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HAZÁNKBAN HATÁLYOS OLTALMAK 
 

A Magyarországon hatályos oltalmakra a hazai szervezeteknek, vállalko- 

zásoknak, egyéneknek gazdálkodási és K+F tevékenységük során figye- 

lemmel kell lenniük. A hazánkban hatályos szabadalmak száma 2018. 

december végén 28 677 volt, 9%-kal több az előző évinél (26 225). 

A Magyarországon hatályosított európai szabadalmak száma az előző 

évi 23 041-ről 26 092-re növekedett, ami 13%-os emelkedést jelent. 

A nemzeti úton megadott hatályos szabadalmi oltalmak száma 2585 volt, 

599-cel kevesebb az előző év végén mértnél. 

 
A hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az előző évekhez hasonló 

nagyságrendű volt (54 787). A hazánkban hatályos nemzetközi (az 

ún. madridi rendszeren keresztül lajstromozott) védjegyek állománya 

meghaladta a 87 ezret. Az Európai Unió 28 tagországára kiterjedően 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECTIONS VALID IN HUNGARY 
 

In the course of their economic and R&D activities, 

organisations, enterprises and individuals established 

in Hungary have to take into account valid protections 

in Hungary. There were 28 677 valid patents at the 

end of December 2018, which is a 9% increase over 

the previous year (26 225). The number of validated 

European patents grew from 23 041 in 2017 to 26 

092 in 2018, which represents an increase of 13%. 

The number of valid patents granted via the national 

route was 2585, which is 599 less than the number 

recorded at the end of last year. 

 
 

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

 
 

lajstromozott európai uniós védjegyek száma az 

adatbázis-lekérdezések szerint 1 millió feletti. A több 

országra védjegyoltalmat szerezni kívánó külföldi beje- 

lentők növekvő számban választják az EU teljes területére 

oltalmat biztosító európai uniós védjegyrendszert. 

 
A hatályos nemzeti használati minták száma az 

előző évivel közel azonos volt, a nemzeti forma- 

tervezésiminta-oltalmak száma 5%-kal csökkent. 

Az év végén hazánkban 847 nemzeti használatiminta- 

oltalom és 3558 nemzeti formatervezési minta volt 

hatályban. Az év végén a Magyarországon is hatályos 

közösségi (európai uniós) formatervezési minták 

száma az adatbázisokból végzett számítások szerint 

750 ezerre volt tehető. 

 

SZABADALMI HATÓSÁGI 

TEVÉKENYSÉG 

 
A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent 

Cooperation Treaty, PCT) keretében a világ csaknem 

bármely országára kiterjedően indítható – egyetlen 

bejelentés benyújtásával – szabadalmi bejelentés. 

A nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések száma 

évről évre emelkedik. 2018-ban több mint 253 ezer 

ilyen bejelentést regisztrált a Szellemi Tulajdon Világ- 

szervezete (World Intellectual Property Organization, 

WIPO), ami 3,9%-os növekedést jelentett a 2017. 

évihez viszonyítva. Ezeknek csak csekély hányada 

eredményez az eljárás későbbi szakaszában Magyar- 

ország területére is kiterjedő oltalmat. 

 
Európai szabadalom megszerzésére az Európai 

Szabadalmi Egyezmény (ESZE, European Patent 

Convention) alapján 38 szerződő tagállamban nyílik 

lehetőség. Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH, 

European Patent Office) által megadott európai szaba- 

dalmak száma 2017-ben meghaladta a 105 ezret, 2018- 

ban pedig 127 625 volt, tehát 21%-kal növekedett. 

 
A magyar jogosultak által benyújtott európai 

szabadalmi bejelentések száma az előző évihez 

képest 26,3%-kal (95-ről 120-ra) nőtt, ami 

mindenképpen pozitív fejleménynek tekinthető, hiszen 

a hazai bejelentői aktivitásnak az egyik legfontosabb 

viszonylatban történő emelkedését jelenti. Az elmúlt 

tíz év viszonylatában a 2018. évi volt a legmagasabb 

ilyen bejelentésszám. 

 
A magyar gazdaság iránti növekvő külföldi érdeklődés 

is kifejeződik abban, hogy az előző évhez képest közel 

9%-kal, 4801-ről 5225-re növekedett az ESZH által 

megadott európai szabadalmak magyarországi hatályo- 

sítása iránti kérelmek száma. A hatályosítási eljárások 

keretében 2018-ban összesen 5383 európai szabada- 

lom hatályosítására került sor, azaz a hatályosítással 

záruló ügyek mennyisége az előző évi 5211-hez képest 

3%-os növekedést mutatott. 

 
 

The number of valid national trade marks remained at the level of the 

previous years (it amounted to 54 787). The number of international 

trade marks (under the Madrid System) in Hungary exceeded 87 

thousand. According to database searches the number of European 

Union trade marks registered for the 28 Member States of the Euro- 

pean Union exceeded 1 million. Foreign applicants who wish to obtain 

protection covering several countries are opting in increasing numbers 

for the European Union trade mark system, which ensures protection for 

the whole territory of the EU. 

 
The number of valid national utility model protections was approx- 

imately the same as in the previous year, while the number of design 

protections decreased by 5%. At the end of the year, there were 847 

valid national utility model protections and 3558 valid national design 

protections in our country. According to calculations using the databases, 

the number of Community design protections, valid also in Hungary, was 

approximately 750 thousand at the end of the year. 

 
 

ADMINISTRATION IN PATENT MATTERS 
 

Under the Patent Cooperation Treaty (PCT) patent applications may 

be filed – by way of one single application – with effect for almost 

any country in the world. The number of international patent (PCT) 

applications increases from year to year. In 2018 the World Intellectual 

Property Organization (WIPO) registered more than 253 thousand PCT 

applications, which is an increase of 3.9% over the previous year. 

However, only an insignificant precentage of these applications result, 

at a later phase of the proceedings, in protection extending also to the 

territory of Hungary. 

 
European patents can be obtained under the European Patent Conven- 

tion (EPC) in 38 Contracting States. In 2017, the number of European pat- 

ents granted by the European Patent Office (EPO) exceeded 105 thousand 

and in 2018 it was 127 625, so we can see an increase of 21%. 

 
Compared to 2017, the number of European patent applications 

filed by Hungarian applicants increased by 26.3% from 95 to 

120, which is by all means a positive development, since this is one of 

the most important indicators of domestic patent application activity. 

Considering the numbers of the past ten years, the one of 2018 shows 

the highest number of applications. 

 
The fact that in 2018 the number of requests for validation in Hungary 

of European patents granted by the EPO increased by 9%, from 4801 

to 5225, shows that there is a growing interest outside Hungary in our 

economy. In 2018, 5383 European patents were validated, which means 

that the number of such cases increased by 3% compared to 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
 
 
 

 

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések 

tartalmazzák egyfelől a hazai eredetű szabadalmi 

bejelentéseket, másfelől az SZTNH-hoz közvetlenül 

benyújtott külföldi bejelentéseket, valamint a nemzeti 

szakaszba lépett PCT-bejelentéseket. A nemzeti úton 

benyújtott szabadalmi bejelentések száma 2018-ban 

443 volt. Ezek 92%-a, azaz 407 bejelentés származott 

hazai székhelyű, illetve lakóhelyű ügyfelektől. A nemzeti 

úton benyújtott szabadalmi bejelentések 42%-a ún. 

egyéni (magánszemélyek által benyújtott), 58%-a pedig 

ún. intézményi (jogi személyek által tett) bejelentés volt. 

A hazai (magyar) eredetű bejelentések esetében az 

egyéni bejelentők aránya ennél magasabb volt: 62%. A 

magyar intézményi bejelentők részaránya ugyanakkor 

7%-kal, 31%-ról 38%-ra emelkedett. 

 
 
 
 

Patent applications filed via the national route contain, on the one hand, 

patent applications of domestic origin, and, on the other hand, foreign 

applications filed directly with HIPO, as well as international patent (PCT) 

applications which entered the national phase. The number of patent ap- 

plications filed via the national route in 2018 was 443, out of which 407 

applications (92%) were filed by clients having their seat or domicile in 

Hungary. Of domestic patent applications 42% were filed by individuals 

and 58% by entities (legal persons). In the case of domestic (Hungarian) 

applicants the proportion of individual applicants was higher, 62%. At the 

same time, the proportion of Hungarian entities which filed applications 

increased by 7%, from 31 to 38%. 

 
 

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

 
 
 
 
 

 

Hazai eredetű bejelentések 

Patent applications of domestic origin 

Külföldi eredetű bejelentések 

Patent applications of foreign origin 

Egyéni bejelentő 

Patent applications filed by individuals 

Intézményi bejelentő 

Patent applications filed by entities 

 

 

Szabadalmi területen a nemzeti úton indított eljárások 

keretében 756 ügy fejeződött be. Tovább csökkent 

a függő (folyamatban levő) szabadalmi ügyállo- 

mány. 2018 végén a nemzeti úton indított eljárásokban 

17%-kal kevesebb, azaz 1049 szabadalmi ügy volt 

folyamatban, mint egy évvel korábban. Az eljárások 

21%-a (156 ügy) zárult a szabadalom megadásával, 

azaz a bejelentéseknek csak egy kisebb része bizonyult 

szabadalomképesnek. A befejezett nemzeti szabadal- 

mi ügyek 5%-a elutasítással, 34%-a visszavonással, 

29%-a lemondással, 11%-a a díjfizetés hiánya miatti 

megszűnéssel fejeződött be. 

 

Nemzeti szabadalmi  hatósági  eljárások adatai 
Data of national patent proceedings 

In the field of patents 756 patent cases started via the national route 

were concluded in 2018. The backlog of pending patent cases was 

further reduced. At the end of 2018, as to proceedings started via 

the national route, 17% fewer patent proceedings (1049 cases) were 

pending than during the previous year. About 21% of national patent 

proceedings (156 cases) resulted in the granting of a patent, i.e. only 

a smaller proportion of those applications proved to be patentable. Of 

the concluded patent proceedings 5% terminated by refusal, 34% by 

withdrawal, 29% by surrender and 11% were terminated for failure to 

pay the necessary fees. 
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A szabadalom megadására irányuló eljárás keretében a hivatal 366 újdon- 

ságkutatási jelentést készített, amelyek közül a bejelentők 40%-a (148) 

kért írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatást. Az ilyen jelentést 

kérőknek több mint 60%-a élt az eljárás gyorsításának a lehetőségével. 

Megfigyelhető, hogy az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási 

jelentés és annak gyorsított elkészítése iránt állandósult igény mutatkozik, 

elsősorban az iparjogvédelmi oltalomszerzést támogató pályázatokban és a 

nemzetközi szabadalmi bejelentéseknek a Visegrádi Szabadalmi Intézetnél 

igényelt újdonságkutatásban való felhasználhatósága miatt. 

 
Az előző évhez képest sikerült csökkenteni a szabadalom megadásá- 

ra irányuló eljárások átlagos átfutási idejét. Ezek a hivatali átfutási 

idők nemzetközi viszonylatban is kedvezőnek tekinthetők. A nemzeti úton 

indított, befejezett bejelentések esetében az átlagos bruttó átfutási idő 

28,6 hónap, a nettó (hivatali eljárási cselekményekre fordított) átfutási 

idő pedig 20,4 hónap volt. Ezek az átfutási idők a közzétett ügyek vonat- 

kozásában tartalmazzák a közzétételre kötelezően előírt 18 hónapos 

várakozási időtartamot. Az átlagos átfutási idők további csökkentése nem 

várható a törvényben előírt, a hivatalra nézve kötelező, a bejelentők által 

pedig gazdasági megfontolások miatt maximálisan kihasznált határ- 

Within the framework of patent proceedings, the Office 

prepared 366 novelty search reports, and 40% (148) of 

those applicants requested search reports supplement- 

ed with a written opinion. Of those who requested such 

reports, more than 60% also requested accelerated 

procedure. One can observe that there is a constant 

demand for search reports supplemented with a written 

opinion and for their preparation in an accelerated 

procedure, primarily because they can be used in the 

so-called Industrial Property tenders, and also in novelty 

searches requested for international patent applications 

to be drawn up by the Visegrad Patent Institute. 

 
Compared to last year, the Office managed to reduce 

the average pendency time of patent granting 

proceedings. The resulting average time frames for 

Office proceedings can be considered reasonable even 

by international standards. In the case of applications 

filed and concluded via the national route the gross 

average pendency time was 28.6 months, while the 

 
 
 

 
A legtöbb hatályos nemzeti szabadalmi oltalommal 

rendelkező három jogosult 2018-ban a Richter 

Gedeon Nyrt., az EGIS Gyógyszergyár Zrt. és a 

Pécsi Tudományegyetem volt. A magyar székhelyű 

bejelentők közül a legtöbb Magyarországon hatályosított 

európai szabadalommal a Richter Gedeon Nyrt., az 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. és a GEA EGI Energia- 

gazdálkodási Zrt. rendelkezett 2018-ban. 

 
A hatályos szabadalmak korfája a nemzeti úton meg- 

adott oltalmak esetében a 18. évben, míg a hatályos 

európai szabadalmi oltalmaknál a 10. évben tetőzött. 

Ez utóbbiaknál még nincs a teljes oltalmi időt elérő 

(20 éves) szabadalom. 

Regarding technology fields, most patents were granted for 

pharmaceutical inventions. This field headed the list both for patents 

granted via the national route and for validated European patents. In 

fact, 37% of all valid (domestic and European) patents are concentrated 

in the pharmaceutical sector. This was followed by the sectors of ‘other 

equipment’ (12%) and ‘instruments and appliances’ (9%). 

 
In 2018 the three patent holders having most valid domestic pat- 

ents were Richter Gedeon Plc., Egis Pharmaceuticals cPlc. and 

the University of Pécs. From among applicants having their seat in 

Hungary, in 2018 Richter Gedeon Plc., Egis Pharmaceutical cPlc. 

and GEA EGI Energy Management cPlc. held the greatest number of 

European patents valid in Hungary. 

 
The age pyramid of valid patents granted via the national route has its 

peak in the 18th year, whereas that of valid European patents in the 9th 

year. In the latter category, there has been no patent yet to reach the end 

of the full protection period (20 years). 

idők miatt. Amennyiben a bejelentő érdekelt az eljárás gyorsításában, 

ingyenesen kérheti például a korábbi közzétételt, de ezzel a lehetőséggel 

viszonylag kevesen élnek. 

 
A technológiai területek tekintetében a gyógyszeripari szabadalmak 

álltak az első helyen. Mind a nemzeti úton megadott, mind a hatályo- 

sított európai szabadalmakat érintően ez a szakterület volt a listavezető. 

A hazánkban hatályos (nemzeti és európai) szabadalmi oltalmak 37%-a 

erre a szakterületre összpontosult. Ezt követte az egyéb berendezések 

szakterület 12%-os és a műszerek szakterület 9%-os részaránnyal. 

 

 

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

net pendency time (the duration of proceedings by the 

Office) was 20.4 months. For published cases these 

pendency times also include the mandatory 18 months’ 

waiting period. A further reduction of the average pen- 

dency times cannot be expected, since the time limits, 

laid down in legislation, are obligatory for the Office 

and are fully made use of by the applicants because of 

economic considerations. If applicants have an interest 

in accelerating the proceedings, they can for example 

request earlier publication free of charge, but relatively 

few of them take this opportunity. 

A Magyarországon hatályos, az SZTNH által nemzeti úton megadott és a hatályosított európai szabadalmak korfája 
Age pyramid of patents granted by HIPO via the national route and valid in Hungary, and of validated European patents 
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Magyarországon hatályos (nemzeti és európai) szabadalommal rendelkező jogosult 
TOP10 holders of valid (national and European) patents in Hungary 
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Novartis AG 

BASF SE 

Philip Morris Products S.A. 

LG Electronic Inc. 

Bayer Intellectual Property GmbH 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

Huawei Technologies Co. 

Boehringer Ingelheim International GmbH 

Henkel AG & Co 
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A VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET 

 
A budapesti székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) a négy 

visegrádi ország – a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyar- 

ország és a Szlovák Köztársaság – a szabadalmi együttműködés körében 

kormányközi szervezetként hozta létre, amely 2016. július 1-jével 

kezdte meg működését. A visegrádi országok nemzetközi szabadalmi 

bejelentői – az ESZH mellett – a VSZI-t is választhatják nemzetközi 

kutatási és elővizsgálati szervként, ún. PCT-hatóságként (Inter- 

national Searching Authority, ISA and International Preliminary Examin- 

ing Authority, IPEA). A magyar bejelentők körében a VSZI vonzerejét a 

kedvező nyelvhasználati szabályok és a költséghatékonyság jelenthetik. 

Az eljárás ezen, ún. nemzetközi szakaszában ugyanis kiválaszthatják a 

nekik leginkább megfelelő nyelvet. A magyar bejelentők ennek alapján 

a nemzetközi szabadalmi bejelentést magyarul vagy angolul nyújthatják 

be, továbbá anyanyelvükön kommunikálhatnak a szabadalmi elbírálókkal. 

Emellett a nemzetközi kutatási illeték 40%-át visszaigényelhetik, ha az 

SZTNH újdonságkutatási jelentése már egy korábbi bejelentés nyomán 

rendelkezésükre áll. 

 
A VSZI 2018 januárjában teljes jogú tagja lett a világviszonylatban 

legmeghatározóbb 25 szabadalmi hivatalt tömörítő ún. globális szaba- 

dalmi szupersztrádának (Global Patent Prosecution Highway). Ezáltal az 

innovatív magyar vállalkozások könnyebben és gyorsabban szerezhetnek 

versenyelőnyt nyújtó szabadalmat exportjuk célországaiban. 

 
A VSZI 2018. szeptember 5-én egy sikeres felülvizsgálati audittal 

megerősítette az ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány szerinti 

megfelelőséget igazoló tanúsítványa érvényességét. 

 
A VSZI tevékenysége iránt a szabadalmi bejelentők és az iparjogvédelmi 

képviselők részéről mutatkozó érdeklődést jelzi, hogy 2018-ban 127 

nemzetközi kutatási jelentést és 6 nemzetközi elővizsgálati jelentést állí- 

tott ki, amelyből 29% jutott az SZTNH-ra. A kutatási díj visszatérítésére 

az ügyek 88%-a esetében került sor. A kérelmek kétharmad része nem- 

zeti nyelven érkezett, egyharmad részük angolul. A benyújtott kérelmek 

megoszlása a bejelentő honossága szerint a következő volt 2018-ban: 

55% lengyel, 26% magyar, 16% cseh és 3% szlovák. Magyarország 

tehát erősen felülreprezentált gazdasági súlyához képest. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VISEGRAD PATENT INSTITUTE 

 
The Visegrad Patent Institute (VPI), is an intergov- 

ernmental organization for cooperation in the field of 

patents established by the four Visegrad countries: the 

Czech Republic, Hungary, the Republic of Poland and 

the Slovak Republic (V4 countries), which has its seat 

in Budapest and started its operation on July 1st 2016. 

The applicants of the Visegrad countries applying for 

international patents may also choose – besides the 

EPO – the Visegrad Patent Institute (VPI) as an Inter- 

national Searching Authority (ISA) and a Preliminary 

Examining Authority (IPEA), i.e. as a PCT Authority. 

Among Hungarian applicants VPI could be attractive be- 

cause of its favourable arrangements for language use 

and its cost efficiency. Indeed, in this so-called interna- 

tional phase of the proceedings applicants can choose 

the language which is most suitable for them. According 

to the language regime, Hungarian applicants may file 

the international patent application in Hungarian or 

in English; moreover they can communicate with the 

patent examiners in their mother tongue. In addition to 

that, they can reclaim 40% of the international search 

fee if the search report of HIPO is already available on 

the basis of an earlier application. 

 
In January 2018 the VPI became a full member of the 

Global Patent Prosecution Highway, a network of the 25 

most important patent offices in the world. This means 

that innovative Hungarian enterprises may obtain pat- 

ents faster and more easily in countries they export to, 

which can give them a competitive advantage. 

 
On 5 September 2018 a successful supervisory audit 

was conducted at the VPI which confirmed the validity 

of its ISO 9001:2015 Quality Management Standard 

certification. 

 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI 

TANÚSÍTVÁNYOK 

 
A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (Supplementary 

Protection Certificate, SPC) a szabadalmi oltalommal 

védett gyógyszer vagy növényvédőszer szabadalmi 

oltalmi idejének meghosszabbítását biztosítja. 2018 

folyamán 47 SPC iránti kérelem érkezett a hivatalba. A 

már lezárt eljárások alapján az év végén 76 megadott 

tanúsítvány volt hatályos, és a jövőben, az alapszaba- 

dalom lejárta után válik majd hatályossá további 176 

megadott tanúsítvány. 

 

 

NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI HATÓSÁGI 

TEVÉKENYSÉG 

 
A hivatalhoz nemzeti úton 2018-ban 6 növényfajta- 

oltalmi bejelentés érkezett. Az év végén 124 végleges 

oltalom volt hatályban. Az elmúlt évben a Közösségi 

Fajtaoltalmi Hivatalhoz (Community Plant Variety Office, 

CPVO) 3554 közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés 

érkezett, ami az előző évihez képest 4%-os növekedést 

jelentett. A CPVO statisztikái szerint az év végén 26 895 

közösségi oltalom volt hatályban az EU-ban (így Magyar- 

országon is), 4%-kal több az előző évinél. 

 

 

HASZNÁLATIMINTA-OLTALMI 

HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 

 
A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás 

módosításáról szóló 2017. évi CXX. törvény 2018. január 

1-jei hatállyal jelentős mértékben módosította a haszná- 

lati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvényt 

(Hmtv.). Így például pontosította a minta és a feltalálói 

lépés fogalmát, a Hmtv. kapcsolatát a találmányok szaba- 

dalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvénnyel; módo- 

sította a minta megsemmisítésének feltételeit, a kitűzhető 

határidőket, az iratbetekintés lehetőségeit, meghatározta 

a bejelentési nap elismerésének szabályait, továbbá 

bevezette az oltalmazhatósági vélemény intézményét. 

 
The interest of patent applicants and patent attorneys in its activity is 

shown by the fact that in 2018 127 international search reports and 

6 international preliminary examination reports were requested from 

the VPI, of which 29% were performed by HIPO. The search fees were 

reimbursed in 88% of the cases. Two-thirds of the applications were filed 

in the national language, one-third in English. In 2018 the breakdown 

of applications filed with VPI according to the country of origin was the 

following: 55% from Poland, 26% from Hungary, 16% from the Czech 

Republic and 3% from Slovakia. Thus, in comparison to its economic 

weight, Hungary is strongly overrepresented. 

 

 
SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 

 
The Supplementary Protection Certificate (SPC) ensures that me- 

dicinal products and pesticides can have a longer period of protection. 

During 2018 HIPO received 47 applications for an SPC. On the basis of 

the concluded proceedings, the number of SPCs in force at the end of 

2018 was 76, and another 176 granted but not yet effective SPCs will 

take effect later, after the expiry of the relevant basic patent. 

 
 

ADMINISTRATION IN PLANT VARIETY MATTERS 
 

HIPO received 6 applications via the national route for plant variety 

protection in 2018. At the end of that year 124 definitive protec- 

tions were in force. During the past year the Community Plant Variety 

Office (CPVO) received 3554 applications for Community plant variety 

protection, which is an increase of 4% compared to the previous year. 

According to the statistical data of the CPVO, at the end of 2018 26 895 

Community plant variety protections were in force in the EU (thus also in 

Hungary), which is an increase of 4% over the previous year. 

 
 

ADMINISTRATION IN UTILITY MODEL MATTERS 
 

Act CXX of 2017 on the Amendment of the Rules relating to the Protec- 

tion of Utility Models significantly amended Act XXXVIII of 1991 on the 

Protection of Utility Models (Utility Models Act) as of 1 January 2018. So, 

for example, it further clarified the definition of ’model‘ and ’inventive 

step‘, as well as the relationship of the Utility Models Act with Act XXXIII 

of 1995 on the Protection of Inventions by Patents; it also amended the 

conditions of the revocation of utility model protections, the applicable 

time limits, the possibilities for access to files, determined the rules 

of the according to a filing date, and introduced the institution of the 

protectability opinion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

FORMATERVEZÉSIMINTA-OLTALMI 

HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 

ADMINISTRATION 

IN DESIGN MATTERS 

 

A jogi környezet átalakulása mellett további változást jelentett 2018 

januárjától, hogy a használatiminta-oltalmi ügyek vizsgálata az SZTNH-n 

belül új szervezeti keretek között, a szabadalmi területen történik, ami a 

kapacitásallokáció szempontjából nagyobb hatékonyságot biztosít a koráb- 

biaknál. Ezáltal rövidebbé válhat az átlagos átfutási idő és csökkenhetett a 

folyamatban levő ügyek száma. 

 
Az SZTNH 226 használatiminta-oltalmi bejelentést fogadott 2018-ban, 

amelyek 91%-át hazai bejelentők nyújtották be; 16 bejelentés érke- 

zett közvetlenül a hivatalhoz külföldi eredetű bejelentőtől, továbbá 5 

PCT-bejelentés lépett nemzeti szakaszba. A hivatal az év folyamán 313 

eljárást zárt le. Ezek közül 96 megadással, 200 megszűnéssel és 17 

elutasítással fejeződött be. A folyamatban lévő ügyek számát az előző 

évihez képest sikerült 20%-kal csökkenteni, így 320 ügy volt az év végén 

folyamatban. 2018 végén 847 nemzeti használatiminta-oltalom volt 

hatályban, ami az előző évihez hasonló mennyiséget jelent. A befejezett 

ügyek átlagos átfutási ideje 5,2 hónap volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

In addition to the change in the legal environment, as 

of January 2018 the examination of utility model cases 

has been conducted within a new organisational frame- 

work, i.e. within the Patent Department, which ensures 

a greater efficiency from the point of view of capacity 

allocation. This may help in shortening average penden- 

cy times and reduce the number of pending cases. 

 
In 2018 HIPO received 226 applications for utility model 

protection and 91% of them were filed by domestic appli- 

cants; 16 applications were received directly from foreign 

applicants, and 5 PCT applications entered the national 

phase. During the year 313 proceedings were concluded, 

of which 96 were granted, 200 were terminated, and 17 

ended with a rejection. Compared to the past year, HIPO 

managed to reduce the number of pending cases by 

20%, so at the end of the year 320 cases were pending. 

At the end of 2018, there were 847 valid national utility 

model protections, about the same number as in the 

previous year. The average pendency time of concluded 

cases amounted to 5.2 months. 

A nemzeti úton a hivatalhoz benyújtott formatervezé- 

siminta-oltalmi bejelentések száma 2018-ban 135, a 

bejelentésekben foglalt mintáké 619 volt. Egy bejelentés 

tehát átlagosan 4,6 mintát tartalmazott. A hivatal az év 

folyamán 201 ügyet zárt le, ami 910 mintát érintett. 

A befejezett ügyek közül 104 ügy megadással zárult, 

és ennek során 506 minta megadására, továbbá lajstro- 

mozására került sor. 

 
A bejelentések 96%-át hazai bejelentő nyújtotta be, illetve 

a bejelentések 74%-át egyéni bejelentők, 26%-át pedig 

intézményi bejelentők tették. Az év végén 3564 nemzeti 

formatervezésiminta-oltalom volt hatályban. 

 
A nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) 

együttműködés keretében Magyarországot megjelölő 

formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma 23, a 

bejelentésekben foglalt minták száma 54 volt. 

 

A közösségi formatervezésiminta-oltalom (Registe- 

red Community Design, RCD) intézményének igénybe- 

vételével a bejelentő egyetlen bejelentéssel és egységes 

eljárással az Európai Unió összes tagállamának terüle- 

tére, így Magyarországra nézve is szerezhet oltalmat. Az 

Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (European 

Union Intellectual Property Office, EUIPO) adatai szerint 

a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések 

száma 2018-ban az előző évivel azonos nagyságrendű, 

26 309, a bennük foglalt minták száma pedig 93 361 

volt. Ez közel 3%-os mintaszámcsökkenést jelentett a 

2017. évihez képest. A bejelentésekben foglalt minták 

átlagos száma 3,5 volt. Az EUIPO által 2018-ban 

lajstromozott minták száma 92 711 volt, közel 3%-kal 

The number of design applications was 135, while the number of 

designs contained therein was 619 in 2018. Thus, one application con- 

tained 4.6 designs on average. In the course of the year HIPO concluded 

201 cases, which contained 910 designs. From among the concluded 

cases 104 resulted in the granting of 506 designs and their registration. 

 
Of the applications 96% have been filed by domestic applicants, 74% 

of whom were individual applicants and 26% entities. At the end of the 

year, there were 3564 valid national design protections. 

 
The number of design applications filed within the framework of interna- 

tional cooperation (under the Hague Agreement) designating Hungary 

was 23, and the number of designs included in those applications was 54. 

 
If applicants make use of the Registered Community Design (RCD) 

protection system, it offers them the possibility to obtain, through one 

application and in accordance with a single procedure, design protection 

for the territory of all Member States of the European Union, including 

Hungary. According to data of the European Union Intellectual Property 

Office (EUIPO) in 2018 the number of RCD applications amounted to 

26,309, approximately the same as the year before, and that of the de- 

signs contained therein to 93,361; this represented a decrease of nearly 

3% compared to the previous year. The number of designs contained in 

the applications was 3.5 on average. The number of designs regis- 

tered in 2018 by the EUIPO was 92 711, nearly 3% less than in 2017. 

Although the design activity of Hungarian applicants was of low intensity, 

it still increased by 3% to 242 designs. 

Hatályos nemzeti használati minta 
Valid national utility model protections 

847 

Ügybefejezés 
Closed proceedings 

313 

Bejelentés 
Applications 

226 

Megadás 
Granted protections 

96 

Folyamatban lévő ügyek 
Pending cases 

320 

kevesebb a 2017. évinél. A magyar bejelentők közös- 

ségi mintaoltalmi aktivitása ugyan alacsony intenzitást 

mutatott, de 3%-kal, 242 mintára növekedett. 

 
 

Nemzeti formatervezésiminta-oltalmi eljárások adatai 
Figures of national design proceedings 

 

     
 
 
 
 
 
 

  

Hatályos nemzeti 

formatervezésiminta- 

oltalom 

Valid national design 

protections 

 

3558 

Befejezett bejelentés/ 

minták száma 

Concluded 

proceedings / 

number of designs 

 

201/910 

Bejelentések/ 

minták száma 

Number of 

applications/designs 

 

 

135/619 

Megadások/ 

minták száma 

Number of granted 

applications/ designs 

 

 

104/506 

Folyamatban levő 

bejelentések 

Pending design 

applications 

 

 

123/745 



VÉDJEGYHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG TRADE MARK ADMINISTRATION 
 

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma 2018-ban 

3860 volt, ami 3%-kal tér el a nemzeti védjegybejelentések 10 éves át- 

lagától. A bejelentések 41%-át elektronikus úton nyújtották be a hivatal- 

hoz. A nemzeti úton tett védjegybejelentések 90%-a magyar ügyfelektől 

érkezett; a bejelentők 67%-a intézményi, 33%-a egyéni bejelentő volt. 

 
Az SZTNH 4040 ügyet zárt le 2018-ban, ami az előző évihez képest 4%-os 

emelkedést jelentett. A folyamatban lévő ügyállomány az előző évihez 

képest 7%-kal csökkent, így a 2019-re átvitt ügyek száma 2601 volt. 

The number of trade mark applications filed via the 

national route was 3860 in 2018, which represents a 

3% deviation from the 10 year average of trade mark 

applications. Of those applications 41% were filed elec- 

tronically with HIPO. 90% of all trade mark applications 

were filed by Hungarian applicants, 67% of them were 

filed by entities and 33% by individual applicants. 

 
HIPO concluded 4040 cases in 2018, which is an 

increase of 4% over the previous year. The stock of 

pending cases decreased by 7% compared to 2017, 

so the number of cases carried over to 2019 amount- 

ed to 2601. 

Az ügyfelek részéről növekvő érdeklődés mutatkozott az 

ún. gyorsított eljárások és a különleges gyorsított 

eljárások iránt, mivel 111 gyorsított és 74 különle- 

ges gyorsított eljárásra vonatkozó kérelem érkezett a 

hivatalhoz, ami enyhe növekedést jelent a 2017-es 

adatokhoz viszonyítva. A hivatal összesen 89 ilyen 

bejelentés vizsgálatát végezte el. 

 
Az év folyamán 158 felszólalás érkezett, a befejezé- 

sek száma 163 volt. A felszólalással érintett védjegy- 

bejelentések átfutási ideje 29 hétről 28,5 hétre (6,6 

hónapra) csökkent. 

Clients showed a growing interest in so-called accelerated and 

particularly accelerated procedures, since the Office received 111 

requests for accelerated procedure and 74 requests for particularly accel- 

erated procedure, a slight increase compared to data in 2017. The Office 

performed the examination of a total of 89 such applications. 

 
In the course of the year 158 oppositions were filed with the Office, the 

number of concluded cases amounted to 163. The pendency time of 

applications affected by an opposition decreased from 29 weeks to 28.5 

weeks (6.6 months). 

Nemzeti védjegylajstromozási eljárások adatai 
Figures of national trade mark registration proceedings 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A meghirdetések száma 2981 volt, ami 6,5%-kal volt magasabb az 

előző évinél. Az ügybefejezések között továbbra is a lajstromozások 

dominálnak (79%). A megadások száma közel 10%-kal, 3177-re nö- 

vekedett az előző évihez képest. Az elutasítások száma 72, a megszűnt 

ügyek száma pedig 791 volt, azaz az előző évinél 8%-kal kevesebb. 

A megszűnések közül 711 ügyben tekintette a hivatal visszavontnak a 

bejelentést díjfizetés hiánya vagy a felhívásra adott válasz elmaradása 

miatt. A védjegybejelentések bejelentő általi visszavonásának száma is 

16%-os csökkenést mutatott; ez 80 ügyben fordult elő. Ezek a mutatók a 

bejelentők tudatosságának növekedéséről tanúskodnak. 

 
A hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az év végén 54 787 volt, 

ami az előző évek során állandósult nagyságrendnek felelt meg. 

 
 
 
 
 
 
 

 
The number of publications was 2981, which is 6,5% 

higher than that of the previous year. Among the conclud- 

ed cases the registrations (79%) continue to prevail. The 

number of granted applications increased by 10% over 

the previous year and amounted to 3177. The number 

of rejections was 72, and that of terminated cases was 

791, i.e. 8% less than the year before. Of the terminated 

cases in 711 instances HIPO considered the application 

withdrawn either for failure to pay the required fees or 

for failure to reply to an invitation. The withdrawal of 

applications by applicants also decreased by 16%, this 

occurred in 80 cases. These indicators show an increase 

in applicants’ awareness. 

Hazai eredetű 

védjegybejelentések 

Trade mark applications 

of domestic origin 

Külföldi eredetű 

védjegybejelentések 

Trade mark appliactions 

of foreign origin 

 
 

 
A 2018 során lajstromozott nemzeti védjegyekben leg- 

gyakrabban megjelölt áruosztályok a következők voltak: 

reklámozás, kereskedelmi ügyletek (35. áruosztály), 

nevelés, szakmai képzés, sport (41. áruosztály), gyógy- 

szerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények 

(5. áruosztály), tudományos és műszaki szolgáltatások 

(42. áruosztály), valamint vendéglátás, élelmezés; 

időleges szállásadás (43. áruosztály). 

Egyéni bejelentő által benyújtott 

védjegybejelentések 

Trade mark applications 

filed by individuals 

Intézményi bejelentő által benyújtott 

védjegybejelentések 

Trade mark appliactions 

filed with entities 

 
 

 
In 2018, the classes most frequently indicated in applications for national 

trade marks were the following: Advertising, business management (Class 

35), Education, training, culture, sporting (Class 41), Pharmaceutical and 

veterinary preparations (Class 5), Scientific and technological services 

(Class 42) and Services for providing food and drink; temporary accommo- 

dation (Class 43). 

 

A nemzeti védjegybejelentések meghirdetésének átfutási ideje kedve- 

zően alakult, átlagosan 3,4 hónap elteltével jelentek meg a védjegybeje- 

lentések a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A nemzeti védjegy 

lajstromozására irányuló eljárás átlagos bruttó ügyintézési ideje – a 

 

At the end of the year the number of valid national 

trade mark protections was 54 787 and this corre- 

sponds to the order of magnitude that came to stay 

during the previous years. 

A hatályos nemzeti védjegyekben leggyakrabban megjelölt áruosztályok (TOP5) 

The most frequently indicated classes in valid national trade marks (TOP5) 

meghirdetés háromhónapos időtartamát és a kutatási jelentés kiküldé- 

sétől számított egy hónapot is beleszámítva – átlagosan 6,4 hónap volt, 

ami azonos az előző évi kedvező szinttel. 

 
The pendency time before the publication of national 

trade mark applications was reasonable, trade mark 

applications were published after 3.4 months on average 

in the Gazette for Patents and Trade Marks. The gross 

average pendency time of applications for registration 

as national trade marks – which time frame includes the 

3 months period before the publication, as well as the 

one-month period from the sending of the search report 

– remained at the favourable level of the previous year, 

namely 6.4 months. 

35.áruosztály/Class 
Reklámozás, 

kereskedelmi ügyletek 

Advertising, business 

management 

6535 

41. áruosztály/Class 
Nevelés, szakmai 

képzés, sport 

Education, training, 

culture, sporting 

4940 

5.áruosztály/Class 
Gyógyszerészeti, gyógyászati és 

állatgyógyázati készítmények 

Pharmaceutical and 

veterinary preparations 

2814 

42. áruosztály/Class 
Tudományos és műszaki 

szolgáltatások 

Scientific and 

technological services 

2385 

43. áruosztály/Class 
Vendéglátás (élelmezés); 

időleges szállásadás 

Services for providing food and 

drink; temporary accommodation 

2044 

 

 

 

 

Hatályos nemzeti védjegyek 

Valid national trade marks 

54787 

Ügybefejezés 

Closed proceedings 

4040 

Bejelentés 

Applications 

3860 

Lajstromozás (megadás) 

Registrations (granting) 

3177 

Folyamatban levő ügyek 

Pending cases 

2601 
 



 
A védjegylajstromban szereplő több mint 54 ezer hatályos nemzeti 

védjegy kétharmadának (67%) magyar volt a jogosultja. A külföldi jogo- 

sultak döntően amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli és 

németországi székhellyel rendelkeztek. 

 
Two thirds (67%) of the 54 thousand valid national 

trade marks in the trade mark register were owned by 

Hungarian right holders. Foreign right holders had their 

seat mainly in the USA, the UK and Germany. 

A hatályos nemzeti védjegyek korfája 
Age pyramid of valid national trade marks 
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A hatályos nemzeti védjegyoltalmak megoszlása a jogosultak származási országa szerint 
Breakdown of valid national trade marks by countries of origin of right holders 
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Németország/Germany 2% 

Egysült Királyság/United Kingdom 2% 

Egyesült Államok/United States 13% 

Magyarország/Hungary 67% 

 

 
A hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfáján az első 10 évben lényege- 

sen magasabb a hatályos védjegyek száma, mint a következő ciklusok- 

ban megújítottaknál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As for the age pyramid of valid national trade marks 

one can observe that the number of valid trade marks is 

considerably higher in the first 10 years than the number 

of those renewed in later cycles. 

 
 
 
 

70% 

A védjegyek nemzetközi lajstromozására szolgáló, 

a WIPO által adminisztrált ún. madridi rendszer- 

ben 1725 Magyarországot megjelölő nemzetközi 

védjegybejelentés érkezett, ami 1,4%-os növeke- 

dést jelentett az előző évihez képest. Az év folyamán 

a hivatal 1673 Magyarországot megjelölő nemzetközi 

védjegybejelentés és utólagos területkiterjesztés 

vizsgálatát végezte el, ami 15,8%-os növekedést 

mutat az előző évhez. Az év folyamán 1511 nemzet- 

közi védjegybejelentés meghirdetésére került sor 

a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A hivatal 

1539 nemzetközi védjegy oltalmát ismerte el. 

 
 

Nemzetközi (madridi rendszer szerinti) védjegyeljárások adatai 
Figures of international trade mark proceedings (under the Madrid System) 

In the Madrid System administered by WIPO and serving for the inter- 

national registration of trade marks, 1725 international trade mark 

applications designating Hungary were received, which is 1.4% more 

than that received in 2017. During the year the Office carried out the 

examination of 1653 international trade mark applications and of sub- 

sequent extensions of territory, which meant an increase of 15.8% com- 

pared to the previous year. During the year 1511 international trade mark 

applications were published in the Gazette for Patents and Trade Marks. 

The Office recognised the protection of 1539 international trade marks. 

 
The trade mark activity of Hungarian applicants increased significantly 

abroad. The number of international trade mark applications and that of 

subsequent extensions of territory within the framework of the Madrid 

Agreement and of the Madrid Protocol showed an increase of nearly 

  TOP5  

TOP5 nemzeti védjegyjogosult 

TOP5 National trade mark holders 
 

 
Richter Gedeon Nyrt./Richter Gedeon Plc. 

Egis Gyógyszergyár Zrt./Egis Pharmaceuticals cPlc. 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap/ 

Media Service Support and Asset Management Fund 

Philip Morris Brands Sárl 

Borsodi Sörgyár Kft./Borsodi Brewery Ltd. 

 

A magyar bejelentők külföldi védjegyaktivitása 

jelentősen növekedett. A Madridi Megállapodás és 

a Madridi Jegyzőkönyv keretében külföldre irányuló, 

hazai ügyfelektől származó nemzetközi védjegy- 

bejelentések és utólagos területkiterjesztések száma 

közel 3%-os növekedést mutatott: 234 ilyen nemzet- 

közi védjegybejelentés érkezett a hivatalhoz. A nem- 

zetközi védjegybejelentések továbbításának átlagos 

ügyintézési ideje 4,3 hétről 1,63 hétre csökkent. 

3%: 234 such international trade mark applications were filed with HIPO. 

The average time period for forwarding international trade mark applica- 

tions was reduced from 4.3 to 1.63 weeks. 

 
The institution of the European Union trade mark (EUTM) enables us 

to obtain trade mark protection through one application and by means 

of a single procedure for the entire territory of the European Union. The 

number of European Union trade mark registrations, the territorial scope 
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Az európai uniós védjegy (European Union Trademark, EUTM) intézmé- 

nye lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentéssel és egységes eljárással 

az Európai Unió összes tagállamának területére nézve védjegyoltalmat 

lehessen szerezni. A Magyarországra is kiterjedő hatállyal lajstromozott 

európai uniós védjegyek száma évről évre növekszik: 2018-ban 152 ezer 

ilyen védjegybejelentést fogadott és 133 ezer ilyen védjegyet lajstromo- 

zott az EUIPO, ami 4-4%-kal volt több a 2017. évinél. 

 
A magyar vállalkozásoknak belföldi tevékenységük során figyelemmel 

kell lenniük tehát a több mint 54 ezer nemzeti védjegy mellett a Magyar- 

országra kiterjedő hatályú nemzetközi (ún. madridi rendszeren keresztül 

lajstromozott) védjegyoltalmakra, amelyek száma az év végén meg- 

haladta a 87 ezret. Ezenkívül számolni kell az EU tagállamaira is kiterjedő 

hatállyal lajstromozott európai uniós védjegyekkel is. 

 
A magyar bejelentők európai uniós védjegyaktivitása az előző évi szinten 

maradt: 653 európai uniós védjegybejelentést nyújtottak be 2018-ban. 

 

 

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

A forgalmazott termékek földrajzi eredetének azonosítására használható 

földrajziárujelző-oltalom a termékek minőségi jellemzői és származási 

területük között bizonyíthatóan fennálló kapcsolatra alapozva állhat fenn. 

Az oltalom fellépési lehetőséget biztosít mindazokkal szemben, akik az 

adott megjelölést jogosulatlanul használják. 

 
Az év folyamán a lisszaboni rendszeren keresztül a WIPO nemzetközi 

irodája 52 új eredetmegjelölés nemzetközi lajstromozásáról értesítette a 

hivatalt. A hatályos nemzeti földrajzi árujelzők száma 2018 végén 26 volt, 

ebből 6 földrajzi jelzés, 20 eredetmegjelölés. 

 
A mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó hatályos 

európai uniós eredetmegjelölések és földrajzi jelzések száma az 

év végén 1382 volt, amelyből 14 volt magyar eredetű. A borok uniós 

földrajzi árujelzőinek a száma 1766 volt; ebből 64 volt magyar eredetű. 

A szeszes italokra vonatkozó uniós földrajziárujelző-oltalmak száma 2018 

végén 248 volt; köztük 8 magyar eredetű. Emellett 6 magyar eredetű 

földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés vizsgálata még folyamatban van. 

 
A Lisszaboni Megállapodás alapján oltalom alatt álló, hatályos nemzetközi 

eredetmegjelölések száma 1129 volt, amelyből 28 volt magyar eredetű. 

 

of which extends also to Hungary, is increasing from 

year to year: in 2018 the European Union Intellectual 

Property Office (EUIPO) received 152 thousand applica- 

tions for EUTM and registered 133 thousand such trade 

marks (both being 4% more than in 2017). 

 
In the course of their domestic activities Hungarian 

companies have to take into account, in addition to the 

more than 54 thousand national trade marks, the valid 

international trade marks (registered under the Madrid 

System), the effect of which extends to Hungary and 

the number of which exceeded 87 thousand at the 

end of the year. Besides, they also have to reckon with 

EU trade marks registered with effect extending to the 

territory of the Member States of the European Union. 

 
The activity of Hungarian applicants concerning EUTMs 

remained at the level of the previous year, 653 EUTM 

applications were filed in 2018. 

 
 

GEOGRAPHICAL INDICATIONS 
 

The protection of geographical indications may exist 

if there is a demonstrable connection between the 

quality parameters of marketed products and their area 

of origin. This protection ensures that right holders be 

able to take action against all those who use these 

indications without authorisation. 

 
During the year 52 new international registration of ap- 

pellations of origin were notified by the International Bu- 

reau of WIPO to HIPO under the Lisbon System. At the 

end of 2018 the number of valid national geographical 

indications was 26, out of which six were geographical 

indications and 20 appellations of origin. 

 
The number of valid European Union designations 

of origin and geographical indications related to 

agricultural products and foodstuffs was 1382 at the 

end of 2018, and out of them 14 originated in Hungary. 

The number of European Union geographical indications 

related to wines reached 1 766 at the end of the year; 

out of them 64 originated in Hungary. The number of 

valid European Union geographical indications related to 

spirit drinks amounted to 248 at the end of 2018; out of 

them eight originated in Hungary. Besides, six applica- 

tions for protection from Hungary are still pending. 

 
The number of valid international appellations of 

origin under the Lisbon Agreement was 1129, out of 

which 28 were of Hungarian origin. 

 
 
 
 
 
 
 

 


