
1

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA
HUNGARIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
TÉNYEK ÉS ADATOK/FACTS AND FIGURES 



2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
6

22
25
28
31
35
41
45
49

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
FOREWORD OF THE PRESIDENT

ÜGYFÉLBARÁT IPARJOGVÉDELMI HATÓSÁG
A CLIENT-FRIENDLY INDUSTRIAL PROPERTY AUTHORITY

K+F MINŐSÍTÉSI HATÁSKÖR
R&D QUALIFICATION

SIKERES NEMZETKÖZI SZAKDIPLOMÁCIA
SUCCESFUL INTERNATIONAL IP DIPLOMACY

JOGSZABÁLYOK ELŐKÉSZÍTÉSE
PREPARATION OF DRAFT LEGISLATION

SZERZŐI JOGI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
COPYRIGHT-RELATED MATTERS

A SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI KULTÚRA FEJLESZTÉSE
DEVELOPING THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY 

SOKRÉTŰ SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
PROVISION OF COMPREHENSIVE INFORMATION ON 
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

HATÉKONY HIVATALMŰKÖDTETÉS
EFFICIENT MANAGEMENT 

TESTÜLETEK
BODIES
 

TARTALOMJEGYZÉK
TABLE OF CONTENTS



In the course of its more than 120-year history, our Office has repeatedly 
got into situations where it had to think over its own role due to the 
change of external factors. Its necessary concomitant is that new tasks 
and competences appear, while the magnitude or importance of certain 
traditional tasks declines. Industry 4.0, artificial intelligence or blockchain 
technology are buzzwords that mean change in the lives of our clients 
turning to us in matters of industrial property or  copyright protection 
but, at the same time, will also affect the operation of the Office itself. 
First, we should run a scan on ourselves to recognise our capabilities 
and  capacities in order to find our new place, on the one hand, in the 
domestic innovation policy, on the  other hand, in the European industrial 
property  protection systems representing ever-larger concentration.

The growing demand for the European patent worldwide well  reflects this 
region’s role in  technological innovation or research and  development. 
The European  application trends are positive, and Hungary is no 
exception: last year the number of European patent applications filed 
by Hungarian right holders increased by more than a quarter  compared 
to 2017, and showed the most favourable number in the past ten 
years.  At the end of 2018, the number of patents valid in Hungary 
–  representing a more than 9% increase – exceeded 28 thousand. 
The trade mark activity of  Hungarian  applicants abroad also intensified: 
the  number of international trade mark applications of domestic origin 
showed an almost 3% increase. 

These statistical data suggest that Hungary has a considerable 
innovation potential, however, with respect to the absolute value of the 
numbers, it is, unfortunately, only partially exploited. The  Hungarian 
 Intellectual Property Office may not settle for trying to meet the 
demands of the clients turning to it in industrial property and copyright 
 administration matters, with special regard to the fact that for most of 
them obtaining protection via the national route is not the  satisfactory 
solution. Besides the operation of the modern tools of intellectual 
property protection, our Office should provide the appropriate services 
necessary for all players of the innovation ecosystem for attaining their 
economic goals. We should not content ourselves with less!

Gyula Pomázi
President

Az európai szabadalom iránti világszerte növekvő 
igény jól tükrözi e  régiónak a technológiai innováció 
és a k utatás-fejlesztés területén betöltött szerepét. 
Az európai bejelentési trendek pozitívak, amelyek 
alól hazánk sem kivétel: a magyar jogosultak által 
benyújtott európai  szabadalmi bejelentések száma 
tavaly 2017-hez  viszonyítva több mint negyedével 
növekedett, és az elmúlt tíz év viszonylatában a l eg-
kedvezőbb számot  mutatta. A hazánkban hatályos 
szabadalmak száma 2018 végén – több mint 9%-os 
éves állomány növekedést felmutatva – meghaladta a 
28 ezret. A magyar bejelentők külföldi védjegyaktivitása 
is  növekedett: a külföldre irányuló, hazai ügyfelektől 
származó nemzetközi védjegybejelentések száma közel 
3%-os növekedést mutatott.

Ezek a statisztikai adatok is arra engednek 
 következ tetni, hogy hazánk jelentős – de a  számok 
 abszolút értékét is nézve, sajnos csak részben 
 kiaknázott – innovációs potenciállal rendelkezik. 
 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem  elégedhet 
meg azonban csupán azzal, hogy megpróbálja az 
 iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági  ügyekben 
hozzá forduló ügyfelek igényeit kielégíteni,  különös 
tekintettel arra, hogy sokuk  számára nem a  nemzeti 
 oltalomszerzés jelenti a kielégítő megoldást. 
 Hivatalunknak a szellemitulajdon-védelem  korszerű 
eszközrendszerének működtetésén túlmenően 
az innovációs  ökoszisztéma valamennyi szereplője 
számára  biztosítania kell a gazdasági céljaik eléréséhez 
 szükséges megfelelő  szolgáltatásokat. 
Ennél  kevesebbel nem szabad beérnünk! 

Pomázi Gyula 
elnök
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A szellemi tulajdon védelmének rendszere a születésétől fogva  hordozza 
magában azt az önellentmondást, hogy monopoljogok  megadásával, 
 piaci szereplők meghatározott tevékenységtől való eltiltásával és a 
 verseny korlátozásával kívánja szolgálni a gazdasági fejlődést és a 
társadalmi haladást. Ennek az ellentmondásnak a feloldása csak 
úgy lehetséges, hogy a szellemi tulajdon védelme érdekében végzett 
 tevékenyégünkre az innovációs ökoszisztéma részeként tekintünk. 
A munkánkat nem önmagáért végzett hatósági feladatellátásként, 
hanem a kreatív megoldásokat létrehozó magánszemélyek, a kutató- 
fejlesztő munkát végző intézmények, valamint a termék- és szolgáltatási 
 kínálatukat folyamatosan megújítani kívánó vállalkozások számára 
nyújtott szakmai segítségnyújtásként kell értelmezni.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nincs egyedül ezzel a feladatával. 
A hivatal feletti felügyeleti jogköröket 2018 májusától az innovációs és 
technológiai miniszter látja el, az új minisztérium létrehozásával mi is 
újabb lehetőséget kaptunk arra, hogy a minisztérium irányítása alá tartozó 
más szervezetekkel együtt közvetlenül is  bekapcsolódhassunk a magyar 
 gazdaság versenyképességét támogató intézkedések  végrehajtásába.

Hivatalunk a több mint 120 éves története során gyakran került olyan 
helyzetbe, hogy a külső tényezők megváltozása miatt újra kellett 
 gondolnia saját szerepét. Ennek szükségszerű velejárója, hogy új 
feladat- és hatáskörök jelennek meg, míg egyes hagyományos feladatok 
nagyságrendje és jelentősége csökken. Az Ipar 4.0, a mesterséges 
 intelligencia vagy a blockchain technológia olyan hívószavak,  amelyek  
változást hoznak majd az iparjogvédelmi oltalom vagy szerzői jogi 
védelem kapcsán hozzánk forduló ügyfeleink életében, de magának a 
 hivatalnak a működésére is nagy hatással lesznek. Elsősorban magunkba 
nézve, saját képességeinket és kapacitásunkat ismerve kell megtalálni új 
helyünket egyrészt a hazai innovációpolitikában, másrészt pedig az egyre 
nagyobb koncentrálódást mutató európai iparjogvédelmi rendszerekben. 

Since its conception, the intellectual property  protection 
system has borne the contradiction in terms that it 
wishes to serve economic development and social 
 advancement by granting monopolies, prohibiting 
market players from certain activities and limiting 
competition. The resolution of this contradiction is only 
possible if we consider our activities for the  protection 
of intellectual property as part of the innovation 
ecosystem. Our work should not be interpreted as 
performance of administrative tasks as an end in 
itself, but as professional assistance offered to private 
individuals inventing creative solutions, to institutions 
performing research and development work as well as 
to enterprises wishing to renew their supply of products 
and services continually. 

The Hungarian Intellectual Property Office does not 
stand alone with this task. Since May 2018, the  minister 
for innovation and technology has exercised the rights 
of supervision over the Office; with the  establishment 
of the new ministry, we also gained a new opportunity, 
together with other institutions under the guidance of 
the ministry, to participate directly in the implementation 
of measures supporting the competitiveness of the 
Hungarian economy. 
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH vagy 
hivatal) a nemzetgazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek 
oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős országos hatáskörű 
közigazgatási szerv, amely a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény értelmében 2019. január 1-jétől kormányzati főhivatal-
ként működik. Tevékenysége kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog 
területére, továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével 
kapcsolatos feladatokra, valamint 2017-től a korai fázisú (startup) 
vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások 
nyilvántartásba vétele iránti eljárásra. 

Az SZTNH a kormány irányítása alatt áll, törvényben meghatározott fel-
ügyeletét 2018 májusáig Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter látta 
el, 2018. május 22-től pedig a kormány tagjainak feladat- és hatásköré-
ről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete  értelmében Prof. 
Dr. Palkovics László innovációs és technológiai  miniszter látja el.

Az SZTNH elnöki feladatait 2017 és 2018 folyamán dr. Łuszcz Viktor látta 
el. A miniszterelnök 17/2019. (II. 22.) ME határozatával a találmányok 
sza ba dalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/D. § (2) be-
kezdésében foglalt jogkörében eljárva a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala elnökét e tisztségéből 2019. március 14-ei hatállyal felmentettte.

Az innovációs és technológiai miniszter 2019. február 1-jei hatállyal 
dr. Németh Gábort nevezte ki a hivatal jogi elnökhelyettesévé, aki az 
SZTNH új elnökének kinevezéséig az elnöki jogköröket is gyakorolja.

A hivatal hatósági feladatait a felügyeletet ellátó miniszter által jóvá-
hagyott 2018. évi munkatervnek megfelelően, a nemzetközi és hazai 
előírásokkal összhangban látta el. Tevékenységét az ügyfélközpontú 
ügyintézés jellemezte, továbbá törekedett az eljárások nemzetközi 
összehasonlításban is kedvezőnek minősülő átfutási idejének a 
szinten tartására, valamint a folyamatban levő ügyállomány ütemes 
feldolgozására. A munkavégzés magas minőségének biztosítéka, hogy 
az SZTNH az ISO 9001:2015 minőségirányítási, az ISO/IEC 20000-
1:2013 informatikai szolgáltatásirányítási és az ISO/IEC 27001:2014 in-
formációbiztonsági szabvány szerint működik,  amiről független tanúsító 
szervezet, az SGS Hungária által végzett sikeres ISO-audit tanúskodik. 

The Hungarian Intellectual Property Office (hereinafter 
’HIPO’ or the ’Office’) is a public administration organ 
with nationwide competence, and it is responsible for 
the protection of the intangible assets of our national 
economy, science and culture, for the protection of 
intellectual property which, as from 1 January 2019, 
operates as a central government office pursuant to 
Act CXXV of 2018 on Government Administration. The 
activities of the Office cover the areas of industrial 
property and copyright, and include the tasks relating to 
the qualification of research and development activities, 
and, as of 2017, the procedure of entering into the 
register start-up enterprises and enterprises supporting 
start-up enterprises.  

HIPO is directed by the Government, and the right of su-
pervision over the legality of its operation was exercised 
until May 2018 by Mihály Varga, Minister for National 
Economy, and as of 22 May 2018 by  Prof. Dr. László 
Palkovics, Minister for Technology and Innovation in 
accordance with Annex I of Government Decree No. 
94/2018. (V. 22.) Korm. on the Duties and Competence 
of Members of the Government. 

During the years of 2017 and 2018 the tasks of the 
President of HIPO were performed by Viktor Łuszcz. 
The Prime Minister in his Decision of 17/2019. (II. 22.) 
ME, acting within his competence pursuant to section 
115/D(2) of Act XXXIII of 1995 on the Protection of 
Inventions by Patents, dismissed the President of HIPO 
from his office with effect from 14 March 2019.

With effect from 1 February 2019 the Minister for 
Technology and Innovation appointed Gábor Németh 
Vice-President for Legal Affairs who also performs the 
functions of the President of HIPO until the appointment 
of the new President of the Hungarian Intellectual 
Property Office. 

The Office performed its tasks in accordance with its 
work plan for 2018, approved by the minister exercising 
the right of supervision, and in accordance with inter-
national and national regulations. Its official activities 
were characterized by client-centered administration, 
as well as by further efforts to stabilise pendency 
times of the proceedings, favourable in comparison 
with international ones, and to steadily process 
the backlog of pending cases. The fact that HIPO 
operates in accordance with the ISO 9001:2015 Quality 
Management, the ISO/IEC 20000-1:2013 IT Services 
Management and the ISO/IEC 27001:2014 Information 
Security Standards guarantees the high quality of its 
work, which has been confirmed by the successful 
ISO audit conducted by SGS Hungária, an independent 
certification body. 

6 77



HAZÁNKBAN HATÁLYOS OLTALMAK

A Magyarországon hatályos oltalmakra a hazai szervezeteknek, vállal ko-
zásoknak, egyéneknek gazdálkodási és K+F tevékenységük során figye-
lemmel kell lenniük.  A hazánkban hatályos szabadalmak száma 2018. 
december végén 28 677 volt, 9%-kal több az előző évinél (26 225). 
A Magyarországon hatályosított európai szabadalmak száma az előző 
évi 23 041-ről 26 092-re növekedett, ami 13%-os emelkedést jelent. 
A nemzeti úton megadott hatályos szabadalmi oltalmak száma 2585 volt, 
599-cel kevesebb az előző év végén mértnél.

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az előző évekhez hasonló 
nagyságrendű volt (54 787). A hazánkban hatályos nemzetközi (az 
ún. madridi rendszeren keresztül lajstromozott) védjegyek állománya 
meg haladta a 87 ezret. Az Európai Unió 28 tagországára kiterjedően 

PROTECTIONS VALID IN HUNGARY

In the course of their economic and R&D activities, 
organisations, enterprises and individuals established 
in Hungary have to take into account valid protections 
in Hungary. There were 28 677 valid patents at the 
end of December 2018, which is a 9% increase over 
the previous year (26 225). The number of validated 
European patents grew from 23 041 in 2017 to 26 
092 in 2018, which represents an increase of 13%. 
The number of valid patents granted via the national 
route was 2585, which is 599 less than the number 
recorded at the end of last year.
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2 585
Nemzeti úton megadott 

szabadalom
Patents granted via the 

national route 

847
Nemzeti úton megadott 

használati minta
Utility model protections 

granted via the national route

54 787
Nemzeti 
védjegy
National 

trade marks

26 092
SZTNH által hatályosított 

európai szabadalom
European patents  
validated by HIPO

3 558
Nemzeti 

formatervezési minta
National 

design protections

87 144
Nemzetközi (madridi 

rendszer szerinti) védjegy
International trade marks 

(under the Madrid System) 

252*
Kiegészítő 

oltalmi tanúsítvány
Supplementary 

protection certificates 

124
Nemzeti úton megadott 

növényfajta-oltalom
Plant variety protections 

granted via the national route

26 895
Közösségi 

növényfajta-oltalom
Community plant 
variety protections

* A 2018 végén hatályos kiegészítő oltalmi tanúsítványok (SPC) száma 76 volt, amihez 176 megadott, de még nem hatályos 
kiegészítő oltalmi tanúsítványt kell hozzászámítani; ezek csak a jövőben, az alap szaba dalom lejárta után válnak majd hatályossá.

The number of supplementary protection certificates (SPCs) in force at the end of 2018 was 76, and to this number another 
176 granted but not yet effective  supplementary protection certificates have to be added; they will take effect only later, 

after the expiry of the relevant basic patent.

A Magyarországon hatályos főbb oltalmak száma 2018 végén
Number of valid protections in Hungary at the end of 2018 broken down by main titles of protection 

The number of valid national trade marks remained at the level of the 
previous years (it amounted to 54 787). The number of international 
trade marks (under the Madrid System) in Hungary exceeded 87 
thousand. According to database searches the number of European 
Union trade marks registered for the 28 Member States of the Euro-
pean Union exceeded 1 million. Foreign applicants who wish to obtain 
protection covering several countries are opting in increasing numbers 
for the European Union trade mark system, which ensures protection for 
the whole territory of the EU. 

The number of valid national utility model protections was approx-
imately the same as in the previous year, while the number of design 
protections decreased by 5%. At the end of the year, there were 847 
valid national utility model protections and 3558 valid national design 
protections in our country. According to calculations using the databases, 
the number of Community design protections, valid also in Hungary, was 
approximately 750 thousand at the end of the year.

ADMINISTRATION IN PATENT MATTERS

Under the Patent Cooperation Treaty (PCT) patent applications may 
be filed – by way of one single application – with effect for almost 
 any country in the world. The number of international patent (PCT) 
 applications increases from year to year. In 2018 the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) registered more than 253 thousand PCT 
applications, which is an increase of 3.9% over the previous year. 
However, only an insignificant precentage of these applications result, 
at a later phase of the proceedings, in protection extending also to the 
territory of Hungary.

European patents can be obtained under the European Patent Conven-
tion (EPC) in 38 Contracting States. In 2017, the number of European pat-
ents granted by the European Patent Office (EPO) exceeded 105 thousand 
and in 2018 it was 127 625, so we can see an increase of 21%.

Compared to 2017, the number of European patent applications 
filed by Hungarian applicants increased by 26.3% from 95 to 
120, which is by all means a positive development, since this is one of 
the most important indicators of domestic patent application activity. 
 Considering the numbers of the past ten years, the one of 2018 shows 
the highest number of applications.

The fact that in 2018 the number of requests for validation in Hungary 
of European patents granted by the EPO increased by 9%, from 4801 
to 5225, shows that there is a growing interest outside Hungary in our 
economy. In 2018, 5383 European patents were validated, which means 
that the number of such cases increased by 3% compared to 2017.

lajst romozott európai uniós védjegyek száma az 
adatbázis-lekérdezések szerint 1 millió feletti. A több 
országra védjegyoltalmat szerezni kívánó külföldi beje-
lentők növekvő számban választják az EU teljes terü letére 
oltalmat biztosító európai uniós védjegy rendszert. 

A hatályos nemzeti használati minták száma az 
előző évivel közel azonos volt, a nemzeti forma-
tervezésiminta-oltalmak száma 5%-kal csökkent. 
Az év végén hazánkban 847 nemzeti használatiminta-
oltalom és 3558 nemzeti formatervezési minta volt 
hatályban. Az év végén a Magyarországon is hatályos 
közösségi (európai uniós) formatervezési minták 
száma az adat bázisokból végzett számítások szerint 
750 ezerre volt tehető.

SZABADALMI HATÓSÁGI 
TEVÉKENYSÉG

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent 
Cooperation Treaty, PCT) keretében a világ csaknem 
bármely országára kiterjedően indítható – egyetlen 
 bejelentés benyújtásával – szabadalmi bejelentés. 
A nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések száma 
 évről évre emelkedik. 2018-ban több mint 253 ezer 
ilyen bejelentést regisztrált a Szellemi Tulajdon Világ-
szervezete (World Intellectual Property Organization, 
WIPO), ami 3,9%-os növekedést jelentett a 2017. 
évihez viszonyítva. Ezeknek csak csekély hányada 
 eredményez az eljárás későbbi szakaszában Magyar-
ország területére is kiterjedő oltalmat. 

Európai szabadalom megszerzésére az Európai 
 Szabadalmi Egyezmény (ESZE, European Patent 
Convention) alapján 38 szerződő tagállamban nyílik 
le hetőség. Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH, 
 European Patent Office) által megadott európai szaba-
dalmak száma 2017-ben meghaladta a 105 ezret, 2018-
ban pedig 127 625 volt, tehát 21%-kal növekedett. 

A magyar jogosultak által benyújtott európai 
 szabadalmi bejelentések száma az előző  évihez 
képest 26,3%-kal (95-ről 120-ra) nőtt, ami 
 mindenképpen pozitív fejleménynek tekinthető, hiszen 
a hazai bejelentői aktivitásnak az egyik legfontosabb 
viszonylatban történő emelkedését jelenti. Az elmúlt 
tíz év viszonylatában a 2018. évi volt a legmagasabb 
ilyen bejelentésszám.

A magyar gazdaság iránti növekvő külföldi érdeklődés 
is kifejeződik abban, hogy az előző évhez képest közel 
9%-kal, 4801-ről 5225-re növekedett az ESZH által 
megadott európai szabadalmak magyarországi hatályo-
sítása iránti kérelmek száma. A hatályosítási eljárások 
keretében 2018-ban összesen 5383 európai szabada-
lom hatályosítására került sor, azaz a hatályosítással 
záruló ügyek mennyisége az előző évi 5211-hez képest 
3%-os növekedést mutatott.
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Like in the previous years, in 2018 right holders who 
were interested in the Hungarian market and filed 
requests for the validation of their European patents had 
their seat predominantly in the United States  (23%) and 
Germany (22%). They were followed by right holders 
with seat in Switzerland (9%), France (7%) and Japan 
(5%). These proportions are in line with the structure of 
the Hungarian economy, the imports and the working 
capital inflow to Hungary.
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Az európai szabadalmaik magyarországi hatályosítása iránti kérelmet 
benyújtó, a hazai piac iránt érdeklődő jogosultak – az előző évekhez 
hasonlóan – legnagyobb arányban amerikai egyesült államokbeli (23%) 
és németországi (22%) székhellyel rendelkeztek. Őket követték a svájci 
(9%), francia (7%) és japán (5%) székhelyű jogosultak. Ezek az arányok 
a magyar gazdaság szerkezeti adottságaival, a hazánkba irányuló import-
áru - forgalommal és működőtőke-beáramlással vannak összhangban.

Európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmek
Requests for validation of European patents in Hungary

Európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmet benyújtó jogosultak megoszlása a fontosabb származási országok szerint
Breakdown of requests for validation of European patents in Hungary by country of origin of the rightholders filing requests
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Európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmek/Validation of European patents in Hungary

Patent applications filed via the national route contain, on the one hand, 
patent applications of domestic origin, and, on the other hand, foreign 
applications filed directly with HIPO, as well as international patent (PCT) 
applications which entered the national phase. The number of patent ap-
plications filed via the national route in 2018 was 443, out of which 407 
applications (92%) were filed by clients having their seat or domicile in 
Hungary. Of domestic patent applications 42% were filed by individuals 
and 58% by entities (legal persons). In the case of domestic (Hungarian) 
applicants the proportion of individual applicants was higher, 62%. At the 
same time, the proportion of Hungarian entities which filed applications 
increased by 7%, from 31 to 38%.
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A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések 
tartalmazzák egyfelől a hazai eredetű szabadalmi 
bejelentéseket, másfelől az SZTNH-hoz közvetlenül 
benyújtott külföldi bejelentéseket, valamint a nemzeti 
szakaszba lépett PCT-bejelentéseket. A nemzeti úton 
benyújtott szabadalmi bejelentések száma 2018-ban 
443 volt. Ezek 92%-a, azaz 407 bejelentés származott 
hazai székhelyű, illetve lakóhelyű ügyfelektől. A nemzeti 
úton benyújtott szabadalmi bejelentések 42%-a ún. 
egyéni (magánszemélyek által benyújtott), 58%-a pedig 
ún. intézményi (jogi személyek által tett) bejelentés volt. 
A hazai (magyar) eredetű bejelentések esetében az 
egyéni bejelentők aránya ennél magasabb volt: 62%. A 
magyar intézményi bejelentők részaránya ugyanakkor 
7%-kal, 31%-ról 38%-ra emelkedett.

8%

92%

Hazai eredetű bejelentések
Patent applications of domestic origin

Egyéni bejelentő
Patent applications filed by individuals

Külföldi eredetű bejelentések
Patent applications of foreign origin

Intézményi bejelentő
Patent applications filed by entities

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések aránya a bejelentők eredete és jellege szerint
Proportion of patent applications filed via the national route according to the origin and type of applicants

Nemzeti szabadalmi hatósági eljárások adatai
Data of national patent proceedings

42%

58%

Szabadalmi területen a nemzeti úton indított eljárások 
keretében 756 ügy fejeződött be. Tovább csökkent 
a függő (folyamatban levő) szabadalmi ügyállo-
mány. 2018 végén a nemzeti úton indított eljárásokban 
17%-kal kevesebb, azaz 1049 szabadalmi ügy volt 
folyamatban, mint egy évvel korábban. Az eljárások 
21%-a (156 ügy) zárult a szabadalom megadásával, 
azaz a bejelentéseknek csak egy kisebb része bizonyult 
szabadalomképesnek. A befejezett nemzeti szabadal-
mi ügyek 5%-a elutasítással, 34%-a visszavonással, 
29%-a lemondással, 11%-a a díjfizetés hiánya miatti 
megszűnéssel fejeződött be.

Hatályos nemzeti 
szabadalmi oltalom

Valid national patents

2 585

Ügybefejezés
Conclusion of cases

756

Bejelentés
Applications

443

Megadás
Granting

156

Folyamatban lévő ügyek
Pending cases

1049

In the field of patents 756 patent cases started via the national route 
were concluded in 2018. The backlog of pending patent cases was 
further reduced. At the end of 2018, as to proceedings started via 
the national route, 17% fewer patent proceedings (1049 cases) were 
pending than during the previous year. About 21% of national patent 
proceedings (156 cases) resulted in the granting of a patent, i.e. only 
a smaller proportion of those applications proved to be patentable. Of 
the concluded patent proceedings 5% terminated by refusal, 34% by 
withdrawal, 29% by surrender and 11% were terminated for failure to 
pay the necessary fees.



A szabadalom megadására irányuló eljárás keretében a hivatal 366 újdon-
ságkutatási jelentést készített, amelyek közül a bejelentők 40%-a (148) 
kért írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatást. Az ilyen jelentést 
kérőknek több mint 60%-a élt az eljárás gyorsításának a lehetőségével. 
Megfigyelhető, hogy az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási 
jelentés és annak gyorsított elkészítése iránt állandósult igény mutatkozik, 
elsősorban az iparjogvédelmi oltalomszerzést támogató pályázatokban és a 
nemzetközi szabadalmi bejelentéseknek a Visegrádi Szabadalmi Intézetnél 
igényelt újdonságkutatásban való felhasználhatósága miatt.

Az előző évhez képest sikerült csökkenteni a szabadalom megadásá-
ra irányuló eljárások átlagos átfutási idejét. Ezek a hivatali átfutási 
idők nemzetközi viszonylatban is kedvezőnek tekinthetők. A nemzeti úton 
indított, befejezett bejelentések esetében az átlagos bruttó átfutási idő 
28,6 hónap, a nettó (hivatali eljárási cselekményekre fordított) átfutási 
idő pedig 20,4 hónap volt. Ezek az átfutási idők a közzétett ügyek vonat-
kozásában tartalmazzák a közzétételre kötelezően előírt 18 hónapos 
várakozási időtartamot. Az átlagos átfutási idők további csökkentése nem 
várható a törvényben előírt, a hivatalra nézve kötelező, a bejelentők által 
pedig gazdasági megfontolások miatt maximálisan kihasznált határ-
idők miatt. Amennyiben a bejelentő érdekelt az eljárás gyorsításában, 
ingyenesen kérheti például a korábbi közzétételt, de ezzel a lehetőséggel 
viszonylag kevesen élnek.

A technológiai területek tekintetében a gyógyszeripari szabadal mak 
álltak az első helyen. Mind a nemzeti úton megadott, mind a hatályo-
sított európai szabadalmakat érintően ez a szakterület volt a listavezető. 
A hazánkban hatályos (nemzeti és európai) szabadalmi oltalmak 37%-a 
erre a szakterületre összpontosult. Ezt követte az egyéb berendezések 
szakterület 12%-os és a műszerek szakterület 9%-os részaránnyal.
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Within the framework of patent proceedings, the Office 
prepared 366 novelty search reports, and 40% (148) of 
those applicants requested search reports supplement-
ed with a written opinion. Of those who requested such 
reports, more than 60% also requested accelerated 
procedure. One can observe that there is a constant 
demand for search reports supplemented with a written 
opinion and for their preparation in an accelerated 
procedure, primarily because they can be used in the 
so-called Industrial Property tenders, and also in novelty 
searches requested for international patent applications 
to be drawn up by the Visegrad Patent Institute.

Compared to last year, the Office managed to reduce 
the average pendency time of patent granting 
proceedings. The resulting average time frames for 
Office proceedings can be considered reasonable even 
by international standards. In the case of applications 
filed and concluded via the national route the gross 
average pendency time was 28.6 months, while the 
net pendency time (the duration of proceedings by the 
Office) was 20.4 months. For published cases these 
pendency times also include the mandatory 18 months’ 
waiting period. A further reduction of the average pen-
dency times cannot be expected, since the time limits, 
laid down in legislation, are obligatory for the Office 
and are fully made use of by the applicants because of 
economic considerations. If applicants have an interest 
in accelerating the proceedings, they can for example 
request earlier publication free of charge, but relatively 
few of them take this opportunity.

Vegyészet 
(kivéve gyógyszer)

Chemistry other than 
pharmaceuticals

2 459

Fém termékek 
(kivéve gépek)

Metal products other 
than machines

2 171

Műszerek
Instruments and 

appliances

2 519

Egyéb 
berendezések

Other equipment

3 349

Gyógyszerészet
Pharmaceuticals

10 487

Magyarországon hatályos (nemzeti és európai) szabadalommal rendelkező jogosult
TOP10 holders of valid (national and European) patents in Hungary

QUALCOMM Incorporated 
Novartis AG 
BASF SE 
Philip Morris Products S.A. 
LG Electronic Inc.
Bayer Intellectual Property GmbH 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Huawei Technologies Co.
Boehringer Ingelheim International GmbH 
Henkel AG & Co

TOP10

A Magyarországon hatályos szabadalmak száma a legnépszerűbb öt szakterület szerint
Breakdown of patents valid in Hungary by the five most popular sectors 

Regarding technology fields, most patents were granted for 
pharmaceutical inventions. This field headed the list both for patents 
granted via the national route and for validated European patents. In 
fact, 37% of all valid (domestic and European) patents are concentrated 
in the pharmaceutical sector. This was followed by the sectors of ‘other 
equipment’ (12%) and ‘instruments and appliances’ (9%).

In 2018 the three patent holders having most valid domestic pat-
ents were Richter Gedeon Plc., Egis Pharmaceuticals cPlc. and 
the  University of Pécs. From among applicants having their seat in 
 Hungary, in 2018 Richter Gedeon Plc., Egis Pharmaceutical cPlc. 
and GEA EGI Energy Management cPlc. held the greatest number of 
European patents valid in Hungary. 

The age pyramid of valid patents granted via the national route has its 
peak in the 18th year, whereas that of valid European patents in the 9th 
year. In the latter category, there has been no patent yet to reach the end 
of the full protection period (20 years).

A legtöbb hatályos nemzeti szabadalmi oltalommal 
rendelkező három jogosult 2018-ban a Richter 
Gedeon Nyrt., az EGIS Gyógyszergyár Zrt. és a 
Pécsi Tudományegyetem volt. A magyar székhelyű 
bejelentők közül a legtöbb Magyarországon hatályosított 
európai szabadalommal a Richter Gedeon Nyrt., az 
EGIS Gyógyszergyár Zrt. és a GEA EGI Energia-
gazdálkodási Zrt. rendelkezett 2018-ban.

A hatályos szabadalmak korfája a nemzeti úton meg-
adott oltalmak esetében a 18. évben, míg a hatályos 
európai szabadalmi oltalmaknál a 10. évben tetőzött. 
Ez utóbbiaknál még nincs a teljes oltalmi időt elérő 
 (20 éves) szabadalom.
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A Magyarországon hatályos, az SZTNH által nemzeti úton megadott és a hatályosított európai szabadalmak korfája
Age pyramid of patents granted by HIPO via the national route and valid in Hungary, and of validated European patents 
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VISEGRAD PATENT INSTITUTE

The Visegrad Patent Institute (VPI), is an intergov-
ernmental organization for cooperation in the field of 
patents established by the four Visegrad countries: the 
Czech Republic, Hungary, the Republic of Poland and 
the Slovak Republic (V4 countries), which has its seat 
in Budapest and started its operation on July 1st 2016. 
The applicants of the Visegrad countries applying for 
international patents may also choose – besides the 
EPO – the Visegrad Patent Institute (VPI) as an Inter-
national Searching Authority (ISA) and a Preliminary 
Examining Authority (IPEA), i.e. as a PCT Authority. 
Among Hungarian applicants VPI could be attractive be-
cause of its favourable arrangements for language use 
and its cost efficiency. Indeed, in this so-called interna-
tional phase of the proceedings applicants can choose 
the language which is most suitable for them. According 
to the language regime, Hungarian applicants may file 
the international patent application in Hungarian or 
in English; moreover they can communicate with the 
patent examiners in their mother tongue. In addition to 
that, they can reclaim 40% of the international search 
fee if the search report of HIPO is already available on 
the basis of an earlier application. 

In January 2018 the VPI became a full member of the 
Global Patent Prosecution Highway, a network of the 25 
most important patent offices in the world. This means 
that innovative Hungarian enterprises may obtain pat-
ents faster and more easily in countries they export to, 
which can give them a competitive advantage.

On 5 September 2018 a successful supervisory audit 
was conducted at the VPI which confirmed the validity 
of its ISO 9001:2015 Quality Management Standard 
certification.
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A VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET

A budapesti székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) a négy 
visegrádi ország – a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyar-
ország és a Szlovák Köztársaság – a szabadalmi együttműködés körében 
kormányközi szervezetként hozta létre, amely 2016. július 1-jével 
kezdte meg működését. A visegrádi országok nemzetközi szabadalmi 
bejelentői – az ESZH mellett – a VSZI-t is választhatják nemzetközi 
kutatási és elővizsgálati szervként, ún. PCT- hatóságként (Inter-
national Searching Authority, ISA and International Preliminary Examin-
ing Authority, IPEA). A magyar bejelentők körében a VSZI vonzerejét a 
kedvező nyelvhasználati szabályok és a költséghatékonyság jelenthetik. 
Az eljárás ezen, ún. nemzetközi szakaszában ugyanis kiválaszthatják a 
nekik leginkább megfelelő nyelvet. A magyar bejelentők ennek alapján 
a nemzetközi szabadalmi bejelentést magyarul vagy angolul nyújthatják 
be, továbbá anyanyelvükön kommunikálhatnak a szabadalmi elbírálókkal. 
Emellett a nemzetközi kutatási illeték 40%-át visszaigényelhetik, ha az 
SZTNH újdonságkutatási jelentése már egy korábbi bejelentés nyomán 
rendelkezésükre áll. 

A VSZI 2018 januárjában teljes jogú tagja lett a világviszonylatban 
legmeghatározóbb 25 szabadalmi hivatalt tömörítő ún. globális szaba-
dalmi szupersztrádának (Global Patent Prosecution Highway). Ezáltal az 
innovatív magyar vállalkozások könnyebben és gyorsabban szerezhetnek 
versenyelőnyt nyújtó szabadalmat exportjuk célországaiban.

A VSZI 2018. szeptember 5-én egy sikeres felülvizsgálati audittal 
megerősítette az ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány szerinti 
megfelelőséget igazoló tanúsítványa érvényességét.

A VSZI tevékenysége iránt a szabadalmi bejelentők és az iparjogvédelmi 
képviselők részéről mutatkozó érdeklődést jelzi, hogy 2018-ban 127 
nemzetközi kutatási jelentést és 6 nemzetközi elővizsgálati jelentést állí-
tott ki, amelyből 29% jutott az SZTNH-ra.  A kutatási díj visszatérítésére 
az ügyek 88%-a esetében került sor. A kérelmek kétharmad része nem-
zeti nyelven érkezett, egyharmad részük angolul. A benyújtott kérelmek 
megoszlása a bejelentő honossága szerint a következő volt 2018-ban: 
55% lengyel, 26% magyar, 16% cseh és 3% szlovák. Magyarország 
tehát erősen felülreprezentált gazdasági súlyához képest.

A nemzetközi kutatási kérelmek nyelvek szerinti megoszlása (2018)
Breakdown of International Search Requests by languages (2018)

   2%  szlovák/Slovak
  7%  cseh/Czech
34%  angol/English
16%   magyar/Hungarian
41%   lengyel/Polish

KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI 
TANÚSÍTVÁNYOK

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (Supplementary 
Protection  Certificate, SPC) a szabadalmi oltalommal 
védett gyógyszer vagy növényvédőszer szabadalmi 
oltalmi idejének meghosszabbítását biztosítja. 2018 
 folyamán 47 SPC iránti kérelem érkezett a hivatalba. A 
már lezárt eljárások alapján az év végén 76 megadott 
tanúsítvány volt hatályos, és a jövőben, az alapszaba-
dalom lejárta után válik majd hatályossá további 176 
megadott tanúsítvány. 

NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI HATÓSÁGI 
TEVÉKENYSÉG

A hivatalhoz nemzeti úton 2018-ban 6 növényfajta- 
oltalmi bejelentés érkezett. Az év végén 124 végleges 
oltalom volt hatályban. Az elmúlt évben a Közösségi 
Fajtaoltalmi Hivatalhoz (Community Plant  Variety Office, 
CPVO) 3554 közösségi növényfajta- oltalmi bejelentés 
érkezett, ami az előző évihez képest 4%-os növekedést 
jelentett. A CPVO statisztikái szerint az év végén 26 895 
közösségi oltalom volt hatályban az EU-ban (így Magyar-
országon is), 4%-kal több az előző évinél. 

HASZNÁLATIMINTA-OLTALMI 
 HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás 
módosításáról szóló 2017. évi CXX. törvény 2018. január 
1-jei hatállyal jelentős mértékben módosította a haszná-
lati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvényt 
(Hmtv.). Így például pontosította a minta és a feltalálói 
lépés fogalmát, a Hmtv. kapcsolatát a találmányok szaba-
dalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvénnyel; módo-
sította a minta megsemmisítésének feltételeit, a kitűzhető 
határidőket, az iratbetekintés lehetőségeit, meghatározta 
a bejelentési nap elismerésének szabályait, továbbá 
bevezette az oltalmazhatósági vélemény intézményét.

The interest of patent applicants and patent attorneys in its activity is 
shown by the fact that in 2018 127 international search reports and 
6 international preliminary examination reports were requested from 
the VPI, of which 29% were performed by HIPO. The search fees were 
reimbursed in 88% of the cases. Two-thirds of the applications were filed 
in the national language, one-third in English. In 2018 the breakdown 
of applications filed with VPI according to the country of origin was the 
following: 55% from Poland, 26% from Hungary, 16% from the Czech 
Republic and 3% from Slovakia. Thus, in comparison to its economic 
weight, Hungary is strongly overrepresented. 

SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES

The Supplementary Protection Certificate (SPC) ensures that me-
dicinal products and pesticides can have a longer period of protection. 
During 2018 HIPO received 47 applications for an SPC. On the basis of 
the concluded proceedings, the number of SPCs in force at the end of 
2018 was 76, and another 176 granted but not yet effective SPCs will 
take effect later, after the expiry of the relevant basic patent. 

ADMINISTRATION IN PLANT VARIETY MATTERS

HIPO received 6 applications via the national route for plant variety 
protection in 2018. At the end of that year 124 definitive protec-
tions were in force. During the past year the Community Plant Variety 
Office (CPVO) received 3554 applications for Community plant variety 
protection, which is an increase of 4% compared to the previous year. 
According to the statistical data of the CPVO, at the end of 2018 26 895 
Community plant variety protections were in force in the EU (thus also in 
Hungary), which is an increase of 4% over the previous year. 

ADMINISTRATION IN UTILITY MODEL MATTERS

Act CXX of 2017 on the Amendment of the Rules relating to the Protec-
tion of Utility Models significantly amended Act XXXVIII of 1991 on the 
Protection of Utility Models (Utility Models Act) as of 1 January 2018. So, 
for example, it further clarified the definition of ’model‘ and ’inventive 
step‘, as well as the relationship of the Utility Models Act with Act XXXIII 
of 1995 on the Protection of Inventions by Patents; it also amended the 
conditions of the revocation of utility model protections, the applicable 
time limits, the possibilities for access to files, determined the rules 
of the according to a filing date, and introduced the institution of the 
protectability opinion.
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In addition to the change in the legal environment, as 
of January 2018 the examination of utility model cases 
has been conducted within a new organisational frame-
work, i.e. within the Patent Department, which ensures 
a greater efficiency from the point of view of capacity 
allocation. This may help in shortening average penden-
cy times and reduce the number of pending cases.

In 2018 HIPO received 226 applications for utility model 
protection and 91% of them were filed by domestic appli-
cants; 16 applications were received directly from foreign 
applicants, and 5 PCT applications entered the national 
phase. During the year 313 proceedings were concluded, 
of which 96 were granted, 200 were terminated, and 17 
ended with a rejection. Compared to the past year, HIPO 
managed to reduce the number of pending cases by 
20%, so at the end of the year 320 cases were pending. 
At the end of 2018, there were 847 valid national utility 
model protections, about the same number as in the 
previous year. The average pendency time of concluded 
cases amounted to 5.2 months.
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A jogi környezet átalakulása mellett további változást jelentett 2018 
januárjától, hogy a használatiminta-oltalmi ügyek vizsgálata az SZTNH-n 
belül új szervezeti keretek között, a szabadalmi területen történik, ami a 
kapacitás allokáció szempontjából nagyobb hatékonyságot biztosít a koráb-
biaknál. Ezáltal rövidebbé válhat az átlagos átfutási idő és csökkenhetett a 
folyamatban levő ügyek száma.

Az SZTNH 226 használatiminta-oltalmi bejelentést fogadott 2018-ban, 
amelyek 91%-át hazai bejelentők nyújtották be; 16 bejelentés érke-
zett közvetlenül a hivatalhoz külföldi eredetű bejelentőtől, továbbá 5 
PCT-bejelentés lépett nemzeti szakaszba. A hivatal az év folyamán 313 
eljárást zárt le. Ezek közül 96 megadással, 200 megszűnéssel és 17 
elutasítással fejeződött be. A folyamatban lévő ügyek számát az előző 
évihez képest sikerült 20%-kal csökkenteni, így 320 ügy volt az év végén 
folyamatban. 2018 végén 847 nemzeti használatiminta-oltalom volt 
hatályban, ami az előző évihez hasonló mennyiséget jelent. A befejezett 
ügyek átlagos átfutási ideje 5,2 hónap volt. 

Nemzeti formatervezésiminta-oltalmi eljárások adatai
Figures of national design proceedings

Megadások/
minták száma

Number of granted 
applications/ designs

104/506

Folyamatban levő 
bejelentések

Pending design 
applications

123/745

Bejelentések/
minták száma

Number of 
applications/designs

135/619

Befejezett bejelentés/
minták száma

Concluded 
proceedings /

number of designs

201/910

Hatályos nemzeti 
formatervezésiminta- 

oltalom 
Valid national design 

protections  

3 558

ADMINISTRATION 
IN DESIGN MATTERS

The number of design applications was 135, while the number of 
designs contained therein was 619 in 2018. Thus, one application con-
tained 4.6 designs on average. In the course of the year HIPO concluded 
201 cases, which contained 910 designs. From among the concluded 
cases 104 resulted in the granting of 506 designs and their registration.

Of the applications 96% have been filed by domestic applicants, 74% 
of whom were individual applicants and 26% entities. At the end of the 
year, there were 3564 valid national design protections. 

The number of design applications filed within the framework of interna-
tional cooperation (under the Hague Agreement) designating Hungary 
was 23, and the number of designs included in those applications was 54. 

If applicants make use of the Registered Community Design (RCD) 
protection system, it offers them the possibility to obtain, through one 
application and in accordance with a single procedure, design protection 
for the territory of all Member States of the European Union, including 
Hungary. According to data of the European Union Intellectual Property 
Office (EUIPO) in 2018 the number of RCD applications amounted to 
26,309, approximately the same as the year before, and that of the de-
signs contained therein to 93,361; this represented a decrease of nearly 
3% compared to the previous year. The number of designs contained in 
the applications was 3.5 on average. The number of designs regis-
tered in 2018 by the EUIPO was 92 711, nearly 3% less than in 2017. 
Although the design activity of Hungarian applicants was of low intensity, 
it still increased by 3% to 242 designs.

FORMATERVEZÉSIMINTA-OLTALMI 
HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

A nemzeti úton a hivatalhoz benyújtott formatervezé-
siminta-oltalmi  bejelentések száma 2018-ban 135, a 
bejelentésekben foglalt mintáké 619 volt. Egy bejelentés 
tehát átlagosan 4,6 mintát tartalmazott. A hivatal az év 
folyamán 201 ügyet zárt le, ami 910 mintát érintett. 
A befejezett ügyek közül 104 ügy megadással zárult, 
és ennek során 506 minta megadására, továbbá lajstro-
mozására került sor.

A bejelentések 96%-át hazai bejelentő nyújtotta be, illetve 
a bejelentések 74%-át egyéni bejelentők, 26%-át pedig 
intézményi bejelentők tették. Az év végén 3564 nemzeti 
formatervezésiminta-oltalom volt hatályban. 

A nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) 
együttműködés keretében Magyarországot megjelölő 
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma 23, a 
bejelentésekben foglalt minták száma 54 volt.

A közösségi formatervezésiminta-oltalom (Registe-
red Community Design, RCD) intézményének igénybe-
vételével a bejelentő egyetlen bejelentéssel és egységes 
eljárással az Európai Unió összes tagállamának terüle-
tére, így Magyarországra nézve is szerezhet oltalmat. Az 
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (European 
Union Intellectual Property Office, EUIPO) adatai szerint 
a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések 
száma 2018-ban az előző évivel azonos nagyságrendű, 
26 309, a bennük foglalt minták száma pedig 93 361 
volt. Ez közel  3%-os mintaszámcsökkenést jelentett a 
2017. évihez képest. A bejelentésekben foglalt minták 
átlagos száma 3,5 volt. Az EUIPO által 2018-ban 
lajstromozott minták száma 92 711 volt, közel 3%-kal 
kevesebb a 2017. évinél. A magyar bejelentők közös-
ségi mintaoltalmi aktivitása ugyan alacsony intenzitást 
mutatott, de 3%-kal, 242 mintára növekedett.

Nemzeti használatiminta-oltalmi eljárások adatai
Figures of national utility model proceedings

Hatályos nemzeti használati minta 
Valid national utility model protections 

847

Ügybefejezés
Closed proceedings

313

Bejelentés
Applications

226

Megadás
Granted protections

96

Folyamatban lévő ügyek
Pending cases

320
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VÉDJEGYHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma 2018-ban 
3860 volt, ami 3%-kal tér el a nemzeti védjegybejelentések 10 éves át-
lagától. A bejelentések 41%-át elektronikus úton nyújtották be a hivatal-
hoz. A nemzeti úton tett védjegybejelentések 90%-a magyar ügyfelektől 
érkezett; a bejelentők 67%-a intézményi, 33%-a egyéni bejelentő volt.

Az SZTNH 4040 ügyet zárt le 2018-ban, ami az előző évihez képest 4%-os 
emelkedést jelentett. A folyamatban lévő ügyállomány az előző évihez 
képest 7%-kal csökkent, így a 2019-re átvitt ügyek száma 2601 volt.

TRADE MARK ADMINISTRATION

The number of trade mark applications filed via the 
national route was 3860 in 2018, which represents a 
3% deviation from the 10 year average of trade mark 
applications. Of those applications 41% were filed elec-
tronically with HIPO. 90% of all trade mark applications 
were filed by Hungarian applicants, 67% of them were 
filed by entities and 33% by individual applicants.

HIPO concluded 4040 cases in 2018, which is an 
increase of 4% over the previous year. The stock of 
pending cases decreased by 7% compared to 2017, 
so the number of cases carried over to 2019 amount-
ed to 2601. 

18 19

Az ügyfelek részéről növekvő érdeklődés mutatkozott az 
ún. gyorsított eljárások és a különleges gyorsított 
eljárások iránt, mivel 111 gyorsított és 74 különle-
ges gyorsított eljárásra vonatkozó kérelem érkezett a 
hivatalhoz, ami enyhe növekedést jelent a 2017-es 
adatokhoz viszonyítva. A hivatal összesen 89 ilyen 
bejelentés vizsgálatát végezte el. 

Az év folyamán 158 felszólalás érkezett, a befejezé-
sek száma 163 volt. A felszólalással érintett védjegy-
bejelentések átfutási ideje 29 hétről 28,5 hétre (6,6 
hónapra) csökkent. 

A 2018 során lajstromozott nemzeti védjegyekben leg-
gyakrabban megjelölt áruosztályok a következők voltak: 
reklámozás, kereskedelmi ügyletek (35. áruosztály), 
nevelés, szakmai képzés, sport (41. áru osztály), gyógy-
szerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények 
(5. áruosztály), tudományos és műszaki szolgáltatások 
(42. áruosztály), valamint vendéglátás, élelmezés; 
időleges szállásadás (43. áruosztály).

Nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések megoszlása a bejelentők eredete és jellege szerint
Breakdown of trade mark applications filed via the national route by the origin and type of applicants

Hazai eredetű 
védjegybejelentések
Trade mark applications 
of domestic origin

Egyéni bejelentő által benyújtott 
védjegybejelentések
Trade mark applications 
filed by individuals

Külföldi eredetű 
védjegybejelentések
Trade mark appliactions 
of foreign origin

Intézményi bejelentő által benyújtott 
védjegybejelentések
Trade mark appliactions 
filed with entities

67%

33%

10%

90%

In 2018, the classes most frequently indicated in applications for national 
trade marks were the following: Advertising, business management (Class 
35), Education, training, culture, sporting (Class 41), Pharmaceutical and 
veterinary preparations (Class 5), Scientific and technological services 
(Class 42) and Services for providing food and drink; temporary accommo-
dation (Class 43). 

Clients showed a growing interest in so-called accelerated and 
 particularly accelerated procedures, since the Office received 111 
requests for accelerated procedure and 74 requests for particularly accel-
erated procedure, a slight increase compared to data in 2017.  The Office 
performed the examination of a total of 89 such applications. 

In the course of the year 158 oppositions were filed with the Office, the 
number of concluded cases amounted to 163. The pendency time of 
applications affected by an opposition decreased from 29 weeks to 28.5 
weeks (6.6 months). 

A meghirdetések száma 2981 volt, ami 6,5%-kal volt magasabb az 
előző évinél. Az ügybefejezések között továbbra is a lajstromozások 
dominálnak (79%). A megadások száma közel 10%-kal, 3177-re nö-
vekedett az előző évihez képest. Az elutasítások száma 72, a megszűnt 
ügyek száma pedig 791 volt, azaz az előző évinél 8%-kal kevesebb. 
A megszűnések közül 711 ügyben tekintette a hivatal visszavontnak a 
bejelentést díjfizetés hiánya vagy a felhívásra adott válasz elmaradása 
miatt. A védjegybejelentések bejelentő általi visszavonásának száma is 
16%-os csökkenést mutatott; ez 80 ügyben fordult elő. Ezek a mutatók a 
bejelentők tudatosságának növekedéséről tanúskodnak.

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az év végén 54 787 volt, 
ami az előző évek során állandósult nagyságrendnek felelt meg.

A nemzeti védjegybejelentések meghirdetésének átfutási ideje kedve-
zően alakult, átlagosan 3,4 hónap elteltével jelentek meg a védjegybeje-
lentések a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A nemzeti védjegy 
lajstromozására irányuló eljárás átlagos bruttó ügyintézési ideje – a 
meghirdetés háromhónapos időtartamát és a kutatási jelentés kiküldé-
sétől számított egy hónapot is beleszámítva – átlagosan 6,4 hónap volt, 
ami azonos az előző évi kedvező szinttel. 

The number of publications was 2981, which is 6,5% 
higher than that of the previous year. Among the conclud-
ed cases the registrations (79%) continue to prevail. The 
number of granted applications increased by 10% over 
the previous year and amounted to 3177. The number 
of rejections was 72, and that of terminated cases was 
791, i.e. 8% less than the year before. Of the terminated 
cases in 711 instances HIPO considered the application 
withdrawn either for failure to pay the required fees or 
for failure to reply to an invitation. The withdrawal of 
applications by applicants also decreased by 16%, this 
occurred in 80 cases. These indicators show an increase 
in applicants’ awareness.  

At the end of the year the number of valid national 
trade mark protections was 54 787 and this corre-
sponds to the order of magnitude that came to stay 
during the previous years.

The pendency time before the publication of national 
trade mark applications was reasonable, trade mark 
applications were published after 3.4 months on average 
in the Gazette for Patents and Trade Marks. The gross 
average pendency time of applications for registration 
as national trade marks – which time frame includes the 
3 months period before the publication, as well as the 
one-month period from the sending of the search report 
– remained at the favourable level of the previous year, 
namely 6.4 months.

Lajstromozás (megadás)
Registrations (granting)

3 177

Folyamatban levő ügyek
Pending cases

2 601

Bejelentés
Applications

3 860

Ügybefejezés
Closed proceedings

4 040

Hatályos nemzeti védjegyek 
Valid national trade marks

54 787

Nemzeti védjegylajstromozási eljárások adatai
Figures of national trade mark registration proceedings

35. áruosztály/Class
Reklámozás, 

kereskedelmi ügyletek
Advertising, business 

management

6 535

41. áruosztály/Class
Nevelés, szakmai 

képzés, sport
Education, training, 

culture, sporting

4 940

5. áruosztály/Class 
Gyógyszerészeti, gyógyászati és 

állatgyógyázati készítmények
Pharmaceutical and 

veterinary preparations

2 814

42. áruosztály/Class 
Tudományos és műszaki 

szolgáltatások
Scientific and 

technological services

2 385

43. áruosztály/Class 
Vendéglátás (élelmezés); 

időleges szállásadás
Services for providing food and 

drink; temporary accommodation

2 044

A hatályos nemzeti védjegyekben leggyakrabban megjelölt áruosztályok (TOP5)
The most frequently indicated classes in valid national trade marks (TOP5)
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A hatályos nemzeti védjegyoltalmak megoszlása a jogosultak származási országa szerint
Breakdown of valid national trade marks by countries of origin of right holders 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Egyéb országok/Other countries  8%   

Ausztria/Austria  1%   

 Korea/Korea  1%   

Franciaország/France  1%   

 Hollandia/Netherlands  1%   

Japán/Japan  2%   

Svájc/Switzerland  2%

Németország/Germany  2%

Egysült Királyság/United Kingdom  2%

Egyesült Államok/United States 13%

Magyarország/Hungary 67%
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A hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfáján az első 10 évben lényege-
sen magasabb a hatályos védjegyek száma, mint a következő ciklusok-
ban megújítottaknál.

A hatályos nemzeti védjegyek korfája
Age pyramid of valid national trade marks
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Nemzetközi (madridi rendszer szerinti) védjegyeljárások adatai
Figures of international trade mark proceedings (under the Madrid System)

A magyar bejelentők külföldi védjegyaktivitása 
jelentősen növekedett. A Madridi Megállapodás és 
a  Madridi Jegyzőkönyv keretében külföldre irányuló, 
hazai ügyfelektől származó nemzetközi védjegy-
bejelentések és utólagos területkiterjesztések száma 
közel 3%-os növekedést mutatott: 234 ilyen nemzet-
közi védjegybejelentés érkezett a hivatalhoz. A nem-
zetközi védjegybejelentések továbbításának átlagos 
ügyintézési ideje 4,3 hétről 1,63 hétre csökkent.

A védjegyek nemzetközi lajstromozására szolgáló, 
a WIPO által adminisztrált ún. madridi rendszer-
ben 1725 Magyarországot megjelölő nemzetközi 
védjegy bejelentés érkezett, ami 1,4%-os növeke-
dést jelentett az előző évihez képest. Az év folyamán 
a hivatal 1673 Magyarországot megjelölő nemzetközi 
védjegybejelentés és utólagos területkiterjesztés 
 vizsgálatát végezte el, ami 15,8%-os növekedést 
 mutat az előző évhez. Az év folyamán 1511 nemzet-
közi védjegybejelentés meghirdetésére került sor 
a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A hivatal 
1539 nemzetközi védjegy oltalmát ismerte el.

In the Madrid System administered by WIPO and serving for the inter-
national registration of trade marks, 1725 international trade mark 
applications designating Hungary were received, which is 1.4% more 
than that received in 2017. During the year the Office carried out the 
 examination of 1653 international trade mark applications and of sub-
sequent extensions of territory, which meant an increase of 15.8% com-
pared to the previous year. During the year 1511 international trade mark 
applications were published in the Gazette for Patents and Trade Marks. 
The Office recognised the protection of 1539 international trade marks.

The trade mark activity of Hungarian applicants increased significantly 
abroad. The number of international trade mark applications and that of 
subsequent extensions of territory within the framework of the Madrid 
Agreement and of the Madrid Protocol showed an increase of nearly 

3%: 234 such international trade mark applications were filed with HIPO. 
 The average time period for forwarding international trade mark applica-
tions was reduced from 4.3 to 1.63 weeks.

The institution of the European Union trade mark (EUTM) enables us 
to obtain trade mark protection through one application and by means 
of a single procedure for the entire territory of the European Union. The 
number of European Union trade mark registrations, the territorial scope 

TOP5 nemzeti védjegyjogosult
TOP5 National trade mark holders

Richter Gedeon Nyrt./Richter Gedeon Plc.
Egis Gyógyszergyár Zrt./Egis Pharmaceuticals cPlc.
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap/
Media Service Support and Asset Management Fund
Philip Morris Brands Sárl
Borsodi Sörgyár Kft./Borsodi Brewery Ltd.

TOP5
Lajstromozás (megadás)
Registrations (granting)

1539

Folyamatban levő ügyek
Pending cases

848

Bejelentés
Applications

1725

Ügybefejezés
Closed proceedings

1673

Hatályos nemzetközi védjegyek 
Valid international trade marks

87 144

A védjegylajstromban szereplő több mint 54 ezer hatályos nemzeti 
védjegy kétharmadának (67%) magyar volt a jogosultja. A külföldi jogo-
sultak döntően amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli és 
németországi székhellyel rendelkeztek.

Two thirds (67%) of the 54 thousand valid national 
trade marks in the trade mark register were owned by 
 Hungarian right holders. Foreign right holders had their 
seat mainly in the USA, the UK and Germany.

As for the age pyramid of valid national trade marks 
one can observe that the number of valid trade marks is 
considerably higher in the first 10 years than the number 
of those renewed in later cycles.
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Az európai uniós védjegy (European Union Trademark, EUTM) intézmé-
nye lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentéssel és egységes eljárással 
az Európai Unió összes tagállamának területére nézve védjegyoltalmat 
lehessen szerezni. A Magyarországra is kiterjedő hatállyal lajstromozott 
európai uniós védjegyek száma évről évre növekszik: 2018-ban 152 ezer 
ilyen védjegybejelentést fogadott és 133 ezer ilyen védjegyet lajstromo-
zott az EUIPO, ami 4-4%-kal volt több a 2017. évinél. 

A magyar vállalkozásoknak belföldi tevékenységük során figyelemmel 
kell lenniük tehát a több mint 54 ezer nemzeti védjegy mellett a Magyar-
országra kiterjedő hatályú nemzetközi (ún. madridi rendszeren keresztül 
lajstromozott) védjegyoltalmakra, amelyek száma az év végén meg-
haladta a 87 ezret. Ezenkívül számolni kell az EU tagállamaira is kiterjedő 
hatállyal lajstromozott európai uniós védjegyekkel is.

A magyar bejelentők európai uniós védjegyaktivitása az előző évi szinten 
maradt: 653 európai uniós védjegybejelentést nyújtottak be 2018-ban.

FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK

A forgalmazott termékek földrajzi eredetének azonosítására használható 
földrajziárujelző-oltalom a termékek minőségi jellemzői és származási 
területük között bizonyíthatóan fennálló kapcsolatra alapozva állhat fenn. 
Az oltalom fellépési lehetőséget biztosít mindazokkal szemben, akik az 
adott megjelölést jogosulatlanul használják.

Az év folyamán a lisszaboni rendszeren keresztül a WIPO nemzetközi 
irodája 52 új eredetmegjelölés nemzetközi lajstromozásáról értesítette a 
hivatalt. A hatályos nemzeti földrajzi árujelzők száma 2018 végén 26 volt, 
ebből 6 földrajzi jelzés, 20 eredetmegjelölés.

A mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó hatályos 
európai uniós eredetmegjelölések és földrajzi jelzések száma az 
év végén 1382 volt, amelyből 14 volt magyar eredetű. A borok uniós 
földrajzi árujelzőinek a száma 1766 volt; ebből 64 volt magyar eredetű. 
A szeszes italokra vonatkozó uniós földrajziárujelző-oltalmak száma 2018 
végén 248 volt; köztük 8 magyar eredetű. Emellett 6 magyar eredetű 
földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés vizsgálata még folyamatban van.

A Lisszaboni Megállapodás alapján oltalom alatt álló, hatályos nemzetközi 
eredetmegjelölések száma 1129 volt, amelyből 28 volt magyar eredetű.

A magyar védjegybejelentői aktivitás adatai
Data on the activity of Hungarian trade mark applicants

3 491

653
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of which extends also to Hungary, is increasing from 
year to year: in 2018 the European Union Intellectual 
Property Office (EUIPO) received 152 thousand applica-
tions for EUTM and registered 133 thousand such trade 
marks (both being 4% more than in 2017). 

In the course of their domestic activities Hungarian 
companies have to take into account, in addition to the 
more than 54 thousand national trade marks, the valid 
international trade marks (registered under the Madrid 
System), the effect of which extends to Hungary and 
the number of which exceeded 87 thousand at the 
end of the year. Besides, they also have to reckon with 
EU trade marks registered with effect extending to the 
 territory of the Member States of the European Union.

The activity of Hungarian applicants concerning EUTMs 
remained at the level of the previous year, 653 EUTM 
applications were filed in 2018. 

GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

The protection of geographical indications may exist 
if there is a demonstrable connection between the 
quality parameters of marketed products and their area 
of  origin. This protection ensures that right holders be 
able to take action against all those who use these 
indications without authorisation.

During the year 52 new international registration of ap-
pellations of origin were notified by the International Bu-
reau of WIPO to HIPO under the Lisbon System. At the 
end of 2018 the number of valid national geographical 
indications was 26, out of which six were geographical 
indications and 20 appellations of origin. 

The number of valid European Union designations 
of origin and geographical indications related to 
agricultural products and foodstuffs was 1382 at the 
end of 2018, and out of them 14 originated in Hungary. 
The number of  European Union geographical indications 
related to wines reached 1 766 at the end of the year; 
out of them 64 originated in Hungary. The number of 
valid European Union  geographical indications related to 
spirit drinks amounted to 248 at the end of 2018; out of 
them eight originated in Hungary. Besides, six applica-
tions for protection from Hungary are still pending.

The number of valid international appellations of 
origin under the Lisbon Agreement was 1129, out of 
which 28 were of Hungarian origin.
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Hatósági eljárás keretében az SZTNH ellátja adott projektek előzetes 
K+F minősítését, valamint 2017-től a projektcsoport-minősítési eljárás 
kezdeményezésével egy adott adóévben elvégzett teljes K+F tevékeny-
ség vizsgálata is kérhető a hivataltól. Ezek mellett az SZTNH – más 
hatóságok és bíróságok, valamint harmadik személyek megkeresésé-
re – szakértőként működik közre olyan szakkérdések eldöntésében, 
amelyek egyes tevékenységek kutatás-fejlesztésnek való minősítését, 
valamint egyes költségeknek a kutatás-fejlesztési tevékenységhez való 
 hozzárendelhetőségét érintik.

A K+F minősítés rendszerét erősítette, hogy a beruházás ösztönzési 
célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása következtében 2017. január 1-jétől új támogatási jogcím 
jelent meg, a Kormány egyedi döntése alapján nyújtható (EKD) kutatás- 
fejlesztési projekttámogatás. Az EKD támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a támogatást igénylő projektjét az SZTNH K+F minősítési 
eljárás során kutatás-fejlesztésnek minősítse. A hivatal és a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség (HIPA) között kialakult együttműködés alapján 
már több nagyberuházó − K+F kapacitásainak magyarországi kiépíté-
séhez kért nagy összegű támogatásához kapcsolódóan − benyújtotta a 
minősítés iránti kérelmét. 2018-ban 13 ilyen ügyben járt el a hivatal.

A hivatalhoz 157 kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti 
beadvány érkezett 2018-ban, amelyből 49 volt az előzetes minősítési ké-
relmek száma és 108 a szakértői véleménykérés. Emellett 10 nagyvállalati 
regisztráció érkezett projektcsoport-minősítési eljárás lefolytatása iránt.

Az SZTNH által 2018 végéig lezárt 52 ügy 88%-a műszaki jellegű 
(beleértve az infokommunikáció, az IT területeket is), 8%-a nem műszaki 
ügy volt, továbbá az ügyek 4%-a műszaki és nem műszaki tudomány-
területet érintő tevékenységeket is tartalmazott. Az elbírálás során az 
SZTNH az előzetes projektminősítési ügyek 73%-ára vonatkozóan 
adott ki pozitív, a K+F tartalmat megerősítő határozatot. Az előzetes 
projektminősítéssel érintett ügyek 27%-a esetében a hivatal nem igazol-
ta a projektek K+F tartalmát. Az előzetes projektminősítést igénybe vevő 
kérelmezők 65%-a mikro-, kis- és középvállalkozás volt; a nagyvállalatok 
aránya az előző évi 18%-ról 28%-ra növekedett.

A projektcsoport-minősítési jogintézmény bevezetése révén lehetővé 
vált, hogy a kérelmező vállalkozás egy adott adóévben elvégzett 
teljes K+F tevékenysége egyetlen eljárásban legyen minősíthe-
tő, ezzel téve hatékonyabbá a K+F adókedvezmények érvényesítését. 
 2018-ban nyolc cég kezdeményezte regisztráció útján az eljárást.

A hivatalhoz 108 szakértői véleményt kérő megkeresés érkezett, 
amelyek közül 88 került befogadásra (20 esetben a megkeresés vissza-
vonásra került). A befogadott megkeresések közül 69 vállalkozásoktól, 

Within the framework of an official procedure, HIPO can 
give certain projects a preliminary qualification as 
R&D projects, and as of 2017 the Office can also be 
requested, by starting the procedure of project group 
qualification, to examine all the R&D activities carried 
out in the given tax year. Apart from that, at the request 
of other authorities, the courts and third parties HIPO 
acts as an expert in deciding technical questions having 
an impact on whether certain activities qualify as R&D 
or not, and whether certain costs can be attributed to 
research and development activity.

The system of R&D qualification has been strengthened 
by an amendment to Government decree 210/2014. 
(VIII. 27.) Korm. on the use of the targeted appropriation 
for investment promotion, introducing a new grant title, 
namely the R&D project support, which may be provided 
pursuant to a case by case decision of the Government 
as of 1 January 2017. This support may only be 
granted on condition that in the course of its R&D 
qualification proceedings HIPO should qualify the 
project of the applicant as research and develop-
ment. On the basis of the close cooperation established 
between HIPO and the Hungarian National Investment 
Agency (HIPA) already several big investors submitted 
their requests for the qualification to HIPO in connection 
with their applications for large grants to develop their 
R&D capacity in Hungary. In 2018 HIPO dealt with 13 
such cases. 

Out of the 157 requests for R&D qualification 
submitted to the Office in 2018, 49 were requests for 
preliminary qualification, and 108 were requests for ex-
pert opinion. In addition, 10 large companies requested 
the procedure of project group qualification.

88% of the 52 cases closed by the end of the 2018 
concerned matters of a technical content (including the 
fields of infocommunications and IT), 8% concerned 
non-technical matters and 4% of the cases concerned 
both technical and non-technical matters. In the course 
of its proceedings HIPO issued a positive decision 
in 73% of the concluded preliminary qualification 
 cases, i.e. confirming the R&D content of the activi-
ties in question. In 27% of the preliminary qualification 
cases the R&D content of the projects could not be 
confirmed by the Office. 65% of those requesting pre-
liminary qualification were micro, small and medium-
sized enterprises, while the ratio of large companies 
increased from 18% in the previous year to 28%.

The introduction of project group qualification made it 
possible for companies to request the qualification 
of all their R&D activities carried out in the given 
tax year in a single procedure, due to which they 
could make use of the available R&D tax allowances 
more efficiently. In 2018, eight companies registered for 
starting such proceedings.
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K+F MINŐSÍTÉSI 
HATÁSKÖR
R&D QUALIFICATION

2
The Office received 108 requests for expert opinion, of which 88 
were admitted (20 requests were withdrawn). Out of those admitted, 69 
came from enterprises and 19 from different authorities or institutions. 
In the majority of the cases the enterprises used the expert opinion for 
tax allowance purposes. By the end of the year HIPO issued 99 expert 
opinions (including those carried over from 2017). 77% of the examined 
activities were qualified as R&D activities, and in 23% of the cases a 
negative expert opinion was given. 94% of our closed cases concerned a 
technical field. Within the category of technical projects, HIPO confirmed 
the R&D content in 80% of the cases, while regarding projects of a 
non-technical nature, only 33% were considered to have R&D content.

19 pedig hatóságoktól és egyéb intézményektől érke-
zett. A szakértői véleményt a vállalkozások túlnyomó 
többségben az adókedvezmények érvényesítéséhez 
használják fel. Az év végéig az SZTNH összesen 99 
szakvéleményt készített el (figyelembe véve a 2017-ről 
áthúzódó megkereséseket is). A megvizsgált tevé-
kenységek 77%-a minősült K+F-nek, az ügyek 23%-a 
esetében negatív szakvélemény született. A lezárt ügyek 
94%-a műszaki területet érintett. A műszaki projektek 
esetében 80%-ban igazolta az SZTNH a K+F tartalmat, 
míg a nem műszaki projektek esetében az ügyek 33%-
át tekintette K+F tartalommal bírónak.
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Lezárt K+F minősítési ügyek megoszlása a K+F tartalom szerint
Breakdown of closed R&D qualification cases according to R&D content

K+F tartalmat nem megerősítő határozatok
Decisions not confirming R&D content
K+F tartalmat megerősítő határozatok
Decisions confirming R&D content

24,5%

77,5%

A Deloitte Zrt. 2018-ban ismét értékelést készített 
az SZTNH K+F minősítési rendszeréről. A jelentés 
szerint a megkérdezett vállalatok mindegyike fontosnak 
tartotta a minősítési rendszer működését, pozitívan 
értékelték a hivatallal való együttműködést, továbbá 
megalapozottnak tartották a hivatali döntéseket. Nagy 
érdeklődés övezte azt a szakmai konferenciát, amelyet a 
hivatal 2018. április 18-án a K+F minősítési rendszer 
eddigi eredményeiről szervezett. Az eseményen a 
Deloitte Zrt., az NGM és a HIPA meghívott előadói 
részletesen ismertették az SZTNH K+F minősítési 
tevékenységéről készített értékelő jelentés tartalmát. 
A jelentés letölthető a hivatal honlapjáról: http://www.
sztnh.gov.hu/sites/default/files/sztnh_deloitte_ertekele-
si_jelentes_180209.pdf .

A hivatal feladat- és hatásköre 2017 végétől kiterjed a 
korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállal-
kozásokat támogató vállalkozások nyilvántartá-
sával kapcsolatos feladatok ellátására. A korai fázisú 
vállalkozások és korai fázisú vállalkozásokat támogató 
vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának 
részletes szabályairól szóló 331/2017. (XI. 9.) Korm. 
rendelet alapján az SZTNH vezet nyilvántartást ezekről 
a vállalkozásokról. A nyilvántartásba vétel az előfeltétele 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény (Tao. törvény) 7. § (1) bekezdés m) pontja 
szerinti adóalap-kedvezmény igénybevételének. 2018-
ban 5 korai fázisú vállalkozás és 3 korai fázisú vállal-
kozást támogató vállalkozás nyújtott be nyivántartásba 
vételi kérelmet az SZTNH-hoz. A hivatal az év folyamán 
6 esetben adott ki korai vállalkozások nyilvántartásba 
vételéről szóló határozatot, 4 esetben pedig korai 
vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba 
vételéről szóló határozatot.

In 2018 Deloitte cPlc. made another evaluation of the R&D qualifi-
cation system of HIPO. According to their report, all of the interviewed 
companies found the qualification system useful, they had positive 
experiences in their cooperation with HIPO and they considered HIPO’s 
decisions justified. The conference organised by HIPO on 18 April 2018 
for professionals on the results until now of the R&D qualification 
system was also received with great interest. At that event the guest 
speakers from Deloitte cPlc., the Ministry for National Economy and the 
Hungarian National Investment Agency (HIPA) gave detailed information 
on the contents of the evaluation report made on HIPO’s R&D qualifi-
cation activity. The report itself can be downloaded from the Office’s 
website at http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/sztnh_deloitte_
ertekelesi_jelentes_180209.pdf

From the end of 2017, the Office’s tasks and competences were 
 broadened to include the performance of the task of registration 
of start-up enterprises and of enterprises supporting start-up 
enterprises. Pursuant to Government Decree 331/2017. (XI. 9.)  Korm. 
on the detailed rules of the registration of start-up enterprises and of 
enterprises supporting start-up enterprises HIPO keeps a register on 
these enterprises. Registration is a precondition of the tax base reduction 
benefit that may be claimed in accordance with Section  7(1)(m) of Act 
LXXXI of 1996 on Corporate and Dividend Tax. In 2018 five start-up 
enterprises and three enterprises supporting start-up enterprises filed a 
request for registration with HIPO. During the year the Office issued six 
decisions on the registration of start-up enterprises and four decisions 
on the registration of enterprises supporting start-up enterprises.
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SIKERES 
NEMZETKÖZI 
SZAKDIPLOMÁCIA
SUCCESSFUL 
INTERNATIONAL 
IP DIPLOMACY

1  Ausztrália, Kanada, Németország, Dánia, az ESZH, Spanyolország, Magyarország, Japán, Dél-Korea, Egyesült Királyság, Egyesült Államok
   Members of the Sub-Group: the members of Group B of WIPO uniting developed countries, EU Member States, the European Commission, Contracting States of the 

European Patent Organisation, EPO and South-Korea.
2  Tagjai: a WIPO fejlett országokat tömörítő B csoportjának tagjai, az EU tagállamai, az Európai Bizottság, az Európai Szabadalmi Szervezet részes államai, az Európai 

Szabadalmi Hivatal és Dél-Korea.
   Members of Group B+: Australia, Canada, Germany, Denmark, EPO, Spain, Hungary, Japan, South-Korea, United Kingdom, United States of America.

Our international cooperation activities have been determined by the 
exercise of Hungary’s rights and the fulfilment of its obligations as a 
Contracting State of the European Patent Convention and a Member 
State of the European Union, by our international professional activities 
conducted within the framework of WIPO, by our cooperation with EUIPO, 
as well as by our regional and bilateral IP cooperation.

Our new Vice-President for Legal Affairs, Gábor Németh, having been 
appointed as member of the Supervisory Board of the Academy of the 
European Patent Organisation for another three-year term, continued 
to carry out his tasks in that capacity during 2018.

HIPO participated in the activity of the special Sub-Group1 of Group B+2 
dealing with the international harmonization of substantive patent law in 
four working groups. From a professional point of view, it is an honour and 
recognition that András Jókúti, chaired the Implementation Options work-
stream and also participated in the Grace Period workstream as a member.

At its very start in 2014, HIPO joined the Global Patent Prosecution 
Highway (GPPH) project, now comprising 26 patent offices, which 
aims to accelerate the procedures to obtain patent protection, and of 
which the Visegrad Patent Institute became the 25th full member on 
6 January 2018.

In 2018 no final Government decision was taken on the ratification of 
the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement), primarily 
due to the fact that constitutional concerns had been raised regarding 
the recognition of its binding force. By virtue of the Constitutional Court’s 
decision of 29 June 2018 the UPC Agreement cannot be ratified under 
the provisions of the Fundamental Law in force. In its decision of 3 
July 2018, the Government invited the ministers concerned to draw 
up a report on the possible strategic approaches and solutions in the 
light of the Constitutional Court’s decision. The report was discussed 
by the Government and the conclusion was that the Government would 
decide in merit on the ratification of the UPC Agreement by Hungary only 
after the economic and political implications of the ratification became 
reasonably discernible in the light of the German Federal Court’s ruling 
relating to the German ratification and following the withdrawal of the 
United Kingdom from the European Union.

HIPO played an active role in the strategic work related to ratification, 
 contributing to the Government’s decision by providing professional 
 support. In cooperation with the Ministry of Justice, the Office also 
performed the tasks relating to the operation of the Training Centre for 
Judges of the Unified Patent Court.

A nemzetközi együttműködést az ESZE és az európai 
uniós tagságból fakadó tagállami jogok gyakorlása 
és kötelezettségek ellátása, a WIPO keretében folyó 
nemzetközi szakmai tevékenység, az EUIPO-val folytatott 
együttműködés, valamint a regionális és bilaterális szel-
lemitulajdon-védelmi együttműködések határozták meg.

Dr. Németh Gábor jogi elnökhelyettes 2017. évi, három-
éves időszakra szóló újraválasztását követően 2018-ban 
is ellátta az Európai Szabadalmi Akadémia (ESZA) 
Felügyelő Bizottságának tagjaként rá háruló feladatokat.

Az SZTNH részt vett a B+ csoport2 speciális, a 
nemzetközi szabadalmi anyagi jogi harmonizáció 
előkészítésével foglalkozó alcsoportjában1, amelyben 
négy munkacsoport működik. Szakmailag megtisztelő 
elismerést jelent, hogy az Implementation Options 
workstream vezetője és a Grace Period workstream 
tagja volt dr. Jókúti András. 

Az SZTNH már az induláskor, 2014-ben csatlakozott a je-
lenleg már 26 szabadalmi hivatalt tömörítő, a szabadal mak 
megadására irányuló eljárások gyorsítását célzó Global 
Patent Prosecution Highway (GPPH) projekthez, amelynek 
a Visegrádi Szabadalmi Intézet – a projekt 25. tagjaként – 
2018. január 6-án vált teljes jogú résztvevőjévé. 

Az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) létre-
hozására irányuló megállapodás (ESZB-megálla-
podás) ratifikációja tárgyában végleges kormány-
zati döntés 2018-ban nem született, figyelemmel 
elsősorban arra, hogy a megállapodás kötelező 
hatályának elismerésével szemben alkotmányjogi 
 aggályok merültek fel. Az Alkotmánybíróság 2018. 
június 29-i határozata értelmében az ESZB-megálla-
podás a  hatályos Alaptörvény rendelkezései alapján 
nem hirdethető ki. A kormány 2018. július 3. napi 
ülésén született határozatában felkérte az érintett 

3
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Within the framework of cooperation with the EPO, 
HIPO continued to implement the Bilateral Cooperation 
Plan, and on the basis of the Cooperation Agreement 
concluded with the EUIPO the intensive cooperation 
between the intellectual property office of the EU and 
HIPO was continued and further enhanced.

The staff of HIPO also participated in the 2018 
meetings of the Interdepartmental Committee on 
European Coordination (ICIC). Within the expert 
group system of ICIC András Jókuti was responsible 
for the operation and coordination of the work of the 
sub-group on intellectual property (agreeing of draft 
negotiating positions).

The Office regularly participated in the meetings of the 
Working Party on Intellectual Property of the Council of 
the European Union, one focal point of which was the 
discussion on the proposals presented in the framework 
of the EU copyright law reform package. The Hungarian 
delegation made numerous wording proposals to the 
debated provisions, carried on direct negotiations with 
the Commission and the Presidency on several occa-
sions, and played an active and formative role in the 
debates during the meetings of the Working Party. As a 
result of these activities, several proposals representing 
Hungarian interests became part of the draft legislation. 

The same also applies to the debate of the draft Regu-
lation modifying the EU regulation on the supplementary 
protection of pharmaceutical products, where, among 
others, due to the well-defined Hungarian point of view 
put forward by HIPO, the Council received a mandate 
compatible with our national economic interests during 
the trilogue in 2019, and the final compromise also 
contains elements in line with the Hungarian standpoint.

Furthermore, HIPO substantially contributed to the 
firm representation of Hungary’s standpoint during the 
negotiations of the proposal for a Council Decision on 
the accession of the European Union to the Geneva 
Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin 
and Geographical Indications, and the proposal for 
a Regulation on the action of the Union following its 
accession. The Council Decision and the EU Regulation 
are expected to be adopted in 2019.

 minisztereket, hogy az AB-határozat fényében a lehetséges stratégiai 
irányokról és megoldásokról  k észítsenek előterjesztést. A kormány által 
megtárgyalt jelentés értelmében az ESZB-megállapodás ratifikációjá-
nak kérdésében a kormány érdemben akkor dönt, ha a német Szövet-
ségi Alkotmánybíróságnak a német ratifikációval összefüggő döntése, 
valamint az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnése 
eredményeként kialakuló helyzetben a hazai ratifikáció gazdasági és 
politikai hatásai megalapozottan megítélhetővé válnak.

Az SZTNH a ratifikációval kapcsolatos stratégiai munkában aktív 
 szerepet vállalt, szakmai támogatásával hozzájárulva a kormányzati 
döntéshozatal előkészítéséhez. Az SZTNH az Igazságügyi Minisztérium-
mal (IM) együttműködve látja el az ESZB Bíróképző Központjának 
működtetésével kapcsolatos feladatokat. 

Az ESZH-val folytatott együttműködés keretén belül folytatódott a Bilate-
rális Kooperációs Terv végrehajtása, az EUIPO-val kötött Együttműködési 
Megállapodás alapján pedig folytatódott és elmélyült az EU szellemi 
tulajdoni hivatala és az SZTNH közötti intenzív együttműködés.

A hivatal munkatársai részt vettek az Európai Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság (EKTB) elmúlt évben tartott egyeztetésein. Az EKTB szakértői 
csoporti rendszerében dr. Jókúti András végezte a szellemi tulajdonért 
felelős szakértői alcsoport működtetését és munkájának koordinációját 
(a tárgyalási álláspontok tervezeteinek egyeztetését).

A hivatal rendszeresen részt vett az Európai Unió Tanácsában a szelle-
mi tulajdonért felelős munkacsoport ülésein, amelyek egyik fókuszában 
az uniós szerzői jogi reformcsomag keretében bemutatott dossziék 
megvitatása állt. A magyar delegáció a javaslat vitatott rendelkezéseivel 
kapcsolatosan számos szövegjavaslatot nyújtott be, a Bizottsággal és 
az Elnökséggel több esetben is közvetlen egyeztetéseket folytatott, és 
a munkacsoporti ülések során zajlott vitákban is aktív, alakító szerepet 
vállalt. Ezen aktivitás eredményeként a magyar érdekeknek megfelelő 
javaslatok közül számos a tervezetek részévé vált.

Ugyanez mondható el a gyógyszertermékek kiegészítő oltalmával kap-
csolatos uniós szabályozás módosítására irányuló rendelettervezet vitája 
kapcsán is, ahol – egyebek mellett – az SZTNH által képviselt markáns 
hazai álláspontnak volt köszönhető, hogy a Tanács a 2019-ben lezajlott 
trilógus során a hazai nemzetgazdaság érdekeinek megfelelő mandá-
tumot képviselte, a végső kompromisszum pedig a hazai álláspontnak 
megfelelő elemeket tartalmaz.

Az SZTNH érdemben járult hozzá továbbá a magyar álláspont határozott 
képviseletéhez az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi 
jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez való csatla-
kozását rendező tanácsi határozat, valamint az EU csatlakozását követő 
fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet javaslatairól 
szóló tárgyalásokon. A tanácsi határozat és az uniós rendelet elfogadása 
2019-ben várható.
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A szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok megalkotásának vagy 
módosításának előkészítése fontos hivatali tevékenység. Az elmúlt 
évi jogszabály-előkészítési és -módosítási feladatok közül az alábbiak 
emelhetők ki.

Komoly feladatot jelentett a védjegyekre vonatkozó tagállami jogsza-
bályok közelítéséről szóló 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv átültetését célzó előterjesztés előkészítése. Az irányelvből fakadó 
jogharmonizációs kötelezettség teljesítése érdekében az SZTNH aktívan 
részt vett a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi 
XI. törvény (védjegytörvény) és a kapcsolódó rendeleti szintű szabályozás 
átfogó felülvizsgálatában. Az Országgyűlés elfogadta az egyes iparjogvé-
delmi törvények módosításáról szóló 2018. évi LXVII. törvényt, amelynek 
rendelkezései 2019. január 1-jével léptek hatályba. A módosítások 
elsődleges célja a védjegyirányelv átültetése volt, de érintették – az átfu-
tási idők csökkentése, illetve az eljárások egyszerűsítése érdekében – a 
védjegyeljárásokkal kapcsolatos eljárások más aspektusait, továbbá a 
nemzetközi védjegyekkel kapcsolatos szabályokat, valamint – elsősorban 
az adatvédelemmel és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kisebb 
kiigazítások kapcsán – a többi iparjogvédelmi törvényt is. 

A védjegyreformhoz kapcsolódóan az SZTNH előkészítette a védjegy-
eljárásokról szóló Módszertani Útmutatónak a módosításokból fakadó 
változásokat tükröző tervezetét, valamint a törvény szövegének angol 
nyelvű fordítását is.

Az egyes iparjogvédelmi kormányrendeletek módosításáról szóló 
220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet rendelkezett az Iparjogvédelmi 
Szakértői Testület (ISZT) szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. 
(XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az egyes iparjogvédelmi beadványok 
 elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályok-
ról  szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról. Az alaki 
 rendeletek módosításait az egyes szellemi tulajdoni tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 30/2018. (XII. 12.) IM rendelet tartalmazza.

Az irányelv szabályainak átültetése a védjegytörvény módosításához 
kapcsolódva szükségessé tette a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti 
iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. 
(IV. 12.) GKM rendelet (díjrendelet) védjegyeljárásban fizetendő díjaira vo-
natkozó szabályainak módosítását is, valamint a védjegybejelentés és a 
földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 
16/2004 (IV. 27.) IM rendelet felülvizsgálatát is. A díjrendelet kiegészült a 
használatiminta-oltalmi bejelentéssel vagy a használati minta-oltalommal 
kapcsolatban kérhető oltalmazhatósági vélemény díjára vonatkozó 
rendelkezéssel is.

It is an essential task of the Office to prepare laws 
 relating to intellectual property or amendments to 
existing laws. From last year’s activities in this area the 
following are worth mentioning.

The preparation of the submission aimed at the trans-
position of Directive (EU) 2015/2436 to approximate the 
laws of the Member States relating to trade marks re-
quired serious consideration. In order to comply with its 
obligation of legal harmonisation under the Trade Mark 
Directive, HIPO actively participated in the comprehen-
sive review of Act XI of 1997 on the Protection of Trade 
Marks and Geographical Indications (Trade Mark Act) 
and of the related decree level regulation. The National 
Assembly adopted Act LXVII of 2018 on the Amendment 
of certain Acts on the Protection of Industrial Property, 
the provisions of which entered into force as of 1 Jan-
uary 2019. The primary objective of the amendments 
was the transposition of the Trade Mark Directive, 
however, with a view to reducing pendency times and 
simplifying procedures, other aspects of trade mark re-
lated procedures and provisions relating to international 
trade marks were also affected; furthermore, mainly on 
account of data protection and electronic administra-
tion, lesser adjustments were made also to other Acts 
on intellectual property protection.

In connection with the trade mark reform HIPO prepared 
the draft of the Methodology Guidelines for trade mark 
procedures, which incorporates the changes arising 
from the latest amendments, as well as the English 
language version of the Act.

Government Decree 220/2018. (XI. 27.) Korm. on the 
amendment of certain Government decrees on the 
protection of industrial property amended Government 
decree 270/2002. (XII. 20.) Korm. on the organisation 
and operation of the Body of Experts on Industrial 
Property, and Government Decree 147/2007. (VI. 26.) 
Korm. on the detailed rules of the electronic filing of 
industrial property submissions. The amendments to 
the decrees on formal requirements are laid down 
in Decree 30/2018. (XII. 12.) IM of the Minister of 
Justice on the amendment of certain decrees on 
intellectual property.

The transposition of the provisions of the Trade Mark 
Directive made it necessary, in connection with the 
amendment of the Trade Mark Act, to amend the rules 
of Decree 19/2005. (IV. 12.) GKM on the fees for 
administrative services in industrial property procedures 
before the Hungarian Patent Office (Decree on Fees) 
concerning fees to be paid in trade mark procedures, as 
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well as the review of Decree 16/2004. (IV. 27.) IM of the Minister of Jus-
tice on the detailed formal requirements of applications for trade marks 
and geographical indications. The Decree on Fees was also supplement-
ed with a provision relating to the fee of protectability opinion, which 
can be requested in connection with an application for utility model 
protection or in connection with a utility model. 

Act LVI of 2018 Amending Act LXXVI of 1999 on Copyright was adopted 
by the National Assembly on 2 October 2018 in order to implement 
Directive (EU) 2017/1564  of 13 September 2017 on certain permitted 
uses of certain works and other subject matter protected by copyright 
and related rights for the benefit of persons who are blind, visually im-
paired or otherwise print-disabled and amending Directive 2001/29/EC 
(Infosoc Directive) on the harmonisation of certain aspects of copyright 
and related rights in the information society. 

HIPO continuously performs the tasks arising from Government Decision 
2012/2015. (XII. 29.) Korm. on the Digital Well-Being Programme to be 
implemented by the Government in accordance with the results of the 
national consultationon digital development (InternetCon). 

HIPO participated in the advance consultations of the submission on 
the implementation of tasks pursuant to points 2 and 8 of Government 
Decision 1175/2018. (III. 28.) Korm. on the measures necessary to 
implement the Strategy on the Digitalisation of Public Collections. 

HIPO also participated in the preparation of the copyright related 
provisions of Act CXXXIV of 2018 on the Amendment of certain Acts in 
connection with Copyright Regulation relating to Architectural Works, 
Technical Structures and their Designs. The Act was adopted by the 
National Assembly on 12 December 2018.

HIPO also prepared the proposal on the amendment of the linguistic 
regime of the national patent application procedure. Pursuant to Act 
XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents, the time limit 
for submitting the Hungarian translation of the English language annexes 
to the patent application would become 12 months instead of 4 months, 
and – at a request to this effect – it would become possible to prepare 
the search report supplemented with a written opinion also on the basis 
of the English language version of the description and claims.

HIPO prepared the reasoned draft of the submission aiming at the 
amendment of Government Decree 26/2004. (II. 26.) Korm. on the rules 
necessary for implementing the European Community Regulations con-
cerning the supplementary protection certificate for certain products. 

HIPO actively contributed to laying the technical foundation of other draft 
legislation, and to assessing the same, when they affected intellectual 
property matters or the Office as a whole. From among these, it is worth 
mentioning our submission aimed at the amendment of Act LXXVI of 2014 
on Scientific Research, Development and Innovation, which – among 
others, but most importantly – re-regulated the right of publicly financed 
research institutions to dispose of their intellectual property. HIPO also gave 
its opinion on Act LIV of 2018 on the Protection of Trade Secrets.

A szerzői műveknek és kapcsolódó jogi teljesítmények-
nek a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget egyéb 
okból használni képtelen személyek javára megengedett 
egyes felhasználásairól, és az információs társadalom-
ban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozá-
sainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv 
(Infosoc irányelv) módosításáról szóló 2017/1564/EU 
(2017. szeptember 13.) irányelv átültetésének meg-
valósítása érdekében került sor a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi 
LVI. törvény Országgyűlés által történő elfogadására, 
amelyre 2018. október 2-án került sor.

A hivatal folyamatosan ellátja a digitális fejlesztésekről 
szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei 
alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét 
Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határo-
zatból fakadó feladatokat is. 

Az SZTNH részt vett a Közgyűjteményi Digitalizálási Stra-
tégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között 
szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018 (III. 28.) 
Korm. határozat 2. és 8. pontja szerinti feladatok végre-
hajtásáról szóló előterjesztés előzetes egyeztetésében. 

Szintén részt vett a hivatal az egyes törvényeknek az 
építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok 
terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüg-
gő módosításáról szóló 2018. évi CXXXIV. törvény szer-
zői jogot érintő pontjainak az előkészítésében. A törvényt 
az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el.

A hivatal előkészítette a nemzeti szabadalmi bejelentési 
eljárás nyelvhasználati szabályainak módosítását tartal-
mazó javaslatot is. A találmányok szabadalmi oltalmáról 
szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása nyomán a 
szabadalmi bejelentés angol nyelvű mellékletei magyar 
fordításának benyújtására nyitva álló határidő négy 
hónapról tizenkét hónapra emelkedne, továbbá – ilyen 
irányú kérelemre – lehetővé válna az írásos vélemény-
nyel kiegészített újdonságkutatási jelentés elkészítése 
angol nyelvű leírás és igénypontok alapján is.

A hivatal kidolgozta az egyes termékek kiegészítő 
oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek vég-
rehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 
26.) Korm. rendelet módosítására irányuló előterjesztés 
– indokolással ellátott – tervezetét. 

Az SZTNH aktívan közreműködött egyéb jogszabály-
tervezetek szakmai megalapozásában és vélemé-
nyezésében is, amennyiben szellemi tulajdoni vagy 
összhivatali érintettség merült fel. Ezek közül kiemelhető 
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 
szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítására irányuló 
előterjesztés, amely többek között – legfontosabb 
elemeként – a közfinanszírozású kutatóhelyek szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos rendelkezési jogát szabályozta 
újra. Az SZTNH részt vett az üzleti titok védelméről szóló 
2018. évi LIV. törvény véleményezésében is. 
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The tasks related to the supervision and registration of collective rights 
management organisations belong to the competence of HIPO since 
1 January 2011. In performing these tasks, HIPO keeps the online regis-
ter of collective rights management organisations, updates the registered 
data and uploads the documents of the organisations which have to be 
published. Since 28 July 2018, this competence extends to indepen-
dent rights management organisations and to the authorisation of the 
activity of representative collective management organisations. The freely 
accessible authentic register (http://kjk.sztnh.gov.hu) contained in 2018 
the following associations and entities:

A közös jogkezelő szervezetek felügyeletével és 
 nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a hivatal 
2011. január 1-jétől látja el. Ennek keretében az 
 SZTNH gondoskodik a közös jogkezelő szervezetek 
online nyilvántartásának vezetéséről, a nyilvántartási 
adatok frissítéséről, valamint a szervezetek közzé-
teendő dokumentumainak feltöltéséről. Ez a hatáskör 
2016. július 28-ától kiterjed a független jogkezelő 
szerveze tekre, továbbá a reprezentatív közös jog-
kezelési  tevékenység engedélyezésére is. A bárki 
számára elérhető közhiteles nyilvántartásban  
 (http:/kjk.sztnh.gov.hu) 2018 végén a következő 
 egyesületek, illetve gazdasági társaságok szerepeltek:
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Közös jogkezelő szervezetek
Collective rights management organisations

• ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
   ARTISJUS Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights 
• Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI)
   Bureau for the Protection of Performers’ Rights (EJI)
• FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete
   FILMJUS Hungarian Society for the Protection of Audio-visual Authors’ and Producers’ Rights 
• HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület
   HUNGART Collecting Society of Hungarian Visual 
• Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ)
   Hungarian Record Industry Association (MAHASZ)
• Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE)
   Hungarian Literary Authors’ Collecting Society (MISZJE)
• Magyar Reprográfiai Szövetség (RSZ)
   Hungarian Alliance of Reprographic Rights (RSZ) 
• Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE)
   MASZRE for the Reprographic Rights of Professional Non-fiction, Fiction Authors and Publishers
• Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete
   Reprographic Association of Newspaper and Periodical Publishers (Repropress)

Független jogkezelő szervezetek
Independent rights management organisations

• CloudCasting Korlátolt Felelősségű Társaság
   CloudCasting Limited Liability Company
• MPLC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
   MPLC Hungary Limited Liability Company
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The collective rights management organisations 
started 19 registration proceedings. The proceedings 
related primarily to mutual representation contracts 
of the rights management organisations and the 
modifications thereof, the amendment of their internal 
regulations, and changes in the person representing 
those organisations. 

Within the competence of the supervision of rights 
management activities, ordinary supervisory proceed-
ings have to be conducted annually (in the case of 
independent rights management organisations every 
two years). The Minister of Justice may initiate super-
visory measures with HIPO in connection with the tariff 
schedules of collective rights management organisa-
tions; the president or vice-president of the National 
Cultural Fund may initiate supervisory measures if he 
becomes aware of an infringement of copyright laws 
within his competence of supervising the utilisation of 
royalty and other incomes of collective rights manage-
ment organisations for cultural purposes. The annual 
supervisory proceedings are conducted by HIPO each 
year following the filing (30 June) of the annual reports 
of the collective rights management organisations.

The supervised organisations, except for one, complied 
in time with their obligation to send their annual reports 
within the statutory deadline (30 June 2018). 

HIPO performed the tasks related to the administration 
of the supervisory tariffs to be paid by the collective and 
independent rights management organisations as well 
as the task of the recording of such tariffs.  

Within the framework of the procedure of approving 
the tariffs, by the deadline of 1 September fixed in Act 
XCIII of 2016 on Collective Management of Copyright 
and Related Rights, 7 collective rights management 
organisations sent 19 tariff schedules to HIPO so that 
it can conduct the opinion procedure. The President of 
HIPO forwarded his proposals concerning the approval 
of the tariff schedules to the Minister of Justice, who 
approved them. The said tariff schedules were pub-
lished in the 68th issue of 2018 of the Official Bulletin. 
On one occasion the tariff schedule approved by the 
Minister was published in the 1st issue of 2019 of the 
Official Bulletin. 

Since 2006 the works and other subject-matters 
covered by the Copyright Act can be entered in the 
voluntary register of works kept by HIPO. From the 
very start of the register each year there has been a 
steady increase of the requests for registration reaching 
nearly one thousand works, which was typical for the 
past years. This indicates a increase of the awareness 
concerning the protection of IP. In 2018 HIPO received 
979 requests for registration in the voluntary register of 
works. As of 1 January 2018 it is possible to administer 
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A közös jogkezelő szervezetek 19 nyilvántartási eljárást kezdemé-
nyeztek. A bejelentések elsősorban a jogkezelő szervezetek kölcsönös 
képviseleti szerződéskötésével, ezek módosításával, belső szabály-
zataik módosításával, továbbá a szervezetet képviselő személy 
 megváltozásával álltak összefüggésben.

A jogkezelési tevékenység felügyelete körében évente – a független 
jogkezelők esetében kétévente – kötelező rendes felügyeleti eljárást 
indítani, illetve emellett szükség szerint indíthatók felügyeleti eljárások. 
A hivatalnál felügyeleti intézkedést az igazságügyért felelős miniszter a 
közös jogkezelők díjszabásaival kapcsolatban kezdeményezhet; a Nem-
zeti Kulturális Alap (NKA) elnöke vagy alelnöke pedig akkor kezdemé-
nyezhet felügyeleti intézkedést, ha a közös jogkezelő egyesületek jogdíj- 
és más bevételeinek kulturális célra történő felhasználásával kapcsolatos 
feladata körében a szerzői jogi jogszabályok megsértését észleli. Az éves 
felügyeleti eljárásokat minden évben a közös jogkezelő szervezetek éves 
beszámolóinak benyújtását (június 30.) követően folytatja le a hivatal.

A felügyelt szervezetek az éves beszámoló megküldésére vonatkozó 
kötelezettségeiket egy független jogkezelő szervezet kivételével határidő-
ben (2018. június 30.) teljesítették. 

A hivatal ellátta a közös és független jogkezelő szervezetek által fizeten-
dő felügyeleti díjjal kapcsolatos ügyintézéssel és a díjak nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatokat.

A díjszabás-jóváhagyási eljárás keretében a szerzői jogok és a szerzői 
joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. 
törvény által előírt szeptember 1-jei határidőig 7 közös jogkezelő szer-
vezet 19 díjszabást küldött meg a hivatalnak a véleményezési eljárás 
lefolytatása érdekében. A hivatal elnöke a díjszabások jóváhagyására 
vonatkozó javaslatait megküldte az igazságügyért felelős miniszternek, 
aki a díjszabásokat jóváhagyta. A díjszabások közzétételére a Hivatalos 
Értesítő 2018. évi 68. számában került sor. Egy esetben a miniszter 
által jóváhagyott díjszabás közzétételére a Hivatalos Értesítő 2019. évi 
1. számában került sor. 

2006 óta a szerzői jogi törvény hatálya alá tartozó műveket és 
 teljesítményeket az SZTNH által vezetett önkéntes műnyilvántartásba 
lehet venni. A kérelmek száma a kezdetektől folyamatosan növeke-
dett, az elmúlt évekre jellemző évi közel ezerre. Ez a szellemi tulajdon 
védelmével kapcsolatos tudatosság kedvező alakulását jelzi.  2018-ban 
979 önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelmet fogadott a 
hivatal. 2018 elejétől mód van az önkéntes műnyilvántartásba vétellel 
kapcsolatos eljárások elektronikus intézésére (2018-ban 124 ilyen 
kérelem érkezett elektronikus úton). A gazdálkodó szervezetek és a jogi 
képviselők kötelesek elektronikus úton eljárni. 

electronically proceedings related to entering works into the voluntary 
register of works (in 2018 124 such requests were filed electronically). 
Economic entities and their representatives have to file their submissions 
electronically.

Orphan works are creations the use of which presents difficulties, 
 because their right holders are unknown or their whereabouts is 
unknown, so the would-be user cannot ask for permission for legal use. 
In order to solve this problem, in 2012 HIPO was given competence to 
authorise the use of orphan works. In 2018 HIPO received one such 
request for authorisation.

Az árva művek olyan alkotások, amelyek felhasználása 
azért ütközik nehézségbe, mert a művek jogosultja 
ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, és a 
felhasználó a jogszerű felhasználásra a szerzőtől nem 
tud engedélyt kérni. E helyzet megoldása érdekében 
2012-ben az SZTNH hatósági feladatai közé került az 
árva művek felhasználásának engedélyezése. 2018 
során egy árva mű felhasználásának engedélyezése 
iránti kérelmet terjesztettek elő.
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The professional partners and the customers of HIPO, interested in 
issues of intellectual property protection, have been able to choose from 
a variety of services and programs of awareness raising, information 
provision and education. By offering these services and programs HIPO 
aims to make a contribution to the development of industrial property 
and copyright culture in Hungary.

The Office considers as objectives of outstanding importance to provide 
information on the protection of intellectual property, to raise awareness of 
industrial property right protection and copyright protection, with special 
emphasis on helping enterprises – especially small and medium-sized 
ones – to broaden their knowledge of industrial property rights and copy-
right protection, and to promote the respect of intellectual property rights. 
HIPO has contracts for an indefinite period with 16 County Chambers of 
Commerce and Industry and 6 PATLIB centres (in Debrecen, Miskolc, 
Sopron, Pécs, Győr and Szeged) to operate information points of IP pro-
tection. These information points provide updated information for clients, 
and – in the cases they deem necessary – contact the central Customer 
Service of HIPO, but they lack proactivity, so the Office decided to find 
more active cooperation partners that are closer to SMEs. To this end, it 
has conducted negotiations and initiated cooperation with xLabs Ltd. and 
the National Association of Young Entrepreneurs.

The free of charge intellectual property diagnosis service, restarted 
in 2017, continued to operate in 2018 with the support of EPO. The IP 
diagnostics service offers tailor-made advice for innovative enterprises 
on the possibilities of legal protection for their intellectual property. With-
in the framework of the Bilateral Cooperation Plan concluded between 
EPO and HIPO, between 2016 and 2018 the Office could make 30 IP 
diagnoses free of charge in order to raise awareness among small and 
medium-sized enterprises.

In 2018 HIPO concluded cooperation agreements with Hiventures 
cPlc and Széchenyi Venture Capital Fund Management cPlc, the 
two largest state-owned risk capital funds, in order to raise IP aware-
ness among innovative Hungarian enterprises, especially start-ups, 
and organisations promoting innovation. Another agreement has been 
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A szellemi tulajdon kérdései iránt érdeklődő 
 szakmai partnerek és ügyfelek sokrétű szolgáltatási, 
 tudatosságnövelő, információszolgáltatási és oktatási 
programokból választhatnak. Ezekkel a hivatal a hazai 
iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra fejlesztéséhez 
kíván hozzájárulni.

Kiemelt hivatali célkitűzés a szellemi tulajdon védelmé-
vel kapcsolatos ismeretek terjesztése, az iparjogvédelmi 
és a szerzői jogi kultúra fejlesztése, különös figyelem-
mel a vállalkozások – különösen a kis- és középvállal-
kozások – iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek 
a gyarapítására, a szellemi tulajdonjogok tiszteletben 
tartásának előmozdítására. Az SZTNH-nak 16 megyei 
kereskedelmi és iparkamarával és 6 PATLIB-köz-
ponttal (Debrecenben, Miskolcon, Sopronban, Pécsen, 
Győrben és Szegeden) van érvényes, határozatlan 
idejű szerződése szellemitulajdon-védelmi információs 
pont fenntartására. Az infopontok az ügyfeleket ellátják 
aktuális információs anyagokkal, illetve szükség esetén 
felveszik a kapcsolatot a hivatal ügyfélszolgálatával, 
de proaktivitás nem tapasztalható tevékenységükben. 
Ezért olyan aktívabb partnereket is keresett a hivatal 
az együttműködéshez, amelyek közelebb állnak a 
 kkv-khoz. Ennek érdekében a hivatal tárgyalásokat 
folytatott és együttműködést kezdeményezett az xLabs 
Kft.-vel, illetve a FIVOSZ szervezetével. 

Az ESZH támogatásával 2018-ban folytatódott a 2017-
ben újraindított ingyenes hivatali szellemivagyon- 
diagnózis szolgáltatás. A szellemivagyon-diagnózis 
testre szabottan nyújt tanácsot az innovatív vállal-
kozások számára szellemi vagyonuk jogi védelmének le-
hetőségeiről. Az ESZH-SZTNH Kétoldalú Együttműködési 
Terv keretében 2016-2018 között a kkv-k tudatosságá-
nak a növelésére 30 szellemivagyon-diagnózis felmérés 
ingyenes elkészítésére volt lehetősége a hivatalnak.

A SZELLEMI-
TULAJDON-
VÉDELMI KULTÚRA 
FEJLESZTÉSE 
DEVELOPING 
THE PROTECTION 
OF INTELLECTUAL 
PROPERTY 

6
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Az innovatív magyar vállalatok, különösen a startup vállalkozások, 
valamint az innovációtámogató szervezetek szellemitulajdon-védelmi 
tudatosságának javítása céljából az SZTNH 2018 folyamán együtt-
működési megállapodást kötött a két legnagyobb, állami tulajdonban 
levő kockázatitőke-alappal, a Hiventures Zrt.-vel és a Széchenyi 
Tőkealap-kezelő Zrt.-vel. Emellett megállapodást írt alá a Budapesti 
Értéktőzsdével is, amelynek eredményeként a magyar tőzsdére beveze-
tett innovatív vállalkozások hatékonyabban tudnák kiaknázni a szellemi-
tulajdon-védelem nyújtotta piaci versenyelőnyöket. Az SZTNH elsősorban 
képzéssel és testre szabott szolgáltatásokkal tudja elősegíteni, hogy az 
innovatív vállalatok és innovációtámogató szervezetek megismerjék a 
nemzeti és nemzetközi szellemi tulajdoni rendszert.

Az SZTNH-ban hosszú múltja van a hazai felsőoktatási intézmé-
nyek kel való együttműködésnek: 2018-ban 17 felsőoktatási 
intézménnyel volt a hivatalnak hatályos együttműködési megállapodá-
sa. Az együtt működések célja, hogy a hivatal 1) növelje az egyetemek 
oktatói és hallgatói közösségének iparjogvédelmi és szerzői jogi szak-
értelmét és jártasságát, 2) elősegítse az egyetemek intézményi keretei 
között kifejlesztett kutatási eredmények jogvédelmét és hasznosítását, 
3) megerősítse az egyetemet mint regionális szellemitulajdon-védelmi 
információs pontot. A megállapodásokban az SZTNH vállalta, hogy 
 közreműködik a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában, 
valamint igény esetén közreműködik az egyetemi szellemitulajdon- 
védelmi belső szabályzatok megalkotásában, és támogatja az egyetemi 
technológiatranszfer-feladatok megvalósítását.

Az SZTNH és a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem 
munkatársainak közreműködésével 2018 elején elkészült a „Szellemi-
tulajdon-kezelés és a kutatási eredmények hasznosítása a köz -
finanszírozású kutatóhelyeken” című kutatás, amely javaslatokat 
 fogalmazott meg az egyetemi szellemitulajdon-hasznosítás javítása 
és a technológiatranszfer elősegítése érdekében. A tanulmányban 
foglaltak segítették a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innováció-
ról szóló 2014. évi LXXVI. törvénynek a közfinanszírozású kutatóhelyek 
szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezési jogát újraszabályozó, 
2019. január 1-jével hatályba lépett módosítása megalapozását. A ta-
nulmány a hivatal honlapján elérhető (https://www.sztnh.gov.hu/sites/
default/files/egyetemi_kutatas_0625.pdf). 

A hivatali központi ügyfélszolgálat 2018-ban közel 16 ezer megkere-
sést fogadott. Az információkérések 57%-a telefonon keresztül történt. 
A személyesen fogadott ügyfélérdeklődések száma tovább csökkent, 
mivel az SZTNH ügyfelei egyre nagyobb számban használják a tájéko-
zódáshoz az elektronikus hivatali szolgáltatásokat (pl. honlap, e-kutatás, 
e-bejelentés). Az elektronikus úton beérkezett megkeresések száma 
1549 volt. Az elektronikus megkereséseknek változatlanul kb. 15%-a 
angol nyelvű volt. A legtöbb esetben ezek egy konkrét ügy állására,  illetve 
a díjak befizetésének módjára, esedékességére irányultak. Levélben csak 
néhány személy tart kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

concluded with the  Budapest Stock Exchange, as 
a result of which  innovative Hungarian enterprises 
listed on the Hungarian stock exchange could make 
more efficient use of the competitive advantages on 
the market  provided by  intellectual property protection. 
Trainings and tailor-made services are HIPO’s main 
tools in making innovative enterprises and organisations 
promoting innovation more familiar with the national 
and international intellectual property systems. 

HIPO can boast a long history of cooperation with 
Hungarian institutions of higher education. In 2018 
it had such cooperation agreements in force with 17 
higher education institutions. With these cooperation 
schemes the Office intends to 1) broaden the knowl-
edge and skills of university professors and students 
in the fields of industrial property rights and copyright, 
2) enhance the protection and exploitation of research 
results developed within these institutions, and 3) 
strengthen the position of the universities as regional 
information points for industrial property right protec-
tion. In the agreements HIPO undertook to assist in the 
teaching of intellectual property protection subjects and, 
if requested, to help these universities draw up their 
internal regulations for the protection of intellectual 
property rights and to support them in performing their 
technology transfer-related tasks. 

The beginning of 2018 saw the conclusion of a 
research project carried out by experts of HIPO, the 
University of Pécs and the University of Debrecen and 
entitled ’Management of intellectual property rights and 
the exploitation of research results at publicly financed 
research institutes’; which put forward proposals for 
the improvement of the exploitation of the intellectual 
property of universities and academic institutes and for 
the promotion of technology transfer. The conclusions of 
the study provided a solid basis for the amendment of 
Act LXXVI of 2014 on Scientific Research, Development 
and Innovation, which entered into force on 1 January 
2019 and re-regulated the management of intellectual 
property rights of publicly financed research institutions. 
The study is available on the website of the Office: 
(https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/egye-
temi_kutatas_0625.pdf. 

In 2018 our central customer service received nearly 
16 thousand queries, out of which 57% were made 
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Általános tapasztalat, hogy a hivatali ügyfélszolgálathoz 
forduló ügyfelek általában egyidejűleg több szakterü-
let iránt érdeklődnek. Az összes információkérés – a 
korábbi évekhez hasonlóan – leginkább a védjegyek 
területére irányult, 6717 megkereséssel, amelyek az 
összes információkérés egyharmadát jelentették. Az 
ügyfélszolgálati tevékenység fontos területeit képezik 
az adatbázisokhoz kapcsolódó tájékoztatások (2604 
megkeresés), a szerzői jogi és jogi területet érintő 
információkérések (2447 megkeresés), valamint a 
szabadalmi információkérések (2236  megkeresés).

by phone. We witnessed a further decrease of queries made in person, 
since our customers tend to make more frequent use of the electronic 
administration services of the Office (e.g. website, e-search or e-ap-
plication) for information purposes. The queries received electronically 
numbered 1549, about 15% of which were in English, a percentage 
similar to last year’s. Most of these queries related to the current status 
of a given case, or to the different ways or due dates of fee payments. 
Only a few persons prefer traditional  correspondence by post with the 
customer service.

In general it can be concluded that most of those turning to our 
 customer service request information in several fields at the same time. 
A large percentage, i.e. one third of the queries, namely 6717, aimed at 
trade mark information. Other important fields dealt with by our customer 
service are information on databases (2604 queries), copyright or legal 
information (2447 queries) and patent information (2336 queries).

6,1% Általános tájékoztatás
12,0% Szabadalom
2,3% Használati minta
4,0% Formatervezési minta
33,4% Védjegy
13,2% Szerzői jog, Jog
0,3% K+F minősítés
14,0% Adatszolgáltatás
14,7% Egyéb

6,1% General information
12,0% Patents

2,3% Utility models
4,0% Designs

33,4% Trade marks
13,2% Copyright law, Law

0,3% R&D qualification
14,0% Data provision

14,7% Other

A központi ügyfélszolgálati  megkeresések megoszlása (2018)
Breakdown of quiries received by the central customer service (2018)

A nemzetközi tapasztalatokat követve az SZTNH az 
ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatá-
sokon túlmenően térítés ellenében sokrétű, emelt 
szintű szellemi tulajdoni szolgáltatásokat is kínál 
ügyfelei számára. 

A hivatal szabadalmi kutatási szolgáltatásai felhasz-
nálóbarát, értékelő típusú szakvéleményt és szaba-
dalomkutatási eredményeket nyújtanak az ügyfelek 
számára. A következő öt szolgáltatás áll a rendelke-
zésükre: újdonságkutatás (novelty search), szabadal-
mazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás 
(novelty search with preliminary patentability report), 
szabadalmazhatósági vélemény (preliminary patenta-
bility report), jogérvényességi kutatás (validitysearch), 
szabadalomtisztasági kutatás (freedom to operate, FTO). 

Based on the international experience, in addition to cost-free client service 
information services HIPO also offers various advanced intellectual prop-
erty services to its clients for a fee. 

The patent search services of HIPO provide user-friendly, evaluating 
type reports and patent search results for their clients, who have the 
following five services at their disposal: novelty search, novelty search 
with preliminary patentability report, preliminary patentability report, 
validity search, and freedom to operate (FTO). As a result of a review of 
trade mark services for a fee, from 1 May 2017 two new trade mark 
services, ‘trade mark search’ and ‘trade mark search with protect-
ability opinion’ were introduced.
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A térítéses védjegyszolgáltatások felülvizsgálatának eredményeképpen 
2017 közepétől két új védjegyszolgáltatás, a „védjegykutatás” és 
az „oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás” 
szolgáltatás került bevezetésre.

A hivatal által szervezett alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, 
valamint az alap- és középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá 
a különböző intézmények számára tartott céltanfolyamok az ismeret-
átadás és tudatosságnövelés fontos hazai fórumai. 

2018 májusában került sor alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamra 16 
résztvevővel, márciusban pedig 26 fő részvételével indult a középfokú 
iparjogvédelmi tanfolyam. Felsőfokú iparjogvédelmi képesítést 5 fő szer-
zett, illetve 30 fő vesz részt a jelenleg is folyó felsőfokú iparjogvédelmi 
tanfolyamon. A képzéseken a hivatali kollégák mellett vállalkozások, ügy-
védi és ügyvivői irodák, felsőoktatási intézmények, a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) munkatársai képviseltették magukat. Alapfokú szerzői 
jogi tanfolyamra májusban került sor, amelynek végén 26 fő zárta sikeres 
szakvizsgával a képzési formát. A szeptemberben indított középfokú 
szerzői jogi tanfolyamon 20 fő vett részt. A tanfolyamokon kiadók, múze-
umok, felsőoktatási intézmények, könyvtárak, ügyvédi irodák képvisel-
tették magukat az SZTNH munkatársai mellett. Mintegy 20 különböző 
intézmény számára tartott a hivatal céltanfolyamokat, szellemi tulajdoni 
továbbképzést vagy kutatási gyakorlatot.
 
Az SZTNH-val való együttműködés alapján 8 felsőoktatási intézmény 10 
karán került sor a szellemi tulajdon önálló tantárgyként történő oktatá-
sára, továbbá 8 egyetemen más tantárgyakhoz kapcsolódva oktattak 
szellemi tulajdoni ismereteket. Távoktatás keretében 6 felsőoktatási 
intézményben folyt a „Szellemitulajdon-védelem”, továbbá „Innováció-
menedzsment és iparjogvédelem” című tárgyak oktatása.

Az SZTNH közreműködésével megvalósított szellemitulajdon-védelmi 
képzések összesített óraszáma 2018-ban 984 volt, a képzésben részt 
vevők száma pedig 2122 fő. 

A hivatal ismét kiírta a felsőoktatási intézmények végzős hallgatói 
számára az „Ujvári János diplomadíj-pályázatot”, amelynek célja, 
hogy a végzős diákok feltárják diploma-, illetve szakdolgozati témájuk 
szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait. A diplomadíj-pályázaton 9 diák 
részesült díjazásban.

 

The basic, intermediate and advanced level indus-
trial property courses, the basic and intermediate 
level copyright courses as well as the specially 
targeted courses organised by HIPO have become 
important fora for knowledge sharing and awareness 
raising in Hungary.

In 2018, a basic level industrial property course was 
held in May for 16 participants, and an intermediate 
level industrial property course was started in March 
with 26 participants. Advanced level industrial property 
qualification was acquired by 5 people, and 30 more 
are attending our current advanced level industrial 
property course. At these courses participants included, 
apart from the staff of the Office, employees of enter-
prises, law firms or of patent attorneys’ offices, higher 
education institutions, and the Hungarian Academy 
of Sciences. As for copyright, in May 26 participants 
passed the professional examination at the end of 
our basic level course, while our intermediate level 
copyright course was attended by 20 participants. The 
courses were taken by colleagues from the Office, as 
well as by employees of publishing houses, museums, 
higher education institutions, libraries or law firms. For 
20 different institutions the Office also held specially 
targeted courses, intellectual property further trainings 
or search trainings. 

Based on their cooperation with HIPO, the IP was taught 
at 10 faculties of 8 higher education institutions as a 
subject of its own, and at 8 more universities as part 
of another subject. Within the framework of e-learning, 
 6 higher education institutions participated in providing 
courses in the subjects of “Intellectual property 
protection” and “Innovation management and industrial 
property protection”.

In 2018 the total number of hours of intellectual 
property education provided in cooperation with HIPO 
amounted to 984, and the number of persons attending 
those courses was 2122. 

Like in previous years, HIPO invited applications for 
the „Ujvári János Award for Diploma Works” the 
purpose of which is to provide incentives for graduating 
students of higher education to develop the intellectual 
property protection aspects of their theses or disserta-
tions. In 2018, the award was granted to 9 students. 
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A szellemitulajdon-védelem oktatása hivatali együttműködés alapján a felsőoktatási intézményekben 2018-ban
Courses on intellectual property protection given in cooperation with HIPO in 2018

A szellemitulajdon-védelem oktatása/ Intellectual property protection taughtIntézmény/Institution

Önálló tantárgyként
As a separate course

Budapesti Corvinus Egyetem
Corvinus University of Budapest

Budapesti Metropolitan Egyetem
Budapest Metropolitan University

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Budapest University of Technology and Economics

Debreceni Egyetem
University of Debrecen

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Eötvös Loránd University

Eszterházy Károly Egyetem
Eszterházy Károly University

Miskolci Egyetem
University of Miskolc

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art and Design

Neumann János Egyetem
John von Neumann University

Óbudai Egyetem
Óbuda University

Pannon Egyetem
University of Pannonia

Pécsi Tudományegyetem
University of Pécs

Soproni Egyetem
University of Sopron

Szent István Egyetem
Szent István University

Szegedi Tudományegyetem
University of Szeged

Más tantárgyakhoz kapcsolódva
As part of other courses 

Távoktatás
Through e-learning
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Az SZTNH hivatalos lapja, a hatósági publikációkat 
tartalmazó Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 
iránt növekvő érdeklődés mutatkozott. A kiadvány 
 elektronikus formában, díjmentes hozzáféréssel, 
elektronikus aláírással hitelesítve jelenik meg a hivatal 
honlapján. Az érdeklődést mutatja, hogy 2018 során 
több mint 130 ezer oldalt töltöttek le, illetve 203 ezer 
oldalt nyitottak meg a felhasználók. 

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle az iparjog-
védelem és a szerzői jogi védelem kérdéseire vonatkozó 
elemzéseket, tanulmányokat, jogeseteket közlő folyóirat. 
Tizenharmadik éve önálló szakkiadványként jelenik meg 
kéthavonta. Féléves késleltetéssel a hivatali honlapon is 
térítésmentesen hozzáférhető elektronikus formában. 

A hivatali honlap (www.sztnh.gov.hu) a szellemitulaj-
don-védelmi kérdésekben kevésbé jártas potenciális 
ügyfeleket és a szakmai felhasználókat egyaránt meg 
kívánja szólítani. A hivatali honlapon 47 053 dokumentum 
található, a 2018. évi gyarapodás 1260 dokumentumot 
tett ki. A portál iránti magas érdeklődést mutatja, hogy azt 
603 ezer felhasználó 1,7 millió alkalommal kereste fel, és 
18 millió oldalt töltött le onnan. A látogatók száma 15%-
kal, a látogatások száma 14%-kal, a letöltött oldalak 
száma pedig 24%-kal volt magasabb az előző évinél. 

Az ügyfelek számára a honlapról érhetők el olyan hasz-
nos, ingyenes, elektronikus ügyintézési és tájékoztatási 
szolgáltatások, mint az e-ügyintézés, az  e-kutatás, az 
e-bejelentés és az e-nyilvántartás. Ezenkívül használ-
hatják a nemzeti védjegybejelentések fogadására is 
alkalmas TM e-Filing rendszert, az elektronikus védjegy-
kutatást biztosító TMview rendszert, valamint az Európai 
Unióban oltalom alatt álló formatervezési mintákat 
tartalmazó adatbázist, a Designview-t.
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The year 2018 saw a growing interest in the official journal of HIPO, 
the Gazette for Patents and Trade Marks, containing our official pub-
lications. It is published online on the website of HIPO and certified by 
electronic signature, and access is free of charge. Its popularity is shown 
by the fact that in 2018 users downloaded more than 130 thousand 
pages and opened 203 thousand pages.

The Industrial Property and Copyright Review is a periodical which 
publishes studies with the analytic interpretation of issues in the field of 
industrial property and copyright and discusses relevant case-law. It has 
been issued since 2006 as a specialised bimonthly publication, and with 
a time lag of six months it is also accessible in an electronic format on 
HIPO’s website.

The website of HIPO (www.sztnh.gov.hu) offers valuable information 
both to potential clients who are less well-informed of intellectual proper-
ty matters and to professional users. On the website of HIPO 47,053 
documents are available, 1260 more than in the previous year. The por-
tal was visited on 1.7 million occasions by nearly 603 thousand  users, 
who downloaded 18 million pages. These figures show an increase of 
15% for individual visitors and of 14% for visits, while the number of 
downloaded pages was 24% higher than in the previous year. 

Clients can access useful and free of charge e-administration and 
information services on the website such as e-search, e-adminisration, 
e-filing and e-register. In addition to those, they can use the TM e-Filing 
system to file national trade mark applications, the TMview system for 
electronic trade mark search, as well as the Designview database, which 
contains designs protected in the European Union.

The Office also operates a website for raising the IP awareness of 
the general public (www.szellemitulajdon.hu), which had more than 
43 thousand individual visitors downloading over 67 thousand pages. 
This represents a 20.2% increase in the number of visitors and a 
27.0% increase in the number of downloaded pages over the previous 
year’s figures. The National Board Against Counterfeiting has its 
own website (www.hamisitasellen.hu), which features daily news on 
the subject of counterfeiting.

As an important tool of communication within the Office, our Intranet 
System was also upgraded in 2018.

SOKRÉTŰ 
SZELLEMI TULAJDON-VÉDELMI 
 TÁJÉKOZTATÁS 
PROVISION OF COMPREHENSIVE 
INFORMATION ON INTELLECTUAL 
PROPERTY PROTECTION
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A hivatal gondozásában működik egy, a nagyközönséghez szóló, 
tudatosságnövelő honlap is (www.szellemitulajdon.hu). A weboldalnak 
több mint 43 ezer egyedi látogatója volt, a letöltött oldalak száma pedig 
meghaladta a 67 ezret. A látogatók száma 20,2%-kal, a letöltött oldalak 
száma 27,1%-kal növekedett az előző évhez képest. Önálló honlappal 
rendelkezik a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (www.hamisitasellen.
hu) is, amely naponta szolgál friss hírekkel a hamisítás témájában.

A hivatal 2018-ban továbbfejlesztett intranet rendszere a belső 
 kommunikáció egyik fontos eszköze.

Az SZTNH vezető szerepet tölt be a hazai szellemitulajdon-védelmi 
szakmai rendezvények, fórumok, ankétok megrendezésében és fel-
karolásában, valamint a szellemi élet, a szellemitulajdon-védelem terén 
kimagasló teljesítményt felmutató alkotók, alkotóközösségek elismerésé-
ben. Az elmúlt év kiemelkedő eseményei a következők voltak:

A KogArt Házban került sor 2018. március 14-én a kimagasló feltalálói 
tevékenység, valamint a kiemelkedő iparjogvédelmi munkásság elisme-
résére alapított Jedlik Ányos-díj ünnepélyes átadására. Jedlik Ányos- 
díjat kapott: Juhász Márton fejlesztő, feltaláló, a Now Technologies Zrt. 
alapítója; Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora, a Szegedi 
Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetője; 
Dr. Láng László okleveles agrármérnök, mezőgazdasági genetikai 
szakmérnök, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének mezőgazdaság-
tudományi doktora; Dr. Volk Balázs okleveles vegyészmérnök, az EGIS 
Gyógyszergyár hatóanyagfejlesztési igazgatója; Dr. Gazda István, a BME 
korábbi adjunktusa, az ELTE BTK volt tudományos főmunkatársaként a 
modern fizika tantárgy tanára, a fizikatörténet kutatója.

A szellemi tulajdon világnapja budapesti ünnepsége az ELTE Gömb 
aulában került megrendezésre 2018. április 26-án. Az esemény kere-
tében adták át a Millenniumi Díjakat, amelyekkel az SZTNH a szellemi 
tulajdon védelmében kiemelkedő szerepet játszó intézményeket ismeri 
el. A 2018-ban  kitüntetettek: a Copy21 blog, az EGIS Gyógyszergyár 
Zrt., az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. és az Ivócsap Projekt.

2018. március 28-án került sor a Magyar Innovációs Nagydíj átadásá-
ra. Az SZTNH innovációs díjában a Kőröstej Tejfeldolgozó és Keres-
kedelmi Kft. részesült a gyártástechnológiájában és csomagolásában 
innovatív sajtkrém és tejalapú élelmiszerkészítmény kifejlesztéséért és a 
nemzetközi piacra történő sikeres bevezetéséért. 

HIPO plays a leading role in the organisation and pro-
motion of domestic IP events, fora and conferences and 
in giving recognition to creators and communities of 
creators showing outstanding achievements. The most 
memorable events of the past year were the following:

The Jedlik Ányos Prize was awarded on 14 March 2018 
at KogArt House in recognition of successful inventor’s 
activities and work in the field of industrial property. 
The Jedlik Ányos Prize was awarded to the following 
persons: Márton Juhász developer and inventor, 
founder of Now Technologies cPlc; Lajos Kemény MD, 
DSC, member of the Hungarian Academy of Sciences 
and Director of the Department of  Dermatology and 
Allergology of the Faculty of Medicine of the University 
of Szeged; László Láng DSC, agricultural engineer 
specializing in agricultural genetics, scientific consultant 
of the Centre for Agricultural Research of the Hungarian 
Academy of Sciences; Balázs Volk DSC, chemical 
engineer, Director of Agent Development at EGIS Phar-
maceuticals; and István Gazda DSC, former assistant 
professor at Budapest University of  Technology and 
 Economics, former senior scientific research fellow at 
the Faculty of Humanities of Eötvös Loránd University, 
researcher of the history of physics.

In Budapest the ceremony commemorating the World IP 
Day was organised on 26 April 2018 in the Dome Hall 
of Eötvös Loránd University. This event served also as an 
award ceremony of the Millenium Prizes, with which 
HIPO acknowledges institutions playing an outstanding 
role in the protection of intellectual property. In 2018 the 
prize was awarded to Copy21 blog, Egis Pharmaceuti-
cals cPlc, Innovative Pavements  Developer Ltd. and 
Drinking Fountain (Ivócsap) Project.

The Hungarian Innovation Grand Prize was 
awarded by HIPO on 28 March 2018 to Kőröstej 
Dairy and Trade Ltd. for the developing and 
successful  i ntroduction into the international market 
of  spreadable cream cheese and milk-based food 
products of an innovative nature in terms of both 
production technology and packaging.

On 19-20 April 2018 the Budapest Startup Safari 
was joined this year by HIPO. The Office contributed 
to the series of events by offering presentations in its 
Industrial Property Special Library.
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As one of the events of the Celebration of Hungarian Science, the 
 Academy Patent Prize was awarded on 5 November 2018 in the 
 ceremonial hall of the Hungarian Academy of Sciences. The winners this 
time were Zsuzsanna Bősze DSc, member of the Hungarian Academy 
of Sciences, researcher at Agricultural Biotechnology Institute of the 
National Agricultural Research and Innovation Centre, for developing 
genetically modified rabbits that can produce antibodies with outstand-
ing efficiency and for working out a procedure significant in the field 
of medical diagnostics; Jenő Hancsó DSc, member of the Hungarian 
Academy of Sciences, professor emeritus of the University of Pannonia 
in recognition of his R&D activities in the economical production, from 
both traditional and alternative sources, of modern environment-friendly 
fuels of a high energy content; and Zoltán Kónya DSc, member of the 
Hungarian Academy of Sciences, tenured professor at the University of 
Szeged, in recognition of his nanotechnology and environment technolo-
gy-related inventions, as well as for his exemplary multidisciplinary work.  

The World Day Against Counterfeiting was celebrated on 20 June 
2018. During the ceremony the prize of the National Board Against 
Counterfeiting was awarded to Major General Károly Szabó, Director 
General of the National Customs and Tax Administration, who had been 
a member of the National Board Against Counterfeiting delegated by 
the tax authority since 2012.

2018. április 19-20-án került megrendezésre a Bu-
dapest Startup Safary, amelynek idei rendezvényso-
rozatához az SZTNH is csatlakozott a szakkönyvtárban 
tartott szakmai előadásokkal.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat 
keretein belül került sor 2018. november 5-én az 
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj átadására, az 
MTA dísztermében. Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj 
elismerésben részesültek: Dr. Bősze Zsuzsanna, az 
MTA doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 
kutatója, aki a díjat a kiemelkedő hatékonysággal 
antitesteket termelő, genetikailag módosított nyulak 
létrehozásáért és orvosdiagnosztikai jelentőségű eljá-
rás kidolgozásának elismeréséül kapta; Dr. Hancsók 
Jenő, az MTA doktora, a Pannon Egyetem professor 
emeritusa, aki a díjat a hagyományos és alternatív 
forrásból előállított, korszerű, nagy energiatartalmú 
és környezetbarát motorhajtóanyagok gazdaságos 
előállítása terén végzett kutató-fejlesztő munkája elis-
meréseként kapta; Dr. Kónya Zoltán, az MTA doktora, 
a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, aki a 
díjat a nanotechnológiai és környezettechnikai témájú 
találmányainak elismeréseként, példaadó multidiszcip-
lináris munkásságáért kapta. 

A Hamisítás Elleni Világnap megünneplésére 2018. 
június 20-án került sor. A rendezvényen adták át 
az idei HENT-díjat Szabó Károly vezérőrnagynak, a 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal vámszakmai főigazgató-
jának, aki 2012 óta a HENT-nek az adóhatóság által 
delegált tagja.
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INFORMATION TECHNOLOGY

The IT system of HIPO effectively provided the information technology 
background necessary for official and service activities and performed 
the tasks related to e-administration and information security, prescribed 
for public administration organs. 

From among the tasks it is worth mentioning the making of the 
necessary changes in official letters within the so-called Unified Case 
Management and Filing System that became necessary because of the 
entry into force of  Act CL of 2016 on the Code of General Administrative 
Procedure (hereinafter “the Code of General Administrative Procedure”). 
In 2018 the server room was relocated from a room rented from the 
Hungarian State Treasury to the central building of HIPO under No. 7, II. 
János Pál pápa tér. The mailing system of the Office was modernised. 
The necessary developments related to the amendment of the Trade 
Mark Act started in October 2018.

HIPO successfully joined the Regulated Electronic Administration 
 Services, which made it possible for it to access the Central Identification 
Agent, the Interconnecting Registry3, the Registry of Instructions4 and the 
Company Gate5. The fine tuning of the Office Gate proved also necessary 
on the basis of the experience made in the course of electronic commu-
nications with the courts, and new or previously not defined functions 
were added to the electronic message and document sending functions 
of the earlier introduced Client Gate. HIPO joined the ADATREZOR (Data 
Treasury) initiative, which is mandatory for government organs, and 
within the framework of this initiative the digital assets of the Office are 
regularly stored in the central data treasury provided by the government.

HIPO started the modernisation project of the internal case 
 management system. The EUIPO Back Office system was deemed to 
be best suited for the complete renewal of the internal case manage-
ment system of HIPO; the Back Office was already implemented in more 
than 10 EU Member States and so it is used by their IP offices as their 
own internal case management system. HIPO also made the decision to 
take it over and adapt the system to its requirements.

INFORMATIKA

A hivatal informatikai rendszere eredményesen 
biztosította a hatósági és szolgáltatási tevékenységhez 
szükséges informatikai-számítástechnikai hátteret, va-
lamint teljesítette az elektronikus ügyintézéssel, továbbá 
az információbiztonsággal kapcsolatban a közigazgatási 
szervek számára előírt feladatokat.

A feladatok közül kiemelhető az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatály-
balépése miatt az ún. Egységes Ügyviteli és Nyilvántartó 
rendszerben (ENYV) a hivatalos levelekben történt 
módosítások átvezetése. 2018 elején megvalósult a 
hivatal géptermének a II. János Pál pápa tér 7. alatti 
központi épületben történő elhelyezése, illetve a Magyar 
Államkincstártól bérelt lokációból történő kiköltöztetése. 
Megvalósult a hivatali levelező rendszer modernizációja. 
2018 októberében indultak el a védjegytörvény módosí-
tásával kapcsolatos fejlesztések. 

Az SZTNH sikeresen csatlakozott a Szabályozott Elektro-
nikus Ügyintézési Szolgáltatásokhoz (SZEÜSZ), amelynek 
ered ményeként elérhetővé vált a hivatal számára a 
Köz ponti Azonosítási Ügynök (KAÜ), az Összerendelési 
Nyilvántartás (ÖNY), a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) és 
a Cégkapu. Feladatot jelentett a Hivatali Kapu működésé-
nek finom hangolása a bíróságokkal történő elektronikus 
kapcsolattartás során tapasztaltak alapján, valamint meg-
történt a korábban már bevezetett elektronikus ügyfélkapus 
üzenet- és dokumentumküldés funkciók kibővítése új, vagy 
korábban nem definiált funkciókkal. A hivatal csatlakozott a 
kormányzati szervekre kötelező ADATREZOR kezdeménye-
zéshez, amelynek keretében a hivatal adatvagyona (ELO) 
rendszeresen elhelyezésre kerül egy, a kormányzat által 
biztosított központi adattárházban.

Megindultak a belső ügyviteli rendszer modernizá-
ciós munkálatai. Az SZTNH belső ügyviteli rendsze-
rének teljes megújításához a legalkalmasabbnak az 
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3 This is an electronic administration service enabling both the adequate protection of personal data and the lawful and easy interconnection of certain data.
4 This is a Registry for recording the instructions of persons relating to e-administration and making them available to those who are entitled to access. 
5 This is an official electronic account of companies for communication with authorities and service providers.
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FINANCIAL MANAGEMENT

HIPO is a budgetary institution with the authorisation 
of an organ governing a chapter, its budget constitutes 
title 09 of Chapter XVII. It covered the expenditures 
necessary for the performance of its tasks with efficient 
financial management and in self-financing manner 
from administrative service, maintenance and renewal 
fees regulated in ministerial decrees, from revenues 
due to it for international proceedings, from revenues 
based on agreements, from consideration paid for 
services performed by the Office, as well as from 
other revenues. HIPO received practically no budgetary 
support for ensuring its continuous operation, it covered 
its expenditures from its own revenues. 

The grand total of the revenues of HIPO was HUF 
4140.5 million at the end of 2018. As in the past years 
the biggest part (93.2%) of the Office’s revenues came 
from administrative fees. 

Most of these revenues consisted of patent procedural 
and renewal revenues (75.2%) and trade mark procedur-
al and renewal revenues (19.4 %). Approximately 84% of 
patent procedural and renewal fee revenues originated 
from fee payments (procedural and maintenance fees for 
European patents validated for Hungary, and mainte-
nance fees paid by foreign right holders for patents 
granted via the national route) of right holders who have 
their seat abroad. The introduction of the new European 
Unitary Patent System was further delayed.
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EUIPO Back Office elnevezésű rendszere bizonyult, amely rendszert már 
több mint 10 európai tagállam adaptálta és saját belső ügyviteli rend-
szerként használja. Döntés született ennek a rendszernek az átvételéről 
és hivatali adaptációjáról.

GAZDÁLKODÁS

Az SZTNH fejezetet irányító szervi jogosítvánnyal felhatalmazott költ-
ségvetési intézmény, költségvetése a XVII. fejezet 09-es címét képezi. 
A feladatköre ellátásához szükséges kiadások fedezetét önfinanszírozó 
módon gazdálkodva, miniszteri rendeletben meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási, fenntartási és megújítási díjakból, a hivatalt 
megillető nemzetközi eljárási díjakból és egyezményalapú bevételekből, 
továbbá a szolgáltatások ellenértékéből, valamint egyéb bevételekből 
hatékony gazdálkodással biztosította. A folyamatos működés biztosítá-
sához költségvetési támogatásban gyakorlatilag nem részesült, saját 
bevételeiből gazdálkodott.

Az SZTNH bevételi főösszege 2018. év végén 4140,5 millió Ft volt. 
A hivatali bevételek legnagyobb részét (93,2 %) továbbra is a közhatalmi 
bevételek alkották. 

A közhatalmi bevételek döntő hányadát (75,2%-át) a szabadalmi 
igazgatási és szolgáltatási bevételek, valamint a védjegyoltalmi igazgatási 
és szolgáltatási bevételek (19,4%-át) adták. A szabadalmi igazgatási és 
szolgáltatási díjbevételek mintegy 84%-a külföldi székhelyű jogosultak 
által teljesített díjfizetésekből (a hazánkra hatályosított európai szaba-
dalmakkal kapcsolatos eljárási, fenntartási díjak, nemzetközi szabadalmi 
eljárási díjak, nemzeti úton megadott szabadalmak után a külföldi jogo-
sultak által fizetett fenntartási díjak) származott. Az új, egységes hatályú 
európai szabadalmi rendszer bevezetésére továbbra sem került sor.

Kiadási oldalon 4465,1 millió Ft került felhasználásra. A teljesített 
kiadások 45,3%-át a személyi kiadások és járulékaik, 29,8%-át a dologi 
kiadások, 14,7%-át az egyéb működési célú kiadások, 10,1 %-át pedig 
a felhalmozási kiadások tették ki. 

A tényleges kiadások és bevételek közötti különbözetet az ún. finanszíro-
zási bevételek fedezték.

75,2% Szabdalmi bevételek/Patent revenues
0,3% Növényfajta-oltalmi bevételek/Plant variety protection revenues
1,0% SPC bevételek/SPC revenues
19,4% Védjegyoltalmi bevételek/Trade mark revenues
0,7% Használatiminta-oltalmi bevételek/Utility model revenues
0,4% Formatervezésiminta-oltalmi bevételek/Design revenues
0,1% K+F hatósági bevételek/R&D authority revenues
3,0% Szerzői jogi bevételek/Copyright revenues

A közhatalmi bevételek oltalmak szerinti megoszlása
Breakdown of administrative fee revenues by titles of protection*

49

On the expenditures side the Office’ total expenditures amounted to 
HUF 4465.1 million. 45.3% of the expenditures covered personnel 
costs and contributions, 29.8% covered the purchase of goods, 14.7% 
covered other current expenditures and 10.1% constituted accumulation 
expenditures. 

The difference between the actual expenditures and revenues was 
covered by the so-called financing revenues.

HUMAN RESOURCES 

Pursuant to point 2 of Government Decree 1535/2018 (X. 29.) Korm. 
on reducing the size of the Government workforce a mandatory work 
force reduction had to be carried out in the organs under the direction 
or supervision of ministers, as a result of which the number of positions 
of the organs concerned must not exceed the number stipulated by the 
Government. In accordance with the relevant Government decree the ba-
sic staff number of HIPO is 179 persons, and an additional staff of 10 
persons may be employed by the Office to the debit of the centralised 
pool of staff positions.

HIPO has a professionally well-prepared, highly qualified staff of em-
ployees, government officials who have a good command of several lan-
guages and have international experience. According to staff data of 31 
December 2018 95% of its employees have a university or college 
degree, 28% a doctoral degree, more than 85% have one or more 
language certificates. More than a third of the staff have qualifications 
in a technical or science field, and another 20% a degree in law.

HIPO operates a complex system of further training, which facilitates 
the acquisition and further development of qualifications prescribed by 
law and of other professional or language qualifications for government 
officials. The mandatory courses to be completed at basic, intermediate 
or advanced level in industrial property law, or basic and intermediate 
level courses in copyright are now accredited at the Probono website 
and may be chosen as internal courses, like the courses on integrity, 
organised by HIPO.

In addition to performing the mandatory trainings organised in the an-
nual public administration system (Probono), in 2018 13 employees 
passed basic or advanced level examinations in case management 
or public administration. 25 colleagues participated in advanced level, 
eight in intermediate level and five in basic level industrial property 
law courses, while nine colleagues completed the basic level copyright 
course. In 2018 ten government officials attended integrity training and 
23 data protection training, and another two pursued their studies within 
the framework of regular school education.

HUMÁNERŐFORRÁS

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1535/2018. 
(X. 29.) Korm. határozat 2. pontja értelmében a minisz-
terek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél 
kötelező létszámcsökkentést kellett végrehajtani, 
amelynek eredményeként az egyes szervek álláshelye-
inek száma 2019. január 1-jétől nem haladhatja meg 
a kormány által meghatározott álláshelyek számát. 
A vonatkozó kormányhatározat értelmében az SZTNH 
alaplétszáma 179 fő, míg a központosított álláshelyállo-
mány terhére további 10 fő alkalmazható a hivatalnál.

Az SZTNH szakmailag jól felkészült, magasan kva-
lifikált, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, több 
nyelvet jól beszélő munkatársi, kormánytisztviselői 
állománnyal rendelkezik. A 2018. december 31-i 
létszámadatok szerint a dolgozók 95%-a felsőfokú 
végzettségű, 28%-uk doktori címmel, a munkatár-
sak több mint 85%-a egy vagy több nyelvvizsgával 
rendelkezik. A munkatársak több mint egyhar-
mada műszaki és természettudományos, további 
20%-uk jogi végzettségű.

Az SZTNH komplex továbbképzési rendszert 
működtet, amely a kormánytisztviselők jogszabály-
ban előírt és egyéb szakmai, nyelvi képesítésének 
megszerzését, illetve továbbfejlesztését támogatja. 
Az egyes munkaköri feladatok ellátásához kötelezően 
elvégzendő alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi 
tanfolyam, valamint az alap- és középfokú szerzői jogi 
tanfolyam a Probono továbbképzési portálon akkre-
ditált, belső képzésként is választható, a hivatal által 
szervezett integritásképzéshez hasonlóan. 

A munkatársak számára kötelezően előírt éves köz-
igazgatási továbbképzési rendszerben (Probono) 
szervezett képzések teljesítése mellett 2018-ban 
13 fő tett eredményes ügykezelői alapvizsgát, 
közigazgatási alap- vagy szakvizsgát. A hivatal 
munkatársai közül 25 fő felsőfokú iparjogvédelmi 
képzésben, 8 fő középfokú, 5 fő pedig alapfokú 
iparjogvédelmi képzésben vett részt. Emellett 9 fő 
alapfokú szerzői jogi képzést végzett el. Az integritás-
képzésben résztvevő kormánytisztviselők száma az 
elmúlt évben 10 fő volt. Adatvédelmi képzésben 23 fő 
vett részt a hivatalból. Iskolarendszerű keretek között 
2 fő folytatott tanulmányokat.  



50

Numerous bodies operate alongside HIPO, which plays a determining 
role in their work. From among these the most important ones are the 
 Hungarian Design Council, the National Board Against Counterfeiting, the 
Council of Copyright Experts and the Body of Experts on Industrial Property.
 
The Hungarian Design Council (HDC) strengthens the competitiveness 
of the Hungarian national economy through promoting design culture. In 
the 2018 programme of that body, the primary objective was to strength-
en the role of design in economic development.

The Design Week Budapest Festival, organised with the cooperation of 
HDC, has earned international recognition during the fifteen years of its 
existence. The slogan of the festival, organised from 5 to 19 October 
2018 for the 15th time, was Design: Our Mission, with Germany as 
guest of honour. The central events, 150 of which were held in Budapest 
and a hundred more in the partner towns of Debrecen, Győr, Pécs, 
Sopron, Szentendre and Veszprém, focussed on the theme expressed 
by the slogan and on the programmes of the guest of honour country. 
In its structure the festival followed its own traditions: in the framework 
of Open Studios workshops could be visited, while Design Tours offered 
different city walks. In honour of the festival’s 15th anniversary, several 
extraordinary professional events were organised with the support of the 
involved partners, such as a round table discussion based on the slogan, 
an education fair entitled Where next?, a presentation and pitch entitled 
Venture capital in the creative industry, a series of programmes com-
memorating the Lajos Kozma Year, a conference entitled Future Now!, a 
forum entitled Hungarian designers in the German automobile industry, 
and DHB 15, the 15th volume of the festival providing an overview of its 
history was also published.

HDC has the responsibility to administer the long-standing  Hungarian 
 Design Award, the Design Management Award competition and the 
 Moholy-Nagy László Design Scholarship Programme. In 2018 the 
 Hungarian Design Award was granted for the 39th time. The Awards and 
Special Awards were presented within the framework of the opening 
 ceremonies of the Design Week Budapest on 4 October to 11 works of art 
in four categories: product, design, visual communication and student work.

The Design Management Award, founded ten years ago to raise aware-
ness of the strategic role of design, was presented to SIXAY Bt. – sixay 
furniture. The Special Awards were won by K9-Sport Ltd. – JULIUS-K9®, 
and the Studio of Young Designers Association. Exhibition rights were 
awarded to BTS World Ltd. − Beyond the Standard, IVANKA Factory 
cPlc., S39 Hybrid Design Ltd., and Tipton Global Ltd. – Tipton Eyeworks.

The Moholy-Nagy László Design Scholarship Programme was set up to 
support the professional development of young designers. Out of the 17 
applications (7 of them individual ones in cooperation with producers) 
submitted, 8 young designers were given the opportunity to realise their 
innovative professional schemes.

HDC also publishes two periodicals: the updated Budapest Design Map 
was issued for the 6th time in 2018, while the electronic Start Up Guide 
has been assisting young designers in setting up their own enterprises 
and providing them with up-to-date information since 2007. 

 

Az SZTNH mellett számos testület működik, amelyek 
munkájában a hivatal meghatározó szerepet vállal. 
Ezek közül kiemelhető a Magyar Formatervezési 
Tanács, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, a Szerzői 
Jogi Szakértő Testület és az Iparjogvédelmi Szakértő 
Testület tevékenysége.

A Magyar Formatervezési Tanács a design-
kultúra erősítésével segíti a magyar nemzetgazdaság 
versenyképességének javulását. A testület 2018. évi 
programjában elsődleges szempont volt a design gaz-
daságfejlesztésben betöltött szerepének az erősítése. 

A testület közreműködésével szervezett Design Hét 
Budapest nemzetközileg elismert rendezvénnyé vált 
fennállásának másfél évtizede alatt. A 2018. október 
5-19 között 15. alkalommal megrendezett, 15 napig 
tartó fesztivál szlogenje a Missziónk: a Design, díszven-
dége pedig Németország volt. A központi programok a 
megjelölt téma és a díszvendég-ország programjai köré 
csoportosultak, Budapesten mintegy százötven, a csat-
lakozó partnervárosokban, Debrecenben, Győrben, Pé-
csett, Sopronban, Szentendrén és Veszprémben további 
száz eseménnyel. A fesztivál felépítése a hagyományo-
kat követte: részt lehetett venni műhelylátogatásokon a 
Nyitott Stúdiók, továbbá városi sétákon a Design Túrák 
program keretein belül. A jubileumi rendezvényen az 
együttműködő partnerekre támaszkodva számos kiemelt 
szakmai program is helyet kapott, így a szlogenre épülő 
kerekasztal-beszélgetéssorozat, a Hova tovább? címmel 
megrendezett iskolabörze, a Kockázati tőke a kreatív-
iparban című előadás és pitch, a Kozma Lajos emlékév 
programsor, a Jövő Most! című konferencia, a Magyar 
designerek a német autóiparban elnevezésű fórum, 
továbbá megjelent a fesztivál történeti áttekintését adó 
DHB 15 kötet is. 

Az MFT a felelős kezelője a nagy múltú Magyar Forma-
tervezési Díjnak, a Design Management Díjnak és a Mo-
holy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjprogramnak. 
A Magyar Formatervezési Díjat az ITM a 39. alkalommal 
hirdette meg. A Design Hét Budapest rendezvénysorozat 
keretében október 4-én került sor az idei elismerések 
ünnepélyes átadására. A pályázat díjait és különdíjait 
11 díjazott alkotás négy kategóriában – termék, terv, 
vizuális kommunikáció és diákmunka – nyerte el. 
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The National Board Against Counterfeiting (NBAC) 
has 21 members and 6 working groups. Its objective 
is to reduce the supply of counterfeit and pirated 
products, to enhance the effectiveness of enforcement 
action in the fight against the infringement of IP rights, 
and to mitigate the unfavourable economic impact 
of counterfeiting and other infringements. In order to 
achieve the above objectives it draws up proposals 
and plans for regulation, organises trainings, events 
and information campaigns for awareness raising, 
conducts surveys, does research and brings about 
cooperation among domestic and international stake-
holders and representatives of the media. The body 
actively cooperates with the European Observatory on 
Infringements of Intellectual Property Rights (Obser-
vatory), operated by the EUIPO, and representatives 
of NBAC regularly attend its plenary sessions and the 
meetings of its five working groups.

NBAC celebrated the 10th anniversary of its existence 
in 2018 by a series of interviews made with the heads 
of its working groups, as well as with a competition 
for students entitled “FAKING IS LAW BRAKING”. With 
its interactive thematic tent, the Board was present at 
Hungary’s three big music festivals: ‘VOLT’ in Sopron, 
‘Sziget’ in Budapest and ‘Strand’ at Lake Balaton.

One outstanding achievement of NBAC’s efforts made 
in order to change the current legal environment was 
that as of 1 January 2018 the facts of ‘counterfeiting 
medical technology products’ in the Criminal Code 
(Section 186) had been amended by making prepa-
ration activities a crime. At NBAC’s two-day annual 
conference in November 2018 experts discussed the 
impacts of the aforesaid amendment and other issues 
related to enforcement.

Cooperation between NBAC, the National Food Chain 
Safety Office (NFCSO) and the National Customs 
and Tax Administration brought significant results in 
2018. In July, the ‘IP Crime Conference’ organised 
by EUROPOL together with the National Customs and 
Tax Administration offered NBAC the opportunity to 
present its activities. OPSON VII, an operation against 
counter feit food products organised by INTERPOL and 
EUROPOL with the assistance of NBAC in the spring 
of 2018 proved very successful, similarly to Operation 
PANGEA XI in October, the so far biggest international 
raid against the distribution of fake medicines and food 
supplements and against unlicensed e-pharmacies.

NBAC has been conducting its annual consumer 
survey on consumer behaviour and trends concerning 
counterfeit products. In 2018, a new survey on food 
supplements was added to the research that had been 
made at VOLT Festival since 2015.

A design stratégiai szerepének tudatosítását célzó, tízéves Design Ma-
nagement Díjat a SIXAY Bt. – sixay furniture nyerte el. Különdíjat kapott 
a K9-Sport Kft. – JULIUS-K9®, valamint a Fiatal Iparművészek Stúdiója 
Egyesület. Kiállítási jogot nyert a BTS World Kft. – Beyond the Standard, 
az IVANKA Factory Zrt., az S39 Hybrid Design Kft. és a Tipton Global Kft. 
– Tipton Eyeworks. 

A fiatal formatervezők szakmai fejlődését a Moholy-Nagy László 
Formatervezési Ösztöndíjprogram segíti. Az ösztöndíjprogramra 17 
(ebből 7  önálló, gyártói együttműködésben megvalósuló) pályázat 
került  benyújtásra, amelyek közül 8 fiatal kapott lehetőséget arra, hogy 
 innovatív szakmai programját megvalósítsa.

Az MFT gondozásában hatodik alkalommal jelent meg a Budapest 
Design Map aktualizált változata, valamint a fiatal tervezők vállalkozás-
alapítását 2007 óta segítő, naprakész ismeretekkel szolgáló Start Up 
Guide elektronikus kiadvány.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületnek 21 tagja van és tevékenysé-
gét a szakértőkből álló 6 munkacsoportot működtetve fejti ki. A hamis és 
jogsértő termékek kínálatának csökkentése, a jogérvényesítés hatékony-
ságának növelése, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések és a 
hamisítás kedvezőtlen gazdasági hatásainak mérsékelése érdekében 
szabályozási koncepciókat, javaslatokat dolgoz ki, tudatosságnövelő kép-
zéseket, rendezvényeket, tájékoztató kampányokat szervez, felméréseket 
végez, kutatásokat készít, továbbá együttműködést alakít ki a hamisítás 
elleni fellépésben érdekelt hazai és nemzetközi szervezetekkel, valamint 
a média képviselőivel.  A testület aktívan együttműködik az EUIPO által 
működtetett Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpont-
jával (Observatory) is, a HENT képviselői rendszeresen részt vesznek a 
plenáris üléseken és az öt munkacsoport találkozóin.

A HENT 2018-ban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, amelyről 
a munkacsoportok vezetőivel készített interjúsorozattal, valamint a 
„NE FAKE-EZZ!” címen meghirdetett  diákpályázattal emlékezett meg. 
A testület ismét részt vett interaktív programsátorral Sopronban a VOLT 
Fesztiválon, a Sziget Fesztiválon, valamint a Strand Fesztiválon.

A HENT-nek a jogi környezet módosítása terén tett erőfeszítéseiből 
kiemelhető, hogy 2018. január 1-től kiegészült a Büntető Törvénykönyv 
Egészségügyi termék hamisítása tényállása (Btk. 186. §) az előkészü-
leti tevékenység büntetésével. A HENT évente megrendezésre kerülő 
kétnapos nemzetközi jogérvényesítési konferenciáján novemberben a 
módosítás hatásait, valamint a jogérvényesítéssel kapcsolatos egyéb 
kérdéseket vitatták meg a szakértők. 
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The Council of Copyright Experts gives expert opinion to the courts 
and other authorities on issues arising in copyright legal disputes, and 
expert opinion may also be requested from the body before the starting 
of legal proceedings or for out of court purposes. In 2018 the Body 
received 27 invitations or appointments for giving expert opinion and 2 
requests for supplementary expert opinion. During the year 18 expert 
opinion documents were completed.

On legal disputes concerning industrial property rights the courts and 
other authorities may request the opinion of the Body of Experts on 
Industrial Property. The Body may give expert opinions on industrial 
property issues also at the request of interested parties. Since the 
mandate of the members had expired, the Minister of Justice, accepting 
the proposals of the President of HIPO, appointed the new members and 
officials of the Body for another five-year period from 1 April 2018 to 
March 31 2023. Its Board had its inaugural meeting on 13 June 2018, 
where the appointment documents of its members were presented. In 
2018 the Body received 11 requests or assignments.

Sikeres együttműködés jellemezte a HENT, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a NAV 
kapcsolatát. Az EUROPOL által – a NAV közreműkö-
désével – júniusban Budapesten rendezett „IP Crime 
Conference” című nemzetközi konferencián a HENT 
tevékenysége is bemutatásra került. Eredményesen 
zárult tavasszal a HENT közreműködésével az INTERPOL 
és az EUROPOL szervezte élelmiszerhamisítás elleni 
nemzetközi művelet is, az OPSON VII., valamint a 
hamis gyógyszerek és étrend-kiegészítők forgalmazása 
ellen, továbbá az engedély nélküli internetes patikák 
felszámolása érdekében indított legnagyobb nemzetközi 
razzia, az októberi XI. PANGEA akció.

A HENT 2018-ban is elkészítette éves fogyasztói 
kutatását, amellyel 2009 óta évente vizsgálja a hamis 
termékekkel kapcsolatos fogyasztói szokásokat jellemző 
trendeket. A VOLT Fesztiválon 2015 óta végzett kutatás 
2018-ban kibővült egy, az étrendkiegészítőkre vonatko-
zó felméréssel is.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szerzői jogi 
jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekről ad 
szakvéleményt a bíróságok és más hatóságok meg-
keresésére, illetve peren kívül vagy a pert megelőző-
en kérhetik fel a megbízók szakvélemény készítésére. 
2018-ban 27 szakvélemény iránti felkérés, kirende-
lés, valamint 2 kiegészítő szakvélemény adása iránti 
felkérés érkezett a testülethez. Az év folyamán 18 
szakértői vélemény készült el.

Az iparjogvédelmi jogvitás ügyekben felmerülő szakkér-
désekben az Iparjogvédelmi Szakértő Testület jár el 
a bíróságok és más hatóságok megkeresése, valamint 
ügyfelek megbízása alapján. A tagok mandátumának 
lejárta következtében az igazságügyi miniszter – a 
SZTNH elnökének javaslatait elfogadva – a 2018. április 
1-jétől 2023. március 31-ig terjedő ötéves időtar-
tamra kinevezte a testület tagjait és tisztségviselőit. 
Az elnökség 2018. június 13-án megtartotta alakuló 
ülését, amelyen átadásra kerültek az elnökségi tagok 
kinevezéséről  szóló okiratok. Összesen 11 megkeresés, 
illetve megbízás érkezett a testülethez 2018-ban.
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