Science,  Technology and Transport, Hungarian Museum of Trade 
and  Tourism, Róth Miksa Memorial House, Szántó Kovács János 
 Museum – Orosháza, county organisations of the  Hungarian 
Chamber of Commerce and Industry, PATLIB centres, regional 
 innovation agencies.

Cooperation with higher education

Corvinus University of Budapest, Budapest University of  Technology 
and Economics, Eötvös Loránd University, University of Miskolc, 
MoholyNagy University of Art and Design, University of West 
Hungary, Óbuda University, University of Pécs, Széchenyi István 
University, Szent István University, University of Applied Sciences, 
Budapest, College of Nyíregyháza. 

Cooperation in communication

Media Service Support and Asset Management Fund, Duna 
 Television, Delta Foundation, ÉrtékTrend Ltd., Gazdasági Rádió 
(Radio Economics), Innoportál, Innotéka, Legal Gazette,  Hungarian 
News Agency, Media Monitoring, Mérnökkapu (website on 
 engineering), Napi Gazdaság (newspaper), Novofer Foundation, 
Origo (online news site), Világgazdaság (newspaper),  Technika 
Műszaki Szemle (Technology Review), TermészetTudomány 
 Alapítvány (NatureScience Foundation), Scientific  Educational 
Association and its publications, Club of Hungarian Science 
 Journalists.
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Honlaplátogatások
Visits of the website of HIPO 

látogató/visitors

letöltés/downloads

Oktatás/Education

óra/lessons

hallgató/students

Ügyfélmegkeresések/Enquiries by customers

megkeresés/enquiries

Sajtómegjelenések/Appearances in press

Online sajtó/online media

Nyomtatott sajtó/printed press

RTV megjelenés/radio and TV appearance

Szellemitulajdon-védelmi tájékoztatás 
Providing information on intellectual property

475 700
518 420 

774 400
824 917

2013
2014

2013
2014

2013
2014

2013
2014

2013
2014

2014

736
907

1510
1991

22 440
25 510

790
560
193
37
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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 ál-
lami szervek, valamint a társadalmi és gazdasági érdekkép vise-
leti szervezetek képviselőit. A hamisítás ellen folytatott küzdelem 
jegyében célzott lépéseket, akciókat kezdeményez a szellemi-
tulajdon-jogok megsértésének visszaszorítása érdekében.

A kormányzati szerkezet 2014-es változása folytán a 221/2014. 
(IX. 4.) Korm. rendelet 487. § módosította a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testületről szóló kormányrendeletet, és a testület elnö ké-
nek az igazságügyért felelős minisztert jelölte ki. 

Az igazságügyi miniszter által megújított testület 2015. február 
16ától az alábbi tagsággal működik:

National Board Against Counterfeiting

The National Board Against Counterfeiting (‘NBAC’) has been set 
up in order to enhance the effectiveness of enforcement action 
in the fight against the infringement of IP rights and to unite the 
efforts of the representatives of state organs and societal and 
 economic interest representation organizations involved in IP rights 
protection. It initiates and takes targeted actions and measures to 
combat IP rights infringements. 

As the Government structure underwent some changes in 
2014, the Government Decree on the National Board Against 
 Counterfeiting was amended by Article 487 of Government Decree 
221/2014. (IX. 4.), wherein the Minister responsible for Justice 
was appointed President of the Board. 
As of 16 February 2015 the Board renewed by the Minister of 
Justice has been operating with the following members:

A HENT elnöke
Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter 

Vezetőségi tagok 
Dr. Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi 
  elnökhelyettese
Dr. Bognár Lajos, Földművelésügyi Minisztérium, Élelmiszer-
lánc-felügyeleti és agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár

Állami szervezetek képviselői
Dr. Karas Monika, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság elnöke
Dr. Takács Tibor, Országos Rendőr-főkapitányság,   országos 
rendőrfőkapitány-helyettes 
Dr. Lenner Áron Márk, Nemzetgazdasági Minisztérium, 
 Belgazdaságért felelős helyettes államtitkár
Dr. Hajagos Éva, Emberi Erőforrások Minisztériuma,  Kultúráért 
Felelős Államtitkárság, szakmai főtanácsadó 
Dr. Fekete Borbála, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Köznevelésért Felelős Államtitkárság, közigazgatási tanácsadó 
Dr. Páva Hanna, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Egészségügyért Felelős Államtitkárság, helyettes államtitkár
Dr. Solymossy Péter, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 
 Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály, főosztályvezető 

A HENT elnökhelyettese
Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke

 
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, Magyarországi Gyógyszergyártók Országos 
Szövetsége, igazgató 
Dr. Totth Gedeon, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja 
Gláser Tamás, a Vállalkozók Országos Szövetségének alelnöke
Zentai Péter, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 
igazgató
Lantos Mihály, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 
Egyesület elnökségi tagja
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A testület a 2011–2015-re vonatkozó hamisítás elleni akcióterv-
ben meghatározott intézkedési irányok mentén és a 287/2010. 
(XII. 16.) Korm. rendelet alapján végezte tevékenyégét 2014-
ben is – a műtárgyhamisítás elleni, a gyógyszerhamisítás el
leni és a jogérvényesítési munkacsoportot, valamint az ipari 
és kereskedelmi szekciót (internetes kereskedelmi, járműipari, 
környezetvédelmi alszekciót) működteti. A tudatosságfejlesztési 
munkacsoport 2015-től kezdi meg munkáját.

The Board carried out its activities in 2014 in line with the  Action 
Plan against Counterfeiting for 2011-2015 and on the basis of 
Government Decree 287/2010. (XII. 16.). The Board operates 
 different sections such as the section against art  forgery, the 
 section against the counterfeiting of medicines, the  enforcement 
section as well as the industrial and commercial section (with 
sub-sections in the fields of online trade, automotive industry and 
the environment). The Working Group on Awareness Raising is 
 going to start its work as of 2015.

President of NBAC
Dr. László Trócsányi, Minister of Justice 

Members of the Presidium 
Dr. László Sors, Vice-President for Criminal Affairs of the National 
Tax and Customs Administration
Dr. Lajos Bognár, Ministry of Agriculture, Deputy State-Secretary 
responsible for Food Chain Supervision and Agricultural Economy

Representatives of state organizations
Dr. Monika Karas, President of the National Media and 
 Infocommunications Authority
Dr. Tibor Takács, Hungarian National Police Headquarters, 
 Deputy-Commander in Chief 
Dr. Áron Márk Lenner, Ministry for National Economy,  Deputy 
State-Secretary responsible for Domestic Economy 
Dr. Éva Hajagos, Ministry of Human Resources, State Secretariat 
responsible for Culture, senior professional adviser
Dr. Borbála Fekete, Ministry of Human Resources, State  Secretariat 
responsible for Public Education, administrative adviser
Dr. Hanna Páva, Ministry of Human Resources, State Secretariat 
responsible for Health, Deputy State-Secretary
Dr. Péter Solymossy, Hungarian Authority for Consumer 
 Protection, Service Control Department, Head of Department 

Vice-President of NBAC
Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO

 
Dr. Péter Horváth, Director of ProArt – Alliance for Copyright
Gábor Gablini, President of the Hungarian Automobile Association
Tamás Laufer, President of the ICT Association of Hungary

Representatives of economic and societal organizations
Dr. Katalin Szamosi, Vice-President of the Hungarian Trademark 
Association
Zoltán Fekete, General Secretary of the Hungarian Brands 
Association
Dr. Lívia Ilku, Director of the Association of Pharmaceutical 
Manufacturers in Hungary 
Dr. Gedeon Totth, Board member of the Hungarian Marketing 
Association  
Tamás Gláser, Vice-President of the National Association of 
Entrepreneurs
Péter Zentai, Director of the Hungarian Publishers’ and 
 Booksellers’ Association
Mihály Lantos, Board member of the Hungarian Association  for 
the Protection of Industrial Property and Copyright
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2014-ben a HENT újabb területeket és partnereket nyert meg a 
hamisítás elleni küzdelemnek, számos tudatosságnövelő ren
dezvény szervezője, illetve résztvevője volt. Ismét megjelent 
két, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó fesztiválon: a 
Művészetek Völgyében és a Sziget Fesztiválon. A Művészetek 
Völgyét 140 ezren keresték fel; itt 10 napig volt jelen, bemutatva 
a hamis tárgyak veszélyeit. A HENT európai társszervezetének, a 
Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontjának 
a támogatásával létrehozott No kamu! sátorban a Sziget Fesz
tivál 413 ezer fős nemzetközi közönsége előtt mutatkoztak be a 
hamisítás témájának hazai szakértői. A Megfigyelő központ plenáris 
ülésén a HENT imázsfilm vetítésével számolt be tapasztalatairól a 
Sziget Fesztiválon, továbbá a HENT  figyelemre méltó eredményeit 
a közösségi szervezet negyedéves hírleveleiben is közölték. 

Újdonságot jelentett a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztiválra szóló meghívás, ahol a HENT a hivatallal közös, 
 „Digitális kor (e-)booktatói között” című szekcióüléssel kép-
viseltette magát. A könyvfesztivál 60 ezer látogatót vonzott. 

A fesztiválon végzett kérdőíves felmérés szerint az e-könyvek 
hazánkban is kezdenek valós alternatívát jelenteni az olvasó-
közönség számára: a megkérdezettek 56%-a olvas ilyet. 
 Tízből négy olvasó illegális forrásból is letölt, hogy hozzájus-
son a keresett e-könyvhöz. A letöltőknek mindössze 30%-a 
nyilatkozott úgy, hogy egy e-könyv beszerzésekor figyel arra, 
hogy csak legális weboldalról szerezzen be könyvet.

A rendezvények közül kiemelhető a második alkalommal 
megszervezett INNOTRENDS Hungary 2014 konferencia és 
startup kiállítás, amelyen a HENT előadott, valamint a jubileumi 
XX. KRIMINÁLEXPO, ahol a „JogérvényesÜLÉS – a szellemi tu
lajdon védelmében” témakörben tartott konferenciát. Egyebek 
mellett szemináriumot szervezett a NAV képviselői és a jogosul-
tak számára, részt vett a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 
 (FIVOSZ) rendezvényén, standdal szerepelt számos kiállításon 
(Construma, Ipar napjai, Automotive Hungary, Mobilitás 2014), 
valamint részt vett a nemzetközi Pangea VII fedőnevű akcióban 
Magyar országon. A testület stratégiai partnere, a HUNGEXPO, 
hamisítás elleni kampányt folytatott. 

In 2014 NBAC extended its activities to new areas and ensured 
the cooperation of new partners in the fight against counterfeiting; 
furthermore it organized and participated in numerous awareness 
raising events. It was again present at two festivals which drew 
huge audiences: in the Valley of Arts and at the Sziget  Festivals. 
The Valley of Arts Festival was attended by 140,000 visitors; NBAC 
was present there for 10 days and  focussed on  presenting the 
dangers of counterfeit objects. At the Sziget  Festival NBAC, with 
the support of its European partner  organization, the European 
 Observatory on Infringements of  Intellectual  Property Rights, set up 
a ‘No Fake!’ tent, where Hungarian experts on counterfeiting gave 
presentations to those interested among the 413,000  visitors. 
NBAC shared its experiences of the Sziget  Festival at the  plenary 
session of the Observatory by  showing a publicity film, while some 
notable results of NBAC were published in the  quarterly  newsletters 
of the Observatory. 

The invitation to the 21th International Book Festival Buda-
pest was a novelty; there NBAC was represented together 
with HIPO in a common workshop entitled “Pitfalls of e-books 
in the digital age”. The book festival attracted 60,000 visitors. 

According to the survey conducted at the festival, e-books 
are already a real alternative for readers in Hungary: 56% 
of the persons interviewed read such books. Four out of 
ten readers also download from illegal sources in order to 
 access e-books they have searched for. Only 30% of those 
who download say that when acquiring an e-book they make 
sure that it comes from a legal webpage.

From among the different events it is worth mentioning the 
 INNOTRENDS Hungary 2014 conference and start-up expo, 
 organized for the second time, where NBAC gave a presentation, 
and the 20th CRIMINALEXPO, where it held a conference  entitled 
„Enforcement – for the Protection of Intellectual Property”. Among 
others NBAC organized a seminar for the officers of the Tax and 
Customs Administration and for the right holders, participated 
at an event of the National Association of Young Entrepreneurs, 
set up stands at several exhibitions (Construma, Industry Days, 
 Automotive Hungary, Mobility 2014) and took part in an action 
named international Pangea VII in Hungary. A strategic partner 
of the Board, HUNGEXPO also conducted a campaign against 
 counterfeiting. 
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A lakosság hamisítással kapcsolatos hozzáállását vizsgáló, 
évente  készített Tárki-kutatás szerint egyre jobban tudatosul 
a ma gyar állampolgárokban, hogy a hamisítás miatt munka-
helyek szűnnek meg (59%-uk gondolja ma így), és a hamis 
termékek  forgalma növeli a szervezett bűnözés bevételeit 
(70%-uk véle kedik így). Előrelépés, hogy a legális interne-
tes letöltési lehetőségek  ismertsége növekedett, ma már 
az internetezők 70%-a ismer  ilyen felületeket. A megkér-
dezettek 77%-a nem vásárolna hamis  terméket. Azokra 
a fogyasztókra, akik nem így döntenek, továbbra is az ala-
csony ár preferálása és a fiatal életkor a jellemző.  Kedvező 
irányú elmozdulások is mutatkoztak: a megkérdezettek 
56%-a elzárkózik hamis vagy bizonytalan forrásból származó 
ruházati  termékek beszerzésétől.

A kereskedelmi ágazatra vonatkozó kutatás eredményeit 
a 2014 decemberében „A termék hamisítás tapasztalatai 
magyar országi kereskedelmi vállalatok körében” címmel 
ismét megjelent HENT-füzet tartalmazta. A kereskedelmi 
cégek egyharmada tisztában van a hamisítás tényével: 
bármely cégnél előfordulhat hamisított termék, ame lyek 
 bekerülése ellen gyakorlatilag nem vagy csak részben 
tudnak fellépni. A kereskedők jelentős része ugyanakkor 
elítéli azokat a gazdasági egységeket, amelyek hamisí-
tott terméket állítanak elő vagy forgalmaznak. Ebből az is 
következik, hogy a  piaci versenyben a cégek hosszú távú 
fennmaradását a minőség és az eredetiség, a megbízható 
beszállítói hálózat jelenti.

A testület által 2014-ben alapított HENTdíj ünnepélyes átadására 
a hamisítás elleni világnap alkalmából, június 19-én került sor 
első alkalommal. A megtisztelő díjat Horváth Péter, a ProArt – 
Szövetség a Szerzői Jogokért igazgatója kapta.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület iránti érdeklődést jelzi, 
hogy honlapját (www.hamisitasellen.hu) 13  366 egyedileg 
azonosítható felhasználó látogatta meg, akik 41  876 oldalt 
tekintettek meg 2014ben. A hamis gyógyszer weboldal (www.
hamisgyogyszer.hu) látogatóinak száma 6375 volt, akik 9497 
oldalt töltöttek le. Népszerű a felhasználók körében a No kamu! 
blog, amelyet 135  778 felhasználó tekintett meg, a No kamu! 
facebookoldalnak pedig 3952 követője volt. 

According to the yearly survey conducted by TÁRKI Social 
 Research Institute examining the attitude of the population 
towards counterfeiting, citizens are becoming more and more 
aware of the fact that jobs disappear owing to counterfeiting 
(today 59% agree with this) and that the purchasing of such 
products increases the income of organized crime (70% think 
so). It is a positive development that legal online downloading 
possibilities are more widely known: today more than 70% are 
aware of them. 77% of the respondents would refrain from 
buying counterfeit products. Respondents who are ready to 
buy such products are, in line with data obtained in  earlier 
 surveys, younger people with a preference for low prices. 
As for counterfeit clothing, positive changes seem to have 
 occurred: 56% of the respondents refuse to buy fake clothing 
products or ones originating from an uncertain source.

The results of the survey relating to the commercial sector 
were published in NBAC booklet of December 2014 under 
the title “Experiences of Counterfeiting among Commercial 
Enterprises in Hungary”. One third of the commercial firms 
are aware of the fact of counterfeiting: counterfeit products 
may occur in any firm, and it is practically impossible or only 
partially possible to prevent such products from getting in. 
At the same time a significant part of traders disapprove of 
those economic entities which make or put into circulation 
counterfeit goods. It also follows that the long term  viability 
of firms competing on the market is achieved by quality, 
 originality and a reliable supplier network.

NBAC Prize founded by the Board in 2014 was presented for the 
first time on the occasion of the World Anti-Counterfeiting Day on 
19 June. This prestigious prize was awarded to Péter Horváth, 
 Director of ProArt – Alliance for Copyright.

A growing interest in the National Board Against  Counterfeiting 
is attested by the fact that its website (www.hamisitasellen.
hu) was visited in 2014 by 13,366 individually identifiable 
users, who viewed 41,876 pages. 6,375 visitors read the 
 counterfeit  medicines website (www.hamisgyogyszer.hu) and 
they  downloaded 9,497 pages. The No fake! blog is also popular 
with  users: 135,778 users read it, while the No fake! Facebook 
page counted 3952 followers. 
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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 innovációs, 
környezetpolitikai és oktatási célokkal összehangolt fejlesz-
tése érdekében a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott 
hároméves munkaprogram és éves munkaterve keretei között 
végezte 2014-ben tevékenységét. A jóváhagyás 2014. szeptem-
ber 5-étől az igazságügyért felelős minisztert illeti meg.

Az MFT a felelős kezelője a Magyar Formatervezési Díj és a 
 MoholyNagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatnak. 
 A  35. alkalommal meghirdetett Magyar Formatervezési Díj 
pályázatra 292 pályamunka érkezett, amelyből 6 alkotás részesült 
a díjban, 5 pályamű különdíjat kapott, továbbá 42 értékes munkát 
kiállításra javasoltak.

A díjpályázat alapításának jubileumi évfordulója alkalmából a 
hazai formakultúra területén elért kiemelkedő teljesítmények elis-
merésére az EMMI bruttó egymillió Ftos életműdíjat ajánlott fel. 
A szakmai szervezetek személyi javaslatai alapján a díjat az MFT az 
oktatás és az ipar világában egyaránt nemzetközileg elismert, aktív 
alkotóművésznek, Stefan Lengyel formatervezőnek adományozta. 

A 2008-ban alapított Design Management Díj pályázatra, amely 
2014-ben első ízben jelent meg angol nyelven is, minden eddigi-
nél több, 101 érvényes jelölés érkezett. A díjazásban részesített 
GIA Form Kft. a dizájnvezérelt innováció terén nyújtott kimagasló 
teljesítményt. Kiállításra méltó példaként ismerték el további hat 
szervezet tevékenységét. Ezek a következők: az Apátsági Termékek 
– Eranthis Kft., az Ivanka Factory Zrt., a Petőfi Irodalmi Múzeum, a 
Tudatos Vásárlók Egyesülete, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda 
Kft. és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A fiatal formatervezők szakmai fejlődését a MoholyNagy László 
Formatervezési Ösztöndíjprogram segíti, amelynek keretében az 
EMMI három, az SZTNH kettő és a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt. egy fiatalnak adományozott ösztöndíjat.

The Hungarian Design Council

The Hungarian Design Council (‘HDC’), acting as an advisory 
body, strengthens the competitiveness of the Hungarian national 
economy through promoting design culture. In order to develop 
Hungarian design culture in harmony with innovation, environment 
policy and education objectives, it carried out its 2014 activities 
within the framework of the three-year working program approved 
by the Minister for National Economy and of its own annual work 
plan. As from 5 September 2014, the Minister of Justice enjoys 
the rights of approval.

HDC is responsible for the Hungarian Design Award competition 
and the MoholyNagy László Design Scholarship competition. 
For the first, announced for the 35th time this year, 292 works 
were submitted, out of which six received the Hungarian Design 
Award, five were awarded a special prize; and 42 other valuable 
designs were recommended for exhibition.

On the occasion of the jubilee of the foundation of the award, the 
Ministry of Human Resources offered a life achievement award 
of HUF 1 million (gross amount) for the recognition of  outstanding 
achievements in the field of Hungarian design  culture. On the 
basis of the recommendation of professional  organizations, 
HDC awarded the prize to Stefan Lengyel, an  active creator and 
 designer, who is internationally recognized both in the world of 
education and industry. 

For the Design Management Award competition, which was 
founded in 2008 and was published in English for the first time 
in 2014, a record number of 101 valid nominations were made. 
GIA Form Ltd. obtained the award for showing outstanding 
 performance in the field of design-led innovation. The activity of 
a further six organizations was recognized as examples worthy of 
being exhibited. They are the following: Abbey Products – Eranthis 
Ltd., Ivanka Factory Private Company Limited by Shares, Petőfi 
Museum of Literature, the Association of Conscious Consumers, 
Sziget Cultural Management Office Ltd. and the municipality  of the 
town of Veszprém with county rights.

The professional development of young designers is supported by 
the MoholyNagy László Design Scholarship programme, within 
the framework of which the Ministry of Human Resources  granted 
  three scholarships, HIPO two scholarships and the Porcelain 
 Manufacture of Herend one scholarship to young designers.
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A Design Hét fesztiválprogram fennállásának egy évtizede alatt 
a magyar innovativitás nemzetközileg is elismert, emblematikus 
rendez vényévé vált. A 11. Design Hét Budapest az MFT és a Design 
Terminál, valamint a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált 
kezelő Művészetek Palotája Nonprofit Kft. együttműködésével, a 
HIPAvilon Nonprofit Kft. szervezésében valósult meg. 2014ben 
a Holland Királyság volt a fesztivál díszvendége, programjai a 
buda pesti nagykövetség védnökségével valósultak meg. A jubi-
leumi programsor 220 változatos programmal, mintegy 280 
hely színen fogadta 70 ezer látogatóját. 

A Central European Fashion Days programjaira – köztük a közép- 
európai divattervezők egyik legrangosabb megmérettetésére, a 
Gombold újra! pályázat eredményhirdetésére és divatbemu-
tatójára is – a Design Hét Budapest első hétvégéjén került sor. 
 A vidéki helyszínek felé történő nyitás jegyében a Design Hét 
 Sopron,  illetve a Design Hét Pécs eseménysorozat csatlakozott 
a budapesti fesztiválhoz.

Az angol nyelvű Budapest Design Map a fővárosi dizájn-
vállalkozásokról és -szervezetekről nyújt alapinformációkat hagyo-
mányos nyomtatott térkép, illetve mobilalkalmazás formájában, 
amely sok ezer letöltést generálva jelentős érdeklődést jelzett. 
A frissdiplomás tervezők karrierjének indulását segíti az évente 
frissített, ingyenesen letölthető, Start Up Guide című elektroni-
kus kiadvány, amely hasznos információkkal látja el a vállalkozást 
működtető fiatalokat (www.mft.org.hu/startupguide.hu).

Magyarországot a testület képviselte a magyar dizájn eredményeit 
népszerűsítő számos külföldi szakmai rendezvényen, így a barce
lonai Design Hub és a londoni The Design Junction eseményein.

A tanács részt vesz az Európai Designszövetségek Irodá
ja  (Bureau of European Design Associations, BEDA) és az 
 Ipari  Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége 
 (Inter national Council of Societies of Industrial Design, ICSID), vala-
mint az Európai  Design Management hálózat  (Design Manage
ment Europe, DME) munkájában. Szakmai siker, hogy a BEDA 
elnök ségébe az MFT tagját, Várhelyi Juditot, a Design Manage-
ment Europe hálózata elnökségébe Jankó Annát, az MFT Irodá-
jának munkatársát választották.

In the course of the ten year existence of the Design Week festival 
programme it became an internationally recognized emblematic 
event of Hungarian innovativity. The 11th Budapest Design Week 
was the result of cooperation between HDC, Design Terminal 
and Palace of Arts Non-profit Ltd. managing the CAFe Budapest 
Contemporary Art Festival, and it was organized by HIPAvilon 
Non-profit Ltd. In 2014 the guest of honour of the festival was 
the Kingdom of Netherlands, and the programmes were realized 
with the sponsorship of its Embassy in Budapest. The series of 
programmes for the jubilee included 220 varied programmes at 
some 280 venues for the 70,000 visitors. 

The events of Central European Fashion Days – among them the 
announcement of the results and the fashion show of one of the 
most prestigious competitions of Central European fashion  designers 
entitled Gombold újra! (Rebuttoned) – took place at the first 
 weekend of the Budapest Design Week. In the spirit of opening 
 towards venues in the countryside, the Budapest festival was 
joined by the events of Design Week Sopron and Design Week Pécs.

The English language Budapest Design Map provides  basic 
 information on design enterprises and organisations of the 
 capital city in a traditional printed map format as well as in the 
form of a mobile application, the many thousand downloads of 
which  indicates considerable interest. The Start Up Guide, which 
is a yearly  updated electronic publication one can access free of 
charge, helps the starting of the careers of fresh graduates in 
 design; it provides helpful guidance to young entrepreneurs at 
www.mft.org.hu/startupguide.hu.

Hungary was represented by HDC at numerous international 
events popularising the results of Hungarian Design abroad, for 
example at the events of the Barcelona Design Hub and of the 
London Design Junction.

HDC participates in the activities of the Bureau of European  Design 
Associations (BEDA), the International Council of Societies of 
Industrial Design, (ICSID), as well as of the Design Management 
Europe (DME). It is a professional recognition that Judit Várhelyi, 
member of HDC, has been elected to the Board of BEDA and Anna 
Jankó, staff member of the Bureau of HDC, has been elected to the 
Board of the network of Design Management Europe.
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A hivatal a szellemi tulajdon védelmének kormányzati központ-
jaként és minőségi szolgáltatásokat nyújtó hatóságaként magas 
szín vonalon működteti és kiegyensúlyozottan fejleszti az iparjog-
védelmi és szerzői jogi rendszert. Intézményi garanciát jelent a 
nemzeti érdekek szakmailag megalapozott érvényesítésére a szel-
lemi tulajdonnal kapcsolatos globális és európai együttműködés-
ben. A feladatellátásban elengedhetetlen a nemzetközileg is elis-
merten magas minőség folyamatos biztosítása.

2014 őszén két új felső vezető kezdte meg munkáját a 
hivatali irányításban. A felügyeletet ellátó igazságügyi 
miniszter a hivatal elnökének javaslatára két elismert 
szakembert, korábbi főosztályvezetőt, Farkas Szabolcsot 
műszaki elnökhelyettesnek és Horváth Zoltánt gazdasági 
főigazgatónak nevezte ki.

Az SZTNH 2010-ben önként vezette be az ISO 9001:2008 
minőségirányítási és az ISO/IEC 27001:2005 információ
biztonságirányítási integrált rendszert. A tanúsítást az SGS 
Hungária Kft. végezte el. Három év elteltével, az évenkénti sikeres 
auditot követően, 2013ban került sor az újratanúsításra, egyúttal 
a minőségirányítási rendszer bővítésére, a hivatal teljes hatósá
gi tevékenységének tanúsítottságára és két funkcionális terület 
tanúsítására, valamint az ISO/IEC 200001:2013 informatikai
szolgáltatásirányítási szabvány bevezetésére.

Alapvető stratégiai cél az ISO-elismertségnek a tartós megőrzése 
és ezáltal az SZTNH hatósági és szolgáltatótevékenységében 
a kifogástalan minőség, a magas színvonal intézményesített 
garantálása. A 2014ben lefolytatott, immár ötödik, függet-
len tanúsító szervezet által végzett külső audit során a hivatal 
ismételten bizonyította, hogy a három ISO szabványt integráló 
rendszerét eredményesen tartja fenn, képes a nemzetközileg elis-
mert rendszer folyamatos fejlesztésére, a felhasználók, ügyfelek 
igényeinek magas szintű kiszolgálására. 

The Office, as the governmental centre for the protection of  
 intellectual property and an authority providing quality services, 
operates at a high standard and ensures a balanced development 
of the industrial property and copyright system. It provides an 
 institutional guarantee for a professionally well-funded assertion 
of Hungarian national interests in global and European  cooperation 
in the IP field. For carrying out its tasks, it is indispensable to 
 continuously ensure the high quality of the Office’s work, which is 
recognized internationally as well.

Two new managers started work at the highest echelons of 
the Office’s management in the autumn of 2014. The Minister 
of Justice, who supervises HIPO, appointed, at the proposal 
of the President of HIPO, two recognized professionals and 
former heads of department to higher posts: Mr Szabolcs 
Farkas was appointed Vice-President for Technical Affairs 
and Mr Zoltán Horváth was appointed Director General for 
Economic Affairs.

In 2010 HIPO undertook to voluntarily introduce the ISO 9001:2008 
Quality Management and the ISO/IEC 27001:2005 Integrated 
 Information Security Management Systems. The systems were 
certified by SGS Hungária Ltd. Following the successful yearly  audits 
the Office was re-certified in 2013; at the same time HIPO extended 
 the scope of the quality management system, so it  obtained 
 certification for the full range of the Office’s official activity as well 
as for two functional areas. In addition, it also introduced the ISO/
IEC 200001:2013 IT Services Management System.

It is a fundamental strategic objective to permanently maintain the 
ISO certification of the Office, and by doing so to institutionally 
guarantee the sound quality of HIPO’s official and service activity. 
The external audit conducted in 2014 for the fifth time by 
an independent certification body proved once more that the 
Office can successfully maintain its system integrating three 
ISO systems, and that it is able to continuously develop this 
internationally recognized system and to serve the needs of its 
clients and users at a high standard. 
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Az ÁROP 1.2.18/A-2013 Szervezetfejlesztési Program keretében 
2014 során a hivatal elvégezte egyes tanúsított folyamatai opti-
malizálását is. Ezek: teljesítménymenedzsment, folyamat
optimalizálás, tudásmenedzsment, minőségirányítás, változás
menedzsment. 

2014-ben olyan új információbiztonsági vezető alkalmazására 
került sor, aki az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásai nak 
is megfelelő végzettséggel, továbbá az ISO/IEC 27001:2005 
infor mációbiztonságirányítási rendszer magas szintű isme
re tével rendelkezik.

Eleget téve az államigazgatási szervek integritásirányítási rend-
szeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet előírásainak, integritástanácsadói 
kinevezésre is sor került.

HIPAvilon Nonprofit Kft. 

A hivatalt sokrétű feladatainak magas színvonalú ellátásában haté-
konyan segíti a HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynök ség 
Non profit Kft. (HIPAvilon). A magyar állam tulajdonában lévő ügy nök-
ség feletti vagyonkezelői jogokat az SZTNH gyakorolja 100%-ban.

A HIPAvilon feladata a szellemi tulajdon alapú innovációmenedzs
ment fejlesztése a közfinanszírozású innováció és moderni
záció során. Alapításának célja az volt 2012-ben, hogy szakmailag 
támogassa a hivatalt közfeladatai hatékonyabb ellátásában, közre-
működjön belföldi és nemzetközi szolgáltatásainak ellátásában, és 
nem utolsósorban – nonprofit, illetve vállalkozási tevékenysége 
keretében – a piac igényeihez igazodó, szellemi tulajdon alapú 
 innovációmenedzsment-szolgáltatásokat nyújtson vállalkozások-
nak a birtokukban lévő szellemi vagyon megfelelő felmérése, 
védelme és piaci hasznosításának elősegítése érdekében.

A hivatal és a HIPAvilon közötti szerződéses együttműködést a 
Kormány törvényi felhatalmazásával megalapozva, rendeleti ki
jelöléssel normatív kereteket teremtett az optimális kapacitás
gazdálkodásnak. A HIPAvilonnal kiala kított együttműködés teszi 
lehetővé, hogy az SZTNH vala mennyi, nem hatósági jellegű 
alapfeladatát magas színvonalon, határidőre, maradéktalanul 
el tudja látni. 

Within the framework of the ÁROP 1.2.18/A-2013 Organizational 
Development Programme the Office also optimized the following 
certified processes in 2014: performance management, process 
optimization, knowledge management, quality management 
and change management. 

In 2014 a new information security manager entered service. He 
has the proper qualifications required by Act L of 2013 on the 
Electronic Information Security of Central and Local  Government 
Organs, as well as a high level knowledge of the ISO/IEC 
27001:2005 Information Security Management System.

In order to comply with Government Decree No. 50/2013. (II. 
25.) on the Integrity Management System of Organs of  Public 
 Administration and on the Procedural Rules for Dealing with 
 Lobbyists, the Office appointed integrity advisers as well.

HIPAvilon Nonprofit Ltd. 

The Hungarian Intellectual Property Nonprofit Agency Ltd. 
 (‘HIPAvilon’ or ‘Agency’) efficiently assists the Office in the 
high-quality performance of its many-fold tasks. The property 
management rights of this state-owned Agency are exercised 
 exclusively by HIPO.

The task of HIPAvilon is the development of IPbased innovation 
management in the process of publicly financed innovation and 
modernization. It was founded in 2012 with the aim that it should 
professionally support the Office to more effectively  perform 
its public tasks, to participate in the provision of domestic and 
 international services, and last but not least – within its non-profit 
and entrepreneurial activity – to provide market-oriented, IP-based 
innovation management services to enterprises to promote the 
proper assessment, protection and use in the market of the IP 
assets in their possession.

The Government created a normative framework for optimal 
capacity management by enabling contractual cooperation 
 between the Office and HIPAvilon on the basis of authorization 
in an Act of Parliament and of appointment by the relevant 
Government Decree. The cooperation developed with HIPAvilon 
makes it possible for HIPO to perform all of its nonofficial core 
tasks at a high quality, to the full and in a timely manner. 
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Az ügynökség többek között hatékonyan támogatja a hivatalt a 
közjót szolgáló tudatosságnövelő, oktatásszervezési, promóciós, 
dokumentációs, ügyviteli és szerkesztőségi feladatainak zavartalan 
és folyamatos ellátásában. 

Az SZTNH szolgáltatási palettájának kiszélesített és tovább f ej
lesztett működtetésével, illetve a HIPAvilon munkatársai több 
évtizedes szakmai tapasztalatával az ügynökség – Magyar-
országon egyedülálló módon – az innovációs ciklus minden ál-
lomásához jelentős hozzáadott értékkel bíró, szellemi tulajdon 
alapú szolgáltatásokat nyújt. Az ügynökség 763 ügyfélkontak-
tust regiszt rált 2014-ben, illetve 85 szolgáltatási megrendelést 
teljesített. A  nemzet közi együttműködés alapján végzett szolgál-
tatási tevékeny ség keretében közel ezer ügy kerülhetett lezárásra, 
illetve majd kétezer jelentés készült el. 

A HIPAvilon szolgáltatásportfóliója elősegíti az innovatív meg-
ol dások és potenciál azonosítását. Erős közfinanszírozású vagy 
vállalkozói iparjogvédelmi portfólió kialakításában, hazai és 
külföldi oltalomszerzési stratégia felépítésében képes nélkülöz-
hetet len segítséget nyújtani. Az oltalmazott termék, technológia 
„beárazásához” támpontokat, illetve üzleti alternatívákat kínál. 

Az ügynökség – továbbfejlesztve szolgáltatási palettáját – a 
meglévő szabadalmi, védjegy és szellemivagyonfelmérési szol
gáltatásai mellett 2014-ben technológiaipartnerkereső szol
gáltatást vezetett be, amely segíti az innovatív vállalkozások 
üzleti aktivitásának a növekedését oly módon, hogy a nyilvános 
iparjogvédelmi adatbázisokra támaszkodva potenciális együtt-
működő partnereket ajánl az érdeklődőknek, legyen szó akár tech-
nológiaértékesítésről vagy -vásárlásról, akár technológiai együtt-
működésről, illetve befektetésről.

The Agency effectively supports the Office, among other things, 
in the smooth and continuous performance for the public interest 
of its awareness raising, educational, promotional, administrative 
and editorial tasks. 

With the operation of the extended and further developed range 
of services of HIPO and with decades of experience among the 
staff of HIPAvilon, the Agency, specially in Hungary, provides IP 
based  services of considerable added value to all phases of 
the  innovation cycle. In 2014 the Agency registered 763 client 
 contacts and  performed 85 service orders. Within the  framework 
of its  service activity performed on the basis of international 
 cooperation,  nearly a thousand cases could be closed and almost 
two thousand  reports were made. 

The services portfolio of HIPAvilon facilitates the identification of 
innovative solutions and of innovative potential. It is able to  provide 
indispensable help in the development of a strong publicly  financed 
or entrepreneurial portfolio and in the building of  domestic and 
international IP protection strategy. It offers guidance as well as 
business alternatives for the ‘pricing’ of protected products or 
technologies. 

In addition to its existing services of patent, trade mark and IP 
assets assessment, the Agency further extended its range of 
 services, and in 2014 introduced a service to help finding for 
 technology  partners, furthering the increase of the business 
 activity of  innovative enterprises by using publicly  accessible  
 industrial property data bases to offer potential partners for 
 cooperation to interested parties in areas of purchase or sale of 
technology, of technological cooperation or of investment. 
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Informatika

Az informatikai rendszer hatékony hátteret biztosított a hatósági 
és szolgáltatási tevékenységhez, és támogatta az elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. A rendszer összesen 135 
különböző szolgáltatást vagy szolgáltatáscsaládot támogat. 
Ebből 69 szolgáltatáscsalád támogatja közvetlenül a hatósági 
területeket és a hivatal központi feladatainak ellátását, további 
66 szolgáltatás pedig az előzőekben leírt funkciók üzemeltetési, 
szolgáltatásmenedzsmentből adódó, információbiztonsági és 
ISOminősítési céljait szolgálta.

Az információbiztonság magasabb szintjének megteremtése 
érdekében 2014-ben a hivatal ismételten elvégezte elektronikus 
információs rendszereinek az elemzését, és kockázatjavítási 
tervet fogadott el. A törvényi előírásoknak megfelelően biztonsá-
gi osztályba sorolta rendszereit, továbbá megtette a szükséges 
lépéseket a hivatal biztonsági szintjének emelése érdekében.

A hivatal informatikai tevékenységét segíti, hogy tanúsított ságának 
alapját adó három ISO szabvány közül két szabvány informatikai 
jellegű: az ISO/IEC 27001:2005 információ biztonságirányítási 
és az ISO/IEC 200001:2013 informatikaiszolgáltatás 
irányítási szabvány.

A SZEMAFOR („Szellemitulajdon-védelmi Moduláris Adatbázis 
és Folyamatirányító Rendszer”) program célja a hivatal kulcs-
fontosságú ügyviteli informatikai rendszerének a felváltása 
egy új elektronikus rendszerrel. A 2012. évben indított – rész-
ben EU-forrásokból finanszírozott – SZEMAFOR elnevezésű 
projekt objektív ütemezési okokból történő, saját leállítását 
követően, 2014 júniusában új keretek között, kizárólag belső 
finanszírozással került sor az újraindításra SZEMAFOR prog-
ram elnevezéssel. Eddig befejeződött az SZTNH összes 
hatósági ügyviteli folyamatának elektro nikus leképezése, 
megkezdődött továbbá az elektronikus fizetés bevezetésének 
a vizsgálata. Folytatódott a hatósági dokumentumok digitali-
zálása, 2014-ben mintegy 27 ezer dokumentummal.

Information technology

The IT system provided the necessary background for the  Office’s 
official and service activity, and supported its tasks related to 
e-governance. The system supports 135 different services or 
 service families altogether. Out of these 69 service families 
 provide direct support for the performance of the Office’s  official 
and central tasks, and an additional 66 services support the 
 operational, service management, information security and ISO 
certification objectives of the previously mentioned functions.

In order to ensure a higher level of information security, in 2014 
the Office prepared once again a risk assessment analysis of its 
electronic information systems and adopted a plan to reduce  the 
risks. It classified its systems into security categories in  accordance 
with the relevant legal provisions, and took the necessary steps in 
order to increase the level of security in the Office.

The IT activity of the Office is made easier by the fact that two of 
the three certifications of the Office belong to the IT field: the ISO/
IEC 27001:2005 Information Security Management and the ISO/
IEC 200001:2013 IT Services Management Systems.

The aim of the SZEMAFOR (‘Modular Data Base and Process 
Management System for IP Protection’) programme is to 
 replace the crucial IT business management system of the 
Office with a new electronic system. The SZEMAFOR project 
was started in 2012 and financed partly from EU funds, but it 
was stopped by the Office for objective scheduling reasons; 
in June 2014 it was re-started under the name of SZEMAFOR 
 programme within a new framework and exclusively with 
 internal financing. So far all the official business  processes 
of HIPO have been electronically mapped and the  possible  
 introduction of electronic payment is being  considered. 
The digitali zation of official documents continued as well: 
 approximately 27,000 documents were digitalized in 2014.
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Az ügyfelek elégedettségét növeli, hogy az iktatási időn kívül is 
lehetőségük van beadványaik érkeztetésére, mivel a hivatal 0–24 
órás ügyfélterminált létesített, amely rövid idő alatt népszerű lett, 
2014ben már 773 küldemény érkeztetése történt ezen keresztül.

Gazdálkodás

Az SZTNH költségvetési szerv, jogállását tekintve az öt köz ponti 
 kormányhivatal egyike, költségvetése a X. Közigazgatási és 
Igaz ságügyi Minisztérium, majd a kormányzati átalakulás után 
az Igazságügyi Minisztérium fejezetén belül a 2. címet képezte.

A feladatkörének ellátásához szükséges kiadások fedezetét 
önfinanszírozó módon gazdálkodva miniszteri rendeletben meg
határozott összegű igazgatási szolgáltatási díjakból és a hiva talt 
megillető nemzetközi eljárási bevételek hatékony felhasz nálásával 
teremtette meg. A folyamatos működés bizto sításához költségveté
si támogatásban nem részesült, saját bevételeiből gazdálkodott.

A hivatali bevételek 3944,0 millió Ft-os eredeti előirányzatának 
a döntően az előző évi 633,7 millió Ft-os lekötött maradván nyal 
4615,1 millió Ft-ra módosított tervszáma 4647,3 millió Ft-ra 
teljesült. A hivatali bevételeknek közel 73%-a származik köz-
hatalmi bevételekből, melyeknek legnagyobb részét a szabadalmi 
igazgatási és szolgáltatási (71%), valamint a védjegyoltalmi igaz-
gatási és szolgáltatási bevételek (24%) adják, míg 3%  származik 
a szerzői joghoz kapcsolódó hatósági tevékenységből, 2% pedig 
egyéb kisebb jogintézményi területekről.

A kiadási oldalon a 4615,1 millió Ft módosított előirányzat 
85,2%-a került felhasználásra. A teljesített kiadások 40,7%-át a 
személyi kiadások és járulékok, 40,2%-át a dologi kiadások teszik 
ki. Az összes kiadás mindössze 6,2%-a együttesen beruházási 
és felújítási kiadás. A hivatal 276 millió Ft-ot fordított központi 
költségvetési befizetésekre 2014-ben. 
 

Customer satisfaction is enhanced by the fact that submissions can 
also be filed outside the normal registry time, since the  Office set 
up a round-the clock client terminal. This terminal quickly became 
popular among clients, and in 2014 more than 773 submissions 
were received by the Office through this channel.

Economic management

HIPO is a budgetary organ; and as to its legal status it is one 
of the five central government offices; its budget constituted 
Title 2 within Chapter X of the Ministry of Public Administration 
and Justice, and, following the Government restructuring, Title 
2 within Chapter X of the Ministry of Justice. 

HIPO covered its operational costs – in selffinancing manner – 
by administrative service fees regulated in a ministerial decree and 
through the effective use of revenues deriving from i  nternational 
proceedings conducted by the Office. It did not receive any 
 budgetary support to ensure its continued operation: the Office 
managed its activities from its own revenues.

The original revenue estimates of HUF 3,944.0 million of the 
 Office, amended mainly by the HUF 633.7 million residue from 
the previous year, represented HUF 4,615.1 million, and the actual 
revenues were HUF 4,647.3 million. Nearly 73% of the Office’s 
revenues come from public authority revenues, the greatest part 
(71%) of which originates from patent administration and services 
revenues, as well as from trade mark protection and services 
 revenues (24%), while 3% result from official activity related to 
copyright and 2% from other smaller legal institutional areas. 

On the expenditure side, 85.2% of the HUF 4,588.8 million 
 amended appropriations were used, 40.7% of which covered 
 personnel costs and contributions, and 40.2% were  expenditures 
for the  purchase of goods. Altogether merely 6.2% of all 
 expenditures were for investments and renovations. In 2014 the 
Office spent HUF 276 million on payments to the central budget. 
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2014. évi bevételi és kiadási adatok (költségvetési szemléletű nem végleges/auditált adatok)  
Revenue and expenditure data for 2014 (before audit)
   adatok millió Ft-ban/data in million HUF

2014. évi bevételi adatok/ Revenue data for 2014 Eredeti előirányzat Teljesítés Előirányzat-teljesítés
  Initial Fact Execution of the  
  appropriations  appropriations
 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül  - 8,6 -
  Other support for operational purposes within public finances
 Közhatalmi bevételek/Public authority revenues 3322, 4 3381,2 101, 8%
 Működési bevételek/Operational revenues 621,6 592,0 95,2%
 Felhalmozási bevételek/Accumulation revenues - 0, 5 -
 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belül és kívül - 0,2 -
 Funds received for operational purposes within and out of public finances
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 Funds which have been received for accumulation - 30,4 -
 Költségvetési bevételek/Budgetary revenues 3944,0 4012,9 101,7%
 Finanszírozási bevételek/Financing revenues  634,4 -
 Összes bevétel/Total revenues  4647,3 

2014. évi kiadási adatok/Expenditure data for 2014 
 Személyi juttatások/Staff salaries and allowances        1352,6     1245,7 92,1%
 Munkaadót terhelő járulékok/Contributions payable by the employer 339,5     352,4     103,8%
 Dologi kiadások/Expenditures for the purchase of goods 1795,9     1584,0     88,2%
 Egyéb működési célú kiadások/Other operational expenditures   148,9            503,8*    338,3%
 Beruházások/Investments          288,1             172,0    59,7%
 Felújítások/Renovations             19,0               71,3     375,3%
 Egyéb felhalmozási kiadás/Other accumulation expenditure - 2,0 -
 Hivatali összes kiadás/Total expenditures 3944,0     3931,2 99,7%

* Ebből 276 millió Ft költségvetési befizetés./Including a 276 million payment to the central budget.

A hivatal 2014. évi költségvetési gazdálkodásából további 544,4 
millió Ft maradványt terhelő kiadási kötelezettségvállalás szárma-
zott a megjelölt teljesítési összegen felül. 

A hivatalnál 2014-ben számos külső ellenőrző szervi (ÁSZ, NAV, 
KEHI), időben átlapolt vizsgálat folyt. A lezárult vizsgálatok mind-
egyike elismerő, csak esetleges jobbító javaslatokat ajánló ered-
ménnyel fejeződött be, miután mind a könyvvizsgálatok, mind az 
ÁSZ zárszámadási ellenőrzése korlátozó záradéktól és megállapí-
tástól mentes elfogadó véleménnyel végződött, és a NAV sem tett 
megállapítást az áfavizsgálat kapcsán.

Several external auditing organs (State Audit Office, National 
Tax and Customs Administration, Government Control Office) 
 conducted parallel examinations at the Office in 2014. All of the 
closed examinations concluded that operation had been sound 
and regular and contained only a few recommendations for 
improvement: both the audits and the control of the closure of 
the accounts resulted in an opinion of acceptance without any 
restrictive clauses or statements, nor did the National Tax and 
Customs Administration make any such statements after its VAT 
examination.
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Magasan kvalifikált munkaerő

Az SZTNH engedélyezett létszáma 2014. január 1jén a költ
ségvetési törvényben is tükröztetett 204 fő volt.  Az SZTNH 
 szakmailag jól felkészült, magasan kvalifikált, nemzetközi tapaszta-
latokkal rendelkező, több nyelvet jól beszélő munkatársi, kormány-
tisztviselői állománnyal rendelkezik. A dolgozók 93%a felső
fokú végzettségű, 59 fő tudományos fokozattal, illetve doktori 
címmel, 159 fő egy vagy több nyelvvizsgával rendelkezik. 

A tudományos fokozattal, illetve doktori címmel rendelkező munka-
társak száma 4 fővel nőtt, a nyelvvizsgával rendelkezők száma nem 
változott. Az átlagéletkor gyakorlatilag változatlan: 43,4 év.

Az SZTNH komplex továbbképzési rendszert működtet, amely a 
kormánytisztviselők jogszabályban előírt és egyéb szakmai, nyelvi, 
informatikai képesítésének a megszerzését, illetve továbbfejlesztését 
támogatja. Ennek keretében az elmúlt évben 25 fő tett eredményes 
közigazgatási alap vagy szakvizsgát, továbbá 3 fő készít jelenleg 
felsőfokú iparjogvédelmi képzésben szakdolgozatot. A felsőfokú 
iparjogvédelmi képzésben 20 fő, míg a középfokú iparjogvédelmi 
képzésben 8 fő vett részt, ezáltal 96 fő rendelkezett felsőfokú és 42 
fő középfokú iparjogvédelmi szakképesítéssel. Iskolarendszeren 
belüli képzésben 5 fő, iskolarendszeren kívüli képzésben ugyan csak 
5 fő részesült. A kiegészítő informatikai végzettségűek (ECDL és 
egyéb) száma 2014-ben 77 fő volt.

Fontos stratégiai célkitűzésként kezeli a hivatal a szakember
állomány megtartását, megbecsülését és a szakmai vezetői 
utánpótlás biztosítását. A közigazgatás egészét, így az SZTNH-t is 
szervesen érintő gyakori jogszabályváltozások, a központi létszám- 
és bérgazdálkodási intézkedések, szervezeti átalakítások, valamint 
a kulcspozícióban lévő kormánytisztviselők kötelező nyugdíjazása 
kapcsán továbbra is kiemelt feladatként jelentkező utódlási terv-
nek, illetve a kapcsolódó középtávú humánpolitikai stratégiának a 
változásokhoz történő igazítása folyamatosan megvalósul.

Highly qualified staff

The authorised number of staff for HIPO on 1 January 2014 
was 204, as it was included in the Budget Act. The government 
officials and other employees of the HIPO are knowledgeable 
and highly qualified professionals who speak several languages 
and have international experience. 93% of them hold higher 
 education degrees, 59 persons have academic degrees and 
159 persons have one or more language certificates. 

The number of persons having academic degrees increased 
by four and the number of those having language certificates 
 remained unchanged. The average age was 43.4 years, practically 
the same as last year.

HIPO operates a complex system of further training which supports 
the acquisition and further development of the legally prescribed 
and  other professional, linguistic and IT qualification of government 
 officials. Within the framework of this system 25 persons passed 
the  examination of public administration at basic or professional 
 level, and at present 3 persons are working on their theses in the 
framework of advanced level IP training. 20 persons participated 
in advanced level IP training and 8 persons in intermediate level IP 
training; as a result 96 persons had advanced level and 42 persons 
intermediate level IP qualification. Five persons received school type 
 education and five persons received training outside of the school 
 system. In 2014, 77 persons had supplementary IT qualification 
(ECDL or other). 

HIPO considers it as an important strategic objective to retain and 
recognise its staff of professionals and to ensure smooth  succession 
in management posts. The Office continuously adapts the  succession 
plan as well as the relevant medium term human resources strategy 
to the changes generated by frequent legislative changes essentially 
affecting the entire public administration, including HIPO, by central 
measures on staffing levels and salary management, by organizational 
changes, as well as by the obligatory retirement of government  officials 
in key positions; this is a permanent task of high priority. 
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Felsőfokú végzettségűek megoszlása 2014-ben/Breakdown of staff according to the type of higher education degree (%)
Mérnöki és természettudományi végzettségűek/Degree in engineering and natural sciences 41
Jogászvégzettségűek/Law degree 20
Közgazdasági, pénzügyi végzettségűek/Economic or financial degree 9
Informatikai végzettségűek/Degree in IT 4
Egyéb felsőfokú végzettségűek/Other degree   26

Összesen/Total 100
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FÜggelék
iparJogvédelmi

statisztika  

annex 
statistics 
on industrial 
property

Magyarország és a nagyvilág

A nemzetközi együttműködések keretében a világ csaknem bár-
mely országára kiterjedően indítható iparjogvédelmi bejelentés. 
A  nemzetközi szabadalmi együttműködés (Patent Cooperation 
Treaty, PCT) keretében benyújtott PCT-bejelentések száma a 
globalizáció hatására évről évre emelkedik. 2014ben 213 ezer 
ilyen bejelentést regisztrált a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(World Intellectual Property Organization, WIPO), ami 4%kal 
volt több az előző évinél. Ezek nek egy kis hányada eredményez 
az eljárás későbbi szakaszában Magyarország területére is kiter-
jedő oltalmat. 2014-ben 158 olyan eljárás indult a PCT keretében, 
amelyet magyar bejelentő kezdeményezett.1

Európai szabadalom megszerzésére az Európai Szabadalmi Egyez-
mény (ESZE) alapján a 38 szerződő tagállamban nyílik lehe tő  ség, 
amelyet mind az Európai Szabadalmi Hivatalnál (ESZH), mind a hazai 
hivatalban lehet kezdeményezni. Az éves szinten mintegy 56 ezres 
nagyságú, HU megjelöléssel megadott európai szabada lom ból a 
magyarországi hatályosítás iránti kérelmek száma 2014-ben 3323 
volt, ami a 2013. évihez hasonló nagyságrendet jelent.2

A közösségi védjegy, valamint a közösségi formatervezésiminta 
oltalom intéz ményei lehetővé teszik, hogy egyetlen bejelentés-
sel és egységes eljárással az Európai Unió összes tagállamának 
területére nézve védjegy-, illetve mintaoltalmat lehessen szerezni. 
A  Magyarországra is kiterjedő hatállyal lajstromozott közössé-
gi védjegyek száma évről évre növekszik: 2014-ben 117 ezer 
közösségi védjegybejelentést fogadott és 103 ezer ilyen védjegyet 
lajstromozott a közösségi hivatal, ami 3, illetve 6%-kal volt több 
az előző évinél.3 A védjegyek tekintetében a közösségi oltalmi 
rendszer elszívó hatása miatt a hazánk területét is célzó nemzet
közi (madridi rendszerű) védjegybejelentések száma 2014-ben 
már csak 1599 volt, ami 25,5%-kal kevesebb az előző évben 
regisztráltnál. A közösségi mintaoltalmi bejelentések száma az 
előző évi, 23 ezres nagyságrendű volt.4

Hungary and the world

In the framework of international treaties an industrial property 
 application may be filed with effect to almost any country in the 
world. The number of PCT applications filed under the Patent 
Cooperation Treaty (PCT) keeps on increasing year by year as an 
effect of globalisation. In 2014 the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) registered 213 thousand such applications, 
which means a 4% increase compared to the previous year. 
A  small proportion of them results a protection also extending to 
the territory of Hungary in the later phase of the procedure. In 2014 
Hungarian applicants initiated 158 procedures under the PCT1.

European patents may be obtained on the basis of the European Patent 
Convention (EPC) valid for the 38 contracting states. An application 
may be initiated both at the European Patent Office (EPO) and at 
the HIPO. Out of nearly 56 thousand European patents granted per 
year patents designating HU the number of requests for validation in 
 Hungary was 3,323 in 2014, which is similar to the data in 20132.

The Community trade mark and Community design systems allow 
the applicants to obtain trade mark or design protections for the 
territories of all member states of the European Union with one 
 application and in a unitary procedure. The number of Community 
trade marks registered with effect also to Hungary keeps on  growing 
year by year: in 2014 the Office for Harmonization in the Internal 
Market (OHIM) received 117 thousand Community trade mark 
 applications and registered 103 thousand Community trade marks, 
which was more by 3% and 6% than in the previous year3. In respect 
of trade marks, due to the suction effect of the  Community  protection 
 system, the number of international trade mark  applications (under 
the Madrid system) designating also Hungary was only 1,599 in 
2014, which is less by 25.5% than in the previous year. The  number 
of Community design applications was around 23 thousand,  similarly 
to the previous year.4

1  A WIPO-adatok forrása/Source of the data of WIPO: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/searchForm.
2  Az ESZH-adatok forrása/Source of the data of EPO: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2014.html.
3  A közösségi védjegyadatok forrása/Source of the data on Community trade marks: https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/ 
    contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_ Marks-2015_en.pdf.
4  A közösségi mintaoltalmi adatok forrása/Source of the data on Community designs: https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/
    contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC007-Statistics_of_Community_Designs-2015_en.pdf.
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A magyar bejelentők külföldi szabadalmi aktivitása alacsony in-
tenzitást mutat, 2014-ben 158 nemzetközi szabadalmi (PCT) és 
190 európai szabadalmi bejelentést nyújtottak be. A magyar vál-
lalkozások közösségi védjegybejelentéseinek éves száma 13%-kal 
növekedett az előző évihez képest, számuk már meghaladta az 
530-at. Ugyancsak növekedett a nemzetközi (mad ridi rendszerű) 
védjegybejelentések száma (282), hasonlóan a közösségi minta-
oltalmi bejelentési aktivitáshoz (175).5

The patent activity of Hungarian applicants abroad shows low 
 intensity; was filed 158 international (PCT) and 190 European 
 patent applications in 2014. The number of Community trade 
mark applications filed by Hungarian enterprises increased by 
13% compared to the previous year, it exceeded 530. The number 
of  international trade mark applications (under the Madrid system) 
also grew (282), similarly to Community design applications (175)5.

Magyar bejelentők külföldi iparjogvédelmi tevékenységének főbb adatai
Main figures of the activities of Hungarian applicants abroad

 2010 2011 2012 2013 2014
PCT-bejelentés 
PCT applications 172 142 162 163 158
Európai szabadalmi bejelentés 
European patent applications 192 168 188 196 190
Közösségi védjegybejelentés 
Community trade mark applications 389 357  370 471 535
Nemzetközi (madridi rendszerű) védjegybejelentés 
International trade mark applications (under the Madrid System)  159 235 232 272 282
Közösségi mintaoltalmi bejelentésekben foglalt minták száma
Number of designs included in Community design applications 187 154 135 149 175
Nemzetközi (hágai rendszerű) formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
International design applications (under the Hague system) 4 4 4 9 3
Minták száma
Number of designs 6 11 28 61 4

A hazai bejelentőknek lehetőségük van arra, hogy nemzetközi és 
regionális együttműködés keretében kezdeményezett bejelenté-
seiket az SZTNH-n keresztül nyújtsák be. A magyar bejelentők 
2014-ben 129 PCT-bejelentést (egyúttal európai szabadalmi 
bejelentést), 11 európai szabadalmi bejelentést, valamint 25 
közösségi és 276 nemzetközi védjegybejelentést nyújtottak be 
ilyen módon. 

5  A nemzetközi (madridi rendszerű) védjegybejelentési adatok forrása/Source of the data on international (under the Madrid system) trade mark applications: 
    http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/annual_stats.jsp?type=EN&name=3.

The Hungarian applicants have the possibility to file their 
 applications initiated under international or regional cooperation 
through the HIPO. In 2014 they filed 129 PCT applications (at the 
same time European patent applications), 11 European patent 
applications, 25 Community and 276 international trade mark 
applications this way.
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Magyarországon hatályos oltalmak száma a főbb oltalmi formák szerint
Breakdown of the number of valid protections in Hungary by titles of protection

 2010 2011 2012 2013 2014
Szabadalom
Patents 13 853 15 390 16 699 19 130 20 426
Ebből/Of them:     
   Nemzeti úton megadott szabadalom
   Patents granted following the national way 5 688 5 227 4 769 5 237 4 695
   Hatályos európai szabadalom
   Valid European patents 8 165 10 163 11 930 13 893 15 731
Növényfajta-oltalom
Plant varieties 62 77 82 85 97
Közösségi növényfajta-oltalom
Community plant varieties 17 610 18 757 20 362 21 577 22 572
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC)
Supplementary protection certificates – 112 125 118 145
Formatervezésiminta-oltalom
Designs 4 155 4 228 4 225 4 221 4 195
Közösségi formatervezésiminta-oltalom*
Community designs* 446 711 489 905 550 965 725 964 858 455
Használatiminta-oltalom
Utility models 838 926 955 924 951
Nemzeti védjegy
National trade marks 52 061 53 973 56 130 55 942 55 813
Közösségi védjegy*
Community trade marks* 699 030 792 866 888 495 986 569 1 090 346
Nemzetközi (madridi rendszerű) védjegy
International trade marks (under the Madrid system) 141 069 121 145 121 299 112 684 108 487

* Az összes lajstromozott oltalom kumulált összege/Accumulated amount of all registered protections

A Magyarországon hatályos oltalmak száma, amelyekre a ha-
zai szer vezeteknek kutatás-fejlesztési és gazdálkodási tevékeny-
ségük során figyelemmel kell lenniük, szinte minden oltalmi 
formában növekedett. A hazánkban hatályos európai szabadalmak 
számának emelkedése miatt 20 ezer fölé emelkedett a hatályos 
szabadalmak száma. A közösségi iparjogvédelmi oltalmak mind-
egyikében jelentős gyarapodás volt regisztrálható.

The number of protections valid in Hungary, which should be 
taken into account by Hungarian organisations in their research 
and development and economic activities, increased almost in 
every title of protection. Due to the increase of the number of 
 European patents valid in Hungary, the number of valid patents 
grew above 20 thousand. A significant increase can be observed in 
respect of every title of Community industrial property protections.
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Szabadalmi aktivitás

A nemzetközi szabadalmi (PCT) bejelentések száma 
2014-ben meghaladta a 213 ezret, ezek az eljárás későbbi 
szakaszában, a nemzeti szakaszba léptetéssel Magyarországra 
történő kiterjesztési kérelmet jelenthetnek. A korábbi PCT-meg-
jelölésekből eredő tény leges nemzeti eljárási kérelmek száma 
2014-ben 31 volt. Az  Európai Szabadalmi Egyezményhez való 
2003. évi csatlakozásunk óta a külföldi szabadalmi bejelentők 
inkább az európai utat vá laszt  va nyújtották be növekvő szám-
ban az európai szabadalmaik magyar országi hatályosítása iránti 
kérelmeket. E kérelmek száma az előző évekhez hasonló, 3 ez-
res nagyságrendet ért el (3323). A  korábbi években tapasztalt 
folyama tos növekedés megtorpanását az egységes hatályú eu-
rópai sza badalom jogintézményének 2016. évre várható beve-
zetése miatti kiváró bejelentői magatartás magya rázhatja.

Patent activity

The number of international patent (PCT) applications was 
more than 213 thousand in 2014, which may result requests 
for  extension to the territory of Hungary in a later phase of the 
 procedure, when entering the national phase. The number of 
 actual national requests deriving from earlier PCT  designations 
was 31 in 2014. Since Hungary’s accession to the  European 
 Patent Convention in 2003 foreign patent applicants have 
 submitted their increasing requests for validating their European 
patents in  Hungary rather by choosing the European route. The 
number of these requests was around 3,000 (3,323), similarly to 
the  previous years. This sudden stop of the continuous increase 
 observed in the previous years may be explained by the waiting 
attitude of the applicants due to the introduction of the European 
patent with unitary effect expected in 2016.

Nemzetközi együttműködések keretében Magyarországot célzó 
és nemzeti úton – belföldről és külföldről – benyújtott szabadalmi ügyek főbb adatai 
Main figures of patent cases aimed at Hungary and filed following the national route – from Hungary and 
from abroad – under international cooperations

 2010 2011 2012 2013 2014
Nemzetközi együttműködés keretében benyújtott ügyek
Cases filed under international cooperation

PCT-megjelölések
PCT designations 164 341 182 437 195 334 205 272 213 568
Megadott európai szabadalom HU megjelöléssel
Granted European patents designating HU 32 803 40 372 47 485 53 486 56 021
Európai szabadalom szövegfordításának benyújtása (hatályosítás)
Request for the validations of European patents in Hungary 2 635 3 218 3 342 3 485  3 323
Európai igénypontok fordításának benyújtása
Filing of the translation of European claims 8 11 1 3 8

Nemzeti úton benyújtott ügyek
Cases filed following the national route

Hazai eredetű bejelentések
Domestic applications 646 660 689 641 546
Nemzeti úton benyújtott külföldi eredetű bejelentések
Foreign applications filed following the national route 44 33 54 60 42
A korábbi PCT-megjelölésekből eredő tényleges nemzeti eljárási kérelmek
Requests for actual national procedure deriving from earlier PCT designations 11 5 5 7 31
Nemzeti úton benyújtott ügyek összesen
Total number of applications filed following the national route 701 698 748 708 619

2
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A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma 
2014ben 619 volt, ami 12%-os csökkenést jelent az egy évvel 
korábbi adathoz képest. A hazai ügyfelek bejelentési aktivi
tása mély pontot ért el, az előző évihez képest közel 15%kal 
mérséklődött. Ezt a közismerten alacsony oltalmi tudatosság 
mellett elsősorban a K+F-pályázatok, valamint az oltalom szerzést 
támogató pályázat kiírásának elmaradása okozta. A nemzeti 
szakaszba lépett PCT-bejelentések száma ugyan már alacsony, de 
ismét növekedett (7-ről 31-re). A nemzeti úton benyúj tott kérelmek 
66%-a egyéni, 34%-a intézményi bejelentés volt. Kedvezőtlen 
jelen ség, hogy a hazai intézményi szabadalmi bejelentések száma 
az előző évihez képest 9%-kal tovább csökkent, mindössze 185 
volt, ami elfogadhatatlanul alacsony. 

The number of patent applications filed following the national 
route was 619 in 2014, which means a 12% decrease  compared 
to the previous year. The application activity of domestic 
 customers touched the lowest point; it declined by 15% 
 compared to 2013. This was caused by, besides the  well-known 
low IP awareness, especially the failure in announcing the R&D 
tenders and the tenders to support IP protection. Although, the 
number of PCT applications that entered into the national phase 
was rather low, their number increased again (from 7 to 31). 66% 
of the applications filed following the national route belonged 
to individuals, 34% of them to institutions. It is an unfavourable 
 phenomenon that the number of domestic patent applications 
filed by institutions diminished by a further 9% compared to the 
 previous year; it was only 185, which is unacceptably low.

Külföldre irányuló hazai eredetű szabadalmi bejelentési aktivitás
Hungarian patent filing activity abroad

 2010 2011 2012 2013 2014
Hazai eredetű PCT-bejelentések
PCT applications originating from Hungary 172 142 162 163 158

Ebből: SZTNH átvevőhivatali szolgáltatása igénybevételével
Of them: by using receiving office services of the HIPO 150 131 146 138 129

Hazai eredetű európai szabadalmi bejelentések
European patent applications originating from Hungary 192 168 188 196 190

Ebből: SZTNH átvevőhivatali szolgáltatása igénybevételével
Of them: by using receiving office services of the HIPO 89 25 16 15 11

Nemzeti úton benyújtott hazai eredetű szabadalmi bejelentések száma a bejelentők jellege szerint
Breakdown of domestic patent applications following the national route by the nature of applicants

  2010 2011 2012 2013 2014
Egyéni
Individual 471 432 408 437 361
Intézményi
Institutional 175 228 281 204 185
Összesen
Total 646 660 689 641 546
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A hazánk iránt érdeklődő, európai szabadalmaik magyarorszá-
gi hatályosítása iránti kérelmet benyújtó jogosultak legnagyobb 
arányban németországi (22,5%) és USA-beli (21,6%) székhellyel 
rendelkeztek.

1991 óta első ízben haladta meg a 20 ezret a Magyarországon 
hatályos szabadalmi oltalmak száma 2014 végén. A hatá-
lyos szabadalmak száma 2014-ben közel 7%-kal növekedett, 
ami a hatályos európai oltalmak számának 13%-ot meghaladó 
emelkedésének köszönhető. A nem zeti úton engedélyezett, hatá-
lyos szabadalmak száma 4695, a hatályos eu rópai szaba dalmak 
száma pedig 15  731 volt. A hatályos európai oltal mak szá-
ma az elmúlt hat évben 2,5-szeresére növekedett, és már több 
mint háromszorosa a nemzeti úton megadott, hatályos oltal mak 
számának. A magyar jogtulajdonosok aránya – 943 szaba da
lommal – 4,6%.

Most of the right holders filing applications for the validation of 
their European patents in Hungary had their place of business in 
Germany (22.5%) and in the USA (21.6%) 

At the end of 2014 the number of patents valid in Hungary 
 exceeded 20,000 for the first time since 1991. The number of 
valid patents increased by almost 7% in 2014, which is due to a 
more than 13% growth in the number of valid European patents. 
The amount of patents granted following the national route was 
4,695, that of the valid European patents was 15,731. The number 
of valid European patents has increased by 2.5 times in the past 
six years, which is more than three times larger than the number 
of valid patents granted following the national route.  The ratio of 
Hungarian right holders – with 943 patents – is 4.6%. 

Az európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmet benyújtók megoszlása a jogosultak származási országa szerint 
Breakdown of applicants filing applications for the validation of European patents in Hungary by countries of origin

A Magyarországon hatályos szabadalmak száma
Number of patents valid in Hungary
  2010 2011 2012 2013 2014
Nemzeti úton megadott, hatályos szabadalmak száma
Valid patents granted following the national route 5 688 5 227 4 769 5 237 4 695
Hatályos európai szabadalmak száma
Valid European patents 8 165 10 163 11 930 13 893 15 731
Összes hatályos szabadalom száma
Valid patents in total 13 853 15 390 16 699 19 130 20 426

Svédország/Sweden
Belgium/Belgium
Ausztria/Austria

Hollandia/The Netherlands
Egyesült Királyság/United Kingdom

Olaszország/Italy
Japán/Japan
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Svájc/Switzerland

Amerikai Egyesült Államok/USA
Németország/Germany
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A technológiai területek tekintetében 2014 végén – az előző 
évihez hasonlóan − a gyógyszeripari szabadalmak álltak az első 
helyen; mind a nemzeti úton megadott, mind  a hatályosított eu-
rópai szabadalmak tekintetében ez a szakterület volt a listavezető: 
a hazánkban hatályos összes szabadalmi oltalom 15%-a erre az 
ágazatra összpontosult. Ezt követte az egyéb berendezés 4,6%-
os, majd a vegyészet (gyógyszeripar nélkül) 3,5%-os részaránnyal.

Regarding the technical fields, at the end of 2014 – similarly to the 
previous year – the pharmaceutical patents were in the lead; both 
with respect to patents granted following the national route, and 
the validated European patents this technical field headed the list: 
15% of all valid patents in Hungary concentrated on this field. This 
was followed by other machinery with a 4.6% ratio and chemistry 
(without pharmaceuticals) with 3.5%.

Szakterület*

Sector*

Gyógyszerészet
Pharmaceutical industry
Egyéb berendezés
Other machinery
Műszerek
Instruments
Vegyészet, kivéve gyógyszerészet
Chemistry, without pharmaceutical
Fémtermékek, kivéve gépek
Metal products, except machines
Elektronika
Electronics
Elektromos berendezés, kivéve elektronika
Electric machines, except electronics
Papír, nyomtatás
Paper, printing

MERITsorszám*

MERITnumber*

4

15

13

3

12

2

1

20

Nemzeti úton megadott, 
hatályos szabadalmak
Valid patents granted 

following the national route

820

154

165

183

132

50

78

40

Hatályos európai 
szabadalmak

Valid European 
patents

2361

782

543

537

508

355

302

262

Összes hatályos 
szabadalom
Total of valid 

patents

3181

936

708

720

640

405

380

302

A Magyarországon hatályos szabadalmak legnépszerűbb szakterületek szerinti száma
Breakdown of patents valid in Hungary by most popular sectors

*MERIT: a gazdasági és szabadalmi osztályozás megfeleltetéséhez használt konkordanciatáblát létrehozó Maastricht Economic Research Institute 

 on Innovation and Technology rövidítése / Abbreviation of Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, establishing the 

concordance table used for matching the economic and patent classification
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A hatályos szabadalmak korfája a nemzeti úton megadott oltalmak 
esetében a 13-14. évben, míg a hatályos európai oltalmaknál a 
8-9. évben tetőzik. Ez utóbbiaknál még nincs a teljes oltalmi időt 
elérő szabadalom.

A Magyarországon hatályos szabadalmak jogosultjainak több mint 
95%a külföldi: a szabadalmak 24%-ának németországi, 18%-ának 
amerikai és 9%-ának svájci székhelyű a jogosultja. A magyar jog-
tulajdonosok aránya – 943 szabadalommal – 4,6%. Bár az alacsony 
hazai részarány korrelációt mutat nemzetgazdaságunk méretével, 
nyitottságával és fejlettségével (Ausztria, Dánia vagy Hollandia adatai 
tükrében ez összességében nem aggályos), de a magyar oltalmazott 
technológiai innovációs kapacitás egyértelműen elégtelen.

More than 95% of the right holders of patents valid in Hungary are 
foreigners: 24% of the patent holders have German, 18% have 
American, 9% have Swiss residence. The ratio of Hungarian patent 
holders – with 943 patents – is 4.6%. Although the low domestic 
ratio correlates with the size, openness and state of  development 
of the national economy (with regard to Austria, Denmark or The 
Netherlands this is not disquieting), the protected Hungarian 
 technological innovation capacity is unambiguously insufficient.

A Magyarországon hatályos – nemzeti és európai – szabadalmak aránya a jogosultak származási országa szerint
Breakdown of patents – national and European – valid in Hungary by countries of origin of right holders

Ausztria/Austria
Hollandia/The Netherlands

Egyesült Királyság/United Kingdom
Magyarország/Hungary

Japán/Japan
Olaszország/Italy

Franciaország/France
Svájc/Switzerland

Amerikai Egyesült Államok/USA
Németország/Germany

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

The lifetime of valid patents in the case of applications filed  following 
the national route is on the top in the 13th or 14th year, while in the 
case of valid European patents in the 9th year. In the latter case, there 
is no patent yet to reach the whole protection time.
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Kiegészítő oltalmi tanúsítvány 

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (Supplementary Protection 
 Certificate, SPC) a szabadalmi oltalommal védett gyógyszer vagy 
nö vény  védő szer termék szabadalmi oltalmi idejének meg  hosz-
sza b    bí   tását biztosítja. Az elmúlt év folyamán 60 SPC iránti kére
lem érkezett a hivatalba. Az év végén 145 ilyen oltalom volt ér-
vényben. Ebből az év végén 78 eset ben már a tanúsítvány, míg 67 
esetben még az alapszabadalom volt hatályban. Az év végén ha-
tályos tanúsítványok 30%-a az elmúlt év során került megadásra.

A Magyarországon hatályos – nemzeti és európai – szabadalmak korfája
Lifetime of patents – national and European – valid in Hungary 
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Supplementary Protection Certificate 

A Supplementary Protection Certificate (SPC) extends the term 
of patents of medicinal or plant protection products.  In 2014 the 
HIPO received 60 new applications for SPC. At the end of the year 
145 such protections were valid. Out of this, in 78 cases the SPC, 
while in 67 cases still the basis patent was valid. 30% of the SPCs 
valid at the end of the year were granted in 2014.

3
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Plant Variety Protection

In 2014 the HIPO received 30 new applications for plant variety 
 protection. At the end of last year 97 such protections were  valid. 
   Last year the Community Plant Variety Office received 3,626 
 Community applications for plant variety protection, which is more 
by 10% than in the previous year. At the end of last year more than 
22 thousand Community protections were valid.

Utility models activity

The number of utility model applications has been staying 
around 250-270 for years. In 2014 the HIPO received 275 
 uti lity model applications, which is an 9% increase  compared 
to the previous year, within this the increase of domestic 
 applications was 6%.

Domestic individuals filed most of the applications: 90% were 
 domestic and 65% were individual applicants. In case of domestic 
utility model applications the number of institutional applicants has 
been still growing since 2009. In case of applications with foreign 
origin the number of institutional applications is threefold of the 
individual applications.

Hazai és külföldi használatiminta-oltalmi bejelentések száma a bejelentők jellege szerint 
Breakdown of utility model applications filed following the national route by the nature of applicants

  2010 2011 2012 2013 2014
Hazai bejelentések/Domestic applications
Egyéni/Individual 204 186 171 162 159
Intézményi/Institutional 47 53 62 71 89
Összesen/Total 251 239 233 233 248
Külföldi bejelentések/Foreign applications
Egyéni/Individual 4 12 6 5 6
Intézményi/Institutional 16 19 22 14 21
Összesen/Total 20 31 28 19 27
Használatimintaoltalmi bejelentés összesen 
Utility model applications in total 271 270 261 252 275

Növényfajta-oltalom

2014-ben a hivatalhoz 30 új növényfajta-oltalmi bejelentés 
érkezett. Az év végén 97 ilyen végleges oltalom volt hatályban. Az 
el múlt évben a Közösségi Fajtaoltalmi Hivatalhoz 3626 közössé-
gi növényfajta-oltalmi bejelentés érkezett, ami 10%-kal haladta 
meg az előző évit. Az év végén 22 ezernél több közösségi oltalom 
volt hatályban.

Használatiminta-oltalmi aktivitás

A használatimintaoltalmi bejelentések száma évek óta a 250-
270 közötti sávban mozog. A hivatal 2014-ban 275 használati
mintaoltalmi bejelentést fogadott, ami 9%-os növekedést jelent az 
előző évi értékhez képest, ezen belül a hazai eredetű bejelentések 
növekedése 6%-os volt. 

A bejelentések túlnyomóan hazai egyéni bejelentőktől származnak: 
90%-uk volt hazai eredetű, illetve 65%-ot egyéni bejelentők nyúj-
tottak be. A hazai mintaoltalmi bejelentések esetében továbbra is 
megfigyelhető az intézményi eredetű bejelentések számának 2009 
óta tartó növekedése. A külföldi eredetű bejelentések esetében az 
intézményektől érkező kérelmek száma háromszorosa az egyéni 
bejelentésekének. 
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The number of valid utility models increased compared to the 
 previous year. At the end of the year 951 national utility models 
were valid, which is higher by 3% than in the previous year.

A hatályos használatiminta-oltalmak száma
Number of valid utility models

 2010 2011 2012 2013 2014
Hatályos használatiminta-oltalmak száma
Number of valid utility models 838  926 955 924 951

A hatályos használatiminta-oltalmak korfája 
Lifetime of valid utility models

A hatályos használatimintaoltalmak száma növekedést mutatott  az 
előző évihez képest. Az év végén 951 nemzeti használatiminta 
oltalom volt érvényben, ami 3%kal haladta meg az előző évit. 

A hatályos használatimintaoltalmak korfája szerint 2014-ben a 
legtöbb hatályos oltalom 3–4 éves volt, majd a tízéves teljes oltal-
mi idő utolsó harmadában csökken.

In the lifetime of valid utility models, most of the protections are 
3-4 years old, the least of them are in the last third part of the 
whole ten-year-old protection term.
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Designs

The number of design applications filed under  international 
  cooperation (under the Hague system) designating Hungary 
and the number of designs included in the applications was,  as 
 expected, low due to the accession by the European Union to  the 
Hague system, how ever they slightly increased compared to  the 
previous years. Last year the HIPO received and registered  17 
such applications and 49 designs included therein.

The number of Community design applications keeps on  increasing 
year by year. In 2014 the number of Community design  applications 
extending also to Hungary exceeded 23 thousand, the number of 
designs included therein exceeded 87 thousand.

The HIPO received 214 new national design applications in 2014, 
which included 793 designs. The number of both the applications 
and the designs included was lower than in the previous year.

Formatervezésiminta-oltalmi aktivitás

A Magyarországot megjelölő nemzetközi (Hágai Megállapodás sze
rinti) együttműködés keretében benyújtott formatervezésiminta-ol-
talmi bejelentések, valamint a bejelentésekben foglalt minták 
száma az Európai Uniónak a Hágai Megállapodáshoz történt csat-
lakozásának hatására a várakozásoknak megfelelően alacsony 
volt, de az előző évihez képest kismértékben növekedett. Az 
elmúlt év folyamán a hivatal 17 ilyen bejelentést és azokban 49 
mintát fogadott és regisztrált.

A közösségi formatervezésimintaoltalmi bejelentések száma 
évről-évre emelkedik. A Magyarországra is kiterjedő hatállyal 
benyújtott közösségi bejelentések száma 2014-ben meghaladta a 
23 ezret, az ezekben foglalt minták száma pedig a 87 ezret.

A hivatalhoz 214 új nemzeti formatervezésiminta-oltalmi beje-
lentés érkezett 2014-ben, amelyek 793 mintát foglaltak maguk-
ban. Mind a bejelentések, mind a bennük foglalt minták száma 
elmaradt az előző évitől. 

Nemzetközi együttműködés keretében (Hágai Megállapodás szerint) 
és nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-oltalmi ügyek száma
Figures of design applications filed following the national route 
and under international cooperation (under the Hague Agreement)

 2010 2011 2012 2013 2014
Nemzetközi együttműködés keretében benyújtott ügyek 
Applications filed under international cooperation

Nemzetközi együttműködés (Hágai Megállapodás) 
keretében érkezett bejelentések
Applications filed under international cooperation (the Hague Agreement) 46 37 55 15 17

Minták száma/Number of designs 168 133 192 45 49
Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések
Community design applications 20 307 21 310 22 504 23 194 23 682

Minták száma/Number of designs 74 875 79 903 83 135 86 859 87 401

Nemzeti úton benyújtott ügyek 
Cases filed following the national route

Hazai bejelentések/Domestic applications 185 237 193 251 207
Minták száma/Number of designs 663 754 910 1269 786

Külföldi bejelentések/Foreign applications 3 4 3 4 7
Minták száma/Number of designs 8 18 4 4 7

Összes nemzeti bejelentés/National applications in total 188 241 196 255 214
Minták száma/Number of designs 671 889 914 1273 793
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A nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-oltalmi bejelentések 
jellemzően egyéni bejelentőktől származnak, az intézményi beje-
lentések száma az elmúlt években csak kismértékben változott. 
A bejelentések 97%-a hazai, illetve 72%-a egyéni bejelentőktől 
származott. A külföldi székhelyű jogkeresők elsősorban a közös-
ségi utat választják a magyarországi jogszerzés céljából. 

Az elmúlt év végén 4195 nemzeti formatervezésimintaoltalom 
volt hatályban. A hatályos oltalmak száma az előző évek szint-
jén maradt. A hatályos oltalmak 89%-ának magyar a jogosultja. 
A külföldi jogosultak jellemzően cseh, osztrák és német székhellyel 
rendelkeztek. A hatályos oltalmak korfája szerint a nemzeti oltal-
mak közül a legnagyobb számban a 16. éves oltalmak fordulnak 
elő; a 7. éveseknél tapasztalható még egy kisebb tetőzés.

Most of the design applications following the national route were 
filed by individuals. The number of institutional applicants changed 
only in a small extent in the previous years. 97% of the  applications 
were filed by domestic applicants, and 72% by  individuals. The 
applicants with a seat abroad principally choose the Community 
route to obtain protection in Hungary.

At the end of last year 4,195 national designs were valid. The 
number of valid designs remained in the level of the previous 
years. 89% of the right holders of valid designs are Hungarian. 
The foreign right holders have their seats mainly in the Czech 
 Republic, in Austria and in Germany.  According to the lifetime of 
valid designs, the most of the national protections are 16 years 
old; a large number of them are 7 years old.

A Magyarországon hatályos nemzeti formatervezésiminta-oltalmak száma
Number of national designs valid in Hungary

 2010 2011 2012 2013 2014
Hatályos nemzeti formatervezésminta-oltalmak száma (mintaszám)
Valid national designs (number of designs) 4155 4228 4225 4221 4195

A Magyarországon hatályos, nemzeti úton megadott formatervezésiminta-oltalmak korfája
Lifetime of utility models valid in Hungary, granted following the national route
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Trade marks

In 2014 the number of international trade mark applications (under 
the Madrid system) aimed at Hungary was 1,599, which is less by 
25.5% than in the previous year. The slow decrease in the past 
years is due to the fact that foreign applicants have been turning 
to the Community trade mark system in order to cover a larger 
 territory. In 2014 more than 117 thousand Community trade 
mark applications extending also to Hungary were filed and 103 
thousand Community trade marks were registered. The activity 
of the Hungarian applicants also increased, 534 such applications 
were filed. Moreover, the domestic applicants filed 207 international 
 (under the Madrid system) trade mark applications.

Védjegyoltalmi aktivitás

A hazánkba irányuló nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) 
védjegybejelentések száma 2014-ben 1599 volt, ami 25,5%-
kal kevesebb az előző évben regisztráltnál. Az évek óta tartó 
lassú csökkenés azzal magyarázható, hogy a külföldi bejelentők 
a közösségi védjegyrendszer felé fordulnak a nagyobb területi 
lefedett ség érdekében. Magyarországra is kiterjedő hatállyal 
több mint 117 ezer közösségi védjegybejelentést nyújtottak be és 
103 ezer közösségi védjegyet lajstromoztak 2014ben. A  ma-
gyar bejelentői aktivitás is örvendetes módon növekedett, 534 ilyen 
bejelentést nyújtottak be. Ezenkívül a hazai bejelentők 207 nem-
zetközi (Madridi Megálla podás szerinti) védjegybejelentést tettek.

Nemzetközi együttműködések keretében Magyarországot célzó és 
nemzeti úton benyújtott védjegybejelentési ügyek főbb adatai
Main figures of trade mark applications targeting Hungary under 
international cooperations and filed following the national route

 2010 2011 2012 2013 2014
Nemzetközi védjegybejelentési ügyek 
International trade mark applications
Nemzetközi (madridi rendszerű) védjegybejelentés
International trade mark applications (under the Madrid system) 2 374 2 117 2 102 2 139 1 599
Közösségi védjegybejelentés 
Community trade mark applications 98 217 105 857 107 960 114 267 117 456

Nemzeti védjegybejelentési ügyek 
National trade mark applications

Hazai eredetű védjegybejelentés 
Domestic trade mark applications 3 447 3 772 4 177 3 428 3 489
Külföldi eredetű védjegybejelentés 
Foreign trade mark applications 446 425 422 429 392
Összes nemzeti úton benyújtott bejelentés
Applications filed following the national route in total 3 923 4 197 4 599 3 857 3 881
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A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma 3881 volt 
2014ben, ami az előző évhez képest 0,6%os növekedést 
jelent. Az ilyen bejelentések 90%-a hazai bejelentőktől származott. 
A hazai bejelentői aktivitás növekedett, 1,8%kal meghaladta 
az előző évit. A közvetlenül a hivatalnál benyújtott külföldi be-
jelentések száma az elmúlt évekre jellemző 400-as nagyságrendű 
volt. A külföldi bejelentők 15%-a svájci, 13%-a amerikai egyesült 
államokbeli és 7%-a egyesült királyságbeli volt.

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentéseknek csak a 28%-a  
származott egyéni bejelentőktől, azaz döntően intézményi beje
lentők (gaz dál kodó szervezetek) nyújtanak be védjegyoltalom 
megszerzésére irányuló kérelmet. A külföldi bejelentések esetében 
több mint 90%-os a szervezetek által benyújtott kérelmek aránya.

A Magyarországon hatályos védjegyek száma
Figures of trade marks valid in Hungary
 2010 2011 2012 2013 2014
Hatályos nemzeti védjegyoltalmak
Valid national trade marks 52 061 53 973 56 130 55 942 55 813
Hatályos nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegyek
Valid international trade marks (under the Madrid system) 141 069 121 145 121 299 112 684 108 487
Lajstromozott közösségi védjegyek*
Registered Community trade marks* 699 030 792 866 888 495 986 569 1 090 346

*Összes lajstromozott oltalom kumulált összege, megújításra való tekintet nélkül/Accumulated amount of all registered protections, irrespective of renewal

A Magyarországon hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az 
elmúlt év végén 55 813 volt, ami az előző évek során állandó
sult nagyságrendnek felel meg. Emellett 108 ezer a hatályos 
nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegyek száma. 
A hazánkra is kiterjedő hatályú lajstromozott közösségi védjegyek 
összesített állománya tavaly már meghaladta az 1 milliót. 

A lajstromozott nemzeti védjegyek 62%-ának magyar volt a 
jogosultja, 38%-ának pedig külföldi, döntően amerikai egyesült 
államok beli, egyesült királyságbeli, svájci, német és japán.

A legtöbb hatályos lajstromozott nemzeti védjeggyel rendelkező 
jogosultak a Richter Gedeon Nyrt., az Egis Gyógyszergyár, a Glaxo 
Group, a Borsodi Sörgyár Kft. és a Magyar Telekom Nyrt.

In 2014 the number of trade mark applications following the 
 national route was 3,881, which is a 0.6% increase compared 
to the previous year. 90% of these applications were filed by 
 domestic applicants. The activity of domestic applicants grew; it 
exceeded the figure of the previous year by 1.8%. The  number 
of  foreign applications filed directly at HIPO was around 400, 
 similarly to the previous years. 15% of the foreign applicants were 
from Switzerland, 13% from the United States and 7% from the 
United Kingdom.

Only 28% of the trade mark applications following the  national 
route were filed by individuals, that is mainly institutions 
 (economic  organisations) filed applications to obtain trade mark 
 protection. In case of foreign applications more than 90% were 
filed by  institutions.

The number of national trade marks valid in Hungary was 
55,813 at the end of last year, which is around the same  level 
than  in the previous years. In addition, the number of valid 
 international (under the Madrid system) trade marks is 108 
thousand.  The  total number of registered Community trade marks 
also extending to Hungary exceeded 1 million last year.

62% of the right holders of registered national trade marks were 
Hungarian, 38% of them were foreigners, mainly from the United 
States, the United Kingdom, Switzerland, Germany and Japan.

Right holders having the most valid registered national trade marks 
are Richter Gedeon Plc., Egis Pharmaceuticals Plc., Glaxo Group, a 
Borsodi Brewery Ltd. and Magyar Telekom Plc.
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The number of right holders having a trade mark being more than 
a hundred years old is above 40. They are for example the German 
DaimlerChrysler, Kodak and Telefunken, the American Johnson & 
Johnson and the Hungarian Richter Gedeon Plc.

A százévesnél idősebb védjeggyel rendelkező jogosultak száma 
meghaladja a 40-et. Ilyen a német DaimlerChrysler, a Kodak 
és a Telefunken, az amerikai Johnson & Johnson és a magyar 
Richter Gedeon Nyrt.

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak aránya a jogosultak származási országa szerint
Breakdown of valid national trade marks by the countries of origin of right holders

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfája
The age of valid national trade marks
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A hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfáján az első tíz évben 
lényegesen magasabb a hatályos védjegyek száma, mint a követ-
kező ciklusokban megújítottaknál. 

Az év végén hatályos nemzeti védjegyoltalmakban az öt leg
gyak rabban megjelölt áruosztály változatlanul a következő volt: 
reklámozás, kereskedelmi ügyletek (35. áruosztály), gyógy-
szerészeti, egészségügyi termékek (5. áruosztály), oktatás, kultúra, 
sport (41. áruosztály), papíripari, csomagolástechnikai termékek 
(16. áruosztály) és a tudományos célra szolgáló berendezések 
(9. áruosztály). 

2014-ben a hivatal a hazánkba irányuló nemzetközi (Madridi 
 Megállapodás szerinti) védjegybejelentési eljárásokból 1824 
 eljárást fejezett be. Az év során 1643 nemzetközi védjegy oltalmát 
ismerte el ideiglenes elutasítás kiadása nélkül, és 141 nemzetközi 
védjegy oltalmát utasította el véglegesen. 

2014-ben összesen 335 nemzetközi védjegybejelentés továbbítása 
iránti kérelem érkezett a hivatalhoz (2013-ban 314 ilyen kérelem 
volt).  A  hivatal összesen 276 magyar eredetű védjegybejelentést 
továbbított a WIPO Nemzetközi Irodához.

Földrajzi árujelzők

2014 folyamán 24 nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentés 
érkezett. Az év végén 830 nemzetközi eredetmegjelölés és 47 
föld rajzi árujelző szerepelt a nemzeti lajstromban. A hatályos 
kö zösségi oltalmak száma 1255 volt; ebből 14 ma gyar eredetű, 
 többek között a szentesi paprika, a kalo csai fűszerpaprika, a 
ma gyar szürkemarha hús, a csabai kolbász, a gyulai kolbász, 
a makói vöröshagyma, a szegedi szalámi, a budapesti szalámi.

The number of valid trade marks is significantly higher in the first 
ten years in the lifetime of valid national trade marks than in case 
of those renewed later.

The five classes of goods most frequently indicated in national 
trade marks valid at the end of last year were: advertising,  b usiness 
management (Class 35), pharmaceutical, sanitary preparations 
(Class 5), education, training, culture, sporting (Class 41), paper 
and packaging products (Class 16), instruments and apparatus for 
scientific purposes (Class 9).

In 2014 the HIPO completed 1,824 of the international (Madrid 
system) trade mark application procedures aimed at Hungary.   Last 
year the HIPO acknowledged the protection of 1,643 inter national 
trade marks without issuing temporary refusal and refused the 
protection of 141 international trade marks upon a final decision.

Last year the HIPO received 335 new requests for transmission 
of international trade mark applications (in 2013 this number 
was 314). The HIPO transmitted 276 trade mark applications of 
 Hungarian origin to the International Bureau of WIPO.

Geographical indications

In 2014 the HIPO received 24 international applications concerning 
appellations of origin. At the end of last year 830 international 
 appellations of origin and 47 geographical indications were in 
the national registry. The number of valid Community  protections 
was  1,255; of them 14 originated from Hungary. They were, 
among  others, the sweet pepper of Szentes, the paprika of Kalocsa, 
 Hungarian grey cattle meat, sausage of Csaba, sausage of Gyula, 
onion of Makó, salami of Szeged, salami of Budapest.
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INFORMATION SECTION

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI 
ÉS INNOVÁCIÓS OSZTÁLY

RESEARCH AND DEVELOPMENT, 
INNOVATION SECTION

SZERZŐI JOGI 
FŐOSZTÁLY
COPYRIGHT 

DEPARTMENT
Dr. Lábody Péter Csaba

SZERZŐI JOGI 
HATÓSÁGI OSZTÁLY

COPYRIGHT 
ADMINISTRATION SECTION

NEMZETKÖZI 
SZERZŐI JOGI OSZTÁLY

INTERNATIONAL 
COPYRIGHT SECTION 

GAZDÁLKODÁSI 
FŐOSZTÁLY
FINANCIAL MANAGEMENT 
DEPARTMENT 

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI 
OSZTÁLY
FINANCE AND ACCOUNTING 
SECTION

LÉTESÍTMÉNY-
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
FACILITY MANAGEMENT 
SECTION

JOGI ÉS NEMZETKÖZI 
FŐOSZTÁLY

LEGAL AND INTERNATIONAL 
DEPARTMENT

Dr. Stadler Johanna

HUMÁNPOLITIKAI 
ÖNÁLLÓ OSZTÁLY

HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT SECTION

Faragó-Hönig Ildikó

IPARJOGVÉDELMI 
JOGI OSZTÁLY

INDUSTRIAL PROPERTY 
LAW SECTION

IPARJOGVÉDELMI
LAJSTROMVEZETÉSI OSZTÁLY

INDUSTRIAL PROPERTY 
REGISTRY SECTION

NEMZETKÖZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI OSZTÁLY

INTERNATIONAL 
COOPERATION SECTION

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ
DIRECTOR GENERAL 
FOR FINANCIAL AFFAIRS
Horváth Zoltán

MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES
VICE-PRESIDENT 
FOR TECHNICAL AFFAIRS
Farkas Szabolcs

JOGI ELNÖKHELYETTES
VICE-PRESIDENT 
FOR LEGAL AFFAIRS
Dr. Ficsor Mihály

ELNÖKSÉGI KABINET
CABINET OF THE PRESIDENT

Dr. Péntek Gábor

Az Innovációs Főosztály személyi állományába tartozóan működik: a Magyar Formatervezési Tanács irodája
Operates within the Innovation Department: Bureau of the Hungarian Design Council
A Szerzői Jogi Főosztály személyi állományába tartozóan működik: a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkársága
Operates within the Copyright Department: Secretariat of the National Board Against Counterfeiting

Elnökségi Kabinet személyi állományába tartozóan működik: ISO-minőségirányítás, információbiztonsági felelős, integritás tanácsadó, jogtanácsos, 
sajtófőnök, honlapfőszerkesztő, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa titkársága
Operates within the Cabinet of the President: ISO Quality Management, Head of Information Security, Integrity Adviser, Legal Counsellor, Head of Press 
Relations, Chief Editor of HIPO’s website, Secretariat of the National Intellectual Property Council 
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Az illusztrációk közléséért szíves köszönetet mondunk 
az alábbi intézményeknek:

A Bevezetőben foglalt következtetések előképét ld.:

Tárgyfotók:
Riportfotók: 

Szerkesztette: 
Közreműködők:

Lektorálta:
Fordította: 

A fordítást lektorálta:
Grafika:

Kiadta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015-ben
Felelős kiadó: 

Nyomdai kivitelezés: 

SZTNH, 2015

Kurucz Nyomda – Nyomdamúzeum
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Rob Riemen: A szellem nemessége. Egy elfeledett eszmény 
(Előszó: George Steiner), Typotex 2010. p. 180.
Berta Gábor
Flórián Gábor, Kustos Nikolett, Mezey Béla, Mohai Balázs, 
Perness Norbert, Szemerey Bence, Vannai Dorottya 
Botos-Penyigey Krisztina, Pál Roberta
Dürr János, Hegedűs Krisztina, Plette Péter, Varju Zsuzsa, Vass László
Bana Zsuzsa
Kincses Ágnes, Péteri Attila, Somogyi Gábor
Baticz Csaba
robindesign.hu

Bendzsel Miklós
Pauker

impresszum
imprint



125 éve született 
Kner Imre

 
Kner Imre, a magyar könyvművészet és könyvkiadás, tipográfia és 
nyomdászat kimagasló tudású és műveltségű egyénisége a Magyar 
nyomdászok évkönyve 1910. évi kiadásában megjelent, „A plasztikus 
hatás jogosultságáról” című írásában fejti ki gondolatait a stílusról.

In 2014 we celebrated the 125th anniversary of the birth of Imre Kner, 
an extremely knowledgeable and erudite figure of Hungarian publishing, 
typography and printing explained his views on style in his essay entitled 
‘On the usefulness of plastic effects’ and published in the 1910 Yearbook 
of Hungarian Typographers.

A hajtott hátoldalon Kozma Lajos - Kner szignetjének facsimiléje látható.










