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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint 
 független kormányzati főhivatal számos kihívással, 
változással és megújulással, majd stabilizációval 
kísért, sikeres évet hagyott maga mögött, amely-
nek fontosabb eredményeibe nyújt betekintést 
kiadványunk. 

A 2019-es évben két, mérföldkövet jelentő évfor-
dulót is ünnepeltünk: a szerzői jog első magyar 
kodifikációjának, a szerzői jogról szóló 1884. évi 
XVI. törvénycikk megalkotásának 135. évforduló-
ját, valamint a jelenleg is hatályos, a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény megalkotásának a 
20. évfordulóját. Ez a több mint egy évszázadot 
felölelő jogszabály-alkotói hagyomány komoly 
elvárásokat is támaszt, amelyeknek a hazai szerzői 
jogi szakma magas színvonalon képes megfelelni.

The Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), 
as an independent central government office, has 
seen an overall successful year of challenges, 
changes, modernisation and finally stabilisation, 
the most significant outcomes of which we wish to 
present in this report.

In 2019 we commemorated two milestone 
achievements: the 135th anniversary of the first 
Hungarian codification of copyright, i.e. the adop-
tion of Act XVI of 1884 on Copyright, as well as 
the 20th anniversary of the adoption of Act LXXVI 
of 1999 on Copyright. Our legislative tradition of 
more than a century obliges us to perform our 
tasks at a high level, and Hungarian copyright pro-
fessionals are able to meet these expectations.

Kiadványunk megjelenésének évében három híres 
magyar feltalálóra emlékezünk, mint a 220 évvel 
ezelőtt született kiváló természettudós, feltaláló 
Jedlik Ányos, aki névadója az SZTNH elnöke által 
a sikeres feltalálóknak, iparjogvédelmi szakembe-
reknek adományozott díjnak. A 120 éve született 
Nobel-díjas Gábor Dénes vallotta: „A jövőt nem 
lehet megjósolni, hanem fel lehet találni”. A holog-
ráfia feltalálójáról elnevezett díjjal az innovációt 
aktívan művelő, kiemelkedő kutató-fejlesztő 
szakembereket ismerjük el. A jelenlegi egészség-
ügyi vészhelyzetben különös aktualitással bíró 
készítmény, az immunrendszert erősítő hatású, a 
szervezet ellenálló képességét javító Béres-csep-
pek feltalálója, a legendás biokémikus, kutató 
Béres József előtt tiszteleghettünk születésének 
100. évfordulója kapcsán. Reményt adó mondása 
szerint „A megoldás ott van a természetben, csak 
nyitott szemmel és szellemmel kell járni.”

A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma része-
ként működő hivatalunk egyik kiemelt stratégiai 
célkitűzése, hogy megerősítse és megújítsa az 
SZTNH-nak a hazai innovációban és gazdaság-
fejlesztésben betöltött szerepét. A hivatal feladat- 
és hatásköreinek újragondolását és új szerep-
körének kialakítását a „proaktív hivatal”, a „hálózat 
alapú hivatal”, a „digitális hivatal” és a „zöld hivatal” 
hívószavak mentén kell megvalósítani. Fontos, 
hogy az SZTNH a jövőben katalizátorszerepet 
 töltsön be az ötlet, illetve találmány megszületésé-
től a bejelentésen és lajstromozáson át a gazda-
sági hasznosításig vezető úton. Ezt például olyan, 
az ügyfél-igényekhez igazodó újonnan bevezetett 
szolgáltatásokkal tudja megvalósítani, mint például 
a témakutatás.

A „zöld hivatal” célkitűzése összecseng a  Szellemi 
Tulajdon Világszervezetének üzenetével, amelyet 
a szellemi tulajdon 2020. április 26-i világnapja 
alkalmából fogalmazott meg: „Innováció a zöld 
jövőért” („Innovate for a Green Future”). A jelen és 
a jövendő nemzedékek iránti felelősség jegyében 
a világszervezet ezzel a szlogennel kívánja felhívni 
a közvélemény figyelmét a környezetbarát, zöld, 
fenntartható technológiákat létrehozó innovációk 
fontosságára. 

A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma szerep-
lőivel szoros együttműködésben az SZTNH kiemelt 
feladatának tekinti a szellemi tulajdoni tudatosság 
növelését, a szemléletformálást. A 21. században 

In the year of the publication of this report, we are 
going to pay homage to three famous Hungarian 
inventors: one of them is the outstanding scientist 
and inventor Ányos Jedlik, who was born 220 
years ago, and after whom an award presented by 
the President of HIPO to successful inventors and 
industrial property professionals has been named. 
The other, Nobel Prize winning inventor born 120 
years ago, Dénes Gábor, held: ‘The future cannot 
be predicted, but futures can be invented’. The 
award named after the inventor of holography is 
presented to scientists demonstrating outstanding 
achievements in the field of research, development 
and innovation. On the occasion of the 100th 
anniversary of his birth, we also paid homage 
to the legendary bio-chemist and researcher, 
József Béres, the inventor of Béres drops, which 
strengthen the immune system and improve the 
resistance of the human organism – a preparation 
having special topicality in the present-day global 
health emergency. According to his hope-inspiring 
quote: ‘The solution is in nature itself, you only 
have to open your eyes and mind’.

One of the high priority strategic objectives of 
the Office, which we consider part of the Hun-
garian innovation ecosystem in transformation, 
is to strengthen and renew HIPO’s role played in 
innovation and economic development in Hungary. 
The tasks and competences of the Office have 
to be re-thought, and its new functions need to 
be defined, in line with the concept of a ‘proac-
tive, network-based, digital and green office’. It is 
important that in future HIPO should play the role 
of a catalyser on the way from the birth of an idea 
or the creation of an invention, through the appli-
cation and registration, to its commercialisation. 
This, for example, can be realized by such new, 
client-friendly services as subject-matter search. 

The objective of ‘making the Office green’ is in full 
harmony with the message of the World Intellectu-
al Property Organization formulated for World Intel-
lectual Property Day of 26 April 2020: ‘Innovate for 
a Green Future’. In the spirit of our responsibility 
for present and future generations, it is with this 
slogan that WIPO aims to draw the attention of 
the public to the necessity of innovations creat-
ing environment-friendly, green and sustainable 
technologies. 
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a gyors technológiai fejlődéssel jellemezhető, a 
szellemitulajdon-igényes high-tech iparágak által 
dominált világban mielőbb fel kell vértezni fiatal-
jainkat, különösen az egyetemi hallgatókat (mint 
leendő kutató-fejlesztőket, feltalálókat, vállalkozó-
kat, menedzsereket) az alapvető iparjogvédelmi 
és szerzői jogi ismeretekkel. A szemléletformálás 
jelenleg is alkalmazott hivatali eszközeit (pl. egye-
temi tantárgyak, osztályfőnöki órák, fesztiválok, 
tudatosságnövelő előadások, kvízek stb.) újakkal 
kell kiegészíteni, hogy a felnővő generáció már 
képes legyen magabiztosan alkalmazni a szel-
lemitulajdon-védelem gazdag eszköztárát. Ez 
elengedhetetlen lesz K+F eredményeik, szellemi 
alkotásaik védelmében, a jogérvényesítés során. 
Különösen fontos lenne egy olyan irányú általános 
szemléletváltást elérni a hazai tulajdonú vállalkozói 
és a felsőoktatási szektorban, hogy az új techno-
lógiák nyújtotta fejlődési lehetőségek kiaknázása 
csak a szellemi tulajdon változatos eszközrend-
szerének kifinomult használatával (pl. IP portfolio 
management) lehet sikeres. Jellemzően a többféle 
oltalommal védett termékek vagy eljárások juthat-
nak elsősorban kedvező gazdasági hasznosítási 
lehetőségekhez, ami végül is elvezethet a hazai 
és/vagy nemzetközi piaci sikerhez is. Hivatalunk 
már jelenleg is sokrétű tudatosságnövelő progra-
mokkal, az iparjogvédelmi és szerzői jogi képzések 
korszerűsítésével, megújított tananyagokkal állt 
2019-ben is az iparjogvédelem és a szerzői jog 
iránt érdeklődők rendelkezésére.

Az egyetemek tudásbázisához kapcsolódó térségi 
szerveződések létrehozásával kívánja biztosítani 
a különböző szereplők (például szakpolitikusok, 
felsőoktatási és kutatóintézmények, vállalkozások 
és szakmai szervezetek) közötti együttműködés 
erősítését a megújuló hazai innovációs öko-
szisztéma. A platform tagjai közötti kooperáció-
hoz kedvező alapot teremtenek az SZTNH és az 
egyetemek közötti, hosszú múltra visszatekintő 
oktatási, tudatosságnövelési, információszolgál-
tatási együttműködések, valamint a szabadalmak 
és védjegyek intézményi jogosultjaival (pl. hazai és 
külföldi tulajdonú nagyvállalatokkal, kkv-kal) folyta-
tott, a kölcsönös bizalmon alapuló hatósági, illetve 
szolgáltatói kapcsolatok. 

Ígéretes változást jeleztek az elmúlt év hazai 
iparjogvédelmi trendjei. Különösen az ad bizako-
dásra okot, hogy a 2018. évi mélypontot követően 
mindegyik, a műszaki megoldások oltalmazására 

In close cooperation with the stakeholders of the 
changing innovation ecosystem of our country, 
HIPO’s other high priority task is the raising of 
awareness for and the framing of attitudes to-
wards intellectual property (IP) in Hungary. In 
our world of the 21th century, dominated by fast 
technological development and by IP-intensive 
high-tech industries, it is highly advisable that we 
transfer basic industrial property and copyright 
knowledge to our youth, and especially to our 
students (our future researchers and develop-
ers, inventors, entrepreneurs and managers) as 
early as possible. The currently used office tools 
for shaping the public’s attitude (e.g. university 
subjects, class teacher’s lessons, festivals, aware-
ness-raising talks and presentations, quizzes etc.) 
need to be complemented with new ones in order 
to ensure that today’s young generation have the 
necessary knowledge and skills to make full use of 
the wide range of available IP protection tools. This 
knowledge and these skills will be indispensable to 
protect the results of their R&D and their intellec-
tual creations, as well as to enforce their rights 
related thereto. One of the Office’s main ambitions 
is to raise the awareness in the Hungarian-owned 
business and higher education sectors that the 
exploitation of the opportunities for development 
made possible by new technologies can only be 
successful if they are able to proficiently use the 
various IP protection tools (e.g. IP portfolio man-
agement). It is typically products or procedures 
 enjoying multiple protection that can primarily 
be put to promising commercial use, which may 
later lead to domestic and/or international market 
success. In 2019 the Office already offered a wide 
range of awareness raising programmes, state of 
the art industrial property and copyright trainings, 
as well as updated teaching materials to those 
interested in those topics. 

The Hungarian innovation ecosystem aims to en-
sure the strengthening of cooperation among the 
different stakeholders (e.g. policy makers, higher 
education institutions, research institutes, enter-
prises and professional organizations) by setting 
up regional organizations linked to the knowledge 
base of the universities. The long-standing co-
operation between HIPO and the universities in the 
field of education, awareness raising and provision 
of information, as well as the trust-based official 
and service relations between HIPO and corporate 
right holders (e.g. Hungarian and foreign-owned 

szolgáló jogintézmény esetében (szabadalom, 
használati minta, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, 
növényfajta-oltalom) növekedésbe fordult a hivatal-
hoz nemzeti úton beérkezett bejelentések száma. 
Az európai szabadalmak magyarországi hatályo-
sítása iránti növekvő igény jól tükrözi a külföldi be-
fektetőknek a nyitott magyar gazdaság és a hazai 
piac iránti intenzív érdeklődését. Fontos szerepe 
van ebben a Magyarországra telepített növekvő 
gyártási és K+F kapacitásoknak. 

A „digitális hivatal” célkitűzésével összhangban 
kedvező tendencia, hogy a hivatalhoz benyújtott 
hatósági ügyiratoknak 2019-ben már közel fele 
elektronikus formában érkezett. Az egyes oltal-
mi formák közül az elektronikus úton benyújtott 
védjegybejelentések aránya volt a legmagasabb. 
A digitalizáció rohamos ütemű térhódítása nyomán 
alapvető változásokra számíthatunk a szellemi-
tulajdon-védelem területén is, ami nagy kihívások 
elé állítja a hivatalt. Az SZTNH-nak lépést kell 
tartania a digitalizáció fejlesztésében, hogy javítani 
tudja hitelességét ügyfelei előtt, valamint, hogy 
tovább javítsa versenyképességét. Gondoljunk 
csak a mesterséges intelligencia alkalmazásának 
sokrétű lehetőségeire, amelyek minden bizonnyal 
fokozatosan fogják átalakítani a hivatali munka-
társak tevékenységét is, miközben teljesen új 
feladatokat is generálnak számukra. Működésének 
és tevékenységének modernizálásával az SZTNH-t 
is képessé kell tenni arra, hogy például a szellemi 
tulajdon által vezérelt high-tech iparágak, K+F 
központok hazai és külföldi tulajdonú szervezeteit 
az igényeikre szabott szolgáltatásokkal magához 
tudja vonzani. 

Marcel Proust gondolatával bátorítanék minden-
kit a jövő kihívásait illetően, mely szerint „Az igazi 
 felfedezőúthoz nem más tájakra van szükség, 
hanem új szemre.”

Pomázi Gyula
elnök

large enterprises, SMEs) of patents and trade 
marks create a favourable basis for cooperation 
among the members of such platforms.

The industrial property trends of the past year indi-
cate a promising change. It is especially encourag-
ing that after the low in 2018, we saw an increase 
in the number of applications for the legal protec-
tion of technical solutions (patents, utility models, 
supplementary protection certificates, plant-variety 
protections) filed with the Office via the nation-
al route. The growing need for the validation of 
European patents in Hungary clearly indicates an 
intense interest of foreign investors in the open 
Hungarian economy and market. The rising vol-
ume of manufacturing and R&D capacities brought 
to Hungary significantly contributed to this interest. 

In view of our ambition to operate as a ‘digital 
office’, we consider it a positive trend that in 2019 
nearly half of all official documents filed with the 
Office were received in an electronic format. From 
among the individual protection titles, electronically 
filed trade mark applications showed the highest 
ratio. Due to the immense speed of the advance of 
digitalisation, fundamental changes are to be ex-
pected in the field of IP protection, and the Office 
endeavours to rise to these considerable challeng-
es. It must keep pace with the development of 
digital technology in order to enhance its credibility 
in the eyes of its clients as well as to further im-
prove its competitiveness. The multiple opportuni-
ties for the use of artificial intelligence will, without 
any doubt, gradually transform the work of the 
Office’s staff, and even generate completely novel 
tasks for them. By modernising its operation and 
functions, and with services tailored to its clients’ 
needs, HIPO must be made capable of attracting 
Hungarian and foreign-owned entities of IP driven 
high-tech industry sectors and R&D centres. 

As regards these future challenges, I would like 
to encourage all of you with a quote by Marcel 
Proust: ‘The real voyage of discovery consists not in 
seeking new landscapes, but in having new eyes.’

Gyula Pomázi 
President
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiak-
ban: SZTNH vagy hivatal) a gazdaság, a tudomány 
és a kultúra szellemi értékeinek az oltalmáért, a 
szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati 
főhivatal. Tevékenysége kiterjed az iparjogvédelem 
és a szerzői jog területére, valamint a kutatás- 
fejlesztési tevékenységek minősítésére, továbbá a 
korai fázisú (startup) vállalkozások és a korai fázisú 
vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilván-
tartásba vétele iránti eljárásra. 

Az SZTNH a kormány irányítása alatt áll, törvény-
ben meghatározott felügyeletét 2018. május 22-től 
Dr. Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter látja el. 

Az SZTNH szakmai felső vezetése 2019-ben 
 megújuláson ment keresztül. Dr. Palkovics László 
innovációs és technológiai miniszter kezdemé-
nyezésére Dr. Orbán Viktor miniszterelnök  2019. 
 március 15-étől Pomázi Gyulát nevezte ki az 
SZTNH új elnökévé. A hivatal elnökének mun-
káját 2019 folyamán két szakmai elnökhelyettes 
–    Dr. Németh Gábor jogi és innovációs, továbbá 
Gyetvainé Virág Dóra műszaki elnökhelyettes – 
segítette. (Ez a struktúra szervezeti átalakítás miatt 
2020 márciusától megváltozott.)

Az SZTNH tevékenységét az ügyfélközpontú eljá-
rásrend, a kedvező ügyintézési idő megtartására 
törekvés és a minőségi munkavégzés jellemezte. 
 A hivatal az ISO 9001:2015 minőségirányítási és 
az ISO/IEC 27001:2013 információbiztonság- 
irányítási szabvány követelményei szerint műkö-
dik, amit az SGS Hungária Kft. által 2019-ben 
negyedik alkalommal lefolytatott megújító audit 
tanúsított. Az ISO-szabványoknak való megfelelés 
garanciát jelent az ügyfelek és partnerek számára 
arra, hogy a hivatal elkötelezett a magas minősé-
gi színvonalú szakmai tevékenység, valamint az 
 információbiztonság mellett.

The Hungarian Intellectual Property Office (here in-
after ’HIPO’ or ‘Office’) is the central government 
office responsible for the protection of intellectual 
property, the intangible assets of the national 
economy, as well as of science and culture.  The 
activities of the Office cover the areas of indus-
trial property and copyright, and they include the 
tasks relating to the qualification of research and 
development activities, as well as the procedure of 
entering into the register start-up enterprises and 
enterprises supporting start-up enterprises.

HIPO is directed by the government, and as of 
22 May 2018, the right of supervision over the 
 legality of its operation is exercised by László 
 Palkovics Ph.D., Minister for Technology and 
Innovation.

The top management of HIPO underwent signif-
icant changes in 2019. At the initiative of László 
Palkovics Ph.D., Minister for Technology and 
Innovation, Prime Minister, Viktor Orbán appoint-
ed Gyula Pomázi President of HIPO as of 15 
March 2019. In the course of 2019, the work of 
the President of the Office was assisted by two 
 Vice-Presidents, Gábor Németh, Vice- President 
for Innovation and Legal Affairs and Dóra Virág- 
Gyetvai,  Vice- President for Technical Affairs. (Due 
to an  organisational restructuring, that structure 
 changed in March 2020.)

The activities of HIPO were characterised by cli-
ent-centred procedures, efforts at keeping favour-
able pendency times and high quality work. HIPO 
operates in accordance with the requirements of 
the ISO 9001:2015 Quality Management standard 
and the ISO/IEC 27001:2013 Information Secu-
rity Management standard, which was certified 
for the fourth time in 2019 by the renewal audit 
conducted by SGS Hungária Kft. Compliance with 
the ISO standards provides guarantees to clients 
and partners for the Office’s commitment to high 
quality work and to information security.
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Magyarországon hatályos 
főbb oltalmak

A hatályos oltalmak száma évről évre növek-
szik, elsősorban a Magyarországon hatályosított 
európai szabadalmak és a hazánkban is hatályos 
európai uniós (közösségi) oltalmak számának 
növekedéséből adódóan.

A Magyarországon hatályosított európai szaba-
dalmak, a nemzeti úton megadott szabadalmak, 
használatiminta-oltalmak, kiegészítő oltalmi tanú-
sítványok (Supplementary protection certificate, 
SPC) és növényfajta-oltalmak összesített száma 
2019 végén meghaladta a 33 ezret, ami 11%-os 
növekedést jelent az előző évhez képest. Ezekre 
tekintettel folytathat termelő- és kutató-fejlesztő 
tevékenységet a magyar piac összes szereplője, 
a kkv-któl kezdve, a kutatóintézeteken keresztül, 
a magyar gazdákon át a hazánkban tevékeny-
kedő multinacionális vállalatokig. Ez a folyamato-
san  növekvő számú monopoljog előmozdíthatja 
a technológiatranszfert, a kutatás-fejlesztési 
együttműködéseket és a licenciakereskedelmet, 
 ösztönözheti a befektetéseket, valamint alkalmas 
az üzleti és befektetői bizalom erősítésére az 
amúgy magas kockázattal működő csúcs tech-
nológiai ágazatokban is.

A hazánkban hatályos szabadalmak száma 2019 
végén 31 958 volt, 11%-kal több a 2018. év végi 
értéknél. A növekedést elsősorban a hatályos eu-
rópai szabadalmak számának emelkedése (14%) 
idézte elő, ami meghaladta a 29 ezret. A hatályos 
európai szabadalmak számának növekedése 
rekordot döntött: a 2010 és 2019 közötti időszak-
ban a 3,6-szorosára, 2015 és 2019 között pedig 
70%-kal növekedett. 

A hatályos nemzeti védjegyek száma 2019 végén 
54 371 volt, a nemzetközi (az ún. madridi rend-
szeren keresztül lajstromozott) védjegyeké pedig 
83 634. Míg a nemzeti védjegyek állománya az 
előző évek szintjén maradt, az uniós védjegy-
rendszer elszívó hatása miatt a hatályos nemzet-
közi védjegyek száma az elmúlt években lassan 
csökkent. A több országra védjegyoltalmat 
 szerezni kívánó külföldi bejelentők ugyanis növek-
vő számban választják az Európai Unió teljes te-
rületére oltalmat biztosító európai uniós védjegyet 
 (EU Trade Mark, EUTM). 

Main protections valid in Hungary

The number of valid protections is increasing from 
year to year, primarily as a result of the increase in 
the number of European patents validated in Hun-
gary and European Union (Community) protections 
which are valid in Hungary as well. 

At the end of 2019, the total number of Euro-
pean patents validated in Hungary, patents and 
utility model protections granted via the national 
route, supplementary protection certificates and 
plant-variety protections exceeded 33 thousand, 
representing an increase of 11% over the previous 
year. All economic operators on the Hungarian 
market – from SMEs, research institutes and Hun-
garian farmers to multinational companies doing 
business in the country – have to take account 
of these rights when pursuing their business and 
R&D activities. This continuously increasing num-
ber of exclusive rights may promote technology 
transfer, R&D co-operations and trade in licences, 
stimulate investments, and it encourages business 
and investor confidence even in high-tech sectors 
otherwise prone to significant risks.

At the end of 2019, the number of valid patents in 
Hungary amounted to 31 958, 11% higher than 
the number at the end of 2018. This increase is 
primarily due to the more than 29 thousand (14%) 
increase in the number of valid European patents. 
The increase in the number of valid European pat-
ents reached a new record: in the period between 
2010 and 2019 they numbered 3.6 times more 
than previously and between 2015 and 2019 they 
increased by 70%. 

The number of valid trade marks reached 54 371 
at the end of 2019, and that of international trade 
marks (registered under the Madrid System) 
amounted to 83 634. While the number of nation-
al trade marks remained at the level of previous 
years, the number of valid international trade 
marks showed a slow decline in the past years 
owing to the draining effect of the EU trade mark 
system. Foreign applicants who wish to obtain 
protection covering several countries are opting 
in increasing numbers for European Union trade 
marks, which ensure protection for the whole 
territory of the EU. 
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At the end of 2019, the number of valid national 
designs was 3396. In the case of foreign-based 
applicants we find that instead of filing applications 
directly with HIPO or filing international applications 
(under the Hague Agreement) in order to  obtain 
protection in Hungary, they opt for the  European 
Union route and acquire registered Community 
design (RCD) protection at the  European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO), which protec-
tion is also valid in Hungary. 

Szabadalmi hatósági tevékenység

A nemzetközi szabadalmi együttműködés alapját 
képező Szabadalmi Együttműködési Szerződés 
(Patent Cooperation Treaty, PCT) keretében a világ 
csaknem bármely országára kiterjedően indítható 
– egyetlen bejelentés benyújtásával – szabadalmi 
(vagy használati minta) bejelentés. A nemzet közi 
szabadalmi (PCT-) bejelentések száma évről évre 
emelkedik: 2019-ben már 265 800 ilyen bejelen-
tést regisztrált a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(World Intellectual Property  Organization, WIPO), 
5,2%-kal többet a 2018. évinél. Ezeknek a beje-
lentéseknek csak csekély hányada eredményez 
az eljárás későbbi szakaszában Magyarország 
területére is kiterjedő oltalmat. A magyar erede-
tű PCT-bejelentések száma 2019-ben 157 volt, 
2,6%-kal több mint 2018-ban.

Az Európai Szabadalmi Egyezményhez (ESZE, 
European Patent Convention) való 2003. évi 
csatlakozás óta a külföldi szabadalmi bejelentők 
a  korábbiakkal ellentétben már nem a PCT-rend-
szeren keresztül az ún. nemzeti szakaszba lép-
tetéssel, vagy közvetlenül a hivatalhoz benyújtva 
igényelnek szabadalmi oltalmat, hanem jellemzően 
az európai utat választják, és az Európai Szaba-
dalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office) által 
megadott európai szabadalmaik magyarországi 
hatályosítását kérelmezik. 

Európai szabadalom megszerzésére az ESZE 
alapján 38 szerződő tagállamban nyílik lehetőség. 
Az ESZH által a HU megjelöléssel megadott euró-
pai szabadalmak száma 2019-ben 134 883 volt, 
ami közel 10%-os növekedést jelentett 2018-hoz 
képest. A megadott európai szabadalmak közül a 
magyarországi hatályosítás iránti kérelmek száma 
rekordmennyiséget ért el 2019-ben: az 5723 hatá-
lyosítási kérelem 9,5%-kal volt több a 2018. évinél. 
Az SZTNH előtt folytatott hatályosítási eljárások 
keretében 2019-ben 6075 európai szabadalom 
hatályosítására került sor, azaz a hatályosítással 
zárult ügyek száma 13%-kal növekedett az előző 
évihez viszonyítva. Ebben a magyar gazdaság 
iránti növekvő külföldi érdeklődés fejeződik ki. 

Administration in patent matters

Under the Patent Cooperation Treaty (PCT) 
patent (or utility model) 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 is increasing 
from year to year: in 2019 the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) registered already 
265 800 such applications, 5.2% more than in 
2018. Only a small percentage of these applica-
tions result, at a later phase of the proceedings, 
in protection extending also to the territory of 
Hungary. In 2019 PCT applications of Hungarian 
origin numbered 157, an increase of 2.6% over the 
previous year. 

Since the accession of Hungary to the European 
Patent Convention (EPC) in 2003, foreign patent 
applicants, contrary to their previous practice, 
have no longer applied for patent protection by 
way of the PCT system (entering the national 
phase) or filing the application directly with HIPO; 
now they typically choose the European route and 
request validation in Hungary of their European 
patents granted by the European Patent Office 
(EPO). 

European patents can be obtained under the Eu-
ropean Patent Convention (EPC) in 38 Contracting 
States. In 2019, the number of European patent 
applications in which Hungary was designated 
and which were granted by EPO was 134 883, an 
increase of nearly 10% compared to 2018. From 
among the granted European patents the requests 
for validation in Hungary reached a record number 
in 2019: there were 5 723 requests for validation, 
which is 9.5 % higher than in 2018. 
Within the framework of validation proceedings 
before HIPO 6 075 European patents were val-
idated in 2019, i.e. the number of cases conclud-
ed with validation increased by 13% compared 
to the previous year. This reflects an increasing 
interest of foreigners in the Hungarian economy. 

29 749
Hazánkra hatályosított 

európai szabadalom 
European patents 

validated in Hungary

2 209
Nemzeti úton megadott 

szabadalom
Patents granted via the 

national route

835
Nemzeti úton megadott 

használati minta 
Utility model protections granted 

via the national route

128
Kiegészítő oltalmi 
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Supplementary protec-

tion certificates
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54 371
Nemzeti védjegy

National 
trade marks

83 634
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3 396
Nemzeti formatervezési 

minta
National design protections

A Magyarországon hatályos főbb oltalmak 
száma 2019 végén
Number of main valid protections in 
Hungary at the end of 2019

A hatályos nemzeti formatervezési minták száma 
3396 volt 2019 végén. A külföldi székhelyű beje-
lentők a magyarországi jogszerzés céljából – a hi-
vatalhoz közvetlenül benyújtott, továbbá a nem-
zetközi (Hágai Megállapodás szerinti) bejelentés 
helyett – jellemzően az európai uniós utat választ-
ják és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivata-
lánál (European Union Intellectual Property Office, 
EUIPO) szereznek hazánkra is kiterjedő hatállyal 
közösségi mintaoltalmat (Registered Community 
Design, RCD).
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A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelenté-
sek tartalmazzák egyfelől a hazai eredetű sza-
badalmi bejelentéseket, másfelől az SZTNH-hoz 
közvetlenül benyújtott külföldi bejelentéseket, 
valamint a nemzeti szakaszba lépett PCT-beje-
lentéseket. A nemzeti úton benyújtott szabadalmi 
bejelentések száma 2019-ben 450 volt, ami közel 
2%-kal haladta meg az előző évit. Ezek 95%-a, 
azaz 427 bejelentés származott hazai székhe-
lyű, illetve lakóhelyű ügyfelektől. A nemzeti úton 
benyújtott szabadalmi bejelentések 60%-a ún. 
egyéni (magánszemélyek által benyújtott), 40%-a
pedig ún. intézményi (jogi személyek által tett) 
bejelentés volt. 

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelen-
tések közel kétharmada változatlanul „kézben”, 
azaz személyesen benyújtva érkezett a hivatalhoz; 
az ügyfelek csak a bejelentések 18%-a eseté-
ben éltek az elektronikus benyújtás, valamint 6% 
esetében a terminálon keresztül történő érkeztetés 
lehetőségével.

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 
PCT applications which have entered the national 
phase. The number of patent applications filed via 
the national route amounted to 450 in 2019, an in-
crease of nearly 2% over 2018. 95% of them, that 
is 427 applications, originated from clients with a 
domestic seat or domicile. 60% of the patent ap-
plications filed via the national route were filed by 
private individuals and 40% by so-called entities 
(legal persons). 

Nearly two-thirds of patent applications filed via 
the national route were submitted in person at the 
Office; only in 18% of the cases have clients taken 
advantage of e-filing and in 6% of the cases appli-
cations were received through a terminal.
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Szabadalmi területen a nemzeti úton indított 
eljárások közül 663 ügy fejeződött be 2019-ben. 
A befejezett szabadalmi eljárások mintegy ötöde 
zárult a nemzeti szabadalmat megadó döntéssel. 
A bejelentett találmányoknak tehát csak egy ki-
sebb része bizonyult szabadalomképesnek. A be-
fejezett nemzeti szabadalmi ügyek 9%-a elutasí-
tással, 28%-a visszavonással, 37%-a lemondással 
és 6%-a díjfizetés hiánya miatti megszűnéssel 
zárult. A függőben levő nemzeti szabadalmi ügyek 
számát 17%-kal, 867 ügyre sikerült csökkenteni.

In the field of patents, from among the cases 
started via the national route 663 were conclud-
ed in 2019. Approximately one-fifth of concluded 
patent proceedings resulted in a decision granting 
national patent protection. Thus, only a smaller 
part of the inventions proved to be patentable. 
 Of the concluded patent proceedings 9% were 
terminated by refusal, 28% by withdrawal, 37% 
by surrender and 6% were terminated for failure to 
pay the necessary fees. HIPO managed to reduce 
the number of pending national patent proceed-
ings by 17%, to 867 cases.
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A szabadalom megadására irányuló eljárás ke-
retében a hivatal 327 újdonságkutatási jelentést 
készített. Az újdonságkutatási jelentés elkészítése 
írásos véleménnyel kiegészítve történt 136 eset-
ben, amelyek közül az ügyfelek 78-at gyorsítottan 
igényeltek. Az írásos véleménnyel kiegészített 
újdonságkutatási jelentések iránti állandósult igényt 
a nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések 
megtételéhez, továbbá a Visegrádi Szabadalmi 
Intézet (VSZI) által kibocsátott nemzetközi kutatási 
jelentéshez való felhasználhatóságuk magyarázza.

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelenté-
sek esetében a szabadalom megadására irányuló 
eljárás átlagos bruttó átfutási ideje 33,7 hónap, 
átlagos nettó átfutási ideje1 pedig 25 hónap volt. 
Ezek az átfutási idők a közzétett ügyek vonatkozá-
sában tartalmazzák a közzétételre kötelezően előírt 
18 hónapos várakozási időtartamot. Amennyiben 
a bejelentőnek érdeke fűződik az eljárás gyor-
sításához, ingyenesen kérheti például a korábbi 
közzétételt, de ezzel a lehetőséggel viszonylag 
kevesen élnek. Ennek az áll a hátterében, hogy az 
ügyek többségében az oltalmazni kívánt megoldás 
idő előtti nyilvánosságra hozatala ellentétes a beje-
lentő érdekével (pl. a piacra vitelre való felkészülés 
hiánya miatt).

A technológiai területek tekintetében – az előző 
évekhez hasonlóan − a gyógyszeripari szabadal-
mak álltak az első helyen. Mind a nemzeti úton 
megadott, mind a hatályosított európai szabadal-
mak tekintetében ez a szakterület volt a lista-
vezető. Erős koncentrációt jelez, hogy a hazánk-
ban hatályos szabadalmak 35%-a erre az ágazatra 
összpontosult. Ezt követte az egyéb berendezés 
kategória 11%-os és a műszerek szakterület közel 
9%-os részaránnyal. Az öt legnépszerűbb techno-
lógiai terület adta a hatályos szabadalmak 70%-át.

Within the framework of patent proceedings, 
the Office prepared 327 novelty search reports. 
In 136 cases search reports were supplemented 
with a written opinion, and of those in 78 cases 
an accelerated procedure was requested.  One 
can observe that there is a constant demand 
for  search reports supplemented with a written 
opinion because they can be used for international 
patent (PCT) applications, and also for internation-
al search reports issued by the Visegrad Patent 
Institute (VPI).

For patent applications filed via the national route 
the average gross pendency time of patent grant-
ing proceedings amounted to 33.7 months, while 
the average net pendency time1 to 25 months. 
For published cases these pendency times also 
include the mandatory 18 months’ waiting period. 
If applicants have an interest in accelerating the 
proceedings, they can for example request earlier 
publication free of charge, but relatively few of 
them use this opportunity. That is because in the 
majority of cases too early disclosure of the inven-
tion to the public is contrary to the interests of the 
applicant (e.g. for lack of preparation to bring the 
product to the market).

Regarding technology fields – as in previous 
years – pharmaceutical inventions were on top of 
the list. This field headed the list both for patents 
granted via the national route and for validated 
European patents. In Hungary, 35% of all valid 
patents are concentrated in the pharmaceutical 
sector. This is followed by the sectors of ‘other 
equipment’ (11%) and ‘instruments and appli-
ances’ (nearly 9%). The top five most popular 
technology fields make up 70% of valid patents. 
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A Magyarországon hatályos – nemzeti úton 
megadott és hatályosított európai – szabadalmak 
jogosultjainak döntő hányada (97%-a) külföldi 
székhelyű, a magyar jogosultak aránya 3%. A ma-
gyar gazdaság iránt érdeklődő, ezért Magyarorszá-
gon hatályos szabadalommal rendelkező külföldi 
eredetű jogosultak – az előző évekhez hasonlóan 
– legnagyobb arányban amerikai egyesült álla-
mokbeli (23%) és németországi (20%) székhellyel 
rendelkeztek. Őket követték a svájci (8%), a francia 
(6%), a japán (5%) és az olasz (5%) székhelyű 
jogosultak. Ezek az arányok a gazdaság szerkezeti 
adottságaival, a hazánkba irányuló importáru-for-
galommal és külföldi működőtőke-beáramlással 
vannak összhangban.

Most right holders (97%) of valid patents (granted 
either via the national route or validated European 
patents) in Hungary have their seat abroad, so the 
proportion of Hungarian right holders is 3%.  As 
in previous years, in 2019 right holders who were 
interested in the Hungarian market had their seat 
predominantly in the United States of America 
(23%) and  Germany (20%). They were followed 
by right holders with seats in Switzerland (8%), 
France (6%), Japan (5%) and Italy (5%). These 
percentages are in line with the structure of the 
Hungarian economy, the imports and the working 
capital inflow into Hungary.

1  A bruttó átfutási idő a bejelentési nap és az ügy befejezése 
közötti időtartamot mutatja. Amennyiben ezt csökkentjük a 
bejelentőnek a felhívásokra adott válaszok elkészítéséhez ren-
delkezésére álló idejével, megkapjuk az átlagos nettó átfutási 
időt.

1 Gross pendency time indicates the time period between the 
date of application and the conclusion of the proceedings. 
We obtain the average net pendency time if from the gross 
pendency time we subtract the time periods at the disposal of 
the applicant to prepare his replies to the invitations during the 
proceedings.
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QUALCOMM Incorporated (US) 

Philip Morris Products S.A. (CH)

BASF SE (DE)

Novartis AG (CH) 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (SE)

Bayer Intellectual Property GmbH (DE)

LG Electronic Inc. (KR)

Huawei Technologies Co. (CN) 

F. Hoffmann-La Roche AG (CH) 

Boehringer Ingelheim International GmbH (DE)

A legtöbb nemzeti úton megadott hatályos szaba-
dalommal rendelkező jogosult 2019 végén a Bayer 
Intellectual Property GmbH, a Richter Gedeon 
Nyrt. és a Bayer CropScience Aktiengesellschaft 
volt. Figyelemre méltó, hogy a nemzeti úton meg-
adott legtöbb hatályos szabadalommal rendelkező 
három jogosult közül kettő német székhelyű volt.

A magyarországi székhelyű jogosultak közül a 
legtöbb Magyarországon hatályosított európai 
szabadalommal a Richter Gedeon Nyrt., az EGIS 
Gyógyszergyár Zrt. és a GEA EGI Energiagazdál-
kodási Zrt. rendelkezett 2019-ben.

A hazai egyetemek és kutatóintézetek 63 hatá-
lyos szabadalommal rendelkeztek, amelyből 51 a 
nemzeti eljárásban megadott szabadalom és 12 
a hazánkban hatályosított európai szabadalom. 
A legtöbb hatályos szabadalommal rendelkező 
 felsőoktatási intézmény a Pécsi Tudomány-
egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a 
Miskolci Egyetem.

In 2019, the three patent holders having the most 
valid domestic patents were Bayer Intellectual 
Property GmbH, Richter Gedeon Nyrt. and Bayer 
Crop Science Aktiengesellschaft. It is worth men-
tioning that two of the three right holders holding 
the most valid patents granted via the national 
route had their seat in Germany.

From among applicants having their seat in 
Hungary, in 2019, Richter Gedeon Nyrt., EGIS 
Gyógyszergyár Zrt. and GEA EGI Energia-
gazdálkodási Zrt. held the greatest number of 
European patents valid in Hungary. 

Hungarian universities and research institutes 
had 63 valid patents of which 51 were nation-
al patents and 12 European patents validated 
in  the country. The universities with most valid 
 patents are Pécs University, Szeged University 
and  Miskolc University. 

Magyarországon hatályos szabadalmak korfája
Age pyramid of valid patents in Hungary 

3000

2500 

2000 

1500 

1000 

500

0

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20      év/year

Hatályosított európai szabadalm
ak

Validated European patents

Nem
zeti szabadalm

ak
National patents



18 19

A nemzeti úton megadott hatályos oltalmak eseté-
ben a 18-20. éves szabadalmak száma a legma-
gasabb, míg a hatályos európai szabadalmaknál a 
7. éves szabadalmak száma a legtöbb. Ez utóbbi-
aknál értelemszerűen még nincs a teljes 20 éves 
oltalmi időt elérő szabadalom.

Nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések ese-
tében 2016. július 1-jétől a négy visegrádi ország 
bejelentői az ESZH mellett a VSZI-t is választhatják 
PCT-hatóságként. Ezen utóbbi esetben a magyar 
bejelentők számára a nemzetközi kutatási jelenté-
seket az SZTNH szabadalmi elbírálói készítik el. 
A VSZI-hez benyújtott kérelmek több mint fele 
(57%-a) nemzeti nyelven, 43%-a pedig angol 
 nyelven érkezett. 2019 folyamán a VSZI össze-
sen 122 nemzetközi kutatási jelentést, továbbá 
3 elővizsgá lati jelentést állított ki, ami azonos az 
előző évek nagy ságrendjével. A kiállított nemzet-
közi kutatási jelentések a bejelentő származási 
országa szerint fele részben lengyel, egyharmad 
részben magyar, 15%-ban cseh és 3%-ban szlovák 
 eredetűek voltak. 

The age pyramid of valid patents granted via the 
national route has the highest numbers between 
the 18th and 20th year, whereas that of valid Euro-
pean patents in the 7th year. In the latter category, 
obviously there cannot be a patent yet to reach the 
end of the full protection period  (20 years).
 
In the case of international patent (PCT) appli-
cations, as from 1 July 2016, applicants of the 
four Visegrad countries applying for international 
patents may also choose – besides the EPO – the 
Visegrad Patent Institute (VPI) as a PCT Authority. 
In the latter case, international search reports for 
Hungarian applicants are prepared by the patent 
examiners of HIPO. More than half (57%) of the 
applications filed with the VPI were received in the 
national language and 43% in English. In 2019 the 
VPI issued 122 international search reports as well 
as three preliminary examination reports, approxi-
mately the same number as in previous years. As 
to the country of origin of applicants for interna-
tional search reports, half of them originated from 
Poland, one third from Hungary, 15% from the 
Czech Republic and 3% from Slovakia. 

A nemzetközi kutatási kérelmek 
megoszlása nyelvek szerint 
Breakdown of International Search 
Requests by language

A nemzetközi kutatási jelentések 
megoszlása hivatalok szerint 
Breakdown of International Search 
Reports by Branch Offices

Használatiminta-oltalmi 
hatósági tevékenység

A használatiminta-oltalmi ügyek vizsgálata 2018. 
január 5-étől új hivatali szervezeti keretek között, a 
Szabadalmi Főosztályon történik, ami kedvező fel-
tételeket teremtett a korábbi időszakban felhalmo-
zott ügyhátralék (backlog) gyors feldolgozásához. 

A hivatal 2019-ben 255 használatiminta-oltalmi 
bejelentést fogadott, ami közel 13%-kal halad-
ta meg az előző évit. A nemzeti úton benyújtott 
bejelentések 94%-a magyar bejelentőktől érkezett, 
a bejelentések 5%-a külföldi bejelentőktől szárma-
zott, továbbá 1%-ot tett ki a nemzeti szakaszba 
léptetett PCT-bejelentések száma.

2019 folyamán 387 használatiminta-oltalmi ügy 
lezárására került sor, ami rekordmennyiséget jelen-
tett. Ebből 168 megadás, 181 megszűnés és 38 
elutasítás volt. Miközben az előző évihez képest 
több bejelentés érkezett, az év végére a folyamat-
ban levő ügyállományt is sikerült az előző év végi 
320-ról mintegy harmadával, 222-re lecsökkenteni. 
Így a hivatal jelentős lépést tett az ügyhátralék 
feldolgozása terén.

A hivatal megkezdte – a szabadalmi eljárás mintá-
jára – a használatiminta-oltalmi eljárás módszertani 
útmutatójának a kidolgozását annak érdekében, 
hogy a meglévő szakterületi sajátosságokat szem 
előtt tartó, de egységes elveken alapuló eljárási 
rend jöjjön létre. A módszertani útmutatónak a 
használatiminta-oltalmi bejelentéseknek a be-
nyújtásától a megadásáig terjedő eljárási rendjére 
vonatkozó fejezete 2019 végére elkészült.

Kiegészítő oltalmi tanúsítványok

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (Supplementary 
Protection Certificate, SPC) a szabadalmi olta-
lommal védett gyógyszer vagy növényvédőszer 
szabadalmi oltalmi idejének meghosszabbítását 
biztosítja. 2019 folyamán 56 SPC iránti kérelem 
érkezett a hivatalba. A már lezárt eljárások alap-
ján az év végén 128 tanúsítvány volt hatályos. 
Az alapszabadalom még nem járt le 55 hatályos 
SPC esetében.

Administration in 
utility model matters

Since 5 January 2018 the examination of utility 
model cases has been conducted within a new 
organisational framework in the Office, namely in the 
Patent Department, which has created favourable 
conditions for phasing out the the inherited backlog.

In 2019 HIPO received 255 applications for utility 
model protection, which is a nearly 13% increase 
over the previous year. 94% of the national appli-
cations were filed by domestic applicants, 5% of 
the applications were received directly from foreign 
applicants, and 1% were PCT applications entering 
the national phase. During the year a record number 
of 387 utility model proceedings were concluded, of 
which 168 were granted, 181 were terminated, and 
38 ended with a rejection. While the number of new 
applications increased compared to the past year, 
HIPO managed to reduce the number of pending 
cases by approximately one-third from 320 at the 
end of last year to 222 cases. Thus, the Office made 
a significant step to reduce its backlog.

Similar to patent proceedings, the Office started to 
draw up Methodology Guidelines for utility model 
proceedings in order to establish a procedure which 
is based on uniform principles but also takes account 
of the specificities of the existing technical field. The 
chapter of the Methodology Guidelines dealing with 
the procedure of processing utility model applications 
up to the point of the granting of utility model protec-
tion was finalised by the end of 2019.

Supplementary protection 
certificates

Supplementary protection certificates (SPCs) ensure 
that medicinal and plant protection products can 
have a longer period of protection. In the course of 
2019 HIPO received 56 SPC applications. On the 
basis of concluded proceedings, the number of 
 supplementary protection certificates in force at the 
end of 2019 was 128. In the case of 55 SPCs the 
basic patent was still valid. 

6% Cseh
Czech

2% Szlovák
Slovak

43% Angol
English

12% Magyar
Hungarian

37% Lengyel
Polish

15% Csehország
Czech Republic

3% Szlovákia
Slovakia

30% Magyarország
Hungary

52% Lengyelország
Poland
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Növényfajta-oltalmi 
hatósági tevékenység

A hivatalhoz nemzeti úton 2019-ben 38 növény-
fajta-oltalmi bejelentés érkezett. Az év végén 119 
oltalom volt hatályban. A Közösségi Növény fajta-
hivatalhoz (Community Plant Variety Office, CPVO) 
3525 közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés 
érkezett az elmúlt évben, ami az előző évivel azo-
nos nagyságrendet képvisel. A CPVO statisztikái 
szerint az  EU-ban (így Magyarországon is) az év 
végén 28 228 közösségi oltalom volt hatályban, 
5%-kal több az előző évinél. 

Formatervezésiminta-oltalmi 
hatósági tevékenység

A Magyarországot megjelölő nemzetközi együtt-
működés keretében benyújtott (Hágai Megál-
lapodás szerinti) formatervezésiminta-oltalmi 
bejelentések száma az Európai Uniónak a Hágai 
Megállapodáshoz történt csatlakozása hatására 
a várakozásoknak megfelelően alacsony volt. 
(A hivatal 8 ilyen bejelentést és azokban foglalt 15 
mintát fogadott és regisztrált.)

A közösségi formatervezésiminta-oltalom (Com-
munity Design, RCD) intézményének igénybe-
vételével a bejelentő egyetlen bejelentéssel és 
egységes eljárással az Európai Unió összes 
tagállamának területére, így Magyarországra nézve 
is szerezhet oltalmat. Az EUIPO adatai szerint a 
közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelen-
tések száma évről évre emelkedik. A Magyaror-
szágra is kiterjedő hatállyal benyújtott közösségi 
bejelentések száma 28,5 ezer, az azokban foglalt 
minták száma pedig 96,8 ezer volt 2019-ben. Az 
előző évihez képest a közösségi bejelentések szá-
ma több mint 8%-kal, a minták száma pedig közel 
4%-kal növekedett. Az adatok szerint egy közös-
ségi bejelentés átlagosan 3,4 mintát tartalmazott. 
 
A hivatalhoz 2019-ben 133 nemzeti formatervezé-
siminta-oltalmi bejelentés érkezett, amelyek 453 
mintát foglaltak magukban, azaz a közösségi beje-
lentésekhez hasonlóan egy bejelentésre átlagosan 
3,4 minta jutott. 

A nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-ol-
talmi bejelentések 95%-a magyar bejelentőtől érke-
zett, illetve 80%-uk egyéni bejelentőktől származott.

Administration in plant 
variety matters

HIPO received 38 applications via the national 
route for plant variety protection in 2019. At the 
end of the year 119 protections were in force. 
During the past year the Community Plant Variety 
Office (CPVO) received 3525 applications for Com-
munity plant variety protection, which is approxi-
mately the same as in the previous year. According 
to the statistics of the CPVO, at the end of 2019 
28 228 Community plant variety protections were 
in force in the EU (thus also in Hungary), which is 
an increase of 5% over the previous year. 

Administration in design matters 

In line with the expectations, the number of design 
applications filed within the framework of inter-
national cooperation designating Hungary was low 
as a result of the accession of the European Union 
to the Hague Agreement. (The Office received and 
registered eight such applications and 15 designs 
included therein.)

If applicants make use of the Registered Commu-
nity 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. Accord-
ing to the data of the EUIPO the number of RCD 
 applications is increasing from year to year. In 
2019, the number of RCD applications amounted 
to 28.5 thousand, and that of the designs con-
tained therein to 96.8 thousand. Compared to 
2018, the number of RCD applications increased 
by more than 8% and the number of designs by 
nearly 4%. The average number of designs con-
tained in Community  design applications was 3.4.

In 2019 the Office received 133 national design 
applications, which contained 453 designs, so 
one application – similar to RCD applications – 
 contained 3.4 designs on average. 

95% of the design applications filed via the 
 national route were received from Hungarian 
 applicants, and 80% of them originated from 
 individual applicants.

Védjegyhatósági tevékenység

A védjegyek nemzetközi lajstromozására szolgáló, 
a WIPO által adminisztrált rendszerben  (a Mad-
ridi Megállapodás és Jegyzőkönyv keretében) 
1705, Magyarországot megjelölő nemzetközi 
védjegybejelentés és utólagos területkiterjesztés 
iránti kérelem érkezett 2019-ben, ami az előző 
évivel azonos nagyságrendet jelent. A Szabadal-
mi  Közlöny és Védjegyértesítőben 1872 nem-
zetközi védjegybejelentés meghirdetésére került 
sor.  A  hivatal 1918, Magyarországot megjelölő 
nemzetközi védjegybejelentés és utólagos terület-
kiterjesztés vizsgálatát végezte el, és 1804 esetén 
elismerte az oltalmat, tehát mind az ügybefeje-
zések, mind a megadások száma 12%-kal múlta 
felül a 2018. évit.

Az SZTNH-ba a nemzetközi védjegyekkel 
 kapcsolatban 26 felszólalás érkezett 2019 folya-
mán. A nemzetközi védjegyek törlésére és meg-
szűnés megállapítására irányuló kérelmek száma 
összesen 5 volt. 

2019 végén 619 nemzetközi védjegybejelentési 
ügy volt folyamatban, 27%-kal kevesebb, mint az 
előző évben. A folyamatban levő továbbítási kérel-
mek száma pedig 66 volt, ami az előző évivel közel 
azonos számadat. A nemzetközi védjegybejelenté-
sek és utólagos területkiterjesztésekkel kapcsola-
tos ügyek átlagos átfutási ideje kedvezően alakult, 
átlagosan 2,6 hét volt.

Trade mark administration

In the system administered by WIPO for the inter-
national registration of trade marks, 1705 interna-
tional trade mark applications (under the Madrid 
System and Protocol) designating Hungary and for 
subsequent extension of territory were received in 
2019, a number comparable to that of the previ-
ous year. During the year, 1872 international trade 
mark applications were published in the Gazette 
for Patents and Trade Marks. In 2019 the Office 
carried out the examination of 1918 international 
trade mark applications and of subsequent exten-
sions of territory, recognising international trade 
mark protection in 1804 cases, thus both the 
 cases concluded and protections granted exceed-
ed those of 2018 by 12%.

In 2019, 26 oppositions were received by the 
Office concerning international trade marks. There 
were in total five requests for declaration of invalid-
ity or revocation of international trade marks. 

At the end of 2019 there were 619 pending inter-
national trade mark application cases, 27% fewer 
than in the previous year. The number of pending 
forwarding requests was 66, nearly the same as 
the year before. The average time of international 
trade mark applications and cases concerning 
subsequent extensions of territory was on average 
2.6 weeks, which is an improvement. 

Nemzetközi (madridi rendszer szerinti) védjegyeljárások
International trade mark proceedings (under the Madrid System)

83 634
Hatályos nemzetközi 
védjegyek
Valid international 
trade marks

1918 
Ügybefejezés
Closed proceedings

1705 
Bejelentés
Applications

1872 
Meghirdetés
Publications

1804 
Lajstromozás 
(megadás)
Registrations 
(grants)

619 
Folyamatban lévő 
ügyek
Pending cases
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A Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv ke-
retében külföldre irányuló, hazai bejelentőktől 
származó nemzetközi védjegybejelentések és 
utólagos területkiterjesztések száma 174 volt.

Az európai uniós védjegy (European Union 
Trademark, EUTM) intézménye lehetővé teszi, 
hogy egyetlen bejelentéssel és egységes eljárás-
sal az Európai Unió összes tagállamának terüle-
tére nézve védjegyoltalmat lehessen szerezni. A 
Magyarországra is kiterjedő hatállyal lajstromozott 
európai uniós védjegyek száma évről évre növek-
szik: 2019-ben 160 ezer ilyen védjegybejelentést 
fogadott és 140 ezer ilyen védjegyet lajstromozott 
az EUIPO, ami mindkét esetben több mint 5%-kal 
haladta meg a 2018. évit. 

A magyar bejelentők európai uniós védjegyaktivitá-
sa az előző évhez képest növekedett: 756 európai 
uniós védjegybejelentést nyújtottak be, ami 15%-
kal haladta meg az előző évit. 

The number of international trade mark appli-
cations and that of subsequent extensions 
of territory (under the Madrid Agreement and 
Protocol) originating from domestic applicants 
amounted to 174. 

The European Union trade mark (EUTM) system 
enables applicants 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 of which extends 
also to Hungary, is increasing from year to year: 
in 2019 the EUIPO received 160 thousand ap-
plications for EU trade marks and registered 140 
thousand such trade marks, both exceeding by 
more than 5% the numbers of 2018. 

The activity of Hungarian applicants concerning 
EUTMs increased by 15% over the previous year: 
756 EUTM applications were filed in 2019. 

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések 
száma 2019-ben 3896 volt, közel 1%-kal több az 
előző évinél. Ezek közül 3555 bejelentés magyar 
bejelentőktől érkezett, további 341 bejelentést pe-
dig a külföldi bejelentők nyújtottak be közvetlenül 
az SZTNH-hoz. A bejelentések 45%-a már elekt-
ronikusan érkezett a hivatalhoz. Az elektronikus 
ügyintézés esetében a nemzeti védjegybejelenté-
seket 2019. január 1-jétől kizárólag a TM e-Filing 
rendszer használatával lehet benyújtani.

91% of national trade mark applications were filed 
by Hungarian clients. 64% of those applications 
were filed by entities and 36% by individual appli-
cants. The number of publications increased by 
4%: 3 108 national trade mark applications were 
published. In 2019 HIPO closed 3 989 cases, 
and in 74% of them protection was granted. The 
number of cases pending at the end of the year 
diminished by nearly 6%, so the number of cases 
carried over to 2020 was 2 448. 

Clients can speed up proceedings within the 
framework of the so-called accelerated and 
particularly accelerated procedures. During the 
year the Office performed the examination of 131 
applications in an accelerated procedure. 

A nemzeti úton tett védjegybejelentések 91%-a 
magyar ügyfelektől érkezett. A bejelentők 64%-a 
intézményi, 36%-a pedig egyéni bejelentő volt. 
A meghirdetések száma 4%-kal emelkedett: 
3108 nemzeti védjegybejelentés meghirdetésére 
került sor. Az SZTNH 3989 ügyet zárt le 2019-
ben. Az ügybefejezések közül továbbra is a meg-
adások dominálnak (74%). Az év végén folya-
matban lévő ügyállomány az előző évihez képest 
közel 6%-kal csökkent, így a 2020-ra átvitt ügyek 
száma 2448 volt. 

Az ügyfeleknek lehetősége van az ügyintézési 
eljárás gyorsítására az ún. gyorsított eljárások és 
a különleges gyorsított eljárások keretében. Az év 
folyamán a hivatal összesen 131 bejelentés vizsgá-
latát végezte el gyorsított eljárási rendben.

Magyar védjegybejelentői aktivitás adatai
Data of the activity of Hungarian trade mark 
applicants

3555 
Bejelentés
Applications

174 
Bejelentés
Applications

756
Bejelentés
Applications

In 2019 trade mark applications filed via the 
 national route amounted to 3 896, nearly 1% 
more than the year before. From among these 
3 555 applications were received from Hungarian 
applicants, while another 341 applications were 
filed by foreign applicants directly with HIPO. 
  As many as 45% of the applications were re-
ceived electronically by the Office. In the case of 
 electronic administration, as of 1 January 2019, 
national trade mark applications may only be filed 
electronically using the TM e-Filing system.

Elektronikusan benyújtott védjegybejelentések
Trade mark applications filed electronically (2015-2019)
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A hatályos nemzeti védjegyek száma az év vé-
gén 54 371 volt, ami az előző évek során állandó-
sult nagyságrendnek felelt meg.

35. 
áruosztály/Class

41. 
áruosztály/Class

43. 
áruosztály/Class

42. 
áruosztály/Class

30. 
áruosztály/Class

1133 1117 474 356 318

Reklámozás, 
kereskedelmi ügyletek
Advertising, business 
management

Nevelés, szakmai képzés, 
sport
Education, training, 
sporting activities

Vendéglátás, élelmezés, 
időleges szállásadás
Services for providing 
food and drink, temporary 
accomodation

Tudományos és műszaki 
szolgáltatások
Scientific and 
technological services

Kávé, tea, kakaó, gabona-
készítmények, csokoládé, 
méz
Coffee, tea, cocoa, cere-
als, chocolate, honey

Hatályos nemzeti védjegyek/Valid national trade marks    54 371
Bejelentés/Applications    3896 

Meghirdetés/Publications   3108
Ügybefejezés/Closed proceedings   3989

Lajstromozás (megadás)/Registrations (grants)   2969
Folyamatban lévő ügyek/Pending cases   2448

TOP5
TOP5 áruosztály/ TOP5 Classes

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelenté-
sekben leggyakrabban megjelölt áruosztályok

The most frequently indicated classes in 
national trade mark applications

Nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárások
National trade mark registration proceedings

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

9%  91%

Magyar eredetű bejelentések
Applications of Hungarian origin

Külföldi eredetű bejelentések
Applications of foreign origin

64%  36%

Egyéni bejelentések
Applications filed by individuals

Intézményi bejelentések
Applications filed by entities

A védjegylajstromban szereplő több mint 54 ezer 
hatályos nemzeti védjegy kétharmadának (68%) 
magyar székhelyű, illetve lakhelyű volt a jogosultja. 
A külföldi jogosultak döntően amerikai egyesült 
államokbeli, egyesült királyságbeli és németországi 
székhellyel rendelkeztek.

At the end of the year the number of valid national 
trade marks was 54 371, which largely corre-
sponds to the numbers reached in previous years.

Two-thirds (68%) of the more than 54 thousand 
valid national trade marks in the trade mark 
 register were owned by Hungarian right holders 
with a seat or domicile in Hungary. Foreign right 
holders had their seat mainly in the USA, the UK 
and Germany.

A nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárás 
bruttó ügyintézési ideje átlagosan 27,4 hét, ami 
biztosította az előző évi kedvező szinten maradást. 

A védjegybejelentésekben leggyakrabban megjelölt 
áruosztályok a következők voltak: reklámozás, 
 kereskedelmi ügyletek (35. áruosztály), nevelés, 
szakmai képzés, sport (41. áruosztály), vendég látás, 
élelmezés; időleges szállásadás  (43.  áru osztály), 
tudományos és műszaki szolgáltatások (42. 
áruosztály), valamint a kávé, tea, kakaó, gabona-
készítmények, csokoládé, méz  (30. áruosztály).

The average gross pendency time of the regis-
tration of national trade marks was 27.4 weeks, 
 which maintained the favourable level of the 
 previous year. 

The classes of goods or services in respect of 
which protection is most frequently claimed in appli-
cations for national trade marks were the  following: 
Advertising, business management (Class 35), 
Education, training, sporting activities (Class 41), 
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation (Class 43), Scientific and techno-
logical services (Class 42), and Coffee, tea, cocoa, 
cereals, chocolate, honey (Class 30). 
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TOP10 nemzeti védjegyjogosult
TOP10 National trade mark holders 
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TOP10 származási ország/TOP10 country of origin
A hazánkban hatályos nemzeti védjegyoltalmak 

megoszlása a jogosultak származási országa szerint 
Breakdown of valid national trade marks 

by countries of origin of right holders
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A legtöbb hatályos nemzeti védjeggyel rendelkező 
jogosultak listáját két magyar gyógyszeripari cég, 
a Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Gyógyszergyár 
Zrt. vezeti.

Richter Gedeon Nyrt. (HU)

Egis Gyógyszergyár Zrt. (HU)

Mediaworks Hungary Zrt. (HU)

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (HU)

PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt. (HU)

Philip Morris Brands Sárl (CH)

Borsodi Sörgyár Kft. (HU)

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (HU)

Unilever N.V. (NL)

Mars, Incorporated (US)

Two Hungarian pharmaceutical companies are at 
the top of the list of companies holding the most 
national trade marks, Richter Gedeon Nyrt. and 
Egis Gyógyszergyár Zrt.
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As for the age pyramid of valid national trade 
marks one can observe that – similarly to the 
previous years – the number of valid trade marks 
is considerably higher in the first 10 years than the 
number of those renewed in later cycles. 

At the end of 2019 in the national trade mark 
register the number of right holders having a 
trade mark of more than a hundred years old 
was 58. These are, among others, Bayer („Aspi-
rin”), Panadol GmbH („Odol”), GRUPA MASPEX 
Sp.z.o.o. Sp.k. („Apenta”), H.L. Foods Limited 
(„OXO”), Aesculap AG. („AESCULAP”) Rich-
ter Gedeon Nyrt. („TONOGEN”), Daimler AG 
(„Mercedes”, „Daimler”), Kodak GmbH („Kodak”), 
Guaber S.r.l. („VIM”), Unilever N.V. („VASENOL”), 
Johnson & Johnson („LISTERINE”) and Telefunken 
Licences GmbH („TELEFUNKEN”). 

A korábbi évekhez hasonlóan a hatályos nemzeti 
védjegyoltalmak korfáján az első 10 évben lénye-
gesen magasabb a hatályos védjegyek száma, 
mint a következő ciklusokban megújítottaknál. 

A nemzeti védjegylajstromban 2019 végén 58 
százévesnél idősebb védjegy szerepelt. Ilyen 
védjeggyel rendelkező jogosultak közé tartozik 
 például a Bayer („Aspirin”), a Panadol GmbH 
(„Odol”), a GRUPA MASPEX Sp.z.o.o. Sp.k. 
(„Apenta”), a H.L. Foods Limited („OXO”), az 
 Aesculap AG. („AESCULAP”) a Richter Gedeon 
Nyrt. („TONOGEN”), a Daimler AG („Mercedes”, 
„Daimler”), a Kodak GmbH („Kodak”), a Guaber 
S.r.l. („VIM”), az Unilever N.V. („VASENOL”), a 
Johnson & Johnson („LISTERINE”) és a  Telefunken 
Licences GmbH („TELEFUNKEN”). 

Geographical indications

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

In the course of 2019 ten new applications for the 
registration of appellations of origin were filed with 
HIPO under the Lisbon System. 

The number of valid European Union geographical 
indications related to agricultural products and 
foodstuffs was 1467 at the end of 2019, and out 
of them 16 originated in Hungary. The number of 
European Union geographical indications related 
to wines was 1 607 at the end of the year; out 
of which, 36 originated in Hungary. The number 
of valid European Union geographical indications 
related to spirit drinks amounted to 240 at the 
end of 2019; out of which, 8 originated in Hunga-
ry. Besides, the examination of 6 applications for 
protection from Hungary were still pending.

The number of valid international appellations of 
origin under the Lisbon Agreement was 1004, out 
of which 28 were of Hungarian origin.

Földrajzi árujelzők

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

Az ún. lisszaboni rendszeren keresztül 10 új 
eredet megjelölés nemzetközi lajstromozására irá-
nyuló bejelentés érkezett a hivatalba 2019-ben. 

A mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre 
vonatkozó hatályos európai uniós földrajziárujel-
ző-oltalmak száma 2019 végén 1467 volt, amely-
ből 16 volt magyar eredetű. A borok uniós földrajzi 
árujelzőinek a száma az év végén 1607 volt, ame-
lyekből 36 volt magyar eredetű. A szeszes italokra 
vonatkozó uniós földrajziárujelző-oltalmak száma 
2019 végén 240 volt, amelyek közül 8 volt magyar 
eredetű. Emellett 6 magyar eredetű megjelölés 
vizsgálata még folyamatban volt.

A Lisszaboni Megállapodás alapján oltalom alatt 
álló, hatályos nemzetközi eredetmegjelölések szá-
ma 1004 volt, ebből 28 magyar eredetű.

Hatályos nemzeti védjegyek korfája
Age pyramid of valid national trade marks

1    3    5    7    9   11   13   15   17   19   21   23   25  27   29   31   33   35   37  39   41   43   45   47   49

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
év/year



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 tevékenység vizsgálata is kérhető. Ezek 
mellett a hivatal – más hatóságok és bíróságok, 
valamint harmadik személyek megkeresésére – 
szakértőként működik közre olyan szakkérdések 
eldöntésében, amelyek egyes tevékenységek 
kutatás-fejlesztésnek való minősítését, valamint 
egyes költségeknek a kutatás-fejlesztési tevékeny-
séghez való hozzárendelhetőségét érintik.

A K+F minősítés rendszerét erősítette, hogy a 
beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználá-
sáról 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) kuta-
tás-fejlesztési projekttámogatás. A támogatás 
odaítélésének feltétele, hogy a támogatást igénylő 
projektje az SZTNH által kibocsátott minősí-
téssel rendelkezzen. A Nemzeti Befektetési 
Ügynökség (HIPA) és a hivatal között kialakult 
szoros együttműködés alapján 2019-ben 19 ilyen 
minősítési kérelem érkezett, amelyek közül 32% 
tartozott a hivatali szabadalmi elbírálók szakterü-
letéhez,  68%-uk pedig infokommunikációs témájú 
projekt volt. Tekintettel a beruházók nemzetgazda-
sági szempontból kiemelkedő szerepére, a hivatal 
ezeket az ügyeket kiemelt prioritással kezelte.

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 the totality of 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 tech-
nical questions having an impact on whether cer-
tain activities qualify as R&D or not, and whether 
certain costs can be attributed to research and 
development activities.

The system of R&D qualification has been 
strengthened by an amendment to Government 
decree 210/2014. (VIII. 27.) on the utilisation of 
targeted appropriations as investment incentives, 
introducing a new grant title as of 1 January 
2017, namely the R&D project aid, which can 
be granted on the basis of an individual de-
cision of the government. This aid may only be 
granted on condition that HIPO should qualify 
the project of the applicant as R&D. Due to the 
close cooperation between HIPO and the Hun-
garian National Investment Agency (HIPA) 19 such 
requests for qualification were submitted to HIPO, 
out of which 32% belonged to the remit of pat-
ent examiners and 68% dealt with projects in the 
field of infocommunications. The Office dealt with 
these cases as a matter of top priority, given the 
outstanding importance of these investors for the 
national economy. 
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Az SZTNH-hoz 146 kutatás-fejlesztési tevé-
kenység minősítése iránti beadvány érkezett 
2019-ben. Ebből 52 volt az előzetes projektminő-
sítési kérelmek, 3 a projektcsoport-minősítés iránti 
regisztrációs kérelmek száma, továbbá 91 szakér-
tői véleménykérés került benyújtásra. 

Az alakilag megfelelő előzetes minősítési kérelmek 
mindegyike műszaki jellegű ügy volt (beleértve 
az infokommunikáció és az IT területeket is). A 
műszaki tartalmú kérelmek 79%-ának vizsgála-
tát a hivatal szabadalmi elbírálói végezték el, az 
ügyek 21%-át (infokommunikációs ügyek) pedig 
külső szakértők. A korábbi évekhez hasonlóan az 
előzetes projektminősítést igénybe vevő kérelme-
zők 69%-a mikro-, kis- és középvállalkozás volt, 
miközben a nagyvállalatok aránya 17%-ot tett ki 
(további 14% az egyéb szervezetek aránya). 

Az SZTNH-ba 91 K+F szakértői véleményt kérő 
megkeresés érkezett, a befogadott megkeresé-
sek 98%-át vállalkozások nyújtották be. A szak-
véleményeket túlnyomórészt adókedvezmények 
érvényesítéséhez használják fel.

Az év végéig lezárt 131 ügyből 129 ügy műszaki 
jellegű ügy volt. Az elbírálás során az SZTNH a 
lezárt K+F minősítési ügyek 86%-ában megerő-
sítette a projekt K+F tartalmát, 13%-uk esetében 
nem igazolta a K+F tartalmat, és a projektek 1%-a 
csak részben minősült K+F-nek. 

In the spring of 2019 HIPO published a modified 
and extended version of its Methodological 
Guidelines for R&D qualification proceed-
ings, which contains practical information for the 
interpretation of the concept of R&D activity and 
detailed rules for the proceedings in question.
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Az SZTNH 2019 tavaszán közzétette a K+F mi-
nősítési eljárások módszertani útmutatójának 
módosított és kibővített változatát, amely a K+F 
tevékenység fogalmának értelmezésével kapcsola-
tos gyakorlati tudnivalókat és az egyes eljárásokkal 
kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazza.

146 requests for R&D qualification were sub-
mitted to the Office in 2019. Out of these, 52 
were requests for preliminary project qualification, 
3 for qualification as a project group and 91 were 
requests for an expert opinion. 

All of the preliminary qualification requests meet-
ing the formal requirements were related to 
matters of a technical content, including the 
fields of infocommunications and IT. 79% of the 
requests with technical content were examined 
by the patent examiners of the Office, and 21% 
(infocommunications cases) by external experts. 
Similar to previous years, 69% of those requesting 
preliminary project qualification were micro, small 
and medium-sized enterprises, while the ratio of 
large enterprises was 17% (the proportion of other 
organisations was 14%). 

HIPO received 91 requests for R&D expert 
opinion, and 98% of the admissible requests were 
submitted by enterprises. For the most part, the 
expert opinions obtained are used for the claiming 
of tax allowances. 

From among the 131 cases concluded by the end 
of the year, 129 were of a technical content. In the 
course of its proceedings in 86% of the concluded 
R&D qualification cases HIPO confirmed the R&D 
content of the activities in question, in 13% of the 
cases the R&D content of the projects could not 
be confirmed, and in 1% of the cases R&D con-
tent could be confirmed only in part by HIPO. 

1%    86%
13%

1%    99%

A lezárt K+F minősítési ügyek megoszlása 
a K+F tartalom szerint
Breakdown of closed R&D qualification 
cases according to R&D content 

A lezárt K+F ügyek megoszlása 
az ügy jellege szerint
Breakdown of closed R&D qualification 
cases according to technical content

K+F tartalmat megerősítő szakvélemények
Expert opinions confirming R&D content
K+F tartalmat nem megerősítő szakvélemények
Expert opinions not confirming R&D content
K+F tartalmat részben megerősítő szakvélemények
Expert opinions confirming R&D content only in part

86%
13%

1%

Műszaki ügy
Cases with technical content
Részben műszaki ügy
Cases with technical content in part only

99%
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A szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok 
megalkotásának vagy módosításának előkészítése 
kiemelt hivatali tevékenység. 

Az év egyik fontos jogalkotási eredménye volt a 
szabadalmi bejelentések benyújtására vonat-
kozó nyelvhasználati szabályok módosítására 
vonatkozó tervezet véglegesítése a hivatal és az 
Igazságügyi Minisztérium (IM) együttműködé-
sében. A 2019. évi XXXIV. törvény 2019. május 
12-i hatálybalépéssel módosította a találmányok 
szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 
törvényt. A módosítás eredményeként az angol 
nyelvű szabadalmi leírás, igénypontok, kivonat és 
a rajz magyar fordításának benyújtására korábban 
rendelkezésre álló négy hónapos határidő tizenkét 
hónapra emelkedett. A bejelentőknek ezáltal lehe-
tősége nyílik arra, hogy angol nyelvű mellékletekkel 
benyújtott szabadalmi bejelentésükkel egészen a 
nemzetközi (vagy külföldi oltalomszerzési) szakasz 
megkezdéséig folytassák az SZTNH előtti eljárást.

A hivatal aktívan részt vett a gyógyszerek kiegészí-
tő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi rendelet (SPC rendelet) 
módosítására irányuló javaslatra vonatkozó ma-
gyar álláspont előkészítésében és képviseletében. 
2019 első félévében lezárult a jogalkotási folyamat, 
a módosítás 2019. július 1-jén lépett hatályba. 
A hivatal megvizsgálta, hogy milyen jogalkotási és 
ügyviteli lépésekre van szükség ahhoz, hogy ellát-
hassa a módosításból eredő új feladatot. 

It is an essential task of the Office to prepare 
legislation or amendments to existing legislation 
relating to intellectual property. 

The Office made an important legislative contribu-
tion last year by finalizing, in cooperation with the 
Ministry of Justice, the draft of the amendment 
of the linguistic regime for the filing of patent 
applications. As of 12 May 2019, Act XXXIV of 
2019 amended Act XXXIII of 1995 on the Protec-
tion of Inventions by Patents. As a result of the 
amendment, the time limit for filing the Hungarian 
translation of the English language patent descrip-
tion with the claims, the abstract and the drawings 
was extended from four to twelve months. There-
by applicants have the possibility to participate in 
the proceedings before HIPO with an application 
filed with English language enclosures until the 
commencement of the international (or foreign 
protection granting) phase.

The Office actively participated in drawing up and 
supporting the Hungarian position concerning the 
amendment of Regulation (EC) No 469/2009 of 
the European Parliament and of the Council con-
cerning the supplementary protection certificate 
for medicinal products (SPC Regulation). The leg-
islative process was completed in the first half of 
2019 and the amendment entered into force on 
1 July 2019. The Office reviewed the legislative 
and administrative steps necessary in order to per-
form the new tasks resulting from the amendment. 

HIPO elaborated and represented the position of 
Hungary in the negotiations on the accession of 
the European Union to the Geneva Act of the 
Lisbon Agreement on Appellations of Origin 
and Geographical Indications, adopted in Gene-
va on 20 May 2015. The relevant Council decision 
and the relevant Regulation were published on 
24 October 2019 in the Official Journal of the EU, 
and the EU deposited its instrument of accession 
to the Geneva Act on 26 November 2019, which 
entered into force on 26 February 2020. Pre-
paratory work for the ratification by Hungary is in 
progress, it will happen in the course of 2020.
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Az Európai Uniónak az eredetmegjelölések-
ről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni 
Megállapodás 2015. május 20-án Genfben 
elfogadott szövegéhez történő csatlakozása 
kapcsán a tárgyalásokra az SZTNH dolgozta ki 
és képviselte a magyar álláspontot. A vonatkozó 
tanácsi határozat és rendelet 2019. október 24-én 
került kihirdetésre az EU Hivatalos Lapjában, az 
EU pedig 2019. november 26-án helyezte letétbe 
csatlakozási okmányát a genfi szöveg vonatkozá-
sában, amely 2020. február 26-án lépett hatályba. 
A magyar ratifikáció előkészítő munkái folyamat-
ban vannak, a megerősítésre 2020-ban kerül sor.

Az Európai Parlament és a Tanács a műsorszol-
gáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, 
valamint televíziós és rádiós műsorok továbbköz-
vetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői 
joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló irányelve a 2016 
szeptemberében bemutatott, ún. szerzői jogi 
csomag részét képezte. Az irányelvet az Európai 
Parlament 2019. március 28-án hagyta jóvá, az 
ún. SatCab 2 irányelv kihirdetésére 2019. május 
17-én került sor, hatályba lépésére pedig 2019. 
június 7-én. A tagállamoknak 2021. június 7-ig 
kell átültetniük az irányelv rendelkezéseit a nem-
zeti jogukba. 

Az Európai Parlament és a Tanács Szerzői jog a 
Digitális Egységes Piacon elnevezésű irányelve 
2019-ben is kiemelt szerepet kapott. Hosszú 
tárgyalásokat követően az Európai Parlament és 
a Tanács 2019. február 13-án megállapodásra 
jutott a szöveg végső változatát illetően. Az ún. 
DSM-irányelv 2019. május 17-én került kihirde-
tésre, 2019. június 7-én pedig hatályba lépett. 
A tagállamoknak két év áll a rendelkezésére,  hogy 
2021. június 7-ig átültessék nemzeti jogukba az 
irányelvet.

The Directive of the European Parliament and of 
the Council laying down rules on the exercise of 
copyright and related rights applicable to certain 
online transmissions of broadcasting organisations 
and retransmissions of television and radio pro-
grammes formed part of the so-called Copyright 
package presented in September 2016. The Eu-
ropean Parliament adopted the Directive on 28 
March 2019, and the so-called SatCab 2 Directive 
was published on 17 May 2019 and entered into 
force on 7 June 2019. Member States have to 
transpose the provisions of the Directive into their 
national law by 7 June 2021. 

The Directive of the European Parliament and 
of the Council on Copyright in the Digital Single 
Market was high on the agenda in 2019 as well. 
After long negotiations, on 13 February 2019 the 
European Parliament and the Council came to an 
agreement on the final version of the text. The so-
called DSM Directive was published on 17 May 
2019 and entered into force on 7 June 2019. 
Member States have a period of two years at 
their disposal to transpose the Directive into their 
national law by 7 June 2021.

In parallel with the Union level preparatory expert 
meetings on the two Directives, HIPO – with the 
involvement of the Ministry of Justice – started 
active preparations in Hungary, within the frame-
work of which several workshops were held with 
 r elevant stakeholders. 

HIPO participated in the execution of the tasks 
related to the preparation of the parts involving 
 copyright of Government decision 1567/2015. 
 (IX. 4.) on the action plan for the modification of 
building affairs and the tasks relating thereto. 

The Office also started preparatory work (transla-
tion of the text of the Treaty, identification of those 
legal provisions in domestic law that need to be 
amended) on the ratification of the Singapore 
Treaty on the Law of Trademarks, which was 
signed by Hungary in 2006. Ratification is foreseen 
for 2020. 

A két irányelvvel kapcsolatos uniós szintű elő-
készítő szakértői ülésekkel egyidőben az SZTNH 
itthon kezdett aktív előkészítő munkába az IM 
közreműködésével, amelynek keretében több 
műhelybeszélgetésre került sor a piaci érdekeltek 
bevonásával.

Az SZTNH közreműködött az építésügy átalakítá-
sát célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó 
feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. hatá-
rozat szerzői jogot érintő pontjainak előkészítésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

A hivatal megkezdte a Magyarország által 2006-
ban aláírt Szingapúri Védjegyjogi Szerződés 
(Singapore Treaty on the Law of Trademarks) 
ratifikációjához szükséges előkészületeket  (a szer-
ződés szövegének fordítását, a hazai jogszabályok 
módosítást igénylő rendelkezéseinek az azonosí-
tását). A ratifikációra előreláthatóan 2020 folyamán 
kerülhet sor.

2019 végén a hivatal a honlapján kérdőívet tett 
közzé a formatervezési minták oltalmáról szóló 
törvényi szabályozás felülvizsgálatáról, vala-
mint annak lehetséges irányairól. A jogalkotásra 
a nyilvános konzultáció keretében beérkezett ész-
revételekre figyelemmel kerülhet sor 2020-ban.

Szakmai háttéranyag összeállításával segítette 
az SZTNH a Magyar Kormány által képviselendő 
álláspont kialakítását a C-354/19. sz. Novartis, 
valamint a C-237/19. sz. Gömböc előzetes  dön-
téshozatali eljárásban.

A hivatal folyamatosan követi az Európai Bíróság 
(EUB) szellemi tulajdonnal kapcsolatos joggya-
korlatát, elkészítette az EUB ítéletkereső adat-
bázisát, amely a 2020 márciusától elérhető a 
hivatali honlapon.

At the end of 2019 the Office posted a question-
naire on its website on the review of the Act on 
Design Protection, and the possible directions 
thereof. Legislative work may start in 2020 by 
taking into consideration the observations and 
proposals received within the framework of the 
public consultation.

HIPO assisted the forming of the position of the 
Hungarian Government with the drafting of back-
ground materials in connection with the preliminary 
ruling procedure of the C-354/19 Novartis case 
and the C-237/19 Gömböc case. 

The Office continuously monitors the legal prac-
tice of the Court of Justice of the European Union 
(CJEU) relating to intellectual property, and it put 
together a database for searching the judgments 
of the CJEU, which database has been available 
on the Office’s website since March 2020. 
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A hivatal látja el a közös jogkezelő szervezetek 
felügyeletével és nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat. Ennek keretében az SZTNH gondos-
kodik a közös jogkezelő szervezetek online 
nyilvántartásának vezetéséről, a nyilvántartási 
adatok frissítéséről, valamint a szervezetek köz-
zéteendő dokumentumainak feltöltéséről. Ez a 
hatáskör 2016. július 28-ától kiterjed a független 
jogkezelő szervezetekre, továbbá a reprezentatív 
közös jogkezelési tevékenység engedélyezésére is. 
(A hazai közös jogkezelési rendszerben megjelent 
az első olyan közös jogkezelő szervezet, amely 
nem minősül reprezentatívnak, vagyis nem kép-
visel jelentős számú jogosultat.) A bárki számára 
elérhető, közhiteles nyilvántartásban (http://kjk.
sztnh.gov.hu) 2019 végén a következő egyesüle-
tek, illetve gazdasági társaságok szerepeltek:

The tasks related to the supervision and registra-
tion of collective rights management organisations 
(CMOs) belong to the competence of HIPO. In 
performing these tasks, HIPO provides for the on-
line registration of CMOs, updates the registered 
data, and uploads the documents of the organi-
sations which have to be published. Since 28 July 
2016, this competence extends to independent 
rights management organisations and to the au-
thorisation of the activity of representative CMOs. 
(In the domestic collective rights management 
system, the first CMO has appeared that does not 
qualify as representative, that is, it does not repre-
sent a substantial number of right holders.) At the 
end of 2019 the freely accessible authentic register 
(http://kjk.sztnh.gov.hu) contained the following 
associations and entities:
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Szerzői jogi 
hatósági tevékenység
Copyright-related 
Matters

Közös jogkezelő szervezetek: 
Collective rights management organisations:

Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights

Filmalkotók Magyarországi Digitális Jogkezelő Egyesület 
Film Creators’ Hungarian Digital Rights Society

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület
Bureau for the Protection of Performers’ Rights

Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete 
Hungarian Society for the Protection of Audio-visual Authors’ and Producers’ Rights

Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 
Collecting Society of Hungarian Visual Artists 

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület
Hungarian Record Industry Association

Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 
Hungarian Literary Authors’ Collecting Society 

Magyar Reprográfiai Szövetség 
Hungarian Alliance of Reprographic Rights 

Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete
MASZRE for the Reprographic Rights of Professional Non-fiction, Fiction Authors and Publishers

Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége
Reprographic Association of Newspaper and Periodical Publishers 

Független jogkezelő szervezetek: 
Independent rights management organisations:

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Limited Liability Company

Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Hungary Limited Liability Company

ARTISJUS

DIGITALFILM

EJI

FILMJUS

HUNGART

MAHASZ

MISZJE

RSZ

MASZRE

REPROPRESS

CLOUDCASTING

MPLC
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A jogkezelő szervezetek 13 nyilvántartási eljárást 
kezdeményeztek. Ezek keretében kölcsönös kép-
viseleti szerződéseik megkötését, módosítását, a 
szervezetet képviselő személy megváltozását, illetve 
belső szabályzataik módosítását jelentették be. 

A közös jogkezelés felügyeletének körében évente 
egyszer, a független jogkezelők esetében két-
évente kötelező a hatósági ellenőrzés szabályai 
szerint felügyeleti eljárást indítani, illetve emellett 
szükség szerint indíthatók felügyeleti eljárások. 
Az éves felügyeleti eljárásokat minden évben a 
közös jogkezelő szervezetek éves beszámolóinak 
a benyújtását (június 30.) követően folytatja le a 
hivatal. A felügyelt szervezetek az éves beszá-
moló megküldésére vonatkozó kötelezettségeiket 
teljesítették. Az SZTNH ellátta a közös és független 
jogkezelő szervezetek által fizetendő felügyeleti 
díjjal kapcsolatos ügyintézéssel és a díjak nyilván-
tartásával 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 szervezet 22 díjszabást küldött meg 
a hivatalnak a véleményezési eljárás lefolytatása 
érdekében. Az igazságügyért felelős miniszter 10 
díjszabásról a véleményezési eljárásban kialakult 
végleges formájukban 2019. november 28-án, to-
vábbi 8 díjszabásról pedig 2019. december 19-én 
hozott döntést. A hivatali javaslatnak megfelelően
1 díjszabás elutasításra került, a 17 jóváhagyott
díjszabás közzétételére pedig 2019. december
23-án a Hivatalos Értesítő 2019. évi 68.
számában, további négy díjszabással kapcsolatos
jóváhagyó döntés kihirdetésére a tárgyévet köve-
tően került sor.
 

The CMOs started 13 registration proceedings. 
These proceedings related to mutual representa-
tion contracts of the CMOs and the modifications 
thereof, changes in the person representing those 
organisations and amendments of their internal 
regulations. 

Within the competence of the supervision of 
rights management activities, ordinary supervisory 
proceedings have to be conducted annually, in the 
case of independent rights management organi-
sations every two years, and also if need be.  The 
annual supervisory proceedings are conducted 
every year after the submission (30 June) of the 
annual reports of the CMOs. The supervised or-
ganisations complied with their obligation to send 
their annual reports. HIPO performed the tasks 
related to the administration of the supervisory 
tariffs to be paid by collective and independent 
rights management organisations as well as the 
task of the recording of such tariffs. 

Within the framework of the procedure of ap-
proving the tariffs, by the deadline of 1 Septem-
ber fixed in Act XCIII of 2016 on Collective man-
agement of copyright and related rights, 7 CMOs 
sent 22 tariff schedules to HIPO so that it can 
conduct the opinion procedure. On 28 November 
2019 the Minister of Justice took a decision on 10 
tariff schedules in their final versions developed in 
the opinion procedure, and a further 8 tariff sched-
ules on 19 December 2019. One tariff schedule 
was rejected in conformity with the Office’s po-
posal, and the 17 approved tariff schedules were 
published in the 68th issue of 23 December 2019 
of the Official Bulletin, a further four approved tariff 
schedules were published after the reporting year. 

Since 2006 the works and other subject-matters 
covered by Act LXXXVI of 1999 on Copyright 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, surpassing 900 annually, 
which was typical for the past years. This indi-
cates an increase of the awareness concerning 
the protection of intellectual property. In 2019 
HIPO received 965 requests for registration in the 
voluntary register of works. As of 1 January 2018, 
it is possible to administer proceedings related to 
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2006 óta a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény hatálya alá tartozó műveket és teljesítmé-
nyeket az SZTNH által vezetett önkéntes műnyil-
vántartásba lehet venni. A kérelmek száma a 
kezdetektől folyamatosan növekedett, az elmúlt 
években jellemzően évi 900 feletti szinten maradt. 
Ez a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos 
tudatosság kedvező alakulását jelzi. 2019-ben 965 
önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelmet 
fogadott a hivatal. 2018 elejétől mód van az ön-
kéntes műnyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljá-
rások elektronikus intézésére. 2019-ben 178 ilyen 
kérelem érkezett elektronikus úton. A gazdálkodó 
szervezetek és a jogi képviselők kötelesek elekt-
ronikus úton eljárni. 2018 óta az önkéntes műnyil-
vántartás iratai naponta digitalizálásra kerülnek, 
így az azóta keletkezett iratanyag már elektronikus 
úton is elérhető.

Az árva művek olyan alkotások, amelyek felhasz-
nálása azért ütközik nehézségbe, mert a művek 
jogosultja ismeretlen, vagy ismeretlen helyen 
tartózkodik, és a felhasználó a jogszerű felhaszná-
lásra a szerzőtől nem tud engedélyt kérni. E hely-
zet megoldása érdekében 2012-ben az SZTNH 
hatósági feladatai közé került az árva művek fel-
használásának engedélyezése. 2019 során 3 árva 
mű felhasználásának engedélyezése iránti kérelmet 
terjesztettek elő.

entering works into the voluntary register elec-
tronically. In 2019 178 such requests were filed 
electronically. Economic entities and their repre-
sentatives have to file their submissions electron-
ically. Since 2018 the documents of the voluntary 
register of works have been digitized daily, thus, 
the documents accumulated since then have also 
been available electronically.

Orphan works are creative works the use of 
which presents difficulties, because their right 
holders are unknown or cannot be locsated, 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 2019 HIPO received three 
such requests for authorisation.
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A nemzetközi együttműködést az ESZE-ből 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 szakmai együttműködések 
határozták meg.

Az Európai Szabadalmi Szervezetben az Igaz-
gatótanács ülésein az SZTNH képviseletében a 
jogi és innovációs elnökhelyettes által vezetett és a 
műszaki elnökhelyettes részvételével összeállított 
delegációk működtek közre.

Az Európai Szabadalmi Akadémia (ESZA) Fel-
ügyelő Bizottságának tagi pozíciójából járó fel-
adatokat 2017. évi, hároméves időtartamra szóló 
újraválasztását követően Dr. Németh Gábor jogi és 
innovációs elnökhelyettes látta el.

Az SZTNH munkatársai rendszeresen részt vettek 
az Európai Unió Tanácsának szellemi tulajdo-
nért felelős munkacsoportjában, valamint az 
Európai Bizottság mellett működő bizottságokban, 
szakértői üléseken és egyéb szakmai konferenciá-
kon. A hivatal a szellemi tulajdont érintő kérdések-
ben aktívan közreműködött a magyar álláspontok 
kidolgozásában és képviseletében, amelyek közül 
a legfontosabb dossziék a következők voltak: 
a gyógyszertermékek kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványáról (SPC) szóló európai uniós szabályozás 
módosítása, az Európai Uniónak az eredetmegje-
lölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni 
Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlako-
zása, valamint az európai uniós szerzői jogi reform-
csomag keretében kidolgozott irányelvjavaslatok.

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 inter-
national professional activities conducted within 
the framework of WIPO, by our cooperation with 
EUIPO, as well as by our regional and bilateral IP 
cooperation. 

In the European Patent Organisation, delega-
tions headed by the Vice-President for Innovation 
and Legal Affairs and with the participation of the 
Vice-President for Technical Affairs attended the 
meetings of the Administrative Council. 

Having been appointed member of the Super-
visory Board of the Academy of the European 
Patent Organisation for another three-year term 
in 2017, Vice-President for Innovation and Legal 
Affairs Gábor Németh, continued in 2019 to carry 
out his tasks in that capacity. 

The staff of HIPO regularly participated in the 
meetings of the Working Party on Intellectual 
Property of the Council of the European Union, 
as well as in the committees of the European 
Commission, at expert meetings and other IP 
conferences. The Office actively participated in the 
development and representation of the Hungarian 
positions in IP matters, of which the most impor-
tant dossiers were the following: amendment of 
the EU regulation on the supplementary protection 
certificate (SPC) of medicinal products, acces-
sion of the European Union to the Geneva Act of 
the Lisbon Agreement on Appellations of Origin 
and Geographical Indications, as well as the draft 
directives prepared in the framework of the EU 
copyright reform package. 

The Office regularly participated in the 2019 meet-
ings of the Interdepartmental Committee on 
European Coordination (ICIC). Vice-President for 
Innovation and Legal Affairs Gábor Németh was 
the head of the sub-group on intellectual property 
of ICIC.
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Sikeres nemzetközi 
szakdiplomácia
Successful International 
IP Diplomacy
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A hivatal rendszeresen részt vett az Európai 
 Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) 
elmúlt évben tartott egyeztetésein. Az EKTB 
szellemi tulajdonért felelős szakértői alcsoportjá-
nak vezetője Dr. Németh Gábor jogi és innovációs 
elnökhelyettes volt.

Az EUIPO-val folytatódott és elmélyült az intenzív 
együttműködés. Az SZTNH vezetői részt vettek 
az EUIPO Igazgatótanácsának és Költségvetési 
Bizottságának rendes ülésein, szakértő munkatár-
sai pedig a védjegyjogi és formatervezésiminta-ol-
talmi kapcsolattartó üléseken és számos szakmai 
rendezvényen.

Az SZTNH ellátta Magyarország képviseletét a 
WIPO keretében folyó nemzetközi együttműkö-
désben, közreműködött a világszervezet bizott-
ságaiban, munkacsoportjaiban. A WIPO 2019. 
szeptember 30. és október 9. között rendezett 59. 
közgyűléssorozatán a Pomázi Gyula elnök által 
vezetett delegáció vett részt. Hazánk 2019 októ-
beréig a WIPO Program- és Költségvetési Bizott-
ságának, valamint a Koordinációs Bizottságnak is 
tagja volt.

A WIPO főigazgatója, Francis Gurry a magyar 
külgazdasági és külügyminiszter meghívására 
2019. szeptember 9-10-én Budapestre látogatott. 
A főigazgató részt vett az ITU Telecom World 2019 
konferencián, megbeszélést folytatott a köztársa-
sági elnökkel, a külgazdasági és külügyminiszter-
rel, valamint látogatást tett az SZTNH-ban is. 

Az SZTNH közreműködött a B+ csoport2 speciá-
lis, a nemzetközi szabadalmi anyagi jogi harmoni-
záció előkészítésével foglalkozó alcsoportjának te-
vékenységében3, amelynek 2019. októberi ülésén 
a jogi és innovációs elnökhelyettes vett részt.

The intensive cooperation with EUIPO was contin-
ued and further enhanced. The top management 
of HIPO participated in the ordinary meetings of 
the EUIPO Administrative Board and Budget Com-
mittee, while HIPO experts took part in the liaison 
meetings on trade marks and designs, as well as 
in a number of professional events.

HIPO represented Hungary in the international 
cooperation within the framework of WIPO, 
and participated in the committees and working 
groups of the organisation. A delegation headed 
by President Gyula Pomázi participated at the 59th 
session of the General Assembly of WIPO organ-
ised between 30 September and 9 October 2019. 
Until October 2019 Hungary was a member of the 
WIPO Program and Budget Committee as well as 
of the Coordination Committee.

At the invitation of the Hungarian Minister of 
Foreign Affairs and Trade, WIPO Director General 
Francis Gurry paid a visit to Budapest from 9 to 
10 September 2019. The Director General partici-
pated in the ITU Telecom World 2019 conference, 
held discussions with the President of the Repub-
lic, the Minister of Foreign Affairs and Trade, and 
visited HIPO.

HIPO participated in the activity of the special Sub-
Group2 of Group B+3 dealing with the international 
harmonization of substantive patent law, where 
the Vice-President for Innovation and Legal Affairs 
took part in the 2019 October meeting.

The Budapest-based Visegrad Patent Institute 
(VPI) was established as an intergovernmental 
organisation by the four Visegrad countries, the 
Czech Republic, the Polish Republic, Hungary and 
the Slovak Republic, and started its operation on 
1 July 2016. It performs the duties of an Interna-
tional Searching Authority (ISA) and those of an In-
ternational Preliminary Examining Authority (IPEA). 
Building on the resources of the participating 
countries’ patent authorities, it performs its tasks 
in a cost-effective manner at a high professional 

level. In 2019 the chairmanship of the VPI Admin-
istrative Board was filled by Poland. Hungary was 
represented by Vice-President for Innovation and 
Legal Affairs Gábor Németh and the alternate rep-
resentative was Vice-President for Technical Affairs 
Dóra Virág-Gyetvai. 

Already at the start in 2014, HIPO joined the Glob-
al Patent Prosecution Highway (GPPH) project, 
grouping already 26 national or regional patent of-
fices, with the objective of accelerating the patent 
granting proceedings, of which project the VPI has 
been a full member since January 2018.

The IP pre-diagnosis – enhancing knowledge and 
practice international seminar was co-organised 
by the EPO and HIPO in Budapest on 3 to 4 April 
2019, which focussed on the practice of the IPD 
service to enhance the effectiveness of SMEs.

The aim of the seminar, entitled From idea to com-
mercialization, co-organized by EPO and HIPO in 
Budapest, on 8 October 2019 was to deepen the 
knowledge of obtaining European and international 
protections and of entering the market for SMEs 
and professional representatives.

On 30 October 2019, WIPO and HIPO co-or-
ganised the seminar presenting the international 
patent application system (PCT) and the Madrid 
System of international registration of trademarks.
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A budapesti székhelyű Visegrádi Szabadal-
mi Intézetet a négy visegrádi ország, a Cseh 
 Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyar-
ország és a Szlovák Köztársaság a szabadalmi 
együttműködés körében kormányközi szervezet-
ként hozta létre, amely 2016. július 1-jével kezdte 
meg működését. Nemzetközi kutató hatósági 
(International Search Authority, ISA), valamint 
nemzetközi elővizsgáló hatósági feladatot (Interna-
tional Preliminary Examining Authority, IPEA) lát el. 
A részt vevő országok szabadalmi hatóságainak 
erőforrásaira építve költséghatékonyan és magas 
minőségben végezte feladatait. 2019-ben a VSZI 
Igazgatótanácsának elnöki tisztségét Lengyel-
ország töltötte be, Magyarország képviselője 
 Dr. Németh Gábor jogi és innovációs elnök-
helyettes, helyettes képviselője pedig Gyetvainé 
Virág Dóra műszaki elnökhelyettes volt.

Az SZTNH már az induláskor, 2014-ben csatlako-
zott a jelenleg már 26 nemzeti vagy regionális sza-
badalmi hivatalt tömörítő, a szabadalom megadá-
sára irányuló eljárás gyorsítását célzó Global Patent 
Prosecution Highway (GPPH) projekthez, amelynek  
2018 januárjától a VSZI is teljes jogú tagja.

Az ESZH és az SZTNH szervezésében került sor 
az „IP pre-diagnosis – enhancing knowledge and 
practice” című nemzetközi szeminárium megren-
dezésére Budapesten 2019. április 3-4-én, amely 
a kkv-k hatékonyságának növelését célzó szelle-
mivagyon-diagnózis (IPD) szolgáltatás gyakorlatát 
járta körül.

Az ESZH-val közösen Budapesten 2019. október 
8-án megrendezett „From idea to commercializa-
tion” című szeminárium célja az volt, hogy elmélyít-
se az európai és nemzetközi oltalomszerzési, 
valamint a piacralépési ismereteket a kkv-k és a 
képviselői oldal számára.

A WIPO és az SZTNH 2019. október 30-án közö-
sen szervezte meg a nemzetközi szabadalmi beje-
lentési rendszert (PCT) és a védjegyek nemzetközi 
lajstromozását célzó Madridi Rendszert bemutató 
szemináriumot. 

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.

3 Ausztrália, Kanada, Németország, Dánia, az ESZH, Spanyol-
ország, Magyarország, Japán, Dél-Korea, Egyesült Királyság, 
Amerikai Egyesült Államok

2 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.

3 Members of Group B+: Australia, Canada, Germany, Den-
mark, EPO, Spain, Hungary, Japan, South-Korea, United 
Kingdom, United States of America
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A szellemi tulajdon kérdései iránt érdeklődő szak-
mai partnerek és ügyfelek sokrétű szolgáltatási, 
tudatosságnövelő, tájékoztatási és oktatási prog-
ramokból választhatnak. Kiemelt hivatali célkitűzés 
volt a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismeretek 
terjesztése, az iparjogvédelmi és a szerzői jogi 
kultúra fejlesztése a vállalkozások és a felsőok-
tatási intézmények körében. 

Az SZTNH-nak 16 megyei kereskedelmi és 
iparkamarával és 6 PATLIB-központtal (Debre-
cenben, Miskolcon, Sopronban, Pécsen, Győrben 
és Szegeden) van érvényes, határozatlan idejű 
szerződése szellemi tulajdoni információs pont 
fenntartására. Az infopontok az ügyfeleket ellátják 
aktuális szakmai információkkal, szükség esetén 
összeköttetést biztosítanak a hivatal központi ügy-
félszolgálatával. A vállalkozások szellemi tulajdoni 
tudatosságának növelését célzó tevékenysége 
keretében a hivatal a helyi kereskedelmi és iparka-
marák közreműködésével 2019-ben négy helyszí-
nen – Pécs, Szeged, Veszprém, Szolnok – tartott 
szaktanácsadással egybekötött szemináriumot a 
helyi piaci szereplők számára. 

Az SZTNH az év során aktívan együttműködött a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
(NKFIH) több szakmai programjában. Az első félév 
során részt vett a 25 helyszínen megvalósított 
 Országos Innovációs Fórum konzultáció soro-
zaton. Az ősz folyamán a hivatal képviselői jelen 
voltak a területi innovációs platform (TIP) ren-
dezvénysorozaton, amelynek helyszínei  Miskolc, 
Debrecen, Győr, Pécs, Szeged és Budapest 
voltak. Az  SZTNH 2019. november 28-án aláírta a 
TIP csatlakozási dokumentumot.

Professional partners and customers of HIPO, 
interested in issues of intellectual property, have 
been able to choose from a variety of services 
and programs of awareness raising, information 
provision and education. It was a priority ob-
jective to spread IP knowledge and to develop 
industrial property and copyright culture among 
enterprises and higher education institutions.

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 protection. 
These information points provide updated 
information for clients, and – in the cases they 
deem necessary – contact the central Custom-
er Service of HIPO. In 2019, in the framework 
of its activity aimed at raising IP awareness of 
enterprises, HIPO – in cooperation with the local 
chambers of commerce and industry – organ-
ised seminars combined with expert counselling 
for local market players in four locations: Pécs, 
Szeged, Veszprém and Szolnok.

Last year HIPO actively cooperated with the Nation-
al Research, Development and Innovation Office in 
various professional programmes. During the first 
half-year it participated in the consultation series, 
entitled National Innovation Forum, organised in 
25 locations. In autumn, the representatives of the 
Office were present at the event series, entitled re-
gional innovation platform, the locations of which 
were Miskolc, Debrecen, Győr, Pécs, Szeged and 
Budapest. On 28 November 2019, HIPO joined the 
regional innovation platform.
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Az SZTNH-nak 16 egyetemmel volt érvényben 
levő együttműködési megállapodása, amelyek a 
következők: Budapesti Corvinus Egyetem, Buda-
pesti Metropolitan Egyetem, Debreceni Egyetem, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eszterházy 
Károly Egyetem, Miskolci Egyetem, Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem, Neumann János Egyetem, Nyíregyházi 
Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, 
Pécsi Tudományegyetem, Soproni Egyetem, Sze-
gedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem. 
 A megállapodásokban a hivatal vállalta, hogy részt 
vesz a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismeretek 
oktatásában, igény esetén közreműködik az egye-
temi szellemitulajdon-védelmi belső szabályzatok 
megalkotásában, valamint támogatja az egyetemi 
technológiatranszfer-feladatok megvalósítását. 
2020 kiemelkedő feladata lesz az Egyetemi Inno-
vációs Ökoszisztéma keretében megújítani a 
már fennálló egyetemi keretmegállapodásokat, 
illetve további – a pályázat keretében támogatást 
kapott – felsőoktatási intézményekkel új megál-
lapodásokat kötni.

Az SZTNH együttműködésével 2019-ben 9 egye-
tem 12 karán került sor féléves önálló tantárgy-
ként oktatott szellemi tulajdoni képzésre, 
továbbá 8 egyetemen a szellemi tulajdonra 
vonatkozó ismeretek oktatása integrált vállalko-
zói/műszaki/jogi/társadalom- és/vagy természet-
tudományi ismereteket tartalmazó tantárgyhoz 
kapcsolódva folyt. 

Az SZTNH a felsőoktatási intézmények hallgatói 
részére ismét kiírta az „Ujvári János diplomadíj-pá-
lyázatot”, amelynek célja, hogy a felsőoktatási 
intézmények végzős diákjai feltárják diploma-, 
illetve szakdolgozati témájuk szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos vonatkozásait.

A hivatal által szervezett alap-, közép- és 
felsőfokú iparjogvédelmi, valamint alap- és 
középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a 
különböző szervezetek számára tartott céltanfo-
lyamok a szellemi tulajdonra vonatkozó isme-
retek átadásának és a tudatosságnövelésnek 
fontos hazai fórumai. 

Májusban került sor alapfokú iparjogvédelmi tanfo-
lyamra 22 résztvevővel, vállalkozások, felsőoktatási 
intézmények, hivatali munkatársak részvételével. 
Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam indult már-

HIPO had cooperation agreements in force with 
16 universities, as follows: Budapest Corvinus 
University, Budapest Metropolitan University, 
University of Debrecen, Eötvös Loránd University, 
Eszterházy Károly University, University of Miskolc, 
Moholy-Nagy University of Art and Design, Nation-
al University of Public Service, John von Neumann 
University, University of Nyíregyháza, Óbuda Uni-
versity, University of Pannonia, University of Pécs, 
University of Sopron, University of Szeged, Szent 
István University. In the agreements the Office 
undertook to assist in the teaching of intellectual 
property 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 trans-
fer-related tasks. It will be a major task for 2020 
to renew, in the framework of the University 
Innovation Ecosystem, the existing framework 
agreements with universities, and to conclude 
new agreements with further higher education 
institutions that have already applied for and been 
granted support.

In 2019, HIPO participated in the teaching of 
intellectual property as an independent subject 
of a semester in 12 faculties of 9 universities, 
and at a further 8 universities the teaching of 
intellectual property was integrated into a subject 
offering entrepreneurial/technical/legal/social and/
or scientific knowledge.

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 de-
velop the intellectual property protection aspects 
of their theses or dissertations. 

The basic, intermediate and advanced  level 
industrial 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 May a basic level industrial property course took 
place with 22 participants, representing enter-
prises, higher education institutions and HIPO 
staff. In March an intermediate level IP course 
started with the participation of 26 persons, where 
the final examination took place in May. Besides 

ciusban 26 fő részvételével, a záróvizsgára pedig 
májusban került sor. A képzésen a hivatali kollégák 
mellett vállalkozások, ügyvédi és ügyvivői irodák, 
felsőoktatási intézmények, az MTA munkatársai 
képviseltették magukat. Felsőfokú iparjogvédelmi 
képesítést 27 fő szerzett 2019 első félévében. 
Alapfokú szerzői jogi tanfolyamra áprilisban került 
sor, amelynek végén 26 fő zárta sikeres szak-
vizsgával ezt a képzési formát. A tanfolyamokon 
kiadók, múzeumok, felsőoktatási intézmények, 
könyvtárak, ügyvédi irodák képviseltették magu-
kat, valamint a hivatal munkatársai a Probono kép-
zési rendszerben. Májusban az MTA munkatársai 
vettek részt alapfokú szerzői jogi tanfolyamon, ahol 
20 résztvevő szerzett szakképesítést. Középfokú 
szerzői jogi tanfolyamra szeptember-november 
között került sor 25 fő részvételével. A hallgatók a 
közös jogkezelők, ügyvédi irodák, kiadók, mú-
zeumok, felsőoktatási intézmények munkatársai, 
továbbá a hivatal dolgozói köréből kerültek ki.

A hivatali együttműködésben megvalósított szelle-
mi tulajdonnal kapcsolatos képzések összesített 
óraszáma 632 volt, a képzésben résztvevők 
száma pedig 2155 fő.

A hivatali központi ügyfélszolgálat 2019-ben 
17 717 megkeresést fogadott, ami 11%-kal volt 
több az előző év forgalmánál. A megkeresések 
62%-a telefonon keresztül történt. A telefonos 
megkeresések száma több mint 20%-kal növeke-
dett, a telefonhívások átlagos időtartama 4,7 perc 
volt. A személyesen fogadott ügyfélérdeklődések 
száma ugyan csökkent, de aránya még mindig 
27% volt. A levélben történő megkeresések egyre 
inkább háttérbe szorulnak. Az ügyfélszolgálati 
megkeresések 15%-a angol nyelven történt. 
A legtöbb esetben ezek egy konkrét ügy állására, 
illetve a díjak befizetésének módjára, esedékes-
ségére irányultak. 

Általános tapasztalat, hogy a hivatali ügyfélszolgá-
lathoz forduló ügyfelek általában egyidejűleg több 
szakterület iránt érdeklődnek. Az elmúlt évben sok 
kérdés és visszajelzés érkezett az e-ügyintézéssel 
kapcsolatban. Az információkérések egyharmada 
a védjegyek területére irányult. Az ügyfélszol-
gálati tevékenység fontos területeit képezték még 
az adatbázisokhoz kapcsolódó tájékoztatások, a 
szabadalmi információkérések, továbbá a szerzői 
jogi és jogi területet érintő megkeresések.

the officials of the Office, enterprises, law firms and 
patent attorneys, higher education institutions and 
the Hungarian Academy of Sciences (HAS) were 
represented. In the first half of 2019, 27 persons 
acquired advanced level industrial property certif-
icates. A basic level copyright course took place 
in April, at the end of which 26 persons passed 
their final examination. Staff of publishing houses, 
museums, higher education institutions, librar-
ies and law firms participated at those courses, 
along with the Office’s officials in the framework 
of the Probono further training system. In May the 
officials of the HAS participated in a basic level 
copyright course, where 20 participants obtained 
basic level copyright qualifications. An intermediate 
level copyright course took place from September 
to November with the participation of 25 persons. 
They were staff of CMOs, law firms, publishing 
houses, museums and higher education institu-
tions, as well as of HIPO.

The total number of hours of intellectual prop-
erty education provided in cooperation with HIPO 
amounted to 632, and the number of partici-
pants was 2155.

In 2019 the Office’s central customer service 
received 17 717 queries, which was 11% higher 
than in the previous year. 62% of the queries were 
made by phone. The number of queries by phone 
increased by more than 20% and the average 
length of phone calls was 4.7 minutes.
Although we witnessed a decrease in the queries 
made in person, their proportion was still 27%.
Traditional correspondence by post is fading into 
the background. 15% of the queries at the cus-
tomer service were in English language. Most of 
these queries were related to the current status of 
a given case, or to the different ways or due dates 
of fee payments.

In general, it can be concluded that most of those 
turning to our customer service request informa-
tion in several fields at the same time. Last year 
many questions and feedbacks were received re-
lated to e-administration. One-third of the queries 
aimed at trade mark information. Other impor-
tant fields dealt with by our customer service were 
information on databases, patent information, and 
copyright or legal information.
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A hivatal az ingyenes és térítéses szolgáltatások 
széles választékát kínálja ügyfelei számára, így 
különböző védjegy- és szabadalomkutatási szol-
gáltatásokat, továbbá a szellemivagyon-diagnózis 
szolgáltatást. Az SZTNH előkészítette egy új szol-
gáltatás, az ún. témakutatás 2020 elején történő 
bevezetését. A hivatal feltárja egy adott műszaki 
szakterülethez kapcsolódó publikus információkat, 
amelyek segítséget nyújthatnak annak meghatáro-
zásához, hogy melyek a szakterület még fel nem 
tárt, kutatásra érdemes részterületei, így a meg-
rendelő kijelölheti az új kutatási irányokat.

The Office offers to its clients a wide range of 
 services cost-free or subject to payment, like 
different trade mark and patent search services 
or IPD service. In addition, HIPO also prepared 
the introduction of a new service, the so-called 
subject-matter search, starting from the beginning 
of 2020. On the basis of all information disclosed 
to the public, the Office establishes the state of the 
art for a particular technology area, helping thereby 
to determine sub-areas of the given technology 
area that are still unexplored and worth research-
ing so the client can designate the new directions 
of research.
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Egyetem/University 

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   

Önálló tantárgy/Separate course

M
ás tantárgyak részeként/As part of other courses 

Távoktatás/E-learning

12%
2%
3%

36%

7%
9%

19%
1%

11%

Általános tájékoztatás/General information
Szabadalom/Patents

Formatervezési minta/Designs

Védjegy/Trade marks

Szerzői jog, jog/Copyright law, law

K+F minősítés/R&D qualification

Egyebek/Others

Adatszolgáltatás/Data provision

Használati minta/Utility models

A központi ügyfélszolgálati megkeresések megoszlása
Breakdown of queries received by the central customer service

A központi ügyfélszolgálati megkeresések megoszlása 
Breakdown of queries received by the central customer service

A szellemi tulajdon oktatása az egyetemeken hivatali együttműködés alapján
Courses on intellectual property given in cooperation with HIPO

17 717
megkeresés/queries

62%
Telefonon
By phone

27%
Személyesen

In person

2%
E-mail
E-mail

9%
Faxon, levélben
By fax, by post



Az SZTNH hivatalos lapja, a hatósági publikációkat 
tartalmazó Szabadalmi Közlöny és Védjegyérte-
sítő elektronikus formában, díjmentes hozzáférés-
sel, elektronikus aláírással hitelesítve jelenik meg 
a hivatal honlapján. A kiadvány iránti érdeklődést 
mutatja, hogy 2019 során 157 ezer oldalt töltöttek 
le a felhasználók. 

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle az 
iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdé-
seire vonatkozó elemzéseket, tanulmányokat, 
jogeseteket közlő folyóirat. Tizennegyedik éve 
önálló szakkiadványként jelenik meg kéthavonta. 
Féléves késleltetéssel a hivatali honlapon elektroni-
kus formában open access is hozzáférhető. 

A hivatali honlap (www.sztnh.gov.hu) a szellemi 
tulajdon kérdéseiben kevésbé járatos potenciális 
ügyfeleket és a szakmai felhasználókat egyaránt 
képes megszólítani. Az egyedileg azonosítható 
felhasználók száma 483 ezer volt, akik 1,45 millió 
alkalommal keresték fel a portált, és több mint 
16,9 millió oldalt töltöttek le 2019-ben. A hivatali 
honlapon 76 ezer önálló internetcímmel rendelkező 
állomány található. Ezekből 12 782 a HTML oldal, 
amelynek 86%-a magyar nyelven, 14%-a pedig 
angol nyelven érhető el.

A felhasználók számára a honlapról érhetők el 
olyan hasznos, ingyenes, elektronikus ügyintézési 
és tájékoztatási szolgáltatások, mint az e-ügyinté-
zés, az e-kutatás és az e-nyilvántartás. Ezenkívül 
az ügyfelek használhatják a védjegybejelentések 
fogadására alkalmas TM e-Filing rendszert, az 
elektronikus védjegykutatást biztosító TMView 
rendszert, valamint az Európai Unióban oltalom 
alatt álló formatervezési mintákat tartalmazó adat-
bázist, a DesignView-t.

The official journal of HIPO, the Gazette for 
Patents and Trade Marks, containing our official 
publications, is published online on the website 
of HIPO with free of charge access and certified 
by electronic signature. Its popularity is shown 
by the fact that in 2019 users downloaded 157 
thousand pages.

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

The website of HIPO (www.sztnh.gov.hu) can 
offer valuable information both to potential clients 
who are less well-informed of intellectual property 
matters and to professional users.

The number of individually identifiable visitors was 
483 thousand, who visited the portal on 1.45 
million occasions downloading more than 16.9 
million pages in 2019. On the website there are 
76 thousand files available with individual internet 
links. Out of these 12 782 are HTML pages, 86% 
of them are in Hungarian, 14% are available in 
English.

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

52 53

Sokrétű 
szellemi tulajdoni 
tájékoztatás
Provision of 
Comprehensive 
Information on 
Intellectual Property

7



Az SZTNH vezető szerepet tölt be a hazai 
szellemi tulajdon-védelmi szakmai rendezvények, 
fórumok, ankétok megrendezésében és felkarolá-
sában, valamint a szellemi élet, a szellemi tulajdon 
terén kimagasló teljesítményt felmutató alkotók, 
alkotóközösségek elismerésében. Az elmúlt év 
kiemelkedő eseményei a következők voltak:

A Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor 2019. 
március 13-án a Jedlik Ányos-díj ünnepélyes 
átadására. Jedlik Ányos-díjat kapott:  Frankné 
Dr. Machytka Daisy, partner a Gödölle, Kékes, 
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy 
Irodánál, vegyészmérnök; Dr. Huszthy Péter, az 
MTA Köztestületének tagja, a kémiai tudományok 
kandidátusa; Dr. Sasvári Gabriella, ügyvéd, senior 
partner, elnökségi tag az SBGK Szabadalmi és 
Ügyvivői Irodánál; Sebő Gyula, vállalkozó, feltaláló, 
a Julius-K9 márka alapítója; Dr. Záray Gyula, a 
kémiai tudomány kandidátusa, a kémiai tudomány 
doktora, tanszékvezető egyetemi tanár.

A szellemi tulajdon világnapja budapesti ünnepsé-
ge a Duna Arénában került megrendezésre 2019. 
április 26-án. Az esemény keretében adták át a 
Millenniumi Díjakat. A kitüntetettek 2019-ben: 
a Co&Co Designcommunication, az INNOMED 
 Medical Zrt., a Microsec Zrt. és a MOME EcoLab.

HIPO plays a leading role in the organisation and 
promotion of domestic IP events, fora and con-
ferences 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 a festive 
occasion on 13 March 2019 in the Petőfi Literary 
Museum. The Jedlik Ányos Prize was  awarded  
to: Dr. Daisy Machytka-Frank, Partner at Gödölle, 
Kékes, Mészáros & Szabó Patent and Trademark 
Office, chemical engineer, Péter Huszti DSc, 
member of the public body of the Hungarian 
Academy of Sciences (HAS), candidate in chem-
ical studies, Gabriella Sasvári, attorney-at-law, 
senior partner, member of the board of SBGK 
Attorneys-at-Law and Patent Attorneys, Gyula 
Sebő, entrepreneur, inventor, founder of the 
brand Julis-K9, Gyula Záray DSc, candidate in 
chemical sciences, doctor of chemical sciences, 
professor and head of department.

In Budapest the ceremony of the World Intellectual 
Property Day was organised in the Duna Aréna 
on 26 April 2019. It was on this occasion that the 
Millennium Prizes were awarded. The awar-
dees in 2019 were the following: Co&Co Design-
communication, INNOMED Medical Zrt., Microsec 
Zrt. and MOME EcoLab.

2019. március 28-án került sor a Magyar Innová-
ciós Nagydíjnak az átadására a Parlamentben. 
Az SZTNH innovációs díjában részesült a Teqball 
Kft. a Teq SMART elnevezésű, kis helyigényű 
 multifunkciós sporteszközért. 

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat 
keretein belül került sor 2019. november 5-én 
az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj átadására 
 Veszprémben. Elismerésben részesültek: 
Dr. Hebling János, az MTA levelező tagja, a 
 Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszékének 
egyetemi tanára; Dr. Kemény Lajos, a Szegedi 
Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergoló-
giai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, 
az MTA SZTE Dermatológiai Kutatócsoportjának 
vezetője, az MTA levelező tagja; Dr. Nagy Tibor,  a 
kémiai tudományok kandidátusa; Dr. Vida  Gyula, 
PhD, az MTA ATK MGI tudományos osztály-
vezetője, gabonanemesítő. 

Nagy szakmai érdeklődés övezte az SZTNH, a 
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesü-
let, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és a 
Magyar Jogász Egylet szakmai ankétját, amelyet 
2019. november 25-én szerveztek a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálybalépésének 
20. évfordulója alkalmából a Budapesti Ügyvédi 
Kamara székházában.

On 28 March 2019, the Hungarian Grand Prize 
for Innovation was presented in the Parliament. 
The innovation prize of HIPO was awarded to Te-
qball Kft. in recognition of Teq SMART, a multifunc-
tional sports equipment requiring small space.
 
As one of the events of the Celebration of Hun-
garian Science, the Academy Patent Prize was 
presented in Veszprém on 5 November 2019. The 
prize-winners were: János Hebling DSc, associate 
member of HAS, professor of the Traumatology 
Faculty of Semmelweis University; Lajos Kemény 
DSc, senior lecturer of the Dermatology and Aller-
gology Clinics of the University of Szeged, leader 
of the Dermatology Research Group of MTA-
SZTE, associate member of HAS; Tibor Nagy DSc, 
candidate in chemical sciences; Gyula Vida PhD, 
senior research associate,  head of department 
in the Agricultural Institute, Centre for Agricultural 
Research of HAS, cereal breeder.

Great professional interest was shown towards 
the academic conference, co-organised by 
HIPO,  the Hungarian Association for Indus-
trial Property and Copyright, the Hungarian 
 Copyright Forum Association and the Hungarian 
Lawyers Association, which was held at the 
 headquarters of the Budapest Bar Association, 
on the occasion of the 20th anniversary of the 
entry into force of Act LXXVI of 1999 on copy-
right, on 25 November 2019.  
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Az SZTNH honlapjának látogatottsága
Visits to HIPO’s website

483 ezer/thousand
felhasználó/users

1,45 millió/million
alkalommal/occasions

16,9 millió/million
oldalt töltött le/pages downloaded

4648 gigabyte
adatot töltött le/data downloaded
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Informatika

A hivatal informatikai rendszere 2019-ben is ered-
ményesen biztosította a hatósági és a szolgáltatási 
tevékenységhez szükséges informatikai-számítás-
technikai hátteret, valamint teljesítette az elekt-
ronikus ügyintézéssel, továbbá az információbiz-
tonsággal kapcsolatban a közigazgatási szervek 
számára előírt feladatokat.

Az informatikai terület által elvégzett főbb feladatok 
közül kiemelkednek azok az informatikai fejleszté-
sek, amelyek a védjegyekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2015/2436 irány-
elv rendelkezéseinek hazai átültetésével kapcso-
latban, illetve a védjegyekről és a földrajzi árujelzők 
oltalmáról szóló 1997. évi törvény 2019-ben 
hatályba lépett módosításával váltak szükségessé. 
Ezek a fejlesztések lehetővé tették az új típusú 
védjegyek (hang, mozgás, multimédia, hologram 
bejelentések) befogadását és feldolgozását. 

A hivatalban újraindult a nemzetközi együttmű-
ködés alapján végzett CPC (Cooperative Patent 
Classification) adatszolgáltatás az ESZH felé, 
elindításra került az EUIPO működtetésében meg-
valósuló Image Search adatfeltöltéséhez szüksé-
ges hivatali szolgáltatás. A TMView, DesignView 
adatszolgáltatások kapcsán feldolgozásra kerültek 
a védjegyek szenioritási adatai, valamint megvaló-
sult a Nizzai Osztályozás adatainak az EUIPO felé 
történő szolgáltatására irányuló fejlesztés. Üzembe 
állt a védjegyek árujegyzékének angolra fordítását 
támogató ÁRFOR rendszer.

Gazdálkodás

Az SZTNH működésének fedezetére használja fel 
saját bevételeit, amelyek miniszteri rendeletben 
meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási, 
fenntartási és megújítási díjakból, a hivatalt megil-
lető nemzetközi eljárási díjakból és egyezményala-
pú bevételekből, továbbá a szolgáltatások ellenér-
tékéből, valamint egyéb bevételekből állnak. 

A hivatal működéséhez 2019-ben 3758,6 mil-
lió Ft eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, 
amelynek forrását csaknem kizárólag az intéz-
ményi bevételek adták. A tervezett előirányzattal 
szemben a hivatal összes költségvetési bevételei 

Information technology

In 2019 the IT system of HIPO effectively pro-
vided 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.

Among the main tasks performed by the IT staff 
we could highlight those information technology 
developments that became necessary in relation 
to the transposition of Directive (EU) 2015/2436 
of the European Parliament and of the Council of 
16 December 2015 to approximate the laws of 
the Member States relating to trade marks, and 
those in relation to the 2019 entry into force of the 
amendment of Act XI of 1997 on the Protection 
of Trade Marks and Geographical Indications. 
These developments made it possible to receive 
and process the new types of trade marks (sound, 
movement, multimedia, hologram applications).

HIPO re-started the CPC (Cooperative Patent 
Classification) data provision to the EPO per-
formed on the basis of international cooperation 
and started the office service necessary for the 
data upload for Image Search operated by EUIPO. 
In relation to the TMView and DesignView data 
provision, the seniority data of trade marks were 
processed, and the Office implemented a devel-
opment aiming at the provision of the Nice Clas-
sification’s data to the EUIPO. The ÁFOR system 
became operational to support the English lan-
guage  translation of the list of goods and services 
of trade marks.

Financial management

The operational expenditures of HIPO are cov-
ered by its own income that originates from 
administrative service, maintenance and renewal 
fees regulated in ministerial decrees, from reve-
nues due for international proceedings, revenues 
based on agreements, from consideration paid 
for services performed by the Office, as well as 
from other revenues.  

Hatékony 
hivatalműködtetés
Efficient Management8
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4303,3 millió Ft-ban teljesültek, amelyből 4086,8 
millió Ft-ot (95%) a közhatalmi tevékenység díj-
bevételei tették ki.

Az SZTNH költségszerkezete évek óta változatlan. 
Az előzetes adatok szerint az ún. működési kiadá-
sok túlnyomó részét, 50,3%-át a személyi jutta-
tások és járulékaik képezték 2019-ben, továbbá 
31,4% volt a folyó (dologi) kiadások, 5,8% pedig 
az egyéb működési kiadások aránya.

A közhatalmi bevételek döntő hányadát (75,2%) 
a szabadalmi, valamint (19,9%) a védjegyoltalmi 
hatósági (igazgatási és szolgáltatási) bevételek 
adták. A szabadalmi hatósági díjbevételek mintegy 
87,5%-a külföldi székhelyű jogosultak által teljesí-
tett díjfizetésekből (a hazánkra hatályosított európai 
szabadalmakkal kapcsolatos eljárási és fenntartási 
díjak, nemzetközi szabadalmi eljárási díjak, nemze-
ti úton megadott szabadalmak után a külföldi jogo-
sultak által fizetett fenntartási díjak) származott. 

Humánerőforrás

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 
1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat 2. pontja ér-
telmében a miniszterek irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó szerveknél kötelező létszámcsökken-
tést kellett végrehajtani, amelynek eredményeként 
az egyes szervek álláshelyeinek száma 2019. 
január 1-jétől nem haladhatja meg a kormány által 
meghatározott álláshelyek számát. Erre tekintettel 
az innovációs és technológiai miniszter által az 
SZTNH engedélyezett létszáma 2019. január 1. 
napjától 179 álláshelyben került meghatározásra, 
ami 2019 folyamán 10 központosított álláshely 
engedélyezésével bővült. A 2019-re engedélyezett 
179+10 álláshely az előző évi 234 fős létszámhoz 
viszonyítva több mint 19%-os létszámcsökkenést 
jelentett. Ez a körülmény a hivatali hatáskörök és 
feladatkörök változatlanul hagyása mellett jelen-
tősen megnehezítette a működést. Az előírt lét-
számcsökkentés végrehajtása 2019-re áthúzódott.

2019. január 1-jén lépett hatályba a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.), 
amely teljesen új alapokra helyezte a kormányzati 
szolgálati jogviszonyt. Fontos feladatot jelentett 
a hivatal vezetése számára a Kit. alapján előírt 
besorolási fokozatoknak és az illetményeknek a 
meghatározása a teljes kormánytisztviselői állo-
mányra vonatkozóan.

A hivatal szakmailag jól felkészült, magasan 
kvalifikált, nemzetközi szakmai tapasztalatokkal 
rendelkező, több nyelvet jól beszélő állomány-
nyal rendelkezik. Az SZTNH-ban a 2018-2021-es 
továbbképzési időszakban a közszolgálati tisztvi-
selők továbbképzési kötelezettségei közszolgálati, 
valamint belső továbbképzési programokkal voltak 
teljesíthetők. A hivatali munkatársak részére az 
ún. Probono közigazgatási továbbképzési rend-
szerben akkreditált képzésként választható volt a 
sok munkakör esetében a feladatok ellátásához 
kötelezően elvégzendő alap-, közép- és felsőfokú 
iparjogvédelmi tanfolyam, valamint az alap- és kö-
zépfokú szerzői jogi tanfolyam, továbbá az integri-
tás belső képzés.

75,2%

0,3%

0,8%

19,9%

0,7%

0,3%

0,1%

2,7%

Szabadalmi díjbevételek/Patent revenues

Növényfajta-oltalmi díjbevételek /Plant variety protection revenues

Kiegészítő oltalmi díjbevételek /SPC revenues

Védjegyoltalmi díjbevételek/Trade mark revenues

Használatiminta-oltalmi díjbevételek/Utility model revenues

Formatervezésiminta-oltalmi díjbevételek/Design revenues

K+F minősítési hatósági bevételek/R&D qualification revenues

Szerzői jogi bevételek/Copyright revenues

 

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

In 2019, for the operation of HIPO, HUF 3758.6 
million were available as original estimate of 
expenditure, the source of which was almost 
exclusively provided by institutional revenues. 
Contrary to the estimates, the Office’s total budget 
revenues were HUF 4303.3 million, out of which 
HUF 4086.8 million (95%) were administrative fee 
revenues.  

HIPO’s expenditure structure has not changed for 
years. According to preliminary data, in 2019 most 
of its operational expenditures, 50.3%, covered 
personnel costs and contributions, 31.4% covered 
current (goods) expenditures, and 5.8% covered 
other operational expenditures.

The largest proportion of administrative fee rev-
enues came from patent (75.2%) and trade mark 
(19.9%) administration revenues. Approximately 
87.5% of the patent procedural and renewal rev-
enues originated from fee payments (procedural 
and maintenance fees for European patents validat-
ed in Hungary, international patent procedural fees, 
maintenance fees paid by foreign right holders for 
patents granted via the national route) effected by 
right holders who have their seat abroad.

Human resources

Pursuant to point 2 of Government Decree 
1535/2018 (X. 29.) on reducing the size of the 
Government workforce, a mandatory workforce re-
duction had to be carried out in the organs under 
the direction or supervision of ministers, as a result 
of which from 1 January 2019 the number of po-
sitions of the organs concerned must not exceed 
the number stipulated by the Government. With 
regard to the before-mentioned, the staff number 
of HIPO permitted by the minister for innovation 
and technology from 1 January 2019 has been 
179 staff positions, which was extended by 10 
persons authorised to the debit of the central-
ised pool of staff positions in 2019. The 179 
+ 10 staff positions permitted for 2019 is a 19% 
reduction of workforce as compared to the staff 
number of 234 persons in the previous year. This 
circumstance made the operation of the Office 
considerably more difficult, while its competences 
and tasks remained unchanged. The implemen-
tation of the prescribed workforce reduction was 
partly deferred to 2019. 

Act CXXV of 2018 on government administration 
(Kit.) entered into force on 1 January 2019, putting 
the government service legal relationship on an 
entirely new footing. It entailed an important task 
for the top management of HIPO, who had to de-
termine the grades and salaries  stipulated by the 
Kit. for the whole staff of govern ment officials.

HIPO has a professional, well-prepared and highly 
qualified staff, who have a good command of sev-
eral languages and have international experience. 
In the period between 2018 and 2021, the further 
training obligations of HIPO’s government officials 
could be performed by public service courses as 
well as by internal further training courses. For the 
officials of HIPO, in the Probono public adminis-
tration further training system there was an option 
to choose, as an accredited training, the basic, 
intermediate or advanced level industrial property 
law course, the basic or intermediate level copy-
right course or the internal course on integrity, all 
of which are mandatory requirements for numer-
ous positions.



Several bodies operate alongside HIPO, and the 
Office 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) assists the 
strengthening of the competitiveness of the Hun-
garian national economy with the tools of the de-
sign culture and design ecosystem. Since March 
2019 the presidential tasks of the HDC have been 
performed by the new President of HIPO, Gyula 
Pomázi.

During the fifteen years of its existence, the Design 
Week Budapest has earned international rec-
ognition. The buzzword of the ten-day festival, 
organised from 4 to 13 October 2019 for the 16th 
time, was Flow. The guests of honour were the 
Baltic states – the Republic of Estonia, the Re-
public of Latvia and the Republic of Lithuania. The 
programmes were grouped around the desig-
nated topic and the programmes of the guest of 
honour countries. In Budapest as many as 150 
events were held, while in the partner towns (Eger, 
Debrecen, Győr, Pécs, Sopron, Szentendre and 
Veszprém) a further hundred events took place.

HDC administers the long-standing Hungarian 
Design Award, the Design Management Award 
and the Moholy-Nagy László  Design Scholarship 
Programme. At the Hungarian  Design Award com-
petition, which was announced for the 40th time, 
11 works won in four categories – product, de-
sign, visual communication and  student work. The 
exhibition Innovative by  Design, which honoured 
the 40th anniversary of the award, was complied 
of the award-winning works of the past five years, 
and it was exhibited in Vienna at the Designforum 
and during the Design Week Győr festival.  
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9. Testületek
9. Bodies

Az SZTNH mellett több testület is működik, ame-
lyek munkájában a hivatal meghatározó szerepet 
vállal. Ezek közül kiemelhető a Magyar Formater-
vezési Tanács, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, 
a Szerzői Jogi Szakértő Testület és az Iparjogvé-
delmi Szakértő Testület tevékenysége.

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) a design-
kultúra és designökoszisztéma eszközeivel segíti a 
magyar nemzetgazdaság versenyképességének az 
erősítését. Az MFT elnöki feladatait 2019 márciu-
sától az SZTNH újonnan kinevezett elnöke, Pomázi 
Gyula látja el.

Fennállásának másfél évtizede alatt a Design Hét 
Budapest nemzetközileg elismert rendezvénnyé 
vált. A 2019. október 4-13. között 16. alkalom-
mal megrendezett, 10 napig tartó fesztivál a flow 
hívószó mentén került megrendezésre. A díszven-
dégek a balti országok – az Észt Köztársaság, a 
Lett Köztársaság és a Litván Köztársaság – voltak. 
A programok a megjelölt téma és a díszvendég-or-
szágok programjai köré csoportosultak. Buda-
pesten mintegy százötven, a partnervárosokban 
(Egerben, Debrecenben, Győrben, Pécsett, Sop-
ronban, Szentendrén és Veszprémben) további 
száz esemény került megrendezésre. 

Az MFT a felelős kezelője a nagy múltú Magyar 
Formatervezési Díjnak, a Design Management 
Díjnak és a Moholy-Nagy László Formatervezési 
Ösztöndíjprogramnak. A 40. alkalommal meghir-
detett Magyar Formatervezési Díj pályázaton 11 
alkotás nyert négy kategóriában – termék, terv, vi-
zuális kommunikáció és diákmunka. A díj 40 éves 
fennállása előtt tisztelgett az Innovative by Design 
címmel megrendezett, az utolsó öt évben díjazott 
alkotásokból összeállított kiállítás, amely Bécsben 
a Designforum-on, valamint a Design Hét Győr 
fesztivál keretében volt megtekinthető. 

A több mint egy évtizede alapított, a design 
stratégiai szerepének tudatosítását célzó Design 
Management Díjat a kortárs nyomdaipar élvona-
lában levő Varga-Flexo Kft., a Herendi Porcelán-
manufaktúra Zrt. különdíját pedig a gyapjúfilc 
feldolgozásával foglalkozó Multifelt Factory Kft. 
kapta. Elismerő oklevélben részesült a Pataki Tiles 
Kft., a Maform Kft., a TEQBALL Kft. és a Szőnyeg-
tervezők Társasága.

9
Testületek
Bodies
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A fiatal tervezők szakmai fejlődését a 
 Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj-
program segíti. A pályázók közül 8 fiatal alkotó 
kapott lehetőséget arra, hogy innovatív ötleteit 
megvalósítsa.

Ismét elkészült a fiatal tervezők vállalkozásalapí-
tását 2007 óta segítő, naprakész ismeretekkel 
szolgáló Start Up Guide elektronikus kiadvány. A 
Budapest Design Map 7. alkalommal jelent meg és 
mintegy 150 budapesti designhelyszínt tartalmaz.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület a hamis 
és jogsértő termékek kínálatának csökkentése, 
a jogérvényesítés hatékonyságának növelése, 
a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések 
mérséklése érdekében szabályozási javaslatokat 
dolgoz ki, tudatosságnövelő rendezvényeket, 
tájékoztató kampányokat szervez, valamint felmé-
réseket végez. A HENT együttműködést alakított 
ki a hamisítás elleni fellépésben érdekelt hazai és 
nemzetközi szervezetekkel, továbbá aktívan részt 
vesz az EUIPO által működtetett Szellemi Tulajdo-
ni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontjának 
(Observatory) programjaiban is.

A HENT gyógyszerhamisítás elleni tevékenysé-
gének eredménye, hogy új gyógyszerbiztonsági 
elemmel egészültek ki a hazai patikákban elérhe-
tő vényköteles gyógyszerek 2019. február 9-étől. 
A Hamisítás elleni világnap alkalmából 2019. 
június 6-án tette közzé a testület és az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet a gyógyszerhamisítással, illegális gyógy-
szer-kereskedelemmel kapcsolatban végzett 
felmérését. Ezen túlmenően a Magyar Növényvé-
delmi Szövetség és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal közreműködésével két kutatást 
is végzett a növényvédő szerek eredetiségével 
kapcsolatos ismeretekről. A felmérés szerint a 
magyar fogyasztók 60%-a még nem is hallott a 
hamisított növényvédő szerekről. A gazdákkal ké-
szített kutatás szerint pedig a hazánkban forga-
lomba kerülő növényvédő szerek közel egyötöde 
lehet hamisított vagy illegális eredetű.

A HENT 2019-ben is elvégezte a Tárkival közös 
kutatását a lakosság hamisítással kapcsolatos 
attitűdjeiről. A felmérés szerint a válaszadók 12%-a 
vásárolt az elmúlt egy évben valamilyen hamis 
terméket, ami a korábbi trendek alapján rekord-
alacsonynak számít. A megkérdezettek több mint 

The Design Management Award, founded more 
than a decade ago to raise awareness of the 
strategic role of design, was presented to the 
 Varga-Flexo Kft. in the lead of contemporary 
printing industry, while the special prize of the 
Herend Porcelain Manufactory was awarded to 
Multifelt Factory Kft. dealing with the processing 
of wool-felt. A certificate of merit was presented 
to the  Pataki Tiles Kft., Maform Kft., TEQBALL 
Kft. and the Contemporary Rug Designers Asso-
ciation.

The Moholy-Nagy László Design Scholarship 
 Programme was set up to support the profes-
sional development of young designers. From 
among the applicants 8 young designers got the 
opportunity to implement their innovative profes-
sional ideas.

The electronic ‘Start Up Guide’, which has assist-
ed the establishment of young designers’ enter-
prises since 2007 providing them with up-to-date 
information, was compiled again. The Budapest 
Design Map was issued for the 7th time and 
contains as many as 150 design locations in 
Budapest.

In order to reduce the supply of counterfeit and 
pirated products, to enhance the effectiveness 
of enforcement in the fight against counterfeiting 
and to mitigate the infringement of IP rights, the 
National Board Against Counterfeiting (NBAC) 
draws up proposals for regulation, organises 
events and information campaigns for awareness 
raising and conducts surveys. The NBAC has 
brought about cooperation with domestic and 
international stakeholders, and actively participates 
in the programs of the European Observatory 
on Infringements of Intellectual Property Rights 
 (Observatory) operated by the EUIPO.

The NBAC’s activity against counterfeit medicines 
led to the result that prescription-only medicines 
available at domestic pharmacies have been 
complemented with a new drug-safety element 
since 9 February 2019. On the occasion of the 
World Anti-Counterfeiting Day, on 6 June 2019, 
the NBAC and the National Institute of Pharmacy 
and Nutrition co-published a survey conducted on 
counterfeit medicines and the illicit trade thereof. 
In addition, in cooperation with the Hungarian 
Crop Protection Association and the National Food 

négyötöde (81%) egyáltalán nem is vásárolna 
hamis terméket, ami 2%-kal alacsonyabb az előző 
évi válaszoknál.

Fontos eredmény volt a Hungaroteka portál elindí-
tása, amelynek célja az EUIPO Agorateka oldalá-
hoz csatlakozva a fogyasztók segítése a jogszerű 
tartalmakat kínáló weboldalak elérésében.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szerzői jogi 
jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekről ad 
szakvéleményt a bíróságok és más hatóságok 
megkeresésére, illetve peren kívül vagy a pert 
megelőzően kérhetik fel a megbízók szakvélemény 
készítésére. 2019-ben 33 szakvélemény iránti 
felkérés, kirendelés, valamint 3 kiegészítő szakvé-
lemény adása iránti felkérés érkezett a testülethez. 
Az év folyamán 32 szakértői vélemény készült el.

Az iparjogvédelmi jogvitás ügyekben felmerülő 
szakkérdésekben az Iparjogvédelmi Szakértő 
Testület jár el a bíróságok és más hatóságok 
megkeresése, valamint ügyfelek megbízása alap-
ján. Összesen 16 megkeresés, illetve megbízás 
érkezett a testülethez 2019-ben. A megkeresések, 
illetve a megbízások tárgya tekintetében – azok 
gyakorisága alapján – a szabadalmi oltalom terje-
delmével, illetve a know-how védelmével kapcso-
latos kérdések emelkedtek ki.

Chain Safety Office it conducted two surveys on 
whether farmers are aware of the possibility that 
pesticides might be counterfeit. According to the 
survey, 60% of the Hungarian customers have not 
even heard of counterfeit pesticides.  According to 
a survey conducted among farmers, as much as 
one-fifth of the pesticides placed on the Hungarian 
market may be counterfeit or of illegal origin.

In 2019, the NBAC, jointly with Tárki, repeated its 
annual survey on the population’s attitude towards 
counterfeiting and piracy. According to the survey, 
12% of the respondents had bought some coun-
terfeit product in the previous year, which – com-
pared to the earlier trends – means a record low 
level. More than four-fifth of the interviewees (81%) 
would never buy any counterfeit products, which is 
a 2% decrease over the last year.

It was an important achievement to launch the 
Hungaroteka portal, joining EUIPO’s Agorateka 
website, with the objective to assist consumers in 
accessing websites offering lawful contents.  

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 2019, the Council 
received 33 requests or appointments for giving 
expert opinion and 3 requests for supplementary 
expert opinion. During the year 32 expert opin-
ions 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. 2019, the Body received 16 requests or 
assignments. With regard to the subject matter of 
the requests or assignments the most frequently 
asked questions related to the extent of patent 
protection and know-how protection. 
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