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A schumpeteri értelemben vett innováció azt feltételezi,
hogy a fennálló struktúrákat a kreatív rombolás során mindig
új és újabb megoldásokkal kell helyettesíteni annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés fennmaradhasson. Az
innovációs intézményrendszer állami szereplôinél viszont
legalább ilyen fontos szerepe van a folyamatosságnak és a
kiszámíthatóságnak. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
2017-ben is a tôle elvárható, kiváló minôségû iparjogvédelmi,
szerzôi jogi és kutatás-fejlesztési minôsítési hatósági szolgáltatásokkal állt az ügyfelei rendelkezésére. Erre a hosszú
idôre visszanyúló, kiszámítható munkára építve lehet tovább
formálni a hivatal tevékenységét, egyidejûleg pedig tovább
növelni a fennálló bizalmat.
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Feladataink bôven maradtak az elkövetkezô idôszakra is.
Számos jogalkotási feladat húzódott át 2018-ra, és az elektronikus ügyviteli rendszerünk teljes körû megújítása is a közeljövô nagy szakmai és szervezési kihívása lesz. Mindezek
azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy sikeres támogatói
Közvetve a hivatalunk elmúlt évi munkájának a nemzetközi legyünk a hazai innovációs folyamatoknak.
elismerése volt, hogy az alig két éve létrejött budapesti székhelyû Visegrádi Szabadalmi Intézet 2018 elején teljes jogú A múlt század elején Marie Skłodowska-Curie az alapkutagja lett a világviszonylatban legmeghatározóbb 25 szaba- tatások kapcsán még joggal mondhatta, hogy „a tudomádalmi hivatalt tömörítô ún. „globális szabadalmi szuperszt- nyos munkát nem a közvetlen haszna alapján kell megítélni.
rádának” (Global Patent Prosecution Highway). Ezáltal az Önmagáért, a tudomány szépségéért kell végezni.” Ahhoz
innovatív magyar vállalkozások könnyebben és gyorsabban azonban, hogy a tudomány mûvelése – amely egyébként
szerezhetnek versenyelônyt nyújtó szabadalmat exportjuk egyre-nagyobb anyagi forrásokat is igényel – ne csak kevés
kiválasztott számára jelentsen örömforrást, szükség van az
célországaiban.
innovációra is, amely a tudományos eredményeket mindenki
A hivatalunk munkájával szemben az ügyfeleink és a kor- számára közvetlenül is érzékelhetô dolgokká alakítja át. A
mányzat részérôl megnyilvánuló bizalom jele volt, hogy a találmányok, kreatív megoldások az egyéni önmegvalósítákorai fázisú (startup) vállalkozásokba befektetô gazdasá- son túlmenôen csak akkor bírnak a társadalom és a gazgi társaságok (üzleti angyalok) által igénybe vehetô adó- daság számára valódi, akár számszerûsíthetô értékkel, ha
alap-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokat azok szellemi tulajdonná konvertálódva hasznosulnak is.
2017 decemberétôl mi láthatjuk el. Ugyanebben az idôszak- Ennek a hasznosulásnak lehetôvé tételében és lehetôség
ban bôvülhetett új elemmel a már több mint öt éve mûködô szerinti támogatásában mindig is nagy a szerepe a világ
kutatás-fejlesztési minôsítési rendszer is. A projektcso- szellemi tulajdoni hivatalainak, így az SZTNH-nak is.
port-minôsítés bevezetésével az intenzív K+F tevékenységet végzô vállalkozások számára tovább egyszerûsödött az Dr. Łuszcz Viktor
adókedvezmény igénybevételét megalapozó minôsítés beszerzése, mostantól az adott adóévben elvégzett teljes K+F
tevékenységre egyetlen eljárásban lehet kérni a minôsítést.
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FOREWORD
OF THE PRESIDENT
We still have plenty of tasks for the period ahead of us. Numerous legislative tasks remain to be completed in 2018 and
the full-scale renewal of our electronic office management
system will be a big professional and organisational challenge in the near future. All this, however, will be indispensable
to enable our Office to be a successful actor in promoting
and supporting the process of innovation in Hungary.

Innovation in the Schumpeterian interpretation presupposes
that in the course of creative destruction existing structures
have to be replaced with new and newer solutions for the
sake of maintaining economic growth. In the case of the government actors of the national innovation system, however,
continuity and predictability are factors of no less importance. In 2017 the Hungarian Intellectual Property Office continued to offer its clients all the excellent industrial property
and copyright services as well as R&D qualification services
which can be duly expected of such an authority. Based on
this long-standing, predictable work we can further shape
HIPO’s activities and at the same time further deepen the
trust we have earned so far.

At the beginning of the last century, Marie Skłodowska-Curie
could rightly say that “scientific work must not be considered
from the point of view of its direct usefulness. It must be done
for itself, for the beauty of science.” In order to ensure that
the development of science, which necessitates ever more
important financial resources, should not be enjoyed by a
privileged few, innovation is also required to transform scientific inventions into things that can be appreciated directly
by everybody. Inventions, creative solutions, besides individual self-fulfilment, have genuine, even quantifiable value, if
– converted into intellectual property – they are made use
of. The intellectual property offices of the world, including
HIPO, have always played an important role in enabling, and
if possible, supporting this enriching use.

Indirectly, it was an international recognition of the work our
Office performed last year that at the beginning of 2018, the
barely two-year-old Visegrad Patent Institute with its seat
in Budapest became a full member of the Global Patent
Prosecution Highway, which unites the 25 most important
patent offices in the world. This enables innovative Hungarian enterprises to obtain patents more easily and quickly,
thereby gaining a competitive advantage in the countries
they export to.

Viktor Łuszcz

It was a sign of trust from the part of our clients and the Government in the work of our Office that as of December 2017
the registration tasks related to the tax-base reduction of enterprises (business angels) investing into startup enterprises
have been assigned to HIPO. The same period of time saw
the addition of a new element to our R&D qualification system, which has been operating for more than five years now.
With the introduction of project group qualification, the acquisition of a qualification allowing the claiming of tax allowance
was further simplified for enterprises engaged intensively in
R&D activities, and from now on the qualification of all R&D
activities performed in the given tax year can be requested
in a single procedure.
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formálni a hivatal tevékenységét, egyidejûleg pedig tovább
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ban bôvülhetett új elemmel a már több mint öt éve mûködô szerinti támogatásában mindig is nagy a szerepe a világ
kutatás-fejlesztési minôsítési rendszer is. A projektcso- szellemi tulajdoni hivatalainak, így az SZTNH-nak is.
port-minôsítés bevezetésével az intenzív K+F tevékenységet végzô vállalkozások számára tovább egyszerûsödött az Dr. Łuszcz Viktor
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OF THE PRESIDENT
We still have plenty of tasks for the period ahead of us. Numerous legislative tasks remain to be completed in 2018 and
the full-scale renewal of our electronic office management
system will be a big professional and organisational challenge in the near future. All this, however, will be indispensable
to enable our Office to be a successful actor in promoting
and supporting the process of innovation in Hungary.

Innovation in the Schumpeterian interpretation presupposes
that in the course of creative destruction existing structures
have to be replaced with new and newer solutions for the
sake of maintaining economic growth. In the case of the government actors of the national innovation system, however,
continuity and predictability are factors of no less importance. In 2017 the Hungarian Intellectual Property Office continued to offer its clients all the excellent industrial property
and copyright services as well as R&D qualification services
which can be duly expected of such an authority. Based on
this long-standing, predictable work we can further shape
HIPO’s activities and at the same time further deepen the
trust we have earned so far.

At the beginning of the last century, Marie Skłodowska-Curie
could rightly say that “scientific work must not be considered
from the point of view of its direct usefulness. It must be done
for itself, for the beauty of science.” In order to ensure that
the development of science, which necessitates ever more
important financial resources, should not be enjoyed by a
privileged few, innovation is also required to transform scientific inventions into things that can be appreciated directly
by everybody. Inventions, creative solutions, besides individual self-fulfilment, have genuine, even quantifiable value, if
– converted into intellectual property – they are made use
of. The intellectual property offices of the world, including
HIPO, have always played an important role in enabling, and
if possible, supporting this enriching use.

Indirectly, it was an international recognition of the work our
Office performed last year that at the beginning of 2018, the
barely two-year-old Visegrad Patent Institute with its seat
in Budapest became a full member of the Global Patent
Prosecution Highway, which unites the 25 most important
patent offices in the world. This enables innovative Hungarian enterprises to obtain patents more easily and quickly,
thereby gaining a competitive advantage in the countries
they export to.

Viktor Łuszcz

It was a sign of trust from the part of our clients and the Government in the work of our Office that as of December 2017
the registration tasks related to the tax-base reduction of enterprises (business angels) investing into startup enterprises
have been assigned to HIPO. The same period of time saw
the addition of a new element to our R&D qualification system, which has been operating for more than five years now.
With the introduction of project group qualification, the acquisition of a qualification allowing the claiming of tax allowance
was further simplified for enterprises engaged intensively in
R&D activities, and from now on the qualification of all R&D
activities performed in the given tax year can be requested
in a single procedure.
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The Hungarian Intellectual Property Office (hereinafter ’HIPO’) is a government
office with nationwide competence, and
it is responsible for the protection of the
intangible assets of our economy, science
and culture, for the protection of intellectual property. The activities of HIPO cover
the areas of industrial property and copyright, and include the tasks relating to the
qualification of research and development
activities, and, as of 2017, the procedure
of entering into the register start-up enterprises and enterprises supporting start-up
enterprises.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH vagy hivatal) a nemzetgazdaság, a tudomány és a kultúra
szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi
tulajdon védelméért felelôs országos hatáskörû kormányhivatal. Tevékenysége
kiterjed az iparjogvédelem és a szerzôi
jog területére, továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek minôsítésével kapcsolatos feladatokra, valamint 2017-tôl
a korai fázisú vállalkozások (köznyelven:
startup) és a korai fázisú vállalkozásokat
támogató vállalkozások nyilvántartásba
vétele iránti eljárásra.
A hivatal hatósági feladatait a Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott 2017. évi munkatervnek
megfelelôen, a nemzetközi és hazai
elôírásokkal összhangban látta el. Hatósági tevékenységét az ügyfélközpontú
ügyintézés jellemezte, továbbá a hivatal törekedett az eljárások nemzetközi összehasonlításban is rövidnek
minôsülô átfutási idejének a szinten
tartására, valamint a folyamatban levô
ügyállomány ütemes feldolgozására.
A munkavégzés magas minôségének
biztosítéka, hogy az SZTNH az ISO
9001:2008 minôségirányítási, ISO/IEC
20000-1:2013 informatikai szolgáltatásirányítási és ISO/IEC 27001:2014 információbiztonsági szabvány szerint mûködik,
amirôl független tanúsító szervezet által
végzett, sikeres ISO-audit, valamint a
partnerek kedvezô visszajelzései is tanúskodtak. A hivatal szakmai tevékenységét
stratégiai szemlélet vezérelte.

HIPO performed its tasks in accordance
with its work plan for 2017, which was
approved by Mihály Varga, Minister for
National Economy, and in compliance with
international and national regulations. Its
official activities were characterized by
user-friendly administration, as well as
by further efforts to stabilise pendency times of the proceedings, short in
comparaison with international ones,
and to stadily process the backlog of
pending cases. The fact that HIPO operates in accordance with the ISO 9001:2008
Quality Management, the ISO/IEC 200001:2013 IT Services Management and the
ISO/IEC 27001:2014 Information Security
standards guarantees the high quality of
its work, which has been confirmed both by
the ISO audit conducted by an independent international certification body and
by positive feedback from our partners.
In our professional activities we were guided by a strategic vision.
The senior management of HIPO was
completely renewed in 2017: Prime Minister Viktor Orbán appointed Viktor Łuszcz
President of HIPO as of 1 March 2017.
The work of the President is supported
by the newly appointed Vice-President,
Ildikó Kállayné Csik, while András Jókúti
was charged with performing the tasks
of the Director General for Legal Affairs.
The post of Director General for Financial
Affairs was kept by Zoltán Horváth, and
the tasks of the Vice-President for Technical Affairs were performed by Szabolcs
Farkas until November 2017.

A hivatal felsô vezetése 2017 folyamán
teljesen megújult: Orbán Viktor miniszterelnök 2017. március 1-jei hatállyal
dr. Łuszcz Viktort nevezte ki az SZTNH
új elnökévé. Az elnök munkáját Kállayné
dr. Csik Ildikó újonnan kinevezett elnökhelyettes támogatja, valamint dr. Jókúti
András kapott megbízatást a jogi fôigazgatói feladatok ellátására. A gazdasági
fôigazgatói pozíciót Horváth Zoltán tölti
be, a mûszaki elnökhelyettesi feladatokat pedig 2017 novemberéig Farkas
Szabolcs látta el.
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HAZÁNKBAN HATÁLYOS OLTALMAK

IP RIGHTS VALID IN HUNGARY

A Magyarországon hatályos oltalmakra a hazai szervezeteknek, vállalkozásoknak, egyéneknek gazdálkodási
és K+F tevékenységük során figyelemmel kell lenniük.
A hazánkban hatályos szabadalmak száma 2017. december végén 26 225 volt, 10%-kal több az elôzô évinél. A növekedést a Magyarországra hatályosított európai szabadalmak számának 15%-os emelkedése idézte elô: számuk
23 041-re növekedett. A nemzeti úton megadott szabadalmak száma 3184 volt.

In the course of their economic, research and development
activities, organisations, enterprises and individuals established in Hungary have to take into account IP rights valid in
Hungary. There were 26 225 valid patents at the end of 2017,
which is a 10 % increase over the 2016 number. This increase was due to the 15 % growth of validated European
patents, which numbered 23 041, while 3184 patents were
granted via the national route.

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az elôzô
évek 55 ezres szintjén maradt. A hazánkban hatályos nemzetközi (az ún. madridi rendszeren keresztül lajstromozott)
védjegyek állománya megközelítette a 91 ezret. Az Európai Unió 28 tagországára kiterjedôen lajstromozott európai
uniós védjegyek száma az adatbázis-lekérdezések szerint
1,1 millióra tehetô. A több országra védjegyoltalmat szerezni
kívánó külföldi bejelentôk növekvô számban választják az
EU teljes területére oltalmat biztosító európai uniós védjegyrendszert.
A hatályos nemzeti használati minták száma közel 1%-kal
növekedett, a formatervezésiminta-oltalmak száma pedig
valamelyest csökkent. Az év végén hazánkban 858 nemzeti
használatiminta-oltalom és 3,7 ezer nemzeti formatervezési
minta volt hatályban. Az év végén Magyarországra is hatályos közösségi formatervezési minták száma az adatbázisok
szerint 6-700 ezerre becsülhetô.

The number of valid national trade marks, around 55 thousand, remained at the level of the previous years. The number
of international trade marks (under the Madrid system) in
Hungary was close to 91 thousand, while according to database searches the number of European Union trade marks
registered for the 28 Member States of the European Union
is approximately 1.1 million. Foreign applicants who wish to
obtain protection covering several countries are opting in increasing numbers for the European Union trade mark system,
which covers for the whole territory of the EU.
The number of valid national utility models increased by
nearly 1 %, while the number of design rights decreased
slightly. At the end of the year, there were 858 valid national
utility models and 3.7 thousand valid national design rights.
According to the databases, the number of Community designs, valid also in Hungary, was approximately 600 to 700
thousand at the end of the year.

A Magyarországon hatályos főbb oltalmak száma 2017 végén
Number of valid IP rights in Hungary broken down by main titles of protection

3 184
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134
108
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Nemzeti úton megadott
szabadalom
Patents granted via
the national route
SZTNH által hatályosított
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European patents
validated by HIPO
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kiegészítő oltalmi tanúsítvány
Supplementary protection certificates granted via the national route
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növényfajta-oltalom
Plant variety protections
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858
3 746
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7 thousand
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6-700 thousand
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Community plant variety
protections
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SZABADALMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A Szabadalmi Együttmûködési Szerzôdés (Patent Cooperation Treaty,
PCT) keretében a világ csaknem bármely országára kiterjedôen indítható
– egyetlen bejelentés benyújtásával – szabadalmi bejelentés. A nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentések száma évrôl évre emelkedik. 2017-ben
243 ezer ilyen bejelentést regisztrált a Szellemi Tulajdon Világszervezete
(World Intellectual Property Organization, WIPO). Ezeknek csak csekély hányada eredményez az eljárás késôbbi szakaszában Magyarország területére is kiterjedô oltalmat.

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 2017 the World Intellectual Property Organization (WIPO)
registered 243 thousand PCT applications. However, only a small proportion
of these applications result, at a later phase of the proceedings, in protection
Európai szabadalom megszerzésére az Európai Szabadalmi Egyezmény extending also to the territory of Hungary.
(ESZE, European Patent Convention) alapján 38 szerzôdô tagállamban nyílik lehetôség. Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) által megadott európai European patents can be obtained under the European Patent Convention
szabadalmak száma 2016-ban meghaladta a 95 ezret, 2017-ben pedig a (EPC) in 38 Contracting States. In 2016, the number of patents granted by
105 ezret. A megadások számának növekedésével párhuzamosan az elôzô the European Patent Office (EPO) exceeded 95 thousand and in 2017 it exévhez képest 11%-kal tovább növekedett az ESZH által megadott európai ceeded 105 thousand. Parallel to the increase in granted patents, requests
szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmek száma; 2017-ben for the validation in Hungary of patents granted by EPO showed a further
4801 hatályosítási kérelmet nyújtottak be az SZTNH-nál. Az európai szaba- increase of 11%: in 2017 4801 requests for validation have been submitted to
dalmi hatályosítási eljárások keretében 2017-ben 5211 európai szabadalom HIPO. Within the framework of European patent validation proceedings 5211
hatályosítására került sor. A hatályosítással záruló ügyek mennyisége az patents were validated in 2017. The number of cases ending in validation
elôzô évihez képest 27%-os növekedést mutatott.
showed an increase of 27 % over the previous year.

A magyar gazdaság szerkezeti adottságaival, a hazánkba irányuló
importáru-forgalommal és mûködôtôke-beáramlással összhangban a hazánk iránt érdeklôdô, európai szabadalmaik magyarországi hatályosítása
iránti kérelmet benyújtó jogosultak – az elôzô évekhez hasonlóan – 2017ben is legnagyobb arányban németországi és amerikai egyesült államokbeli
székhellyel rendelkeztek.

Like in previous years and in line with the structure of the Hungarian economy, the imports and the working capital inflow to Hungary, in 2017 most
right holders interested in our country and filing requests for the validation
of their European patents had their seat in Germany and the United States.
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 applications
filed via the national route in 2017 was 532, out of which 490 applications
were filed by clients having their seat or domicile in Hungary. Of domestic
applications 69% were filed by individuals and 31% by legal persons.

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések tartalmazzák egyfelôl a
hazai eredetû szabadalmi bejelentéseket, másfelôl az SZTNH-hoz közvetlenül benyújtott külföldi bejelentéseket, valamint a nemzeti szakaszba lépett
nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentéseket. A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma 2017-ben 532 volt, amelybôl 490-et tettek ki a
hazai székhelyû, illetve lakóhelyû ügyfelek bejelentései. A hazai szabadalmi
bejelentések 69%-a egyéni, 31%-a intézményi bejelentés volt.
In the field of patents 860 patent cases started via the national route were
concluded in 2017. During the past years – due to the efforts of HIPO – the
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backlog of pending patent cases was further reduced as the backlog
of PCT cases from previous years was processed. At the end of 2017 the
number of domestic (of Hungarian origin) patent cases decreased by 14%
compared to 2016. About 20% of national patent proceedings resulted in
the granting of a patent, i.e. only a smaller proportion of those applications
proved to be patentable.

Szabadalmi területen a nemzeti úton indított eljárások keretében 860
szabadalmi ügy fejezôdött be. Az elmúlt években – az SZTNH erôfeszítéseinek eredményeként – a régebbi PCT-ügyhátralék feldolgozása kapcsán
lecsökkent a függô (folyamatban levô) szabadalmi ügyállomány. 2017
végén a nemzeti úton indított eljárásokon belül 14%-kal kevesebb hazai
(magyar eredetû) szabadalmi ügy volt folyamatban, mint egy évvel korábban. A nemzeti szabadalmi eljárások mintegy 20%-a zárult a szabadalom
megadásával, azaz a bejelentéseknek csak egy kisebb része bizonyult
szabadalomképesnek.

Within the framework of patent proceedings, HIPO prepared 417 novelty
search reports, and one third of those applicants requested search reports
supplemented with a written opinion. Of those who requested such reports,
60% also requested accelerated proceure. One can observe that there is a
constant need for search reports supplemented with a written opinion and a
demand for its preparation in an accelerated procedure, primarily because
they can be used for the so-called Industrial Property tenders, offering stable
financing for international patent proceeding.

A szabadalom megadására irányuló eljárás keretében a hivatal 417 újdonságkutatási jelentést készített, amelyek közül a bejelentôk egyharmada kérte
az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatás elkészítését. Az ilyen jelentést kérôknek a 60%-a élt az eljárás gyorsításának a lehetôségével. Megfigyelhetô, hogy az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés
és annak gyorsított elkészítése iránt állandósult igény mutatkozik, elsôsorban
az IPARJOG pályázatokban való felhasználhatóság miatt.
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105 ezret. A megadások számának növekedésével párhuzamosan az elôzô the European Patent Office (EPO) exceeded 95 thousand and in 2017 it exévhez képest 11%-kal tovább növekedett az ESZH által megadott európai ceeded 105 thousand. Parallel to the increase in granted patents, requests
szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmek száma; 2017-ben for the validation in Hungary of patents granted by EPO showed a further
4801 hatályosítási kérelmet nyújtottak be az SZTNH-nál. Az európai szaba- increase of 11%: in 2017 4801 requests for validation have been submitted to
dalmi hatályosítási eljárások keretében 2017-ben 5211 európai szabadalom HIPO. Within the framework of European patent validation proceedings 5211
hatályosítására került sor. A hatályosítással záruló ügyek mennyisége az patents were validated in 2017. The number of cases ending in validation
elôzô évihez képest 27%-os növekedést mutatott.
showed an increase of 27 % over the previous year.

A magyar gazdaság szerkezeti adottságaival, a hazánkba irányuló
importáru-forgalommal és mûködôtôke-beáramlással összhangban a hazánk iránt érdeklôdô, európai szabadalmaik magyarországi hatályosítása
iránti kérelmet benyújtó jogosultak – az elôzô évekhez hasonlóan – 2017ben is legnagyobb arányban németországi és amerikai egyesült államokbeli
székhellyel rendelkeztek.

Like in previous years and in line with the structure of the Hungarian economy, the imports and the working capital inflow to Hungary, in 2017 most
right holders interested in our country and filing requests for the validation
of their European patents had their seat in Germany and the United States.
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 applications
filed via the national route in 2017 was 532, out of which 490 applications
were filed by clients having their seat or domicile in Hungary. Of domestic
applications 69% were filed by individuals and 31% by legal persons.

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések tartalmazzák egyfelôl a
hazai eredetû szabadalmi bejelentéseket, másfelôl az SZTNH-hoz közvetlenül benyújtott külföldi bejelentéseket, valamint a nemzeti szakaszba lépett
nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentéseket. A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma 2017-ben 532 volt, amelybôl 490-et tettek ki a
hazai székhelyû, illetve lakóhelyû ügyfelek bejelentései. A hazai szabadalmi
bejelentések 69%-a egyéni, 31%-a intézményi bejelentés volt.
In the field of patents 860 patent cases started via the national route were
concluded in 2017. During the past years – due to the efforts of HIPO – the
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backlog of pending patent cases was further reduced as the backlog
of PCT cases from previous years was processed. At the end of 2017 the
number of domestic (of Hungarian origin) patent cases decreased by 14%
compared to 2016. About 20% of national patent proceedings resulted in
the granting of a patent, i.e. only a smaller proportion of those applications
proved to be patentable.

Szabadalmi területen a nemzeti úton indított eljárások keretében 860
szabadalmi ügy fejezôdött be. Az elmúlt években – az SZTNH erôfeszítéseinek eredményeként – a régebbi PCT-ügyhátralék feldolgozása kapcsán
lecsökkent a függô (folyamatban levô) szabadalmi ügyállomány. 2017
végén a nemzeti úton indított eljárásokon belül 14%-kal kevesebb hazai
(magyar eredetû) szabadalmi ügy volt folyamatban, mint egy évvel korábban. A nemzeti szabadalmi eljárások mintegy 20%-a zárult a szabadalom
megadásával, azaz a bejelentéseknek csak egy kisebb része bizonyult
szabadalomképesnek.

Within the framework of patent proceedings, HIPO prepared 417 novelty
search reports, and one third of those applicants requested search reports
supplemented with a written opinion. Of those who requested such reports,
60% also requested accelerated proceure. One can observe that there is a
constant need for search reports supplemented with a written opinion and a
demand for its preparation in an accelerated procedure, primarily because
they can be used for the so-called Industrial Property tenders, offering stable
financing for international patent proceeding.

A szabadalom megadására irányuló eljárás keretében a hivatal 417 újdonságkutatási jelentést készített, amelyek közül a bejelentôk egyharmada kérte
az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatás elkészítését. Az ilyen jelentést kérôknek a 60%-a élt az eljárás gyorsításának a lehetôségével. Megfigyelhetô, hogy az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés
és annak gyorsított elkészítése iránt állandósult igény mutatkozik, elsôsorban
az IPARJOG pályázatokban való felhasználhatóság miatt.
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Similarly to last year, the HIPO managed to maintain our favourable average
pendency time of patent granting proceedings, which are short in international comparison. In the case of applications filed and concluded via the
national route the gross average pendency time was 31.9 months, while the net
pendency time (the duration of proceedings by HIPO) was 23.4 months. For
published cases these pendency times also include the mandatory 18 months’
waiting period. One cannot further reduce the average pendency times since
the time limits, laid down in legislation, are obligatory for the HIPO and are fully
made use of by the applicants because of economic considerations. If applicants have an interest in shortening the proceedings, they may i. a. request earlier publication free of charge, but relatively few of them take this opportunity.

Az elôzô évhez hasonlóan sikerült szinten tartani a szabadalom megadására irányuló eljárások kedvezô átlagos átfutási idejét. Ezek a hivatali
átfutási idôk nemzetközi viszonylatban is nagyon kedvezônek tekinthetôk:
lényegesen rövidebbek, mint a nemzetközileg is elfogadott 4-7 éves átlag.
A nemzeti úton indított, befejezett bejelentések esetében az átlagos bruttó
átfutási idô 31,9 hónap, a nettó (hivatali eljárási cselekményekre fordított)
átfutási idô pedig 23,4 hónap volt. Ezek az átfutási idôk a közzétett ügyek
vonatkozásában tartalmazzák a kötelezô 18 hónapos várakozási idôtartamot. Az átlagos átfutási idôk további csökkentésére nincs mód a törvényben
elôírt, a hivatalra nézve kötelezô, a bejelentôk által pedig gazdasági megfontolások miatt kihasznált határidôk miatt. Amennyiben a bejelentô érdekelt az
eljárás lerövidítésében, ingyenesen kérheti például a korábbi közzétételt, de
ezzel a lehetôséggel viszonylag kevesen élnek.

Regarding technology fields, most patents were granted for pharmaceutical inventions. This field headed the list both for patents granted via
A technológiai területek tekintetében a gyógyszeripari szabadalmak the national route and for validated European patents. In fact, 36% of all valid
álltak az elsô helyen. Mind a nemzeti úton megadott, mind a hatályosított domestic patents are concentrated in the pharmaceutical sector. This was
európai szabadalmakat érintôen ez a szakterület volt a listavezetô. A hazánk- followed by instruments and appliances (11%), and other equipment (9%).
ban hatályos szabadalmi oltalmak 36%-a erre az ágazatra összpontosult. Ezt
követte a mûszerek szakterület 11%-os és az egyéb berendezés kategória
9%-os részaránnyal.

A Magyarországon hatályos szabadalmak száma a legnépszerűbb szakterületek szerint / Breakdown of patents valid in Hungary by most popular sectors
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3. Egyéb
berendezések
Other
equipment

1. QUALCOMM Incorporated (USA)
2. Bayer Intellectual Property (DE)
3. BASF SE (DE)
4. Novartis AG (CH)
5. LG Electronic Inc. (KR)

2126

4. Vegyészet
(kivéve gyógyszer)
Chemistry without
pharmaceuticals

1895

5. Fém termékek
(kivéve gépek)
Metal products
without machines

6. Philip Morris Products S.A. (CH)
7. Huawei Technologies Co.(CN)
8. F. Hoffmann-La Roche AG (CH)
9. Les Laboratoires Servier (FR)
10. Boehringer Ingelheim International GmbH. (DE)

A magyar jogosultak közül a Richter Gedeon Nyrt.-nek volt a legtöbb From among domestic patent holders Richter Gedeon Plc. held the greatMagyarországon hatályos (nemzeti és európai) szabadalma, és ezzel a est number of national and European patents valid in Hungary, ranking 11th
on the TOP list.
TOP-lista 11. helyére került.
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A hatályos szabadalmak korfája a nemzeti úton megadott szabadalmi oltal- The age pyramid of valid patents granted via the national route has its
mak esetében a 17. évben, míg a hatályos európai oltalmaknál a 9. évben mutat peak in the 17th 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
tetôzést. Ez utóbbiaknál még nincs a teljes oltalmi idôt elérô szabadalom.
full protection period.
Az SZTNH a hazai szabadalmi aktivitás növelésére stratégiai intézkedési javaslatokat dolgozott ki. A hivatali javaslatok alapján készült el a In order to increase domestic patent activity HIPO worked out proposnemzetgazdasági miniszter, a Miniszterelnökséget vezetô miniszter és az als for strategic measures. Based on the proposals of HIPO, the Minister
igazságügyi miniszter elôterjesztésében az a kormányjelentés-tervezet, for National Economy, the Minister heading the Prime Minister’s Office and
amely a szabadalmi bejelentôk három típusára vonatkozóan határozott meg the Minister of Justice prepared a draft Government report which laid down
stratégiai beavatkozási pontokat: 1) a hazai kis- és középvállalkozások/egyé- strategic intervention points for three types of patent applicants: 1) domestic
ni feltalálók, 2) az egyetemek és a közfinanszírozású kutatóintézetek és 3) small and medium sized enterprises/individual inventors, 2) universities and
a multinacionális nagyvállalatok. Ezeket a hivatal által kidolgozott díjpolitikai other publicly funded research institutes, and 3) large multinational companies. These were complemented by a package of proposals on fee policy.
javaslatcsomag egészíti ki.

VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET

VISEGRAD PATENT INSTITUTE

Szabadalmi területen fontos eredmény, hogy 2016. július 1-jével a visegrádi országok nemzetközi szabadalmi bejelentôi – az ESZH mellett – a
Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) is választhatják nemzetközi
kutatási és elôvizsgálati szervként, ún. PCT-hatóságként (International Searching Authority, ISA and International Preliminary Examining Authority, IPEA). A magyar bejelentôk körében a VSZI vonzereje jelentôsen
növekedett az elmúlt másfél évben a kedvezô nyelvhasználati szabályok
és nem utolsósorban a költséghatékonyság miatt. A bejelentôk ugyanis
az eljárás ezen, ún. nemzetközi szakaszában számukra kedvezôbb nyelvi
palettáról választhatják ki a nekik leginkább megfelelôt. A magyar bejelentôk 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.

It is an important achievement in the field of patents that as of 1 July 2016
applicants from the Visegrad countries applying for international patents
may also choose – besides the EPO – the Visegrad Patent Institute
(VPI) as an International Searching Authority (ISA) and a Preliminary
Examination Authority (IPEA), i.e. as a PCT Authority. Among Hungarian applicants VPI has become significantly more attractive during the last
one and a half years owing to its favourable arrangements for the use of
languages and also its cost efficiency. Indeed, in this so-called international
phase of the proceedings the languages applicants can choose from are
more suitable for their needs. According to the language regime, Hungarian
applicants may file the international patent application in Hungarian or in
English; moreover they can communicate in their mother tongue with the patent examiners. 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.
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pendency time (the duration of proceedings by HIPO) was 23.4 months. For
published cases these pendency times also include the mandatory 18 months’
waiting period. One cannot further reduce the average pendency times since
the time limits, laid down in legislation, are obligatory for the HIPO and are fully
made use of by the applicants because of economic considerations. If applicants have an interest in shortening the proceedings, they may i. a. request earlier publication free of charge, but relatively few of them take this opportunity.
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A nemzeti úton indított, befejezett bejelentések esetében az átlagos bruttó
átfutási idô 31,9 hónap, a nettó (hivatali eljárási cselekményekre fordított)
átfutási idô pedig 23,4 hónap volt. Ezek az átfutási idôk a közzétett ügyek
vonatkozásában tartalmazzák a kötelezô 18 hónapos várakozási idôtartamot. Az átlagos átfutási idôk további csökkentésére nincs mód a törvényben
elôírt, a hivatalra nézve kötelezô, a bejelentôk által pedig gazdasági megfontolások miatt kihasznált határidôk miatt. Amennyiben a bejelentô érdekelt az
eljárás lerövidítésében, ingyenesen kérheti például a korábbi közzétételt, de
ezzel a lehetôséggel viszonylag kevesen élnek.

Regarding technology fields, most patents were granted for pharmaceutical inventions. This field headed the list both for patents granted via
A technológiai területek tekintetében a gyógyszeripari szabadalmak the national route and for validated European patents. In fact, 36% of all valid
álltak az elsô helyen. Mind a nemzeti úton megadott, mind a hatályosított domestic patents are concentrated in the pharmaceutical sector. This was
európai szabadalmakat érintôen ez a szakterület volt a listavezetô. A hazánk- followed by instruments and appliances (11%), and other equipment (9%).
ban hatályos szabadalmi oltalmak 36%-a erre az ágazatra összpontosult. Ezt
követte a mûszerek szakterület 11%-os és az egyéb berendezés kategória
9%-os részaránnyal.

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

9325

1. Gyógyszerészet
Pharmaceuticals

2889

TOP 10
szabadalomjogosult
Patent holders

2. Műszerek
Instruments
and
appliances

2273

3. Egyéb
berendezések
Other
equipment

1. QUALCOMM Incorporated (USA)
2. Bayer Intellectual Property (DE)
3. BASF SE (DE)
4. Novartis AG (CH)
5. LG Electronic Inc. (KR)

2126

4. Vegyészet
(kivéve gyógyszer)
Chemistry without
pharmaceuticals

1895

5. Fém termékek
(kivéve gépek)
Metal products
without machines

6. Philip Morris Products S.A. (CH)
7. Huawei Technologies Co.(CN)
8. F. Hoffmann-La Roche AG (CH)
9. Les Laboratoires Servier (FR)
10. Boehringer Ingelheim International GmbH. (DE)

A magyar jogosultak közül a Richter Gedeon Nyrt.-nek volt a legtöbb From among domestic patent holders Richter Gedeon Plc. held the greatMagyarországon hatályos (nemzeti és európai) szabadalma, és ezzel a est number of national and European patents valid in Hungary, ranking 11th
on the TOP list.
TOP-lista 11. helyére került.

10

Összes / Total Nemzeti / National Európai / European

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

A hatályos szabadalmak korfája a nemzeti úton megadott szabadalmi oltal- The age pyramid of valid patents granted via the national route has its
mak esetében a 17. évben, míg a hatályos európai oltalmaknál a 9. évben mutat peak in the 17th 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
tetôzést. Ez utóbbiaknál még nincs a teljes oltalmi idôt elérô szabadalom.
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Az SZTNH a hazai szabadalmi aktivitás növelésére stratégiai intézkedési javaslatokat dolgozott ki. A hivatali javaslatok alapján készült el a In order to increase domestic patent activity HIPO worked out proposnemzetgazdasági miniszter, a Miniszterelnökséget vezetô miniszter és az als for strategic measures. Based on the proposals of HIPO, the Minister
igazságügyi miniszter elôterjesztésében az a kormányjelentés-tervezet, for National Economy, the Minister heading the Prime Minister’s Office and
amely a szabadalmi bejelentôk három típusára vonatkozóan határozott meg the Minister of Justice prepared a draft Government report which laid down
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a multinacionális nagyvállalatok. Ezeket a hivatal által kidolgozott díjpolitikai other publicly funded research institutes, and 3) large multinational companies. These were complemented by a package of proposals on fee policy.
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Szabadalmi területen fontos eredmény, hogy 2016. július 1-jével a visegrádi országok nemzetközi szabadalmi bejelentôi – az ESZH mellett – a
Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) is választhatják nemzetközi
kutatási és elôvizsgálati szervként, ún. PCT-hatóságként (International Searching Authority, ISA and International Preliminary Examining Authority, IPEA). A magyar bejelentôk körében a VSZI vonzereje jelentôsen
növekedett az elmúlt másfél évben a kedvezô nyelvhasználati szabályok
és nem utolsósorban a költséghatékonyság miatt. A bejelentôk ugyanis
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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.

It is an important achievement in the field of patents that as of 1 July 2016
applicants from the Visegrad countries applying for international patents
may also choose – besides the EPO – the Visegrad Patent Institute
(VPI) as an International Searching Authority (ISA) and a Preliminary
Examination Authority (IPEA), i.e. as a PCT Authority. Among Hungarian applicants VPI has become significantly more attractive during the last
one and a half years owing to its favourable arrangements for the use of
languages and also its cost efficiency. Indeed, in this so-called international
phase of the proceedings the languages applicants can choose from are
more suitable for their needs. According to the language regime, Hungarian
applicants may file the international patent application in Hungarian or in
English; moreover they can communicate in their mother tongue with the patent examiners. 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.
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A magyar bejelentôk növekvô számban élnek a VSZI nyújtotta lehetôséggel:
2017-ben nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentéseik több mint egyharmad
részében (43 ügyben) már a VSZI volt a megjelölt nemzetközi kutatási szerv,
és nem az ESZH (69 ügy). A PCT-bejelentés elsô, nemzetközi szakaszának
költsége a VSZI mint kutatóhatóság választása esetében átlagosan 565 euróval volt kevesebb, mint ha az ESZH-t választották volna.

A growing number of Hungarian applicants take the opportunity offered by
VPI: in 2017 in more than one third of their international (PCT) applications
(in 43 cases) they already designated VPI as ISA and not EPO (69 cases).
If VPI was designated as a search authority, the cost of the first, international
phase of PCT applications was on average EUR 565 lower, than it would
have been if designating EPO.

Mûködésének elsô másfél évében (2016. július 1. és 2017. december 31.
között) a VSZI 174 nemzetközi kutatási kérelmet, továbbá 4 elôvizsgálati
kérelmet fogadott. A beérkezett kérelmeknek a 48%-a lengyel, 30%-a magyar, 17%-a cseh és 5%-a szlovák bejelentôktôl érkezett. A nyelvi rezsim
nyújtotta elônyök kihasználását jelzi, hogy a bejelentôk a kutatási kérelmek kétharmad részét nemzeti nyelven adták be, csak egyharmad részét
angolul. A bejelentések nyelvek szerinti megoszlása a következô volt: 34%
lengyel, 31% angol, 23% magyar, 8% cseh és 4% szlovák.

During the first one and a half years of its operation (between 1 July 2016
and 31 December 2017) VPI received 174 search requests and 4 requests
for preliminary examination. From among the requests submitted during this
period, 48% came from Poland, 30% from Hungary, 17% from the Czech
Republic and 5% from Slovakia. The fact that two thirds of the requests were
submitted in one of the national languages and only one third in English
clearly shows that applicants make use of the advantages offered by the
language regime. The breakdown of applications according to language was
the following: 34% were filed in Polish, 31% in English, 23% in Hungarian, 8%
in Czech and 4% Slovak.

A nemzetközi kutatási kérelmek hivatalok szerinti megoszlása
International Search Requests (ISRs) by Branch Office (%, 2016-2017)

A nemzetközi kutatási kérelmek nyelvek szerinti megoszlása
Breakdown of ISRs by language (%, 2016-2017)
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A használatiminta-oltalmi bejelentések száma 235 volt, amelyek 89%-a hazai, ezen belül 66%-a egyéni bejelentôktôl származott. A megadott haszná- The number of utility model applications was 235 and 89% of them were
latiminta-oltalmak száma 157 volt. Az év végén 858 nemzeti használatimin- filed by domestic applicants, 66% of whom were individual applicants. The
ta-oltalom volt hatályban.
number of granted utility model protections amounted to 157. At the end of
the year, there were 858 valid national utility model protections.
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The number of national design applications was 128, while the number of
designs contained therein was 688. Of the applications 98% have been filed
by domestic applicants, 73% of whom were individual applicants. In 2017,
HIPO granted design protection for 231 designs, contained in 72 national
design applications. At the end of the year, there were 3746 valid national
design rights.

A nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma
128, a bennük foglalt mintáké 688 volt. A bejelentések 98%-át hazai, illetve
73%-át egyéni bejelentôk nyújtották be. Az SZTNH 2017 folyamán 72 nemzeti formatervezésiminta-oltalmi bejelentésben foglalt 231 mintát adott meg.
Az év végén 3746 nemzeti formatervezésiminta-oltalom volt hatályban.
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proceedings
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rights

Nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) formatervezésiminta-oltalmi eljárások adatai (mintaszám)
Figures of international design proceedings under the Hague Agreement (number of designs)

7 ezer/thousand 233 134 134
Hatályos minta
Valid designs

Bejelentés
Applications

Lajstromozás
Registrations

Ügybefejezés
Closed
proceedings

A nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) együttmûködés keretében
Magyarországot megjelölô formatervezésiminta-oltalmi bejelentések, valamint a bejelentésekben foglalt minták száma az elôzô évihez képest növekedett; ennek eredményeként a hivatal 53 ilyen bejelentést és az azokban
foglalt 233 mintát fogadott. A nemzetközi eljárás keretében lajstromozott minták száma 134 volt.

The number of design applications filed within the framework of international cooperation (under the Hague Agreement) designating Hungary,
and the number of designs included in the applications increased in comparison to last year; as a result, the HIPO received 53 such applications,
including 233 designs. The number of designs registered within the framework of international cooperation was 134.

A közösségi formatervezésiminta-oltalom (Community Design, RCD)
intézményének igénybevételével a bejelentô egyetlen bejelentéssel és
egységes eljárással az Európai Unió összes tagállamának területére, így
Magyarországra nézve is szerezhet oltalmat. A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma 2017-ben meghaladta a 26 ezret, a bennük foglalt minták száma pedig a 95 ezret, ami több mint 5-5%-os növekedést jelentett az elôzô évihez képest. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) által 2017-ben
lajstromozott minták száma 95 304 volt, közel 6%-kal több a 2016. évinél. A
magyar bejelentôk közösségi mintaoltalmi aktivitása ugyan alacsony intenzitású volt, de 8%-kal, 234 mintára növekedett.

If applicants make use of the Community design (RCD) protection system,
it offers them the possibility to obtain, through one application and in a single
procedure, design protection for the territory of all Member States of the
European Union, including Hungary. In 2017, the number of RCD applications exceeded 26 thousand and that of the designs contained therein 95
thousand; this represented an increase of more than 5% for both categories.
The number of designs registered in 2017 by the European Union Intellectual
Property Office (EUIPO) was 95 304, an increase of nearly 6% over 2016.
Although the design activity of Hungarian applicants was of low intensity, it
still increased by 8% to 234 designs.

TRADE MARK ADMINISTRATION

VÉDJEGYHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

In the field of trade marks, as a result of favourable economic circumstances and the promotion campaign of HIPO entitled TradeMarker, the number
of trade mark applications filed via the national route was 4141, an increase
of 2% over 2016. The HIPO closed 3868 cases, 1% more than in 2016. The
increase of application activity in the second half of 2017 caused that the
backlog of cases at the end of the year was somewhat larger than in the
previous year. The number of publications was proportionate with application activities: 2785 national trade marks were published. The number of
registrations grew by 6%, so HIPO registered 2889 national trade marks.
At the end of the year the number of valid national trade marks amounted to
55 056, similar to the numbers attained during the past few years.

A kedvezô gazdasági konjunktúra és a hivatal TradeMarker elnevezésû promóciós kampánya hatására a védjegy területen a nemzeti úton benyújtott
bejelentések száma 4141 volt, amely 2%-kal múlta felül a 2016. évit. A hivatal
3868 – a 2016. évinél 1%-kal több – ügyet fejezett be. A bejelentési aktivitás
2017 második felében regisztrált növekedése járult hozzá ahhoz, hogy az év
végén folyamatban lévô ügyállomány valamelyest növekedett az elôzô évihez
képest. A meghirdetések száma a bejelentési aktivitással arányosan alakult:
2785 nemzeti védjegybejelentés meghirdetésére került sor. A lajstromozások
száma 6%-kal nôtt, így 2889 nemzeti védjegyet lajstromozott a hivatal. A hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az év végén 55 056 volt, ami az elôzô
évek során állandósult 55 ezres nagyságrendnek felelt meg.
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részében (43 ügyben) már a VSZI volt a megjelölt nemzetközi kutatási szerv,
és nem az ESZH (69 ügy). A PCT-bejelentés elsô, nemzetközi szakaszának
költsége a VSZI mint kutatóhatóság választása esetében átlagosan 565 euróval volt kevesebb, mint ha az ESZH-t választották volna.

A growing number of Hungarian applicants take the opportunity offered by
VPI: in 2017 in more than one third of their international (PCT) applications
(in 43 cases) they already designated VPI as ISA and not EPO (69 cases).
If VPI was designated as a search authority, the cost of the first, international
phase of PCT applications was on average EUR 565 lower, than it would
have been if designating EPO.

Mûködésének elsô másfél évében (2016. július 1. és 2017. december 31.
között) a VSZI 174 nemzetközi kutatási kérelmet, továbbá 4 elôvizsgálati
kérelmet fogadott. A beérkezett kérelmeknek a 48%-a lengyel, 30%-a magyar, 17%-a cseh és 5%-a szlovák bejelentôktôl érkezett. A nyelvi rezsim
nyújtotta elônyök kihasználását jelzi, hogy a bejelentôk a kutatási kérelmek kétharmad részét nemzeti nyelven adták be, csak egyharmad részét
angolul. A bejelentések nyelvek szerinti megoszlása a következô volt: 34%
lengyel, 31% angol, 23% magyar, 8% cseh és 4% szlovák.

During the first one and a half years of its operation (between 1 July 2016
and 31 December 2017) VPI received 174 search requests and 4 requests
for preliminary examination. From among the requests submitted during this
period, 48% came from Poland, 30% from Hungary, 17% from the Czech
Republic and 5% from Slovakia. The fact that two thirds of the requests were
submitted in one of the national languages and only one third in English
clearly shows that applicants make use of the advantages offered by the
language regime. The breakdown of applications according to language was
the following: 34% were filed in Polish, 31% in English, 23% in Hungarian, 8%
in Czech and 4% Slovak.

A nemzetközi kutatási kérelmek hivatalok szerinti megoszlása
International Search Requests (ISRs) by Branch Office (%, 2016-2017)
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Breakdown of ISRs by language (%, 2016-2017)
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A használatiminta-oltalmi bejelentések száma 235 volt, amelyek 89%-a hazai, ezen belül 66%-a egyéni bejelentôktôl származott. A megadott haszná- The number of utility model applications was 235 and 89% of them were
latiminta-oltalmak száma 157 volt. Az év végén 858 nemzeti használatimin- filed by domestic applicants, 66% of whom were individual applicants. The
ta-oltalom volt hatályban.
number of granted utility model protections amounted to 157. At the end of
the year, there were 858 valid national utility model protections.
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The number of national design applications was 128, while the number of
designs contained therein was 688. Of the applications 98% have been filed
by domestic applicants, 73% of whom were individual applicants. In 2017,
HIPO granted design protection for 231 designs, contained in 72 national
design applications. At the end of the year, there were 3746 valid national
design rights.

A nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma
128, a bennük foglalt mintáké 688 volt. A bejelentések 98%-át hazai, illetve
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Magyarországot megjelölô formatervezésiminta-oltalmi bejelentések, valamint a bejelentésekben foglalt minták száma az elôzô évihez képest növekedett; ennek eredményeként a hivatal 53 ilyen bejelentést és az azokban
foglalt 233 mintát fogadott. A nemzetközi eljárás keretében lajstromozott minták száma 134 volt.

The number of design applications filed within the framework of international cooperation (under the Hague Agreement) designating Hungary,
and the number of designs included in the applications increased in comparison to last year; as a result, the HIPO received 53 such applications,
including 233 designs. The number of designs registered within the framework of international cooperation was 134.

A közösségi formatervezésiminta-oltalom (Community Design, RCD)
intézményének igénybevételével a bejelentô egyetlen bejelentéssel és
egységes eljárással az Európai Unió összes tagállamának területére, így
Magyarországra nézve is szerezhet oltalmat. A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma 2017-ben meghaladta a 26 ezret, a bennük foglalt minták száma pedig a 95 ezret, ami több mint 5-5%-os növekedést jelentett az elôzô évihez képest. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) által 2017-ben
lajstromozott minták száma 95 304 volt, közel 6%-kal több a 2016. évinél. A
magyar bejelentôk közösségi mintaoltalmi aktivitása ugyan alacsony intenzitású volt, de 8%-kal, 234 mintára növekedett.

If applicants make use of the Community design (RCD) protection system,
it offers them the possibility to obtain, through one application and in a single
procedure, design protection for the territory of all Member States of the
European Union, including Hungary. In 2017, the number of RCD applications exceeded 26 thousand and that of the designs contained therein 95
thousand; this represented an increase of more than 5% for both categories.
The number of designs registered in 2017 by the European Union Intellectual
Property Office (EUIPO) was 95 304, an increase of nearly 6% over 2016.
Although the design activity of Hungarian applicants was of low intensity, it
still increased by 8% to 234 designs.

TRADE MARK ADMINISTRATION

VÉDJEGYHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

In the field of trade marks, as a result of favourable economic circumstances and the promotion campaign of HIPO entitled TradeMarker, the number
of trade mark applications filed via the national route was 4141, an increase
of 2% over 2016. The HIPO closed 3868 cases, 1% more than in 2016. The
increase of application activity in the second half of 2017 caused that the
backlog of cases at the end of the year was somewhat larger than in the
previous year. The number of publications was proportionate with application activities: 2785 national trade marks were published. The number of
registrations grew by 6%, so HIPO registered 2889 national trade marks.
At the end of the year the number of valid national trade marks amounted to
55 056, similar to the numbers attained during the past few years.

A kedvezô gazdasági konjunktúra és a hivatal TradeMarker elnevezésû promóciós kampánya hatására a védjegy területen a nemzeti úton benyújtott
bejelentések száma 4141 volt, amely 2%-kal múlta felül a 2016. évit. A hivatal
3868 – a 2016. évinél 1%-kal több – ügyet fejezett be. A bejelentési aktivitás
2017 második felében regisztrált növekedése járult hozzá ahhoz, hogy az év
végén folyamatban lévô ügyállomány valamelyest növekedett az elôzô évihez
képest. A meghirdetések száma a bejelentési aktivitással arányosan alakult:
2785 nemzeti védjegybejelentés meghirdetésére került sor. A lajstromozások
száma 6%-kal nôtt, így 2889 nemzeti védjegyet lajstromozott a hivatal. A hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az év végén 55 056 volt, ami az elôzô
évek során állandósult 55 ezres nagyságrendnek felelt meg.
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Nemzeti úton benyújtott védjegybejelentési ügyek főbb adatai / Main figures of trade mark applications filed via the national route

Hazai eredetű
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of domestic origin
Külföldi eredetű
védjegybejelentés
Trade mark applications
of foreign origin
Összes nemzeti úton
benyújtott bejelentés
Total of trade mark applications
filed via the national route
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3 491
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TOP 5
áruosztály
Classes

1. Reklámozás, kereskedelmi ügyletek / Advertising, business management 1002
2. Nevelés, szakmai képzés, sport / Education, training, culture, sporting 821
3. Tudományos és műszaki szolgáltatások / Scientific and technological services 381
4. Vendéglátás (élelmezés) / Catering (food) 369
5. Gyógyszerészet és állatgyógyászat / Pharmaceutical and veterinary preparations 331

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak aránya a jogosultak származási országa szerint / Breakdown of valid national trade marks by countries of origin of right holders
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The pendency time of the publication of national trade mark applications decreased by 4%, so these applications were published after
three months on average in the Gazette for Patents and Trade Marks.
The gross average pendency time of applications for registration as national trade marks remained at the favourable level of the previous year,
namely 6.3 months. This time frame includes the 3 months period before
the publication, as well as the one-month period from the sending of the
search report.

A nemzeti védjegybejelentések meghirdetésének átfutási ideje 4%-kal
csökkent, így átlagosan 3 hónap elteltével jelentek meg a védjegybejelentések a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítôben. A nemzeti védjegy
lajstromozására irányuló eljárás átlagos bruttó ügyintézési ideje az elôzô év
kedvezô szintjén maradt, 6,3 hónap volt. Ez az idô tartalmazza a meghirdetés három hónapos idôtartamát és a kutatási jelentés kiküldésétôl számított
egy hónapos idôtartamot is.
Az ügyfelek részérôl növekvô érdeklôdés mutatkozott az ún. gyorsított eljárások és a különleges gyorsított eljárások iránt, amelynek folytán a hivatal az
elôzô évi 74 kérelemnél 40%-kal több, 105 bejelentés vizsgálatát végezte el
gyorsított eljárásban. A különleges gyorsított eljárásban elbírált ügyek száma is nôtt: 72 ilyen eljárás iránti kérelem érkezett.

Clients showed a growing interest in so-called accelerated and special
accelerated procedures, and as a consequence the HIPO performed the
examination of 105 applications in accelerated procedure, which is 40%
more than last year's 74. The number of cases processed in particularly
accelerated procedures also increased, there were 72 requests for such
A 2017 során lajstromozott nemzeti védjegyekben leggyakrabban megje- procedure.
lölt áruosztályok a következôk voltak: reklámozás, kereskedelmi ügyletek
(35. áruosztály), nevelés, szakmai képzés, sport (41. áruosztály), tudomá- In 2017, the classes most frequently indicated in applications for nationnyos és mûszaki szolgáltatások (42. áruosztály), vendéglátás, élelmezés al trade marks were the following: Advertising, business management
(Class 35), Education, training, culture, sporting (Class 41), Scientific and
(43. áruosztály), gyógyszerészet és állatgyógyászat (5. áruosztály).
technological services (Class 42), Catering (Class 43), Pharmaceutical
and veterinary preparations (Class 5).
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A védjegylajstromban szereplô több mint 55 ezer hatályos nemzeti védjegy Nearly two thirds of the 55 thousand national trade marks in the trade mark
közel kétharmadának magyar volt a jogosultja. A külföldi jogosultak döntôen register were owned by Hungarian right holders. Foreign right holders had
amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli, német, svájci és japán their seat mainly in the USA, the UK, Germany, Switzerland and Japan.
székhellyel rendelkeztek.
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5. Gyógyszerészet és állatgyógyászat / Pharmaceutical and veterinary preparations 331
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The pendency time of the publication of national trade mark applications decreased by 4%, so these applications were published after
three months on average in the Gazette for Patents and Trade Marks.
The gross average pendency time of applications for registration as national trade marks remained at the favourable level of the previous year,
namely 6.3 months. This time frame includes the 3 months period before
the publication, as well as the one-month period from the sending of the
search report.

A nemzeti védjegybejelentések meghirdetésének átfutási ideje 4%-kal
csökkent, így átlagosan 3 hónap elteltével jelentek meg a védjegybejelentések a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítôben. A nemzeti védjegy
lajstromozására irányuló eljárás átlagos bruttó ügyintézési ideje az elôzô év
kedvezô szintjén maradt, 6,3 hónap volt. Ez az idô tartalmazza a meghirdetés három hónapos idôtartamát és a kutatási jelentés kiküldésétôl számított
egy hónapos idôtartamot is.
Az ügyfelek részérôl növekvô érdeklôdés mutatkozott az ún. gyorsított eljárások és a különleges gyorsított eljárások iránt, amelynek folytán a hivatal az
elôzô évi 74 kérelemnél 40%-kal több, 105 bejelentés vizsgálatát végezte el
gyorsított eljárásban. A különleges gyorsított eljárásban elbírált ügyek száma is nôtt: 72 ilyen eljárás iránti kérelem érkezett.

Clients showed a growing interest in so-called accelerated and special
accelerated procedures, and as a consequence the HIPO performed the
examination of 105 applications in accelerated procedure, which is 40%
more than last year's 74. The number of cases processed in particularly
accelerated procedures also increased, there were 72 requests for such
A 2017 során lajstromozott nemzeti védjegyekben leggyakrabban megje- procedure.
lölt áruosztályok a következôk voltak: reklámozás, kereskedelmi ügyletek
(35. áruosztály), nevelés, szakmai képzés, sport (41. áruosztály), tudomá- In 2017, the classes most frequently indicated in applications for nationnyos és mûszaki szolgáltatások (42. áruosztály), vendéglátás, élelmezés al trade marks were the following: Advertising, business management
(Class 35), Education, training, culture, sporting (Class 41), Scientific and
(43. áruosztály), gyógyszerészet és állatgyógyászat (5. áruosztály).
technological services (Class 42), Catering (Class 43), Pharmaceutical
and veterinary preparations (Class 5).
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A védjegylajstromban szereplô több mint 55 ezer hatályos nemzeti védjegy Nearly two thirds of the 55 thousand national trade marks in the trade mark
közel kétharmadának magyar volt a jogosultja. A külföldi jogosultak döntôen register were owned by Hungarian right holders. Foreign right holders had
amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli, német, svájci és japán their seat mainly in the USA, the UK, Germany, Switzerland and Japan.
székhellyel rendelkeztek.
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The trade mark activity of Hungarian applicants abroad
increased significantly: the number of international trade mark applications
and that of subsequent extensions of territory doubled compared to the
previous year and reached 227; moreover, the number of EU trade mark
applications filed by domestic applicants also increased by 16% totalling
669 applications.

Az európai uniós védjegy (European Union Trademark, EUTM) intézménye lehetôvé teszi, hogy egyetlen bejelentéssel és egységes eljárással
az Európai Unió összes tagállamának területére nézve védjegyoltalmat
lehessen szerezni. A Magyarországra is kiterjedô hatállyal lajstromozott
európai uniós védjegyek száma évrôl évre növekszik: 2017-ben 146 ezer
ilyen védjegybejelentést fogadott és 128 ezer ilyen védjegyet lajstromozott
az EUIPO, ami 8%-kal, illetve 2%-kal volt több a 2016. évinél.
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A hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfáján az elsô 15 évben lényegesen As for the age pyramid of valid national trade marks one can observe that the
magasabb a hatályos védjegyek száma, mint a következô ciklusokban meg- number of valid trade marks is considerably higher in the first 15 years than
the number of those renewed in later cycles.
újítottaknál.
A legtöbb hatályos lajstromozott nemzeti védjeggyel rendelkezô jogosultak The list of right holders owning most registered national trade marks was
listáját két magyar gyógyszeripari cég, a Richter Gedeon Nyrt. és az Egis headed by two Hungarian pharmaceutical companies: Richter Gedeon Plc.
and Egis Pharmaceutical Plc.
Gyógyszergyár vezeti.

In the course of their domestic activities Hungarian companies have to take
into account, in addition to the more than 55 thousand national trade marks,
A magyar bejelentôk külföldi védjegyaktivitása jelentôsen növekedett: a nem- the valid international trade marks (registered under the Madrid System), the
zetközi védjegybejelentések és utólagos területkiterjesztések száma az elôzô effect of which extends to Hungary and the number of which was 90 730 at
évinek duplájára, 227-re emelkedett, továbbá 16%-kal 669-re növekedett a the end of the year. Besides, they also have to reckon with EU trade marks
registered with effect throughout the entire area of the European Union.
hazai bejelentôk európai uniós védjegybejelentéseinek a száma is.
A magyar vállalkozásoknak belföldi tevékenységük során figyelemmel kell lenniük a több mint 55 ezer nemzeti védjegy mellett a Magyarországra kiterjedô
hatályú, érvényben levô nemzetközi (ún. madridi rendszeren keresztül lajstromozott) védjegyoltalmakra, amelyek száma az év végén 90 730 volt. Ezenkívül The protection of geographical indications recognises the demonstrable
számolniuk kell az EU tagállamaira is kiterjedô hatállyal lajstromozott európai connection between the quality parameters of products and their region
uniós védjegyekkel is.
of origin. This protection ensures that right holders be able to take action
against all those who use these indications without authorisation.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS

FÖLDRAJZI ÁRUJELZÔK
TOP 5
nemzeti
védjegyjogosult
National trade mark
holders

Richter Gedeon Nyrt. / Richter Gedeon Plc.
Egis Gyógyszergyár / Egis Pharmaceutical Plc.
Glaxo Group
Magyar Telekom Nyrt. / Magyar Telekom Plc.
Borsodi Sörgyár Kft. / Borsodi Brewery Ltd.

Nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegyeljárások adatai
Figures of international trade mark proceedings (under the Madrid Agreement)
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A százévesnél idôsebb védjeggyel rendelkezô jogosultak száma 21 volt. Ilyen
például a Panadol GmbH („Odol”), a Bayer („Aspirin”), a Richter Gedeon Nyrt.
(„TONOGEN”), a Daimler AG („Mercedes”), a Kodak GmbH („Kodak”), a Guaber S.r.l. („VIM”), az Unilever N.V. („VASENOL”), a Johnson & Johnson („LISTERINE”), az OSRAM GmbH („OSRAM”) és a Diageo Brands B.V. („BLACK
& WHITE”) védjegye.

21 of the right holders had a trade mark of more than a hundred years old.
They included for example the trade marks of Panadol GmbH („Odol”), Bayer („Aspirin”), Richter Gedeon Plc. („TONOGEN”), Daimler AG („Mercedes”),
Kodak GmbH („Kodak”), Guaber S.r.l. („VIM”), Unilever N.V. („VASENOL”),
Johnson & Johnson („LISTERINE”), OSRAM GmbH („OSRAM”) and Diageo
Brands B.V. („BLACK & WHITE”).

A védjegyek nemzetközi lajstromozására szolgáló, a WIPO által adminisztrált rendszerben 1702, Magyarországot megjelölô nemzetközi védjegybejelentés (az ún. madridi rendszeren keresztül) érkezett, ami 31%-os növekedést jelentett az elôzô évihez képest. Az év folyamán 1753 nemzetközi
védjegybejelentés meghirdetésére került sor a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítôben, ami 39%-os emelkedést jelent. A hivatal 1271 nemzetközi
védjegy oltalmát ismerte el. A nemzetközi védjegybejelentések elbírálási
ideje is kedvezôen alakult: 5,2 hónap volt.

In the system administered by WIPO and serving for the international registration of trade marks, 1702 international trade mark applications (under the
Madrid system) designating Hungary were received, which is 31% more than
what we received in 2016. During the year 1753 international trade mark applications were published in the Gazette for Patents and Trade Marks, which
meant an increase of 39%. HIPO registered 1271 international trade marks.
The average pendency time of international trade mark applications remained
favourable amounting to 5.2 months.

16

The institution of the European Union trade mark
(EUTM) enables us to obtain trade mark protection
through one application and by means of one procedural system for the entire territory of the European Union.
The number of registered European Union trade marks,
the territorial scope of which extends also to Hungary, is
increasing from year to year: in 2017 the European Union
Intellectual Property Office (EUIPO) received 146 thousand applications for EU trade marks and registered 128
thousand such trade marks (which was 8% and 2% more
than in 2016).

At the end of 2017, the number of valid national geographical indications was 24, out of which 4 were geographical indications and 20 desigA forgalmazott termékek földrajzi eredetének azonosítására használható nations of origin.
földrajziárujelzô-oltalom elismeri a termékek minôségi jellemzôi és származási területük között bizonyíthatóan fennálló kapcsolatot. Az oltalom fellé- The number of valid European Union geographical indications related
pési lehetôséget biztosít mindazokkal szemben, akik az adott megjelölést to agricultural products and foodstuffs was 1364 at the end of 2017, and
out of them 14 originated from Hungary. The number of European Union
jogosulatlanul használják.
geographical indications related to wines reached 1 929 at the end of the
Az érvényes nemzeti földrajzi árujelzôk száma 2017 végén 24 volt, ebbôl 4 year; out of them 62 originated from Hungary. The number of valid European
Union geographical indications related to spirit drinks amounted to 247 at
földrajzi jelzés, 20 eredetmegjelölés.
the end of 2017; out of them eight originated from Hungary. Besides, four
A mezôgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó hatályos applications for protection from Hungary are still pending.
európai uniós földrajziárujelzô-oltalmak száma 2017 végén 1364 volt,
amelybôl 14 volt magyar eredetû. A borokra vonatkozó uniós földrajzi árujel- The number of valid international protections under the Lisbon Agreement
zôk száma az év végén elérte az 1929-et; ebbôl 62 volt magyar eredetû. A was 967, out of which 28 are of Hungarian origin.
szeszes italokra vonatkozó uniós földrajziárujelzô-oltalmak száma 2017. év
végén 247 volt; ebbôl 8 magyar eredetû. Emellett 4 magyar eredetû vizsgálata még folyamatban van.
A Lisszaboni Megállapodás alapján oltalom alatt álló, hatályos nemzetközi
eredetmegjelölések száma 967 volt, amelybôl 28 volt magyar eredetû.
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increased significantly: the number of international trade mark applications
and that of subsequent extensions of territory doubled compared to the
previous year and reached 227; moreover, the number of EU trade mark
applications filed by domestic applicants also increased by 16% totalling
669 applications.
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lehessen szerezni. A Magyarországra is kiterjedô hatállyal lajstromozott
európai uniós védjegyek száma évrôl évre növekszik: 2017-ben 146 ezer
ilyen védjegybejelentést fogadott és 128 ezer ilyen védjegyet lajstromozott
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A legtöbb hatályos lajstromozott nemzeti védjeggyel rendelkezô jogosultak The list of right holders owning most registered national trade marks was
listáját két magyar gyógyszeripari cég, a Richter Gedeon Nyrt. és az Egis headed by two Hungarian pharmaceutical companies: Richter Gedeon Plc.
and Egis Pharmaceutical Plc.
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In the course of their domestic activities Hungarian companies have to take
into account, in addition to the more than 55 thousand national trade marks,
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registered with effect throughout the entire area of the European Union.
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például a Panadol GmbH („Odol”), a Bayer („Aspirin”), a Richter Gedeon Nyrt.
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védjegy oltalmát ismerte el. A nemzetközi védjegybejelentések elbírálási
ideje is kedvezôen alakult: 5,2 hónap volt.

In the system administered by WIPO and serving for the international registration of trade marks, 1702 international trade mark applications (under the
Madrid system) designating Hungary were received, which is 31% more than
what we received in 2016. During the year 1753 international trade mark applications were published in the Gazette for Patents and Trade Marks, which
meant an increase of 39%. HIPO registered 1271 international trade marks.
The average pendency time of international trade mark applications remained
favourable amounting to 5.2 months.
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Hatósági eljárás keretében kérhetô az
SZTNH-nál egy adott projekt kutatásfejlesztési tevékenységként való elôzetes
minôsítése, továbbá a hivatal más hatóságok, bíróságok és harmadik személyek megkeresésére szakértôként mûködik közre
olyan szakkérdések eldöntésében, amelyek
egyes tevékenységek K+F-ként való minôsítését, valamint egyes költségeknek a kutatás-fejlesztési tevékenységhez való hozzárendelhetôségét érintik.

Within the framework of an official procedure
one can request HIPO to give a preliminary
qualification of whether specific projects
qualify as research and development activity, furthermore the HIPO – at the request
of other authorities, the courts and third parties – acts as an expert in deciding technical questions having an impact on whether
certain activities qualify as R & D or not, and
whether certain costs can be attributed to
research and development activity.

A hivatalhoz összesen 224 kutatás-fejlesztési tevékenység minôsítése iránti
beadvány érkezett, ebbôl 64 (29%) volt az
elôzetes minôsítési kérelmek száma és 160
(71%) a szakértôi megkereséseké. A hivatalhoz beérkezett összes kérelem és megkeresés 93%-át a mûszaki tartalmú ügyek
jelentették, amelyek vizsgálatát jellemzôen
a hivatali szabadalmi elbírálók végzik.

HIPO received a total of 224 requests for
qualification of R & D activities, of which
64 (29%) were requests for preliminary qualification and 160 (71%) requests for an expert
opinion. 93% of all requests concerned cases of a technical content, and as a rule such
cases are examined by the patent examiners
of HIPO.

A hivatal K+F minôsítési ügyterhének több
mint egynegyedét a hatósági tevékenység
keretében végzett elôzetes minôsítési kérelmek tették ki. A hivatalhoz érkezett elôminôsítési kérelmek számát elsôdlegesen az határozta meg, hogy 2017-ben nem került sor
olyan K+F támogatási pályázat kiírására,
amelyhez elôírták volna a K+F minôsítést. A
szakértôi vélemények iránti megkeresések
(160) egyfelôl az adókedvezmények érvényesítése terén egyre tudatosabb vállalkozásoknak köszönhetôk, másfelôl jelentôs
számú megkeresés érkezett az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Irinyi Terv iparstratégiai program keretében odaítélendô
K+F támogatások allokálásához kapcsolódóan is.
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Az év végéig lezárt 55 elôzetes minôsítési
ügy 91%-a mûszaki jellegû volt (beleértve
az infokommunikációs és az informatikai
területeket is). Az elbírálás során a hivatal
az elôminôsítési ügyek 71%-ára vonatkozóan adott ki pozitív, a K+F tartalmat
megerôsítô határozatot. Az elôminôsítéssel érintett ügyek 20%-a esetében nem
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More than a quarter of the R & D qualification
caseload of the HIPO consisted of requests
for preliminary qualification in official proceedings. The number of requests for preliminary qualification was determined primarily
by the fact that in 2017 there were no calls
for tenders where R & D qualification was a
requirement. The requests for an expert opinion (160) were due, on the one hand, to enterprises acting more and more consciously
to make use of tax allowances, and, on the
other hand, a significant number of requests
were submitted in connection with the allocation of R & D support within the framework of
the Irinyi Plan industrial strategy programme
of the Ministry for National Economy.
91% of the 55 preliminary qualification cases closed by the end of the year concerned
matters of a technical content (including
the fields of infocommunications and IT).
In the course of its proceedings the HIPO
issued a positive decision in 71% of the
concluded preliminary qualification cases, i.e. confirming the R & D content of
the activities in question. In 20% of preliminary qualification cases the R & D content
of the projects could not be confirmed, while

igazolta a projektek K+F tartalmát, 9%-a pedig részben minôsült K+F-nek. Az elôzetes
minôsítést igénybe vevô kérelmezôk között
túlnyomó többségben voltak a kis- és középvállalkozások.
A K+F minôsítési ügyteher közel háromnegyedét a más hatóságok, bíróságok
és harmadik személyek megkeresésére
végzett szakértôi tevékenység jelentette.
A szakértôi megkeresések 73%-a a vállalkozásoktól, 19%-a az NGM-tôl és 4%-a az
adóhatóságtól érkezett, továbbá 1 bírósági
és 2, az Európai Támogatásokat Auditáló
Fôigazgatóságtól érkezett megkeresést fogadott az SZTNH. A hivatal által elkészített
180 szakvélemény alapján a feldolgozott
ügyek 80%-a minôsült K+F-nek, az ügyek
17%-a esetében negatív szakvélemény született, továbbá az ügyek 3%-a csak részben
minôsült K+F-nek. A lezárt ügyek 98%-a
mûszaki jellegû volt.

in 9% of the cases only parts of the projects
involved R & D activities. A majority of those
requesting preliminary qualification were
small and medium-sized enterprises.
Nearly three-fourths of the R & D qualification caseload consisted of providing expert
opinion at the request of other authorities, the courts and third parties. 73% of
such requests were submitted by enterprises, 19% by the Ministry for National Economy and 4% by the tax authority; besides one
request was submitted by a court and two
requests were received by HIPO from the
Directorate General for Audit of European
Funds. On the basis of the 180 expert opinions prepared by the HIPO 80% of the processed cases qualified as R & D, a negative
expert opinion was given in 17% of the cases
and in 3% of the cases the activity qualified
only partially as R & D. Of the cases closed,
98% were of a technical content.

A beruházás ösztönzési célelôirányzat
felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.)
Korm. rendelet 2017. január 1-jétôl hatályba
lépett módosítása következtében új támogatási jogcímként jelent meg a Kormány
egyedi döntése alapján nyújtható kutatás-fejlesztési projekttámogatás. A K+F
minôsítés rendszerét erôsítette, hogy e
támogatás odaítélésének feltétele, hogy
a támogatást igénylô projektjét az SZTNH
K+F minôsítési eljárás során kutatás-fejlesztésnek minôsítse. A hivatal és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) között
kialakult szoros együttmûködés alapján
már több nagyberuházó is – K+F kapacitásainak magyarországi kiépítéséhez kért
nagy összegû támogatásához kapcsolódóan – benyújtotta az SZTNH-hoz a K+F
minôsítés iránti kérelmét.

Due to an amendment to Government decree 210/2014. (VIII. 27.) Korm. on the use
of the targeted appropriation for investment
promotion, which entered into force on 1
January 2017, a new budget item, namely
the R & D project support was created,
which may be provided pursuant to a
case by case decision of the Government. The system of R & D qualification
was strengthened by the fact that this
support may only be granted on condition
that in the course of its R & D qualification
proceedings HIPO should qualify the project
of the applicant as research and development. On the basis of the close cooperation
established between the HIPO and the Hungarian National Investment Agency (HIPA)
already several big investors submitted their
requests for R & D qualification to HIPO in
support of their applications for large grants
to develop their R & D capacity in Hungary.

A beérkezett K+F minősítési ügyek száma
a műszaki tartalom szerint / Number of R & D
qualification cases according to technical content

Lezárt K+F minősítési ügyek száma
a K+F tartalom szerint / Closed R & D qualification
cases according to R & D content
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Hatósági eljárás keretében kérhetô az
SZTNH-nál egy adott projekt kutatásfejlesztési tevékenységként való elôzetes
minôsítése, továbbá a hivatal más hatóságok, bíróságok és harmadik személyek megkeresésére szakértôként mûködik közre
olyan szakkérdések eldöntésében, amelyek
egyes tevékenységek K+F-ként való minôsítését, valamint egyes költségeknek a kutatás-fejlesztési tevékenységhez való hozzárendelhetôségét érintik.

Within the framework of an official procedure
one can request HIPO to give a preliminary
qualification of whether specific projects
qualify as research and development activity, furthermore the HIPO – at the request
of other authorities, the courts and third parties – acts as an expert in deciding technical questions having an impact on whether
certain activities qualify as R & D or not, and
whether certain costs can be attributed to
research and development activity.

A hivatalhoz összesen 224 kutatás-fejlesztési tevékenység minôsítése iránti
beadvány érkezett, ebbôl 64 (29%) volt az
elôzetes minôsítési kérelmek száma és 160
(71%) a szakértôi megkereséseké. A hivatalhoz beérkezett összes kérelem és megkeresés 93%-át a mûszaki tartalmú ügyek
jelentették, amelyek vizsgálatát jellemzôen
a hivatali szabadalmi elbírálók végzik.

HIPO received a total of 224 requests for
qualification of R & D activities, of which
64 (29%) were requests for preliminary qualification and 160 (71%) requests for an expert
opinion. 93% of all requests concerned cases of a technical content, and as a rule such
cases are examined by the patent examiners
of HIPO.

A hivatal K+F minôsítési ügyterhének több
mint egynegyedét a hatósági tevékenység
keretében végzett elôzetes minôsítési kérelmek tették ki. A hivatalhoz érkezett elôminôsítési kérelmek számát elsôdlegesen az határozta meg, hogy 2017-ben nem került sor
olyan K+F támogatási pályázat kiírására,
amelyhez elôírták volna a K+F minôsítést. A
szakértôi vélemények iránti megkeresések
(160) egyfelôl az adókedvezmények érvényesítése terén egyre tudatosabb vállalkozásoknak köszönhetôk, másfelôl jelentôs
számú megkeresés érkezett az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Irinyi Terv iparstratégiai program keretében odaítélendô
K+F támogatások allokálásához kapcsolódóan is.
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More than a quarter of the R & D qualification
caseload of the HIPO consisted of requests
for preliminary qualification in official proceedings. The number of requests for preliminary qualification was determined primarily
by the fact that in 2017 there were no calls
for tenders where R & D qualification was a
requirement. The requests for an expert opinion (160) were due, on the one hand, to enterprises acting more and more consciously
to make use of tax allowances, and, on the
other hand, a significant number of requests
were submitted in connection with the allocation of R & D support within the framework of
the Irinyi Plan industrial strategy programme
of the Ministry for National Economy.
91% of the 55 preliminary qualification cases closed by the end of the year concerned
matters of a technical content (including
the fields of infocommunications and IT).
In the course of its proceedings the HIPO
issued a positive decision in 71% of the
concluded preliminary qualification cases, i.e. confirming the R & D content of
the activities in question. In 20% of preliminary qualification cases the R & D content
of the projects could not be confirmed, while

igazolta a projektek K+F tartalmát, 9%-a pedig részben minôsült K+F-nek. Az elôzetes
minôsítést igénybe vevô kérelmezôk között
túlnyomó többségben voltak a kis- és középvállalkozások.
A K+F minôsítési ügyteher közel háromnegyedét a más hatóságok, bíróságok
és harmadik személyek megkeresésére
végzett szakértôi tevékenység jelentette.
A szakértôi megkeresések 73%-a a vállalkozásoktól, 19%-a az NGM-tôl és 4%-a az
adóhatóságtól érkezett, továbbá 1 bírósági
és 2, az Európai Támogatásokat Auditáló
Fôigazgatóságtól érkezett megkeresést fogadott az SZTNH. A hivatal által elkészített
180 szakvélemény alapján a feldolgozott
ügyek 80%-a minôsült K+F-nek, az ügyek
17%-a esetében negatív szakvélemény született, továbbá az ügyek 3%-a csak részben
minôsült K+F-nek. A lezárt ügyek 98%-a
mûszaki jellegû volt.

in 9% of the cases only parts of the projects
involved R & D activities. A majority of those
requesting preliminary qualification were
small and medium-sized enterprises.
Nearly three-fourths of the R & D qualification caseload consisted of providing expert
opinion at the request of other authorities, the courts and third parties. 73% of
such requests were submitted by enterprises, 19% by the Ministry for National Economy and 4% by the tax authority; besides one
request was submitted by a court and two
requests were received by HIPO from the
Directorate General for Audit of European
Funds. On the basis of the 180 expert opinions prepared by the HIPO 80% of the processed cases qualified as R & D, a negative
expert opinion was given in 17% of the cases
and in 3% of the cases the activity qualified
only partially as R & D. Of the cases closed,
98% were of a technical content.

A beruházás ösztönzési célelôirányzat
felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.)
Korm. rendelet 2017. január 1-jétôl hatályba
lépett módosítása következtében új támogatási jogcímként jelent meg a Kormány
egyedi döntése alapján nyújtható kutatás-fejlesztési projekttámogatás. A K+F
minôsítés rendszerét erôsítette, hogy e
támogatás odaítélésének feltétele, hogy
a támogatást igénylô projektjét az SZTNH
K+F minôsítési eljárás során kutatás-fejlesztésnek minôsítse. A hivatal és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) között
kialakult szoros együttmûködés alapján
már több nagyberuházó is – K+F kapacitásainak magyarországi kiépítéséhez kért
nagy összegû támogatásához kapcsolódóan – benyújtotta az SZTNH-hoz a K+F
minôsítés iránti kérelmét.

Due to an amendment to Government decree 210/2014. (VIII. 27.) Korm. on the use
of the targeted appropriation for investment
promotion, which entered into force on 1
January 2017, a new budget item, namely
the R & D project support was created,
which may be provided pursuant to a
case by case decision of the Government. The system of R & D qualification
was strengthened by the fact that this
support may only be granted on condition
that in the course of its R & D qualification
proceedings HIPO should qualify the project
of the applicant as research and development. On the basis of the close cooperation
established between the HIPO and the Hungarian National Investment Agency (HIPA)
already several big investors submitted their
requests for R & D qualification to HIPO in
support of their applications for large grants
to develop their R & D capacity in Hungary.
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SIKERES NEMZETKÖZI
SZAKDIPLOMÁCIA
SUCCESFUL INTERNATIONAL
IP DIPLOMACY

A nemzetközi együttmûködés keretében az SZTNH részt
vett az Európai Szabadalmi Egyezménybôl (ESZE) és az
európai uniós tagságból fakadó tagállami jogok gyakorlásában, az ebbôl fakadó kötelezettségek ellátásában, közremûködött a WIPO keretében folyó nemzetközi szakmai
tevékenységben, együttmûködött az EUIPO-val, valamint
aktív szerepet töltött be a regionális és bilaterális szellemitulajdon-védelmi együttmûködésben.

Szakdiplomáciai siker, hogy az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsa 2017. december 13-án és 14-én
tartott 154. ülésén dr. Łuszcz Viktor hivatali elnököt a Fellebbezési Tanácsok Bizottságának (Boards of Appeal Committee) tagjává választotta, továbbá 2018 februárjától betölti e
bizottság elnökhelyettesi (Deputy Chairman) pozícióját is.

Within the framework of international cooperation, HIPO participated in the exercise of Hungary’s rights and the fulfilment
of its obligations as a member state in the European Patent
Convention and the European Union, participated in the international IP activities conducted within the framework of
WIPO, cooperated with the EUIPO, and played an active role
in regional and bilateral IP cooperation.
It is a success of IP diplomacy that at its 154th meeting, held
on 13 and 14 December 2017, the Administrative Council of
the European Patent Organisation (EPOrg) appointed Viktor
Łuszcz, President of HIPO, to the Boards of Appeal Committee; in addition to that, in February 2018 he was elected as
Deputy Chairman of that Committee.

The Administrative Council of EPOrg also re-appointed GáSzintén az ESZSZ Igazgatótanácsa három éves idôszakra bor Németh, Director of HIPO, member of the Supervisory
újraválasztotta dr. Németh Gábort, az SZTNH igazgatóját az Board of the Academy of the European Patent Organisation
Európai Szabadalmi Akadémia Felügyelô Bizottsága tagjának. for a three-year term.

Az SZTNH részt vett a WIPO fejlett országokat tömörítô
B+ csoport1 speciális, a nemzetközi szabadalmi anyagi jogi
harmonizáció elôkészítésével foglalkozó alcsoportjának2 tevékenységében. Szakmailag megtisztelô elismerést jelent,
hogy dr. Jókúti András jogi fôigazgató az alcsoport egyik
munkacsoportjában (Implementation Options workstream)
elnökként, a másik munkacsoportjában (Grace Period workstream) pedig tagi minôségben kap szerepet.

1 A B+ csoport tagjai: a WIPO
fejlett országokat tömörítô B
csoportjának tagjai, az EU
tagállamai, az Európai Bizottság, az Európai Szabadalmi
Szervezet részes államai, az
ESZH és Dél-Korea.
2 Az alcsoport tagjai: Ausztrália,
Kanada, Németország, Dánia,
az ESZH, Spanyolország,
Magyarország, Japán, Dél-Korea, Egyesült Királyság,
Egyesült Államok
3 Members of the Sub-Group:
Australia, Canada, Germany,
Denmark, EPO, Spain,
Hungary, Japan, South-Korea,
United Kingdom, United
States of America.
4 Members of Group B+: 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.
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A WIPO 2017. október 2-11. között megrendezett 57. közgyûléssorozatának keretében dr. Baticz Csabát, az SZTNH
fôosztályvezetôjét megválasztották az eredetmegjelölések
nemzetközi oltalmával kapcsolatos Lisszaboni Unió Közgyûlése alelnökének, továbbá hazánk 2019 októberéig tagja
lesz a WIPO Program és Költségvetési Bizottságának, valamint a Koordinációs Bizottságnak.
A WIPO-val közösen megrendezett, a „Szerzôi jog a digitális korban” címû szubregionális konferenciára április 4-5.
között Budapesten került sor. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Sylvie Forbin, a WIPO szerzôi jogi fôigazgató-helyettese, valamint Kecsmár Krisztián, az IM európai uniós és
nemzetközi igazságügyi együttmûködésért felelôs államtitkára. A konferencián neves magyar és külföldi elôadók vitatták meg a szerzôi jog aktuális kérdéseit.
Az SZTNH szakmai reputációja szempontjából fontos
megbízatást jelent, hogy az egyik legrangosabb szellemi
tulajdoni seregszemle, az International Trademark Association (INTA) 2018 májusában Seattle-ben sorra kerülô éves
csúcstalálkozója (Annual Meeting) nemzeti hivatali programjának (IP Office Workshop) a szervezésére az SZTNH-t kérték fel a kanadai társhivatallal együttmûködésben.
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HIPO also participated in the activity of the special SubGroup3 of Group B+4 (developed countries) of WIPO dealing
with the international harmonization of substantive patent
law. From a professional point of view, it is an honour and
recognition that András Jókúti, Director General for Legal Affairs, was invited to act as chair in one of the working groups
(Implementation Options workstream) of the Sub-Group and
participate in the other (Grace Period workstream) as a member.
At the 57th Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, held from 2 to 11 October 2017, Csaba
Baticz, Head of Department of HIPO, was elected Vice-Chair
of the Assembly of the Lisbon Union for the Protection of
Appellations of Origin, and Hungary will be a member of the
Program and Budget Committee as well as of the Coordination Committee until October 2019.
On 4 and 5 April a sub-regional conference entitled „Copyright in the Digital Age” and organised jointly with WIPO
took place in Budapest. The event was attended by Sylvie
Forbin, the Deputy Director General of WIPO responsible
for copyright and by Krisztián Kecsmár, Minister of State
for European and International Judicial Cooperation. At the
conference renowned Hungarian and international speakers
discussed topical issues of copyright.
It is certainly an important confirmation of the professional reputation of HIPO that at one of the most prestigious IP events,
the Annual Meeting of the International Trademark Association
(INTA) in May 2018 in Seattle, the HIPO was invited to organise
the events of the IP Office Workshop in cooperation with the
Canadian IP Office.
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európai uniós tagságból fakadó tagállami jogok gyakorlásában, az ebbôl fakadó kötelezettségek ellátásában, közremûködött a WIPO keretében folyó nemzetközi szakmai
tevékenységben, együttmûködött az EUIPO-val, valamint
aktív szerepet töltött be a regionális és bilaterális szellemitulajdon-védelmi együttmûködésben.

Szakdiplomáciai siker, hogy az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsa 2017. december 13-án és 14-én
tartott 154. ülésén dr. Łuszcz Viktor hivatali elnököt a Fellebbezési Tanácsok Bizottságának (Boards of Appeal Committee) tagjává választotta, továbbá 2018 februárjától betölti e
bizottság elnökhelyettesi (Deputy Chairman) pozícióját is.

Within the framework of international cooperation, HIPO participated in the exercise of Hungary’s rights and the fulfilment
of its obligations as a member state in the European Patent
Convention and the European Union, participated in the international IP activities conducted within the framework of
WIPO, cooperated with the EUIPO, and played an active role
in regional and bilateral IP cooperation.
It is a success of IP diplomacy that at its 154th meeting, held
on 13 and 14 December 2017, the Administrative Council of
the European Patent Organisation (EPOrg) appointed Viktor
Łuszcz, President of HIPO, to the Boards of Appeal Committee; in addition to that, in February 2018 he was elected as
Deputy Chairman of that Committee.

The Administrative Council of EPOrg also re-appointed GáSzintén az ESZSZ Igazgatótanácsa három éves idôszakra bor Németh, Director of HIPO, member of the Supervisory
újraválasztotta dr. Németh Gábort, az SZTNH igazgatóját az Board of the Academy of the European Patent Organisation
Európai Szabadalmi Akadémia Felügyelô Bizottsága tagjának. for a three-year term.

Az SZTNH részt vett a WIPO fejlett országokat tömörítô
B+ csoport1 speciális, a nemzetközi szabadalmi anyagi jogi
harmonizáció elôkészítésével foglalkozó alcsoportjának2 tevékenységében. Szakmailag megtisztelô elismerést jelent,
hogy dr. Jókúti András jogi fôigazgató az alcsoport egyik
munkacsoportjában (Implementation Options workstream)
elnökként, a másik munkacsoportjában (Grace Period workstream) pedig tagi minôségben kap szerepet.

1 A B+ csoport tagjai: a WIPO
fejlett országokat tömörítô B
csoportjának tagjai, az EU
tagállamai, az Európai Bizottság, az Európai Szabadalmi
Szervezet részes államai, az
ESZH és Dél-Korea.
2 Az alcsoport tagjai: Ausztrália,
Kanada, Németország, Dánia,
az ESZH, Spanyolország,
Magyarország, Japán, Dél-Korea, Egyesült Királyság,
Egyesült Államok
3 Members of the Sub-Group:
Australia, Canada, Germany,
Denmark, EPO, Spain,
Hungary, Japan, South-Korea,
United Kingdom, United
States of America.
4 Members of Group B+: 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.
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A WIPO 2017. október 2-11. között megrendezett 57. közgyûléssorozatának keretében dr. Baticz Csabát, az SZTNH
fôosztályvezetôjét megválasztották az eredetmegjelölések
nemzetközi oltalmával kapcsolatos Lisszaboni Unió Közgyûlése alelnökének, továbbá hazánk 2019 októberéig tagja
lesz a WIPO Program és Költségvetési Bizottságának, valamint a Koordinációs Bizottságnak.
A WIPO-val közösen megrendezett, a „Szerzôi jog a digitális korban” címû szubregionális konferenciára április 4-5.
között Budapesten került sor. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Sylvie Forbin, a WIPO szerzôi jogi fôigazgató-helyettese, valamint Kecsmár Krisztián, az IM európai uniós és
nemzetközi igazságügyi együttmûködésért felelôs államtitkára. A konferencián neves magyar és külföldi elôadók vitatták meg a szerzôi jog aktuális kérdéseit.
Az SZTNH szakmai reputációja szempontjából fontos
megbízatást jelent, hogy az egyik legrangosabb szellemi
tulajdoni seregszemle, az International Trademark Association (INTA) 2018 májusában Seattle-ben sorra kerülô éves
csúcstalálkozója (Annual Meeting) nemzeti hivatali programjának (IP Office Workshop) a szervezésére az SZTNH-t kérték fel a kanadai társhivatallal együttmûködésben.
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HIPO also participated in the activity of the special SubGroup3 of Group B+4 (developed countries) of WIPO dealing
with the international harmonization of substantive patent
law. From a professional point of view, it is an honour and
recognition that András Jókúti, Director General for Legal Affairs, was invited to act as chair in one of the working groups
(Implementation Options workstream) of the Sub-Group and
participate in the other (Grace Period workstream) as a member.
At the 57th Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, held from 2 to 11 October 2017, Csaba
Baticz, Head of Department of HIPO, was elected Vice-Chair
of the Assembly of the Lisbon Union for the Protection of
Appellations of Origin, and Hungary will be a member of the
Program and Budget Committee as well as of the Coordination Committee until October 2019.
On 4 and 5 April a sub-regional conference entitled „Copyright in the Digital Age” and organised jointly with WIPO
took place in Budapest. The event was attended by Sylvie
Forbin, the Deputy Director General of WIPO responsible
for copyright and by Krisztián Kecsmár, Minister of State
for European and International Judicial Cooperation. At the
conference renowned Hungarian and international speakers
discussed topical issues of copyright.
It is certainly an important confirmation of the professional reputation of HIPO that at one of the most prestigious IP events,
the Annual Meeting of the International Trademark Association
(INTA) in May 2018 in Seattle, the HIPO was invited to organise
the events of the IP Office Workshop in cooperation with the
Canadian IP Office.

Kiemelt figyelem övezi Európa-szerte az egységes hatályú
európai szabadalom és az egységes szabadalmi bíráskodás reformját. A nemzeti képviseletet az SZTNH biztosította
az új európai szabadalmi rendszer mûködésének elôkészítéséért felelôs grémiumok munkájában. Az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrehozására irányuló megállapodás
(ESZB-megállapodás) ratifikációja tárgyában még nem született meg a végleges magyar kormányzati döntés, figyelemmel arra, hogy a kötelezô hatály elismerésével szemben
alkotmányjogi aggályok merültek fel. A további lépéseket az
Alkotmánybíróság döntése határozza meg.
Az ESZB Elôkészítô Bizottság Interim Csoportja két ülés
keretében is foglalkozott az ESZB-megállapodás ideiglenes
alkalmazása során szükséges képzések kérdéseivel. Az
ülésekre május 30-án Brüsszelben, illetve június 22-én Budapesten került sor.
Budapest lesz a székhelye az ESZB Bíróképzô Központjának, amelynek mûködtetésével kapcsolatos elôzetes feladatokat a hivatal az Igazságügyi Minisztériummal
(IM) együttmûködve látja el. A képzések hátterét az ESZB
mûködésének megkezdéséig alapvetôen az ESZH és az
Elôkészítô Bizottság között aláírt Memorandum of Understanding biztosítja.
Az SZTNH részt vett az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) egyeztetésein. Az EKTB szakértôi csoporti
rendszerében a hivatal végezte a szellemi tulajdonért felelôs
szakértôi alcsoport mûködtetését és munkájának koordinációját (a tárgyalási álláspontok tervezeteinek egyeztetését).
Az alcsoport vezetôje dr. Jókúti András jogi fôigazgató.
A hivatal az induláskor, 2014-ben csatlakozott a világviszonylatban meghatározó szabadalmi hatóságokat tömörítô globális szabadalmi szupersztrádához (Global
Patent Prosecution Highway, GPPH). A projekt célja, hogy
lehetôvé tegye a szabadalom megadására irányuló eljárás
gyorsítását azáltal, hogy a bejelentôk számára gyorsított
szabadalmi vizsgálatot biztosít. A VSZI 2018. január 6-ától
– 25. tagként – az együttmûködés teljes jogú tagjává vált.
Ezáltal az innovatív magyar vállalkozások könnyebben és
gyorsabban szerezhetnek versenyelônyt nyújtó szabadalmat export-célországaikban.
Az ESZH-val kialakított együttmûködés keretén belül folytatódott az ún. Bilaterális Kooperációs Terv végrehajtása, az
EUIPO-val kötött Együttmûködési Megállapodás alapján pedig elmélyült az EU szellemi tulajdoni hatósága és az SZTNH
közötti intenzív együttmûködés. A WIPO-val az elfogadott
közös éves munkaterv alapján folyt az együttmûködés.
2017. június 20-án és 21-én Magyarország adott otthont az
évente megrendezésre kerülô „Visegrádi országok és Barátaik” találkozónak, amelyen a cseh, a lengyel, a szlovák
és a magyar szellemi tulajdoni hivatalok vezetôi folytattak
megbeszélést, illetve ekkor került sor a VSZI Igazgatótanácsának ülésére is, majd a tárgyalások a horvát, a román és a
szlovén társhivatalok képviselôivel kiegészülve folytatódtak.
A Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatalában Belgrádban a két hivatal közötti együttmûködési megállapodás
aláírására került sor 2017 májusában. A bilaterális kapcsolatok fejlesztését szolgálta többek között a Szingapúri
Szellemi Tulajdoni Hivatal fôigazgatójának, a bolgár hivatal
delegációjának, valamint két kínai tartományi szellemi tulajdoni hivatal delegációinak látogatása a hivatalban. Az
SZTNH a bolgár hivatallal szintén együttmûködési megállapodást írt alá.

Across Europe special attention is given to the reform of the
European patent with unitary effect and of the Unified
Patent Court. Hungary’s representation in the work of the
bodies responsible for the preparation of the new European patent system was ensured by HIPO. There is no final
Government decision yet on the ratification of the Agreement
on a Unified Patent Court (UPC Agreement), since constitutional concerns were raised regarding the recognition of
its binding effect. The next steps will be determined by the
decision of the Constitutional Court.
The issue of training required during the provisional application of the UPC Agreement formed the subject of two meetings of the Interim Group of the Preparatory Committee of
the UPC. The meetings took place in Brussels on 30 May
and in Budapest on 22 June.
Budapest will be the seat of the Training Centre for Judges
of UPC, and preliminary tasks of its operation are carried
out by HIPO in cooperation with the Ministry of Justice. Until
the start of the operation of the UPC, the Memorandum of
Understanding signed between EPO and the Preparatory
Committee provides the background for the trainings.
HIPO participated at the meetings of the Interdepartmental
Committee on European Coordination (ICIC). Within the
expert group system of ICIC the HIPO was responsible for
the operation and coordination of the work of the sub-group
for intellectual property (agreeing on draft negotiating positions). The chair of the sub-group is András Jókúti, Director
General for Legal Affairs.
HIPO joined the cooperation network of patent authorities of
the most developed countries, the Global Patent Prosecution Highway (GPPH) at its start in 2014. The project aims
to facilitate accelerated proceure to obtain patent protection
by ensuring a faster examination of patent applications. As
of 6 January 2018 the Visegrad Patent Institute became the
25th full member of this cooperation. This will help innovative
Hungarian enterprises to obtain patents abroad more easily
and quickly, giving them a competitive edge in those countries
where they export most of their products or services.
Within the framework of cooperation with EPO, the HIPO
continued to implement the so-called Bilateral Cooperation Plan, and on the basis of the Cooperation Agreement
concluded with EUIPO intensive cooperation developed between the intellectual property authority of the EU and HIPO.
Cooperation with WIPO continued on the basis of the agreed
joint annual work plan.
On 20 and 21 June 2017 Hungary hosted the annual meeting
of „Visegrad Countries and their Friends” where the heads of
the Czech, Polish, Slovak and Hungarian IP offices held talks,
and the Administrative Board of the Visegrad Patent Institute
held its meeting; thereafter the meeting continued with the
participation of the representatives of the Croatian, Romanian
and Slovenian IP offices.
In the Intellectual Property Office of the Republic of Serbia,
in Belgrad, a cooperation agreement between the two offices was signed in May 2017. Bilateral relations were further
developed by the visits of the Chief Executive of the Intellectual Property Office of Singapore, of a delegation of the
Patent Office of the Republic of Bulgaria, as well as of delegations from two Chinese regional IP offices. HIPO signed
a cooperation agreement also with the IP office of Bulgaria.
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JOGSZABÁLYOK
ELÔKÉSZÍTÉSE
PREPARATION
OF DRAFT LEGISLATION

A szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok
megalkotásának vagy módosításának elôkészítése meghatározó hivatali tevékenység. Az
elmúlt évi jogszabály-elôkészítési és -módosítási feladatok közül az alábbiak emelhetôk ki.

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

A hivatal közremûködésével került sor a
használati minták oltalmáról szóló 1991. évi
XXXVIII. törvény (Hmtv.) átfogó módosítására, amely 2018. január 1-jén lépett hatályba.
Ehhez kapcsolódva az SZTNH kidolgozta
a Magyar Szabadalmi Hivatal elôtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításának tervezetét a Hmtv.
módosításával bevezetett oltalmazhatósági
véleményért fizetendô díj megállapítása érdekében.

HIPO contributed preparatory work to the
comprehensive amendment of Act XXXVIII of
1991 on the Protection of Utility Models (Utility
Models Act), which took effect on 1 January
2018. In connection with this amendment
HIPO prepared the draft for amending Decree
19/2005. (IV. 12.) GKM on the administrative
service fees of industrial property proceedings before the Hungarian Patent Office in
order to establish the fee to be paid for the
protectability opinions introduced by the Utility Models Act.

Kiemelt feladatot jelentett az SZTNH elôtti
szellemi tulajdoni eljárások általános szabályairól szóló új eljárási kódex (Sztek.)
tervezetének a kidolgozása, de ennek közigazgatási egyeztetésére egyelôre még nem
került sor.

It was a priority task to elaborate the draft of a
new code of procedure on the general rules of
intellectual property procedures before HIPO
(Code of IP Procedure), however, the necessary consultations within the administration
have not yet been completed.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) módosítása
2017. június 17-én lépett hatályba. A törvénymódosítás értelmében a hivatal három elnökhelyettesét a felügyeletet gyakorló miniszter
nevezi ki és menti fel; feladat- és hatásköre
kiegészült a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehetô
adóalap-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokkal. A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat
támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel
iránti eljárásának részletes szabályairól szóló
331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 2017. december 9-én lépett hatályba.

An amendment to Act XXXIII of 1995 on the
Protection of Inventions by Patents (Patent
Act) entered into force on 17 June 2017. Pursuant to the amendment, the three Vice-Presidents of HIPO are appointed and dismissed
by the minister exercising the rights of supervision; in addition, HIPO's tasks and competences were broadened to include the performance of registration tasks related to the tax
base reduction benefit that may be claimed
by enterprises supporting start-up enterprises. Government Decree 331/2017. (XI. 9.)
Korm. on the detailed rules of the registration
of start-up enterprises and of enterprises supporting start-up enterprises entered into force
on 9 December 2017.

A hivatal aktívan közremûködött a zugírászat
büntetôjogi szabályozásának módosítására
irányuló kezdeményezésben. 2018. január
1-jétôl a Büntetô Törvénykönyv a szabadalmi
ügyvivôi tevékenységnek az ügyvédi és közjegyzôi tevékenységgel azonos büntetôjogi
védelmet biztosít.
Egyebek mellett az ún. projektcsoport-minôsítési eljárást szabályozó új végrehajtási rendeletek közül az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minôsítése iránti
eljárás részletes szabályairól szóló 332/2017.
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HIPO actively participated in the initiative
aimed at amending the relevant criminal law
provisions regarding pettyfoggery. As of 1
January 2018 the Criminal Code provides the
same protection under criminal law to patent
attorney activities as to activities of attorneys-at-law and notaries public.
Among others, from the new implementing
decrees regulating the procedure of project
group qualification, Government Decree
332/2017. (XI. 9.) Korm. on the detailed ru-

Kiemelt figyelem övezi Európa-szerte az egységes hatályú
európai szabadalom és az egységes szabadalmi bíráskodás reformját. A nemzeti képviseletet az SZTNH biztosította
az új európai szabadalmi rendszer mûködésének elôkészítéséért felelôs grémiumok munkájában. Az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrehozására irányuló megállapodás
(ESZB-megállapodás) ratifikációja tárgyában még nem született meg a végleges magyar kormányzati döntés, figyelemmel arra, hogy a kötelezô hatály elismerésével szemben
alkotmányjogi aggályok merültek fel. A további lépéseket az
Alkotmánybíróság döntése határozza meg.
Az ESZB Elôkészítô Bizottság Interim Csoportja két ülés
keretében is foglalkozott az ESZB-megállapodás ideiglenes
alkalmazása során szükséges képzések kérdéseivel. Az
ülésekre május 30-án Brüsszelben, illetve június 22-én Budapesten került sor.
Budapest lesz a székhelye az ESZB Bíróképzô Központjának, amelynek mûködtetésével kapcsolatos elôzetes feladatokat a hivatal az Igazságügyi Minisztériummal
(IM) együttmûködve látja el. A képzések hátterét az ESZB
mûködésének megkezdéséig alapvetôen az ESZH és az
Elôkészítô Bizottság között aláírt Memorandum of Understanding biztosítja.
Az SZTNH részt vett az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) egyeztetésein. Az EKTB szakértôi csoporti
rendszerében a hivatal végezte a szellemi tulajdonért felelôs
szakértôi alcsoport mûködtetését és munkájának koordinációját (a tárgyalási álláspontok tervezeteinek egyeztetését).
Az alcsoport vezetôje dr. Jókúti András jogi fôigazgató.
A hivatal az induláskor, 2014-ben csatlakozott a világviszonylatban meghatározó szabadalmi hatóságokat tömörítô globális szabadalmi szupersztrádához (Global
Patent Prosecution Highway, GPPH). A projekt célja, hogy
lehetôvé tegye a szabadalom megadására irányuló eljárás
gyorsítását azáltal, hogy a bejelentôk számára gyorsított
szabadalmi vizsgálatot biztosít. A VSZI 2018. január 6-ától
– 25. tagként – az együttmûködés teljes jogú tagjává vált.
Ezáltal az innovatív magyar vállalkozások könnyebben és
gyorsabban szerezhetnek versenyelônyt nyújtó szabadalmat export-célországaikban.
Az ESZH-val kialakított együttmûködés keretén belül folytatódott az ún. Bilaterális Kooperációs Terv végrehajtása, az
EUIPO-val kötött Együttmûködési Megállapodás alapján pedig elmélyült az EU szellemi tulajdoni hatósága és az SZTNH
közötti intenzív együttmûködés. A WIPO-val az elfogadott
közös éves munkaterv alapján folyt az együttmûködés.
2017. június 20-án és 21-én Magyarország adott otthont az
évente megrendezésre kerülô „Visegrádi országok és Barátaik” találkozónak, amelyen a cseh, a lengyel, a szlovák
és a magyar szellemi tulajdoni hivatalok vezetôi folytattak
megbeszélést, illetve ekkor került sor a VSZI Igazgatótanácsának ülésére is, majd a tárgyalások a horvát, a román és a
szlovén társhivatalok képviselôivel kiegészülve folytatódtak.
A Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatalában Belgrádban a két hivatal közötti együttmûködési megállapodás
aláírására került sor 2017 májusában. A bilaterális kapcsolatok fejlesztését szolgálta többek között a Szingapúri
Szellemi Tulajdoni Hivatal fôigazgatójának, a bolgár hivatal
delegációjának, valamint két kínai tartományi szellemi tulajdoni hivatal delegációinak látogatása a hivatalban. Az
SZTNH a bolgár hivatallal szintén együttmûködési megállapodást írt alá.

Across Europe special attention is given to the reform of the
European patent with unitary effect and of the Unified
Patent Court. Hungary’s representation in the work of the
bodies responsible for the preparation of the new European patent system was ensured by HIPO. There is no final
Government decision yet on the ratification of the Agreement
on a Unified Patent Court (UPC Agreement), since constitutional concerns were raised regarding the recognition of
its binding effect. The next steps will be determined by the
decision of the Constitutional Court.
The issue of training required during the provisional application of the UPC Agreement formed the subject of two meetings of the Interim Group of the Preparatory Committee of
the UPC. The meetings took place in Brussels on 30 May
and in Budapest on 22 June.
Budapest will be the seat of the Training Centre for Judges
of UPC, and preliminary tasks of its operation are carried
out by HIPO in cooperation with the Ministry of Justice. Until
the start of the operation of the UPC, the Memorandum of
Understanding signed between EPO and the Preparatory
Committee provides the background for the trainings.
HIPO participated at the meetings of the Interdepartmental
Committee on European Coordination (ICIC). Within the
expert group system of ICIC the HIPO was responsible for
the operation and coordination of the work of the sub-group
for intellectual property (agreeing on draft negotiating positions). The chair of the sub-group is András Jókúti, Director
General for Legal Affairs.
HIPO joined the cooperation network of patent authorities of
the most developed countries, the Global Patent Prosecution Highway (GPPH) at its start in 2014. The project aims
to facilitate accelerated proceure to obtain patent protection
by ensuring a faster examination of patent applications. As
of 6 January 2018 the Visegrad Patent Institute became the
25th full member of this cooperation. This will help innovative
Hungarian enterprises to obtain patents abroad more easily
and quickly, giving them a competitive edge in those countries
where they export most of their products or services.
Within the framework of cooperation with EPO, the HIPO
continued to implement the so-called Bilateral Cooperation Plan, and on the basis of the Cooperation Agreement
concluded with EUIPO intensive cooperation developed between the intellectual property authority of the EU and HIPO.
Cooperation with WIPO continued on the basis of the agreed
joint annual work plan.
On 20 and 21 June 2017 Hungary hosted the annual meeting
of „Visegrad Countries and their Friends” where the heads of
the Czech, Polish, Slovak and Hungarian IP offices held talks,
and the Administrative Board of the Visegrad Patent Institute
held its meeting; thereafter the meeting continued with the
participation of the representatives of the Croatian, Romanian
and Slovenian IP offices.
In the Intellectual Property Office of the Republic of Serbia,
in Belgrad, a cooperation agreement between the two offices was signed in May 2017. Bilateral relations were further
developed by the visits of the Chief Executive of the Intellectual Property Office of Singapore, of a delegation of the
Patent Office of the Republic of Bulgaria, as well as of delegations from two Chinese regional IP offices. HIPO signed
a cooperation agreement also with the IP office of Bulgaria.
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JOGSZABÁLYOK
ELÔKÉSZÍTÉSE
PREPARATION
OF DRAFT LEGISLATION

A szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok
megalkotásának vagy módosításának elôkészítése meghatározó hivatali tevékenység. Az
elmúlt évi jogszabály-elôkészítési és -módosítási feladatok közül az alábbiak emelhetôk ki.

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

A hivatal közremûködésével került sor a
használati minták oltalmáról szóló 1991. évi
XXXVIII. törvény (Hmtv.) átfogó módosítására, amely 2018. január 1-jén lépett hatályba.
Ehhez kapcsolódva az SZTNH kidolgozta
a Magyar Szabadalmi Hivatal elôtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításának tervezetét a Hmtv.
módosításával bevezetett oltalmazhatósági
véleményért fizetendô díj megállapítása érdekében.

HIPO contributed preparatory work to the
comprehensive amendment of Act XXXVIII of
1991 on the Protection of Utility Models (Utility
Models Act), which took effect on 1 January
2018. In connection with this amendment
HIPO prepared the draft for amending Decree
19/2005. (IV. 12.) GKM on the administrative
service fees of industrial property proceedings before the Hungarian Patent Office in
order to establish the fee to be paid for the
protectability opinions introduced by the Utility Models Act.

Kiemelt feladatot jelentett az SZTNH elôtti
szellemi tulajdoni eljárások általános szabályairól szóló új eljárási kódex (Sztek.)
tervezetének a kidolgozása, de ennek közigazgatási egyeztetésére egyelôre még nem
került sor.

It was a priority task to elaborate the draft of a
new code of procedure on the general rules of
intellectual property procedures before HIPO
(Code of IP Procedure), however, the necessary consultations within the administration
have not yet been completed.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) módosítása
2017. június 17-én lépett hatályba. A törvénymódosítás értelmében a hivatal három elnökhelyettesét a felügyeletet gyakorló miniszter
nevezi ki és menti fel; feladat- és hatásköre
kiegészült a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehetô
adóalap-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokkal. A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat
támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel
iránti eljárásának részletes szabályairól szóló
331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 2017. december 9-én lépett hatályba.

An amendment to Act XXXIII of 1995 on the
Protection of Inventions by Patents (Patent
Act) entered into force on 17 June 2017. Pursuant to the amendment, the three Vice-Presidents of HIPO are appointed and dismissed
by the minister exercising the rights of supervision; in addition, HIPO's tasks and competences were broadened to include the performance of registration tasks related to the tax
base reduction benefit that may be claimed
by enterprises supporting start-up enterprises. Government Decree 331/2017. (XI. 9.)
Korm. on the detailed rules of the registration
of start-up enterprises and of enterprises supporting start-up enterprises entered into force
on 9 December 2017.

A hivatal aktívan közremûködött a zugírászat
büntetôjogi szabályozásának módosítására
irányuló kezdeményezésben. 2018. január
1-jétôl a Büntetô Törvénykönyv a szabadalmi
ügyvivôi tevékenységnek az ügyvédi és közjegyzôi tevékenységgel azonos büntetôjogi
védelmet biztosít.
Egyebek mellett az ún. projektcsoport-minôsítési eljárást szabályozó új végrehajtási rendeletek közül az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minôsítése iránti
eljárás részletes szabályairól szóló 332/2017.
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HIPO actively participated in the initiative
aimed at amending the relevant criminal law
provisions regarding pettyfoggery. As of 1
January 2018 the Criminal Code provides the
same protection under criminal law to patent
attorney activities as to activities of attorneys-at-law and notaries public.
Among others, from the new implementing
decrees regulating the procedure of project
group qualification, Government Decree
332/2017. (XI. 9.) Korm. on the detailed ru-

(XI. 9.) Korm. rendelet 2017. december 10én, a kutatás-fejlesztési tevékenység minôsítése iránti eljárásban fizetendô igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 38/2017. (XI. 23.)
NGM rendelet pedig 2017. december 24-én
lépett hatályba.

les of the procedure for the qualification of
certain activities from the point of view of
research and development entered into force on 10 December 2017, while Ministerial
Decree 38/2017. (XI. 23.) NGM on the administrative service fees to be paid in proceedings for the qualification of research and
Az európai uniós védjegyrendszer reformja development activities entered into force on
kiemelt feladatot ró hazánkra is. A közös- 24 December 2017.
ségi védjegyrôl szóló 207/2009/EK tanácsi
rendelet módosított szövege 2016. március The European Union trade mark system
23-án, egyes rendelkezései tekintetében assigns high priority tasks to Hungary, too.
pedig 2017. október 1-jén lépett hatályba. The amended text of Council Regulation
A védjegyekre vonatkozó tagállami jogsza- (EC) No 207/2009 on the Community trade
bályok közelítésérôl szóló 2015/2436 EU mark entered into force on 23 March 2016,
irányelvben foglaltakat a tagállamok 2019. and for certain provisions on 1 October 2017.
január 14-ig, illetve annak egyes rendelke- The provisions of Directive (EU) 2015/2436 to
zéseit 2023. január 14-ig kötelesek átültetni approximate the laws of the Member States
nemzeti jogukba. A hivatal már 2017-ben in- relating to trade marks have to be transposed
tenzíven dolgozott az irányelv átültetésével by Member States into their national law by
kapcsolatos feladatokon, amelynek ered- 14 January 2019, and certain provisions by
ményeként év végére elkészült az átültetési 14 January 2023. HIPO started intensive
ütemterv és a védjegytörvény módosított work as early as in 2017 on the tasks related
szövegének elsô tervezete is.
to transposition, and as a result by the end of
the year it finished the road map for transpoA hivatal részt vett az általános közigazga- sition and the first draft of the amended text
tási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény of the Trade Mark Act.
(Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével összefüg- In addition, HIPO participated in the elabogô egyes törvények módosításáról szóló ration of the IP-related provisions of Act L
2017. évi L. törvény szellemi tulajdoni tárgyú of 2017 on the Amendment of certain Acts in
rendelkezéseinek a kidolgozásában. Ezek connection with the Entry into Force of the Act
megalkotására azért volt szükség, hogy az on the General Code of Public Administration
SZTNH az – elôtte folyó, 2018. január 1-jén Procedure and the Act on the Administrative
vagy azt követôen indult, továbbá megis- Court Code of Procedure. These provisions
mételt – iparjogvédelmi és szerzôi jogi el- were necessary for HIPO to be able to conjárásokban, valamint a kutatás-fejlesztési duct, lawfully and without interruption, protevékenység minôsítésével kapcsolatos ceedings from 1 January 2018 in industrial
hatósági eljárásokban 2018. január 1-jétôl property and copyright proceedings pendis jogszerûen és fennakadás nélkül tudjon ing before it, started on 1 January 2018 or
eljárni. Az ügyfélbarát ügyintézés jegyében thereafter, and in proceedings related to the
az Ákr. egyes rendelkezéseinek a szellemi qualification of research and development
tulajdonnal összefüggô eljárásokban történô activities. In the spirit of client-friendly admialkalmazhatóságáról a hivatal a honlapján nistration, on its website HIPO published a
jogalkalmazási segédletet tett közzé. Ennek guide on the applicability in certain IP-related
célja, hogy az SZTNH elôtti eljárásokban procedures of certain provisions of the Act on
érvényesülô általános eljárásjogi szabályok the General Code of Public Administration
a jogszabályi környezet változása ellenére is Procedure. The purpose of the guide is to
világosan azonosíthatóak legyenek.
ensure that, in spite of the changes in legislation, the general procedural rules governing
2018. január 1-jén lépett hatályba az általá- proceedings before HIPO could be clearly
nos közigazgatási rendtartásról szóló törvény identified.
hatálybalépésével összefüggô törvények és
egyes egyéb törvények módosításáról szóló Act CLIX of 2017 on the Amendment of Acts
2017. évi CLIX. törvény is, amely tartalmaz- related to the Entry into Force of the Act on the
za a tudományos kutatásról, fejlesztésrôl General Code of Public Administration Proceés innovációról szóló 2014. évi LXXVI. tör- dure and of certain other Acts entered also into
vény, valamint a szerzôi jogok és a szerzôi force on 1 January 2018, and it contains the
joghoz kapcsolódó jogok közös kezelésérôl amendments to Act LXXVI of 2014 on scienszóló 2016. évi XCIII. törvény módosításait. tific research, development and innovation as
A törvény tervezetének véleményezésében well as the amendments to Act XCIII of 2016
on Collective management of copyright and
a hivatal aktívan részt vett.
related rights. HIPO actively participated in the
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi process of consultation on the draft Act.
CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggô egyes törvények módosításáról szóló 2017. Act CXXX of 2017 on the Amendment of cerévi CXXX. törvény szintén 2018. január 1-jén tain Acts related to the Entry into Force of Act
lépett hatályba, és az SZTNH tevékenysége CXXX of 2016 on the Code of Civil Procedure
szempontjából releváns törvények módosítá- also entered into force on 1 January 2018, and
sait is tartalmazza, amelyek elôkészítésében contains amendments to Acts relevant to the
activities of HIPO, which participated in the
a hivatal részt vállalt.
preparation of said amendments.
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A közös jogkezelô szervezetek felügyeletével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a hivatal 2011. január 1-jétôl látja el.
Ennek keretében az SZTNH gondoskodik a
közös jogkezelô szervezetek online nyilvántartásának vezetésérôl, a nyilvántartási
adatok frissítésérôl (http://kjk.sztnh.gov.hu).
A közhiteles nyilvántartásban 2017 végén
kilenc közös jogkezelô szervezet és két
független jogkezelô szervezet szerepelt.
Közös jogkezelô szervezetek:
• ARTISJUS Magyar Szerzôi
Jogvédô Iroda Egyesület
• Elôadómûvészi Jogvédô Iroda
Egyesület (EJI)
• FILMJUS Filmszerzôk
és Elôállítók Szerzôi Jogvédô
Egyesülete
• HUNGART Vizuális Mûvészek
Közös Jogkezelô Társasága
Egyesület
• Magyar Hangfelvétel-kiadók
Szövetsége Közös Jogkezelô
Egyesület (MAHASZ)
• Magyar Irodalmi Szerzôi Jogvédô
és Jogkezelô Egyesület (MISZJE)
• Magyar Reprográfiai
Szövetség (RSZ)
• Magyar Szak- és Szépirodalmi
Szerzôk és Kiadók Reprográfiai
Egyesülete (MASZRE)
• Repropress Magyar Lapkiadók
Reprográfiai Egyesülete
Független jogkezelô
szervezetek:
• CloudCasting Korlátolt
Felelôsségû Társaság
• MPLC Magyarország Korlátolt
Felelôsségû Társaság
A közös jogkezelô szervezetek 29 nyilvántartási eljárást kezdeményeztek. A közös
jogkezelésrôl szóló módosított törvényben
(a szerzôi jogok és a szerzôi joghoz kapcsolódó jogok közös kezelésérôl szóló 2016.
évi XCIII. törvény) bevezetett új jogkezelési szervezettípus, a független jogkezelô
szervezet nyilvántartásba történô bejegyzésére elsô alkalommal 2016-ban, második
alkalommal pedig 2017 elsô negyedévében
került sor.
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The tasks related to the supervision and
registration of collective rights management
organisations has belonged to the competence of HIPO since 1 January 2011. In performing these tasks, HIPO keeps an online
register of collective rights management
organisations (http://kjk.sztnh.gov.hu) and
updates the registered data. In 2017, nine
collective rights management organisations and two independent rights management organisations were entered in the
authentic register.
Collective rights management
organisations:
• ARTISJUS Hungarian Bureau
for the Protection of Authors’ Rights
• Bureau for the Protection
of Performers’ Rights (EJI)
• FILMJUS Hungarian Society for
the Protection of Audio-visual
Authors’ and Producers’ Rights
• HUNGART Collecting Society
of Hungarian Visual Artists
• Hungarian Record Industry
Association (MAHASZ)
• Hungarian Literary Authors’
Collecting Society (MISZJE)
• Hungarian Alliance
of Reprographic Rights (RSZ)
• MASZRE for the Reprographic
Rights of Professional Non-fiction,
Fiction Authors and Publishers
• Reprographic Association
of Newspaper and Periodical
Publishers (Repropress)
Independent rights
management organisations:
• CloudCasting Limited
Liability Company
• MPLC Hungary Limited
Liability Company
The collective rights management organisations started 29 registration proceedings.
The new rights management organisation
type, an independent rights management
organisation, introduced by the amended
Act XCIII of 2016 on Collective management
of copyright and related rights, was first registered in 2016, and another one in the first
quarter of 2017.

(XI. 9.) Korm. rendelet 2017. december 10én, a kutatás-fejlesztési tevékenység minôsítése iránti eljárásban fizetendô igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 38/2017. (XI. 23.)
NGM rendelet pedig 2017. december 24-én
lépett hatályba.

les of the procedure for the qualification of
certain activities from the point of view of
research and development entered into force on 10 December 2017, while Ministerial
Decree 38/2017. (XI. 23.) NGM on the administrative service fees to be paid in proceedings for the qualification of research and
Az európai uniós védjegyrendszer reformja development activities entered into force on
kiemelt feladatot ró hazánkra is. A közös- 24 December 2017.
ségi védjegyrôl szóló 207/2009/EK tanácsi
rendelet módosított szövege 2016. március The European Union trade mark system
23-án, egyes rendelkezései tekintetében assigns high priority tasks to Hungary, too.
pedig 2017. október 1-jén lépett hatályba. The amended text of Council Regulation
A védjegyekre vonatkozó tagállami jogsza- (EC) No 207/2009 on the Community trade
bályok közelítésérôl szóló 2015/2436 EU mark entered into force on 23 March 2016,
irányelvben foglaltakat a tagállamok 2019. and for certain provisions on 1 October 2017.
január 14-ig, illetve annak egyes rendelke- The provisions of Directive (EU) 2015/2436 to
zéseit 2023. január 14-ig kötelesek átültetni approximate the laws of the Member States
nemzeti jogukba. A hivatal már 2017-ben in- relating to trade marks have to be transposed
tenzíven dolgozott az irányelv átültetésével by Member States into their national law by
kapcsolatos feladatokon, amelynek ered- 14 January 2019, and certain provisions by
ményeként év végére elkészült az átültetési 14 January 2023. HIPO started intensive
ütemterv és a védjegytörvény módosított work as early as in 2017 on the tasks related
szövegének elsô tervezete is.
to transposition, and as a result by the end of
the year it finished the road map for transpoA hivatal részt vett az általános közigazga- sition and the first draft of the amended text
tási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény of the Trade Mark Act.
(Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével összefüg- In addition, HIPO participated in the elabogô egyes törvények módosításáról szóló ration of the IP-related provisions of Act L
2017. évi L. törvény szellemi tulajdoni tárgyú of 2017 on the Amendment of certain Acts in
rendelkezéseinek a kidolgozásában. Ezek connection with the Entry into Force of the Act
megalkotására azért volt szükség, hogy az on the General Code of Public Administration
SZTNH az – elôtte folyó, 2018. január 1-jén Procedure and the Act on the Administrative
vagy azt követôen indult, továbbá megis- Court Code of Procedure. These provisions
mételt – iparjogvédelmi és szerzôi jogi el- were necessary for HIPO to be able to conjárásokban, valamint a kutatás-fejlesztési duct, lawfully and without interruption, protevékenység minôsítésével kapcsolatos ceedings from 1 January 2018 in industrial
hatósági eljárásokban 2018. január 1-jétôl property and copyright proceedings pendis jogszerûen és fennakadás nélkül tudjon ing before it, started on 1 January 2018 or
eljárni. Az ügyfélbarát ügyintézés jegyében thereafter, and in proceedings related to the
az Ákr. egyes rendelkezéseinek a szellemi qualification of research and development
tulajdonnal összefüggô eljárásokban történô activities. In the spirit of client-friendly admialkalmazhatóságáról a hivatal a honlapján nistration, on its website HIPO published a
jogalkalmazási segédletet tett közzé. Ennek guide on the applicability in certain IP-related
célja, hogy az SZTNH elôtti eljárásokban procedures of certain provisions of the Act on
érvényesülô általános eljárásjogi szabályok the General Code of Public Administration
a jogszabályi környezet változása ellenére is Procedure. The purpose of the guide is to
világosan azonosíthatóak legyenek.
ensure that, in spite of the changes in legislation, the general procedural rules governing
2018. január 1-jén lépett hatályba az általá- proceedings before HIPO could be clearly
nos közigazgatási rendtartásról szóló törvény identified.
hatálybalépésével összefüggô törvények és
egyes egyéb törvények módosításáról szóló Act CLIX of 2017 on the Amendment of Acts
2017. évi CLIX. törvény is, amely tartalmaz- related to the Entry into Force of the Act on the
za a tudományos kutatásról, fejlesztésrôl General Code of Public Administration Proceés innovációról szóló 2014. évi LXXVI. tör- dure and of certain other Acts entered also into
vény, valamint a szerzôi jogok és a szerzôi force on 1 January 2018, and it contains the
joghoz kapcsolódó jogok közös kezelésérôl amendments to Act LXXVI of 2014 on scienszóló 2016. évi XCIII. törvény módosításait. tific research, development and innovation as
A törvény tervezetének véleményezésében well as the amendments to Act XCIII of 2016
on Collective management of copyright and
a hivatal aktívan részt vett.
related rights. HIPO actively participated in the
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi process of consultation on the draft Act.
CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggô egyes törvények módosításáról szóló 2017. Act CXXX of 2017 on the Amendment of cerévi CXXX. törvény szintén 2018. január 1-jén tain Acts related to the Entry into Force of Act
lépett hatályba, és az SZTNH tevékenysége CXXX of 2016 on the Code of Civil Procedure
szempontjából releváns törvények módosítá- also entered into force on 1 January 2018, and
sait is tartalmazza, amelyek elôkészítésében contains amendments to Acts relevant to the
activities of HIPO, which participated in the
a hivatal részt vállalt.
preparation of said amendments.
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The tasks related to the supervision and
registration of collective rights management
organisations has belonged to the competence of HIPO since 1 January 2011. In performing these tasks, HIPO keeps an online
register of collective rights management
organisations (http://kjk.sztnh.gov.hu) and
updates the registered data. In 2017, nine
collective rights management organisations and two independent rights management organisations were entered in the
authentic register.
Collective rights management
organisations:
• ARTISJUS Hungarian Bureau
for the Protection of Authors’ Rights
• Bureau for the Protection
of Performers’ Rights (EJI)
• FILMJUS Hungarian Society for
the Protection of Audio-visual
Authors’ and Producers’ Rights
• HUNGART Collecting Society
of Hungarian Visual Artists
• Hungarian Record Industry
Association (MAHASZ)
• Hungarian Literary Authors’
Collecting Society (MISZJE)
• Hungarian Alliance
of Reprographic Rights (RSZ)
• MASZRE for the Reprographic
Rights of Professional Non-fiction,
Fiction Authors and Publishers
• Reprographic Association
of Newspaper and Periodical
Publishers (Repropress)
Independent rights
management organisations:
• CloudCasting Limited
Liability Company
• MPLC Hungary Limited
Liability Company
The collective rights management organisations started 29 registration proceedings.
The new rights management organisation
type, an independent rights management
organisation, introduced by the amended
Act XCIII of 2016 on Collective management
of copyright and related rights, was first registered in 2016, and another one in the first
quarter of 2017.
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A jogkezelési tevékenység felügyelete körében évente (a független jogkezelôk esetében
kétévente) kötelezô rendes felügyeleti eljárást indítani. A kilenc, éves felügyeleti eljárás
közül az év végéig lezárt öt eljárás nem tárt
fel intézkedést igénylô problémát. A felügyelt
szervezetek az éves beszámoló megküldésére vonatkozó kötelezettségeiket határidôben teljesítették. Kiemelt feladatot jelentett a
hivatal számára annak ellenôrzése, hogy a
jogkezelô szervezetek megfelelnek-e az új,
elsôsorban belsô szabályzataikra vonatkozó
kötelezettségeiknek.
A díjszabás-jóváhagyási eljárás keretében a
törvényben elôírt szeptember 1-jei határidôig
hét közös jogkezelô szervezet húsz díjszabástervezetet nyújtott be a hivatalhoz. Az
igazságügyért felelôs miniszter a felterjesztett és jóváhagyásra javasolt díjszabásokat
2017. december 6-án jóváhagyta. Azok közzétételére a Hivatalos Értesítô 2017. évi 61.
számában került sor.
2006 óta áll az ügyfelek rendelkezésére a
hivatalban vezetett önkéntes mûnyilvántartás, amely a szerzôség igazolása kapcsán nyújt segítséget egyes szerzôknek és
más jogosult ügyfeleknek. A nyilvántartás
iránt minden évben növekedett az érdeklôdés. A hivatal 2017-ben 980 önkéntes
mûnyilvántartásba vétel iránti kérelmet fogadott, ami 4%-kal haladta meg az elôzô
évi értéket. A szolgáltatás bevezetése óta
az SZTNH több mint hatezer mûvet vett
önkéntes mûnyilvántartásba. 2018. január
1-jétôl mód nyílt az önkéntes mûnyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárások elektronikus intézésére.

Önkéntes műnyilvántartásba
vétel iránti kérelmek
Requests for works to be entered into
the voluntary register of works
2013
2014
2015
2016
2017

Within the competence of the supervision
of rights management activities, ordinary
supervisory proceedings have to be instituted annually (in the case of independent
rights management organisations every two
years). From the nine annual supervisory
proceedings five were closed by the end of
the year and none of them uncovered problems that would have necessitated the taking
of appropriate measures. The supervised
organisations complied in time with their obligation to send their annual reports. It was
a priority for the HIPO to check whether the
rights management organisations meet their
new obligation, which relate primarily to their
internal regulations.
Within the framework of the procedure
for the approval of tariffs seven collective
rights management organisations submitted
twenty draft tariffs to HIPO by the time limit
of 1 September specified by the Act. The
minister responsible for justice approved the
proposed tariffs on 6 December 2017. Said
tariffs were published in the 61th issue of the
Official Bulletin.
Since 2006 HIPO has keept a voluntary
register of works, which helps authors and
other entitled clients in proving authorship.
Interest in this voluntary register has been
increasing continuously every year. In 2017,
HIPO received 980 requests for works to
be entered into the voluntary register, which represents an increase of 4% over the
previous year. Since the start of the register
more than six thousand works have been
entered by HIPO into the voluntary register
of works. As of 1 January 2018 it is possible to administer electronically proceedings
related to entering works into the voluntary
register of works.
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Az árva mûvek olyan alkotások, amelyek
felhasználása azért ütközik nehézségbe,
mert a mûvek jogosultja ismeretlen, vagy
ismeretlen helyen tartózkodik, és a felhasználó a jogszerû felhasználásra a szerzôtôl
nem tud engedélyt kérni. E helyzet megoldása érdekében 2012-ben az SZTNH
hatósági feladatai közé került az árva mûvek felhasználásának engedélyezése. A
hivatalhoz 23 ilyen kérelmet nyújtottak be,
ami jelentôs, majdnem háromszoros ügyszámnövekedést jelent 2016-hoz képest.
Ezek közül 19 kérelmet pozitívan bíráltak el.

Orphan works are creations the use of which presents difficulties, because their right
holders or the whereabouts of the latter are
unknown, so the prospective 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. HIPO received 23 such requests,
which is a significant, almost threefold increase compared to 2016. From among these
applications for use, 19 were granted authorisation.
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A SZELLEMITULAJDONVÉDELMI KULTÚRA
FEJLESZTÉSE
DEVELOPING THE
PROTECTIONOF
INTELLECTUAL
PROPERTY
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The professional partners and the customers
of HIPO, interested in issues of intellectual
property protection, were able to choose
from a variety of services and programs of
awareness raising, information provision and
education. By offering these services and
programs HIPO aimed to make a contribution to the development of industrial property
Kiemelt célkitûzés a hazai kis- és közepes and copyright culture in Hungary.
vállalkozások szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismereteinek a gyarapítása, tudatos- Extending of knowledge on industrial properságuk fejlesztése. Az iparjogvédelem iránt ty and copyright, as well as the improvement
érdeklôdô vállalkozók számára fontos, of awareness of intellectual property rights
hogy saját régiójukban, vidéken is találja- among small and medium-sized enterprises
nak személyes konzultációra lehetôséget are objectives of outstanding importance.
adó információs pontot vagy rendezvényt, For entrepreneurs interested in industrial
ahol tájékoztatást kaphatnak. Ennek jegyé- property protection it is essential that they
ben a hivatallal kötött szerzôdés alapján 23 be able to have personal consultation at inkülönbözô szervezet – 16 megyei, illetve formation points or events close to them, in
városi kereskedelmi és iparkamara, 6 their regions, where they can be given inforregionális innovációs ügynökség és mation. In order to ensure this, 23 different
egy szakmai szervezet – tart fenn szel- organisations – 16 chambers of commerlemitulajdon-védelmi információs pontot. ce and industry in counties and towns,
Ezek mellett 6 vidéki felsôoktatási intéz- 6 regional innovation agencies and one
ményhez kapcsolódó ún. PATLIB-köz- professional organisation – maintained
ponttal (Patent Library) kooperál a hivatal information points based on agreements
Debrecenben, Miskolcon, Sopronban, Pé- concluded with the HIPO. In addition to thecsen, Gyôrben és Szegeden. A szellemi- se, HIPO cooperates with so-called PATLIB
tulajdon-védelmi tanácsadó és információs (Patent Library) centres linked to six inshálózat célja, hogy szélesítsék a vállalkozá- titutions of higher education outside Busok, egyéni feltalálók, kutatók, oktatók, va- dapest: in Debrecen, Miskolc, Sopron, Pécs,
lamint a mûszaki és természettudományos, Gyôr and Szeged.
az agrár- és közgazdász szakemberek iparThe aim of the IP protection information and
jogvédelmi tájékozottságát.
advisory network is to broaden the IP knowAz információs hálózat az ügyfeleket ellátja ledge of enterprises, individual inventors,
az aktuális információs anyagokkal, illetve researchers, teachers, as well as of profesaz ügyfélmegkeresések megválaszolá- sionals in the areas of technology, science,
sához vagy kutatási szolgáltatások iránti agriculture and economics. The information
igény esetén felveszik a kapcsolatot a hiva- network provides topical information to clients, and, if there is a need for answering the
tal központi ügyfélszolgálatával.
A szellemi tulajdon kérdései iránt érdeklôdô
szakmai partnerek és ügyfelek sokrétû szolgáltatási, tudatosságnövelô, információszolgáltatási és oktatási programból választhatnak. Ezekkel a hivatal hozzá kíván járulni a
hazai iparjogvédelmi és szerzôi jogi kultúra
fejlesztéséhez.
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az SZTNH több mint hatezer mûvet vett
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1-jétôl mód nyílt az önkéntes mûnyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárások elektronikus intézésére.
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Within the competence of the supervision
of rights management activities, ordinary
supervisory proceedings have to be instituted annually (in the case of independent
rights management organisations every two
years). From the nine annual supervisory
proceedings five were closed by the end of
the year and none of them uncovered problems that would have necessitated the taking
of appropriate measures. The supervised
organisations complied in time with their obligation to send their annual reports. It was
a priority for the HIPO to check whether the
rights management organisations meet their
new obligation, which relate primarily to their
internal regulations.
Within the framework of the procedure
for the approval of tariffs seven collective
rights management organisations submitted
twenty draft tariffs to HIPO by the time limit
of 1 September specified by the Act. The
minister responsible for justice approved the
proposed tariffs on 6 December 2017. Said
tariffs were published in the 61th issue of the
Official Bulletin.
Since 2006 HIPO has keept a voluntary
register of works, which helps authors and
other entitled clients in proving authorship.
Interest in this voluntary register has been
increasing continuously every year. In 2017,
HIPO received 980 requests for works to
be entered into the voluntary register, which represents an increase of 4% over the
previous year. Since the start of the register
more than six thousand works have been
entered by HIPO into the voluntary register
of works. As of 1 January 2018 it is possible to administer electronically proceedings
related to entering works into the voluntary
register of works.

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

634

35%

715

850

30%

946
980

25%

20%

Az árva mûvek olyan alkotások, amelyek
felhasználása azért ütközik nehézségbe,
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Orphan works are creations the use of which presents difficulties, because their right
holders or the whereabouts of the latter are
unknown, so the prospective 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. HIPO received 23 such requests,
which is a significant, almost threefold increase compared to 2016. From among these
applications for use, 19 were granted authorisation.
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Szellemitulajdon-védelmi információs hálózat
Intellectual property protection information network
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hogy a benyújtott igénypontok között van
olyan, amely kielégíti az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság
követelményét. A GINOP keretében meghirdetett pályázati kiírás 2017-tôl kiegészült a
védjegyoltalom, valamint az ehhez kapcsolódó költségek támogatási lehetôségével is. A
támogatás feltétele az SZTNH által készített
„oltalomképességi véleménnyel kiegészített
kutatási jelentés”. Az új szolgáltatás a hivatalnál 2017. május 1-jén került bevezetésre.

with a written opinion proving that among the
claims, at least one meets the requirements
of novelty, innovative activity and industrial
applicability. The tender announced within
the framework of EDIOP includes, as of 2017,
also the possibility to provide support for the
costs of acquiring trade mark protection. The
precondition of support is a ‘search report
supplemented with a protectability opinion’
to be given by HIPO. This new service was
introduced by HIPO on 1 May 2017.

A hivatali központi ügyfélszolgálat 2017-ben
közel 17,5 ezer megkeresést fogadott, amelyek
közül 10 ezer telefonon érkezett, a személyesen fogadott ügyfélérdeklôdések száma 5683,
az elektronikus úton beérkezett megkereséseké pedig 1599 volt. Az információkérések
nagyobbrészt a védjegyek területére irányultak,
de kiemelkedtek a szabadalmi, valamint a szerzôi joggal összefüggô megkeresések, továbbá
az adatszolgáltatások is.

The central customer service received
nearly 17.5 thousand queries, out of which
10 thousand were made by phone, 5683 in
person at HIPO, and 1599 were received
electronically. Most queries aimed at trade
mark information, but requests for patent
information, copyright information and data
provision represented also a significant
share.

KECSKEMÉT

Központi ügyfélszolgálati megkeresések megoszlása
Breakdown of quiries received by the central customer service
KAPOSVÁR

SZEGED
PÉCS

queries of clients or if there is a demand for
search services, it contacts the central Customer Service of HIPO.
Hosszú múltra tekint vissza a hazai felsôoktatási intézményekkel kialakított együttmûködés. Az SZTNH-nak 17 felsôoktatási
intézménnyel van hatályos együttmûködési
megállapodása. Ezekben a hivatal vállalta,
hogy részt vesz a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában, igény esetén közremûködik az egyetemi szellemitulajdon-védelmi
belsô szabályzatok megalkotásában, valamint támogatja az egyetemi technológiatranszfer-feladatok megvalósítását.
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We are proud of a long tradition of cooperation with domestic higher education institutions. HIPO has valid cooperation agreements with 17 institutions of higher education.
In these agreements the HIPO undertook to
participate in giving courses on the protection of intellectual property, to partake, where
appropriate, in the elaboration of internal IP
protection regulations, and to help implementing the technology transfer tasks of these
institutions.

2018 elejére fejezôdött be a hivatal megbízásából készülô, a „Szellemitulajdon-kezelés és a kutatási eredmények hasznosítása a közfinanszírozású kutatóhelyeken”
címû kutatás, amely e terület áttekintése
alapján az egyetemi és akadémiai szellemitulajdon-hasznosítás javítása és a technológiatranszfer elôsegítése érdekében fogalmaz meg javaslatokat.

The beginning of 2018 saw the conclusion
of a research project entitled ’Management
of intellectual property rights and the
utilisation of research results at publicly
financed research institutes’; based on a
survey conducted in the field, proposals will
be put forward in order to improve the exploitation of the intellectual property of universities and academic institutes and to promote
technology transfer.

Egy közel két évtizedes múltra visszatekintô,
többször megújított pályázati konstrukció
(az ún. IPARJOG pályázat) szolgálja a
magyar szellemi alkotások hazai és külföldi
iparjogvédelmi oltalmának megszerzését
és fenntartását. A pályázat finanszírozása a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programból (GINOP), valamint a Nemzeti
Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból
(NKFIA) történik 2015-es meghirdetése óta.
A szabadalmi oltalomszerzés pályázati támogatásának többek között az a feltétele,
hogy a pályázó csatolja a szabadalmi törvény szerinti írásos véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási jelentést, amely igazolja,

A tender opportunity renewed on several occasions, the so-called “Industrial Property”
tender, put in place for the first time nearly
two decades ago, provides financial support
for the acquisition and renewal of industrial
property protection of Hungarian intellectual
creations in Hungary and abroad. Since it was
announced in 2015, the tender has been financed from the Economic Development and
Innovation Operational Programme (EDIOP)
and from the National Research, Development
and Innovation Fund (NRDI Fund). One of the
conditions of obtaining grants for the acquisition of patent protection is that the applicant
should enclose a search report supplemented
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A minôségi szolgáltató hivatalra vonatkozó mértékadó nemzetközi tapasztalatokat
követve az SZTNH az ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatásokon
túlmenôen térítés ellenében sokrétû, emelt
szintû szellemitulajdon-védelmi szolgáltatásokat is kínál ügyfelei számára.
A hivatal szabadalmi kutatási szolgáltatásai felhasználóbarát, értékelô típusú
szakvéleményt és szabadalomkutatási
eredményeket nyújtanak. A következô öt
szolgáltatás áll az ügyfelek rendelkezésére: újdonságkutatás (Novelty search), szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás (Novelty search with
preliminary patentability report), szabadalmazhatósági vélemény (Preliminary Patentability report), jogérvényességi kutatás (Validity search), szabadalomtisztasági kutatás
(Freedom to Operate, FTO).

Based on the experience of international authorities acknowledged for providing quality
services, in addition to cost-free client service information services, HIPO also offers
various, advanced intellectual property
protection services to its clients for a fee.
The patent search services of the assistance of HIPO provide user-friendly, evaluating
type reports and patent search results. Clients have the following five services at their
disposal: novelty search, novelty search with
preliminary patentability report, preliminary
patentability report, validity search and freedom to operate (FTO).

As a result of a review of trade mark services for a fee, as of 1 May 2017 two new
trade mark services, ‘trade mark search’ and
‘trade mark search with protectability opinion’ have been introduced, for which there
was a growing demand from clients, these
A térítéses védjegyszolgáltatások felül- services practically replacing the ‘express
vizsgálatának eredményeképpen 2017. trade mark filtering’ service.
május 1-jétôl két új védjegyszolgáltatás, a
„védjegykutatás” és az „oltalomképes- The intellectual property diagnosis serviségi véleménnyel kiegészített védjegy- ce of HIPO was restarted with the assistance
kutatás” szolgáltatás került bevezetésre, of EPO. The intellectual property diagnostics
amelyek iránt növekvô igény mutatkozott az service offers tailor-made advice to innovaügyfelek részérôl, és ezek mintegy kiváltot- tive enterprises on the possibilities of legal
ták az „expressz védjegyszûrés” szolgálta- protection for their intellectual property. As
tást.
part of the service a complex overview is
prepared for the clients on the potential risks
Újraindult – az ESZH támogatásával – az and the proposed course of action for the
SZTNH szellemivagyon-diagnózis szol- protection of intellectual property.
gáltatása. A szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás testre szabottan nyújt tanácsot az Our basic, intermediate and advanced leinnovatív vállalkozások számára szellemi vel industrial property courses, the basic
vagyonuk jogi védelmének lehetôségeirôl. and intermediate level copyright courses
A szolgáltatás keretében komplex összefog- as well as the special courses organised
laló készül a szellemitulajdon-védelem köré- by HIPO were important fora for knowledge
ben a lehetséges kockázatokról és a javasolt sharing and awareness raising in Hungary.
lépésekrôl.
Colleagues from HIPO, academics and pracA hivatal által szervezett alap-, közép- és tising lawyers authored the manual “Copyfelsôfokú iparjogvédelmi, valamint az right for everybody”, published in October
alap- és középfokú szerzôi jogi tanfolya- 2017 and serving as a useful reference book
mok, továbbá a céltanfolyamok az ismere- not only for the participants of the intermetátadás és tudatosságnövelés fontos hazai diate level copyright course, but also for all
fórumai.
authors, creators and users interested in
copyright.
A hivatal munkatársai, egyetemi oktatók és
gyakorló jogászok közremûködésével 2017 Based on agreements with HIPO, intellectual
októberében jelent meg a „Szerzôi jog min- property as a separate subject was taught in
denkinek” címû kötet, amely a középfokú 10 institutions of higher education, and at 8 otszerzôi jogi képzés hallgatói mellett vala- her universities intellectual property protection
mennyi, a szerzôi jog iránt érdeklôdô alkotó was taught linked with other subjects. Within
és felhasználó számára hasznos kéziköny- the framework of e-learning in the field of intelvül szolgál.
lectual property protection, six higher education institutions participated in providing courAz SZTNH-val való együttmûködés alapján ses in the subjects of “Intellectual property
10 felsôoktatási intézményben került sor a protection” and “Innovation management
szellemitulajdon-védelmi tantárgy oktatásá- and industrial property protection”.
ra önálló tantárgyként, továbbá 8 egyetemen
más tantárgyakhoz kapcsolódva oktattak In 2017, the total number of hours of intellecszellemitulajdon-védelmi ismereteket. A tual property education provided in coopeszellemitulajdon-védelmi témájú távoktatás ration with HIPO amounted to 1368, and the
keretében 6 felsôoktatási intézményben folyt number of persons attending those courses
a „Szellemitulajdon-védelem”, továbbá was 2917. Total teaching time exceeded that
„Innovációmenedzsment és iparjogvéde- of the previous year by 59%, which is a siglem” címû tárgyak oktatása.
nificant increase.
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Szellemitulajdon-védelmi információs hálózat
Intellectual property protection information network
16 Kereskedelmi és Iparkamara / 16 chambers of commerce
6 Regionális Innovációs Ügynökség / 6 regional innovation agencies
SEED-Alapítvány / SEED-foundation
SZTNH Ügyfélszolgálat / HIPO Customer Service
6 PATLIB-központ / 6 PATLIB-centres
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hogy a benyújtott igénypontok között van
olyan, amely kielégíti az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság
követelményét. A GINOP keretében meghirdetett pályázati kiírás 2017-tôl kiegészült a
védjegyoltalom, valamint az ehhez kapcsolódó költségek támogatási lehetôségével is. A
támogatás feltétele az SZTNH által készített
„oltalomképességi véleménnyel kiegészített
kutatási jelentés”. Az új szolgáltatás a hivatalnál 2017. május 1-jén került bevezetésre.

with a written opinion proving that among the
claims, at least one meets the requirements
of novelty, innovative activity and industrial
applicability. The tender announced within
the framework of EDIOP includes, as of 2017,
also the possibility to provide support for the
costs of acquiring trade mark protection. The
precondition of support is a ‘search report
supplemented with a protectability opinion’
to be given by HIPO. This new service was
introduced by HIPO on 1 May 2017.

A hivatali központi ügyfélszolgálat 2017-ben
közel 17,5 ezer megkeresést fogadott, amelyek
közül 10 ezer telefonon érkezett, a személyesen fogadott ügyfélérdeklôdések száma 5683,
az elektronikus úton beérkezett megkereséseké pedig 1599 volt. Az információkérések
nagyobbrészt a védjegyek területére irányultak,
de kiemelkedtek a szabadalmi, valamint a szerzôi joggal összefüggô megkeresések, továbbá
az adatszolgáltatások is.

The central customer service received
nearly 17.5 thousand queries, out of which
10 thousand were made by phone, 5683 in
person at HIPO, and 1599 were received
electronically. Most queries aimed at trade
mark information, but requests for patent
information, copyright information and data
provision represented also a significant
share.

KECSKEMÉT

Központi ügyfélszolgálati megkeresések megoszlása
Breakdown of quiries received by the central customer service
KAPOSVÁR

SZEGED
PÉCS

queries of clients or if there is a demand for
search services, it contacts the central Customer Service of HIPO.
Hosszú múltra tekint vissza a hazai felsôoktatási intézményekkel kialakított együttmûködés. Az SZTNH-nak 17 felsôoktatási
intézménnyel van hatályos együttmûködési
megállapodása. Ezekben a hivatal vállalta,
hogy részt vesz a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában, igény esetén közremûködik az egyetemi szellemitulajdon-védelmi
belsô szabályzatok megalkotásában, valamint támogatja az egyetemi technológiatranszfer-feladatok megvalósítását.
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We are proud of a long tradition of cooperation with domestic higher education institutions. HIPO has valid cooperation agreements with 17 institutions of higher education.
In these agreements the HIPO undertook to
participate in giving courses on the protection of intellectual property, to partake, where
appropriate, in the elaboration of internal IP
protection regulations, and to help implementing the technology transfer tasks of these
institutions.

2018 elejére fejezôdött be a hivatal megbízásából készülô, a „Szellemitulajdon-kezelés és a kutatási eredmények hasznosítása a közfinanszírozású kutatóhelyeken”
címû kutatás, amely e terület áttekintése
alapján az egyetemi és akadémiai szellemitulajdon-hasznosítás javítása és a technológiatranszfer elôsegítése érdekében fogalmaz meg javaslatokat.

The beginning of 2018 saw the conclusion
of a research project entitled ’Management
of intellectual property rights and the
utilisation of research results at publicly
financed research institutes’; based on a
survey conducted in the field, proposals will
be put forward in order to improve the exploitation of the intellectual property of universities and academic institutes and to promote
technology transfer.

Egy közel két évtizedes múltra visszatekintô,
többször megújított pályázati konstrukció
(az ún. IPARJOG pályázat) szolgálja a
magyar szellemi alkotások hazai és külföldi
iparjogvédelmi oltalmának megszerzését
és fenntartását. A pályázat finanszírozása a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programból (GINOP), valamint a Nemzeti
Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból
(NKFIA) történik 2015-es meghirdetése óta.
A szabadalmi oltalomszerzés pályázati támogatásának többek között az a feltétele,
hogy a pályázó csatolja a szabadalmi törvény szerinti írásos véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási jelentést, amely igazolja,

A tender opportunity renewed on several occasions, the so-called “Industrial Property”
tender, put in place for the first time nearly
two decades ago, provides financial support
for the acquisition and renewal of industrial
property protection of Hungarian intellectual
creations in Hungary and abroad. Since it was
announced in 2015, the tender has been financed from the Economic Development and
Innovation Operational Programme (EDIOP)
and from the National Research, Development
and Innovation Fund (NRDI Fund). One of the
conditions of obtaining grants for the acquisition of patent protection is that the applicant
should enclose a search report supplemented
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A minôségi szolgáltató hivatalra vonatkozó mértékadó nemzetközi tapasztalatokat
követve az SZTNH az ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatásokon
túlmenôen térítés ellenében sokrétû, emelt
szintû szellemitulajdon-védelmi szolgáltatásokat is kínál ügyfelei számára.
A hivatal szabadalmi kutatási szolgáltatásai felhasználóbarát, értékelô típusú
szakvéleményt és szabadalomkutatási
eredményeket nyújtanak. A következô öt
szolgáltatás áll az ügyfelek rendelkezésére: újdonságkutatás (Novelty search), szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás (Novelty search with
preliminary patentability report), szabadalmazhatósági vélemény (Preliminary Patentability report), jogérvényességi kutatás (Validity search), szabadalomtisztasági kutatás
(Freedom to Operate, FTO).

Based on the experience of international authorities acknowledged for providing quality
services, in addition to cost-free client service information services, HIPO also offers
various, advanced intellectual property
protection services to its clients for a fee.
The patent search services of the assistance of HIPO provide user-friendly, evaluating
type reports and patent search results. Clients have the following five services at their
disposal: novelty search, novelty search with
preliminary patentability report, preliminary
patentability report, validity search and freedom to operate (FTO).

As a result of a review of trade mark services for a fee, as of 1 May 2017 two new
trade mark services, ‘trade mark search’ and
‘trade mark search with protectability opinion’ have been introduced, for which there
was a growing demand from clients, these
A térítéses védjegyszolgáltatások felül- services practically replacing the ‘express
vizsgálatának eredményeképpen 2017. trade mark filtering’ service.
május 1-jétôl két új védjegyszolgáltatás, a
„védjegykutatás” és az „oltalomképes- The intellectual property diagnosis serviségi véleménnyel kiegészített védjegy- ce of HIPO was restarted with the assistance
kutatás” szolgáltatás került bevezetésre, of EPO. The intellectual property diagnostics
amelyek iránt növekvô igény mutatkozott az service offers tailor-made advice to innovaügyfelek részérôl, és ezek mintegy kiváltot- tive enterprises on the possibilities of legal
ták az „expressz védjegyszûrés” szolgálta- protection for their intellectual property. As
tást.
part of the service a complex overview is
prepared for the clients on the potential risks
Újraindult – az ESZH támogatásával – az and the proposed course of action for the
SZTNH szellemivagyon-diagnózis szol- protection of intellectual property.
gáltatása. A szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás testre szabottan nyújt tanácsot az Our basic, intermediate and advanced leinnovatív vállalkozások számára szellemi vel industrial property courses, the basic
vagyonuk jogi védelmének lehetôségeirôl. and intermediate level copyright courses
A szolgáltatás keretében komplex összefog- as well as the special courses organised
laló készül a szellemitulajdon-védelem köré- by HIPO were important fora for knowledge
ben a lehetséges kockázatokról és a javasolt sharing and awareness raising in Hungary.
lépésekrôl.
Colleagues from HIPO, academics and pracA hivatal által szervezett alap-, közép- és tising lawyers authored the manual “Copyfelsôfokú iparjogvédelmi, valamint az right for everybody”, published in October
alap- és középfokú szerzôi jogi tanfolya- 2017 and serving as a useful reference book
mok, továbbá a céltanfolyamok az ismere- not only for the participants of the intermetátadás és tudatosságnövelés fontos hazai diate level copyright course, but also for all
fórumai.
authors, creators and users interested in
copyright.
A hivatal munkatársai, egyetemi oktatók és
gyakorló jogászok közremûködésével 2017 Based on agreements with HIPO, intellectual
októberében jelent meg a „Szerzôi jog min- property as a separate subject was taught in
denkinek” címû kötet, amely a középfokú 10 institutions of higher education, and at 8 otszerzôi jogi képzés hallgatói mellett vala- her universities intellectual property protection
mennyi, a szerzôi jog iránt érdeklôdô alkotó was taught linked with other subjects. Within
és felhasználó számára hasznos kéziköny- the framework of e-learning in the field of intelvül szolgál.
lectual property protection, six higher education institutions participated in providing courAz SZTNH-val való együttmûködés alapján ses in the subjects of “Intellectual property
10 felsôoktatási intézményben került sor a protection” and “Innovation management
szellemitulajdon-védelmi tantárgy oktatásá- and industrial property protection”.
ra önálló tantárgyként, továbbá 8 egyetemen
más tantárgyakhoz kapcsolódva oktattak In 2017, the total number of hours of intellecszellemitulajdon-védelmi ismereteket. A tual property education provided in coopeszellemitulajdon-védelmi témájú távoktatás ration with HIPO amounted to 1368, and the
keretében 6 felsôoktatási intézményben folyt number of persons attending those courses
a „Szellemitulajdon-védelem”, továbbá was 2917. Total teaching time exceeded that
„Innovációmenedzsment és iparjogvéde- of the previous year by 59%, which is a siglem” címû tárgyak oktatása.
nificant increase.
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Az SZTNH közremûködésével megvalósított szellemitulajdon-védelmi képzések
összesített óraszáma 2017-ben 1368 volt, a
képzésben résztvevôk száma pedig 2917 fô.
Az összes szellemitulajdon-védelmi képzési
idô 59%-kal haladta meg az elôzô évit, ami HIPO once again invited applications for the
jelentôs növekedést jelent.
„Ujvári János Award for Diploma Works”
the purpose of which is to provide incentives
A hivatal ismét kiírta az „Ujvári János for graduating students of higher education
diplomadíj-pályázatot”, amelynek célja, to develop the intellectual property protectihogy a felsôoktatási intézmények végzôs on aspects of their theses or dissertations.
hallgatói feltárják diploma-, illetve szakdol- In the school year of 2016/2017 23 students
gozati témájuk szellemitulajdon-védelmi submitted their applications, most of them
vonatkozásait. A pályázaton a 2016/2017- from Eötvös Loránd University, Budapest
es tanévben 23 hallgató vett részt, a leg- University of Technology and Economics,
nagyobb számban az Eötvös Loránd Tudo- and Pázmány Péter Catholic University.
mányegyetemrôl, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemrôl, valamint
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemrôl.

A szellemitulajdon-védelem oktatása hivatali együttműködés alapján a felsőoktatási intézményekben
Courses on intellectual property protection given in cooperation with HIPO
Intézmény
Institution

Önálló tantárgyként Más tantárgyakhoz kapcsolódva
Separate course
Linked with other courses

Budapesti Corvinus Egyetem
Corvinus University of Budapest

Távoktatás
E-learning

7

SOKRÉTÛ
SZELLEMITULAJDONVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
PROVISION OF COMPREHENSIVE
INFORMATION ON INTELLECTUAL
PROPERTY PROTECTION

Sok érdeklôdô olvassa az SZTNH hivatalos lapját, a hatósági publikációkat tartalmazó Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítô címû kiadványt. Ez elektronikus formában, díjmentes hozzáféréssel jelenik meg a hivatal honlapján, elektronikus
aláírással hitelesítve. Az érdeklôdést mutatja, hogy 2017 során
több mint 112 ezer oldalt töltöttek le, illetve 1437 ezer oldalt
nyitottak meg a felhasználók.

The official journal of HIPO, the Gazette for Patents and
Trade Marks, containing official publications, was widely
consulted by many interested clients. It is published online
on the website of HIPO and certified by electronic signature,
and access is free of charge. Its popularity is shown by the
fact that in 2017 users downloaded more than 112 thousand
pages and opened 1437 thousand pages.

Az Iparjogvédelmi és Szerzôi Jogi Szemle az iparjogvédelem és a szerzôi jogi védelem kérdéseire vonatkozó elemzéseket, tanulmányokat, jogeseteket közlô folyóirat. Tizenkettedik
éve önálló szakkiadványként kéthavonta jelenik meg, 2017ben közel 1400 oldalon, féléves késleltetéssel elektronikus
formában is hozzáférhetô a hivatali honlapon.

The Industrial Property and Copyright Review is a periodical which publishes studies with the analytic interpretation
of issues in the field of industrial property and copyright and
discusses relevant case-law. It has been issued since 1996 as
a specialised bimonthly publication, in 2017 on nearly 1400 pages; and after a deferment of six months, it is also accessible
on HIPO’s website in an electronic format.

A hivatali honlap (www.sztnh.gov.hu) a szellemitulajdonvédelmi kérdésekben kevésbé járatos potenciális ügyfeleket
és a szakmai felhasználókat egyaránt képes megszólítani. Közel 524 ezer egyedileg azonosítható felhasználó 1,5
milliónál több alkalommal kereste fel a portált, és több mint
14,5 millió oldalt töltöttek le. A honlap látogatottsági mutatói
szerint az egyedi látogatók, látogatások, találatok és a letöltött oldalak száma jelentôsen, egyharmaddal emelkedett az
elôzô évhez képest. A hivatali honlapon több mint 45 ezer
dokumentum található.

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

Az ügyfelek számára a honlapról érhetôk el olyan hasznos,
ingyenes, elektronikus ügyintézési és tájékoztatási szolgáltatások, mint az e-kutatás, az e-iratbetekintés, az e-bejelentés és az e-nyilvántartás. Ezenkívül használhatják a nemzeti
védjegybejelentések fogadására is alkalmas TM E-Filing
rendszert, az elektronikus védjegykutatást biztosító TMview
rendszert, valamint az Európai Unióban oltalom alatt álló formatervezési mintákat tartalmazó adatbázist, a Designview-t.

Miskolci Egyetem
University of Miskolc
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art and Design
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
National University of Public Service
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
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The website of HIPO (www.sztnh.gov.hu) offers valuable information both to potential clients who are less well-informed
of intellectual property matters and to professional users.
The portal was visited on more than 1.5 million occasions by
nearly 524 thousand individually identifiable users, who downloaded more than 14.5 million pages. According to statistics
on use, the number of individual visitors, visits, hits and dowloaded pages increased significantly, by one-third compared
to the previous year. On the website of the HIPO more than 45
thousand documents are available.
Clients can access useful and free e-administration and information services on the website such as the e-search, e-file
inspection, e-filing and e-register. In addition to those, they
can use the TM e-Filing system to file national trade mark
applications, the TMview system for electronic trade mark
search, as well as the Designview database, which contains
designs protected in the European Union.

A hivatal gondoz egy, a nagyközönséghez szóló, tudatosságnövelô honlapot is (www.szellemitulajdon.hu), amelynek
több mint 36 ezer egyedi látogatója volt. Önálló honlappal rendelkezik a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (www.hamisitasellen.hu), amely naponta szolgál friss hírekkel a hamisítás
témájában.

The website for raising the IP awareness of the general public (www.szellemitulajdon.hu) had more than 36
thousand individual visitors. The National Board Against
Counterfeiting has its own website (www.hamisitasellen.
hu), which features recent news on the subject of counterfeiting.

Negyedévente jelenik meg a Hírlevél a Szellemi Tulajdon
Védelmérôl címû kiadvány, amelynek 14. évfolyama átlagosan 550 példányban került kinyomtatásra, továbbá letölthetô
formátumban a hivatali honlapon is elérhetô.

The Newsletter on the Protection of Intellectual Property
is published quarterly, its 14th volume is printed in 550 copies
on average, and it can also be downloaded from the website
of HIPO.

Az SZTNH vezetô szerepet tölt be a hazai szellemitulajdon-védelmi szakmai rendezvények, fórumok, ankétok megrendezésében és felkarolásában, valamint a szellemi élet, a
szellemitulajdon-védelem terén kimagasló teljesítményt felmutató alkotók, alkotóközösségek elismerésében. Az elmúlt év
kiemelkedô eseményei a következôk voltak:

HIPO plays a leading role in the organisation and promotion
of domestic IP events, fora and conferences and in giving
recognition to creators and communities of creators showing
outstanding achievements. The most memorable events of
the past year were the following:
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Az SZTNH közremûködésével megvalósított szellemitulajdon-védelmi képzések
összesített óraszáma 2017-ben 1368 volt, a
képzésben résztvevôk száma pedig 2917 fô.
Az összes szellemitulajdon-védelmi képzési
idô 59%-kal haladta meg az elôzô évit, ami HIPO once again invited applications for the
jelentôs növekedést jelent.
„Ujvári János Award for Diploma Works”
the purpose of which is to provide incentives
A hivatal ismét kiírta az „Ujvári János for graduating students of higher education
diplomadíj-pályázatot”, amelynek célja, to develop the intellectual property protectihogy a felsôoktatási intézmények végzôs on aspects of their theses or dissertations.
hallgatói feltárják diploma-, illetve szakdol- In the school year of 2016/2017 23 students
gozati témájuk szellemitulajdon-védelmi submitted their applications, most of them
vonatkozásait. A pályázaton a 2016/2017- from Eötvös Loránd University, Budapest
es tanévben 23 hallgató vett részt, a leg- University of Technology and Economics,
nagyobb számban az Eötvös Loránd Tudo- and Pázmány Péter Catholic University.
mányegyetemrôl, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemrôl, valamint
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemrôl.

A szellemitulajdon-védelem oktatása hivatali együttműködés alapján a felsőoktatási intézményekben
Courses on intellectual property protection given in cooperation with HIPO
Intézmény
Institution

Önálló tantárgyként Más tantárgyakhoz kapcsolódva
Separate course
Linked with other courses

Budapesti Corvinus Egyetem
Corvinus University of Budapest

Távoktatás
E-learning

7

SOKRÉTÛ
SZELLEMITULAJDONVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
PROVISION OF COMPREHENSIVE
INFORMATION ON INTELLECTUAL
PROPERTY PROTECTION

Sok érdeklôdô olvassa az SZTNH hivatalos lapját, a hatósági publikációkat tartalmazó Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítô címû kiadványt. Ez elektronikus formában, díjmentes hozzáféréssel jelenik meg a hivatal honlapján, elektronikus
aláírással hitelesítve. Az érdeklôdést mutatja, hogy 2017 során
több mint 112 ezer oldalt töltöttek le, illetve 1437 ezer oldalt
nyitottak meg a felhasználók.

The official journal of HIPO, the Gazette for Patents and
Trade Marks, containing official publications, was widely
consulted by many interested clients. It is published online
on the website of HIPO and certified by electronic signature,
and access is free of charge. Its popularity is shown by the
fact that in 2017 users downloaded more than 112 thousand
pages and opened 1437 thousand pages.

Az Iparjogvédelmi és Szerzôi Jogi Szemle az iparjogvédelem és a szerzôi jogi védelem kérdéseire vonatkozó elemzéseket, tanulmányokat, jogeseteket közlô folyóirat. Tizenkettedik
éve önálló szakkiadványként kéthavonta jelenik meg, 2017ben közel 1400 oldalon, féléves késleltetéssel elektronikus
formában is hozzáférhetô a hivatali honlapon.

The Industrial Property and Copyright Review is a periodical which publishes studies with the analytic interpretation
of issues in the field of industrial property and copyright and
discusses relevant case-law. It has been issued since 1996 as
a specialised bimonthly publication, in 2017 on nearly 1400 pages; and after a deferment of six months, it is also accessible
on HIPO’s website in an electronic format.

A hivatali honlap (www.sztnh.gov.hu) a szellemitulajdonvédelmi kérdésekben kevésbé járatos potenciális ügyfeleket
és a szakmai felhasználókat egyaránt képes megszólítani. Közel 524 ezer egyedileg azonosítható felhasználó 1,5
milliónál több alkalommal kereste fel a portált, és több mint
14,5 millió oldalt töltöttek le. A honlap látogatottsági mutatói
szerint az egyedi látogatók, látogatások, találatok és a letöltött oldalak száma jelentôsen, egyharmaddal emelkedett az
elôzô évhez képest. A hivatali honlapon több mint 45 ezer
dokumentum található.

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

Az ügyfelek számára a honlapról érhetôk el olyan hasznos,
ingyenes, elektronikus ügyintézési és tájékoztatási szolgáltatások, mint az e-kutatás, az e-iratbetekintés, az e-bejelentés és az e-nyilvántartás. Ezenkívül használhatják a nemzeti
védjegybejelentések fogadására is alkalmas TM E-Filing
rendszert, az elektronikus védjegykutatást biztosító TMview
rendszert, valamint az Európai Unióban oltalom alatt álló formatervezési mintákat tartalmazó adatbázist, a Designview-t.

Miskolci Egyetem
University of Miskolc
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art and Design
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
National University of Public Service
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
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The website of HIPO (www.sztnh.gov.hu) offers valuable information both to potential clients who are less well-informed
of intellectual property matters and to professional users.
The portal was visited on more than 1.5 million occasions by
nearly 524 thousand individually identifiable users, who downloaded more than 14.5 million pages. According to statistics
on use, the number of individual visitors, visits, hits and dowloaded pages increased significantly, by one-third compared
to the previous year. On the website of the HIPO more than 45
thousand documents are available.
Clients can access useful and free e-administration and information services on the website such as the e-search, e-file
inspection, e-filing and e-register. In addition to those, they
can use the TM e-Filing system to file national trade mark
applications, the TMview system for electronic trade mark
search, as well as the Designview database, which contains
designs protected in the European Union.

A hivatal gondoz egy, a nagyközönséghez szóló, tudatosságnövelô honlapot is (www.szellemitulajdon.hu), amelynek
több mint 36 ezer egyedi látogatója volt. Önálló honlappal rendelkezik a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (www.hamisitasellen.hu), amely naponta szolgál friss hírekkel a hamisítás
témájában.

The website for raising the IP awareness of the general public (www.szellemitulajdon.hu) had more than 36
thousand individual visitors. The National Board Against
Counterfeiting has its own website (www.hamisitasellen.
hu), which features recent news on the subject of counterfeiting.

Negyedévente jelenik meg a Hírlevél a Szellemi Tulajdon
Védelmérôl címû kiadvány, amelynek 14. évfolyama átlagosan 550 példányban került kinyomtatásra, továbbá letölthetô
formátumban a hivatali honlapon is elérhetô.

The Newsletter on the Protection of Intellectual Property
is published quarterly, its 14th volume is printed in 550 copies
on average, and it can also be downloaded from the website
of HIPO.

Az SZTNH vezetô szerepet tölt be a hazai szellemitulajdon-védelmi szakmai rendezvények, fórumok, ankétok megrendezésében és felkarolásában, valamint a szellemi élet, a
szellemitulajdon-védelem terén kimagasló teljesítményt felmutató alkotók, alkotóközösségek elismerésében. Az elmúlt év
kiemelkedô eseményei a következôk voltak:

HIPO plays a leading role in the organisation and promotion
of domestic IP events, fora and conferences and in giving
recognition to creators and communities of creators showing
outstanding achievements. The most memorable events of
the past year were the following:
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Az elmúlt év fontos eseménye volt a sikeres feltalálói tevékenység és iparjogvédelmi
munkásság elismerésére alapított Jedlik
Ányos-díj ünnepélyes átadása, amelyre a
Budapest Music Centerben került sor 2017.
március 13-án. Jedlik Ányos-díjat kapott:
Farkas József gépészmérnök, menedzser,
gazdasági mérnök, a Sanatmetal Kft. tulajdonos igazgatója, Glódi István villamosmérnök, nyugalmazott szabadalmi elbíráló, Dr. Ilku Lívia gyógyszerész, jogász, a
Magyar Gyógyszergyártók Szövetségének
igazgatója, Mészáros Antal a CSOMIÉP
Betonmelior Kft. ügyvezetô igazgatója és
Dr. Takáts Zoltán kutatóvegyész, az Imperial College London professzora.

An important event of the past year was the
award ceremony of the Jedlik Ányos Prize,
awarded in recognition of successful inventor’s activities and work in the field of industrial
property, which took place in the Budapest Music Center on 13 May 2017. The Jedlik Ányos
Prize was awarded to the following persons:
József Farkas, mechanical engineer, manager, economic engineer, proprietor and director of Sanatmetal Ltd., István Glódi, electrical
engineer, retired patent examiner, Lívia Ilku,
pharmacist, lawyer, president of the Hungarian
Pharmaceutical Manufacturers’ Association,
Antal Mészáros, managing director of CSOMIÉP Betonmelior Ltd. and Zoltán Takáts,
research chemist, professor of the Imperial
College, London.

In Budapest the ceremony commemorating
World IP Day was organised on 26 April 2017
in the Ministry for National Economy. This event
served also as an award ceremony of the Millenium Prizes. The prize was awarded to the Cellux Group, the Cereal Research Non-Profit
Ltd., the Wigner Data Center of the Wigner
Research Centre for Physics of the HungariA szellemi tulajdon világnapja budapesti an Academy of Sciences and the Society for
ünnepsége az NGM-ben került megren- Dissemination of Scientific Knowledge.
dezésre 2017. április 26-án. Az esemény
keretében adták át a Millenniumi Díjakat. The prizes of the New Hungarian Musical
A kitüntetettek a Cellux Csoport, a Gabona- Forum composer competition, organised
kutató Nonprofit Kft., az MTA Wigner Fi- for the fifth time by the Budapest Music Center
zikai Kutatóközpont Wigner Adatközpont and the Palace of Arts, were presented on 10
és a Tudományos Ismeretterjesztô Társu- October 2017. On this occasion also the grand
prizes of the competition were offered by HIPO.
lat volt.
In the category of chamber music composiAz ötödik alkalommal megrendezett Új Ma- tions the music piece entitled Pseudomarsch
gyar Zenei Fórum (UMZF) zeneszerzôver- by Máté Balogh won the first prize, the piece
seny díjait 2017. október 10-én adták át a entitled Méditation by Jonatán Zámbó the seBudapest Music Center és a Mûvészetek Pa- cond prize and the piece entitled Kristály-malotája szervezésében. A verseny fôdíjait ezút- dár énekel a gyöngyözô cseresznyék között
tal is az SZTNH ajánlotta fel. A kamaradara- (Cristal bird singing amongst pearled cherries)
bok közül Balogh Máté Pseudomarsch címû by László Sándor the third prize. In the categdarabja nyerte el az elsô, Zámbó Jonatán ory of music compositions for full orchestras,
Méditation címû mûve a második és Sándor the piece entitled Chorus Sturnorum by Péter
László Kristály-madár énekel a gyöngyözô Tornyai won the first prize, the piece entitled
cseresznyék között címû darabja a harmadik Plunderphonic intermezzi by Balázs Horváth
díjat. A nagyzenekari mûvek közül Tornyai the second prize and the piece entitled Prières
Péter Chorus Sturnorum címû darabjával ke- nocturnes by Ádám Brandenburg was awarrült a dobogó legfelsô fokára, a második díjat ded the third prize.
Horváth Balázs kapta a Plunderphonic intermezzi címû mûvéért, a harmadik díjat pedig On 6 November 2017, at the opening of the
Brandenburg Ádámnak ítélték oda Prières Celebration of Hungarian Science Dr. Ferenc
Faigl, professor of Budapest University of Technocturnes címû darabjáért.
nology and Economics, received the Academy
A Magyar Tudomány Ünnepének megnyitó Patent Prize in recognition of his internationally
ünnepségén, 2017. november 6-án részesült outstanding and widely exploited achievements,
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj elismerésben embodied in several patents, in the fields of reDr. Faigl Ferenc, a kémiai tudomány doktora, search of the production methods of optically
a BME egyetemi tanára az optikailag aktív ve- active compounds and of the reactions of polar
gyületek elôállítási módszereinek és a poláris metal-organic compounds.
fémorganikus vegyületek reakcióinak kutatási
területein nemzetközi szinten kiemelkedô, From among the professional events organiszámos szabadalomban testet öltô, széles sed by HIPO, mention must be made of the
körben hasznosított eredményeinek elisme- forum for patent clients, held on 20 October
2017, which dealt with the activity of the Viréseként.
segrad Patent Institute and the tasks of HIPO
A hivatali szakmai rendezvények közül nagy related thereto, as well as with the updating of
érdeklôdés övezte az SZTNH által 2017. ok- the guidelines for patent methodology.
tóber 20-án tartott szabadalmi szakmai ügyfélfórumot, amely a VSZI tevékenységérôl és
az SZTNH kapcsolódó feladatairól, valamint a
szabadalmi módszertani útmutató aktualizálásáról szólt.
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A hivatali bevételek legnagyobb részét
(70,1%) az ún. közhatalmi bevételek alkották. Ezek döntô részét (72,5%-át) a szaba-

35%
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The IT system of HIPO effectively provided the
information technology background necessary
for official and service activities and performed
the tasks related to e-administration and information, and information security.

Az SZTNH a feladatai ellátásához szükséges kiadások fedezetét önfinanszírozó módon gazdálkodva, miniszteri rendeletekben
meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási, fenntartási és megújítási díjakból,
a hivatalt megilletô nemzetközi eljárási
díjakból és egyezményalapú bevételekbôl,
a szolgáltatások ellenértékébôl, valamint
egyéb bevételekbôl biztosította.

45%

20%

Az SZTNH informatikai rendszere eredményesen biztosította a hatósági és szolgáltatási tevékenységhez szükséges informatikai-számítástechnikai hátteret, valamint
teljesítette az elektronikus ügyintézéssel és
tájékoztatással, továbbá az információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat.

GAZDÁLKODÁS

50%

25%

INFORMATION TECHNOLOGY

Folytatódott a feltárt informatikai kockázatok
csökkentése és az információbiztonsági elvárások megvalósítása érdekében szükséges
lépések megtétele. A információbiztonságról
szóló törvény szerinti fejlesztéseket a hivatal
végrehajtotta, és elvégezte az ISO kockázatjavítási tervekben elôírt feladatokat.

65%

30%

INFORMATIKA

HIPO continued to take the necessary steps in
order to further reduce detected IT risks and to
implement information security requirements.
HIPO implemented the developments as mandated by the Act on Information Security and
executed the tasks prescribed by the ISO risk
management improvement plan.

FINANCIAL MANAGEMENT
HIPO covered the expenditures necessary for
the performance of its tasks in self-financing
manner from administrative service, maintenance and renewal fees regulated in ministerial decrees, from revenues due to it for international proceedings, from revenues based on
agreements, from consideration paid for services performed by the HIPO, as well as from
other revenues.
The biggest part (70.17%) of HIPO’s revenues
came from administrative fees. Most of these
revenues consisted of patent procedural and
renewal revenues (72.5%) and trade mark procedural and renewal revenues (22.6 %).

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

72,5%
Szabadalmi
igazgatási
szolgáltatási,
fenntartási
bevételek
Patent
procedural
and renewal
revenues

22,6%
Védjegyoltalmi
igazgatási
szolgáltatási,
megújítási
bevételek
Trade mark
procedural
and renewal
revenues

2,4%

0,9%

Szerzői jogi
vonatkozású
igazgatási
szolgáltatási
bevételek
Revenues from
official activity
related to
copyright

Kiegészítő
oltalmi
tanúsítvánnyal
kapcsolatos
igazgatási
szolgáltatási,
fenntartási
bevételek
Supplementary
protection
procedural
and renewal
revenues

5%

0,7%

Használatiminta-oltalmi
igazgatási
szolgáltatási,
fenntartási
bevételek
Utility model
protection
procedural
and renewal
revenues

0,5%

0,3%

Növényfajtaoltalmi
igazgatási
szolgáltatási,
Formatervezési- fenntartási
minta-oltalmi
bevételek
igazgatási
Plant variety
szolgáltatási,
protection
megújítási
procedural
bevételek
and renewal
Design protection
revenues
procedural
and renewal
revenues

0,1%

K+F hatósági
minősítési
igazgatási
szolgáltatási
bevételek
R&D qualification
administration
revenues

0%

* A közhatalmi bevételek megoszlása a költségvetési beszámoló előzetes adatai alapján került feltüntetésre.
* The breakdown of public authority fee revenues shown above are based on preliminary data of the budget report.
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Betonmelior Kft. ügyvezetô igazgatója és
Dr. Takáts Zoltán kutatóvegyész, az Imperial College London professzora.

An important event of the past year was the
award ceremony of the Jedlik Ányos Prize,
awarded in recognition of successful inventor’s activities and work in the field of industrial
property, which took place in the Budapest Music Center on 13 May 2017. The Jedlik Ányos
Prize was awarded to the following persons:
József Farkas, mechanical engineer, manager, economic engineer, proprietor and director of Sanatmetal Ltd., István Glódi, electrical
engineer, retired patent examiner, Lívia Ilku,
pharmacist, lawyer, president of the Hungarian
Pharmaceutical Manufacturers’ Association,
Antal Mészáros, managing director of CSOMIÉP Betonmelior Ltd. and Zoltán Takáts,
research chemist, professor of the Imperial
College, London.

In Budapest the ceremony commemorating
World IP Day was organised on 26 April 2017
in the Ministry for National Economy. This event
served also as an award ceremony of the Millenium Prizes. The prize was awarded to the Cellux Group, the Cereal Research Non-Profit
Ltd., the Wigner Data Center of the Wigner
Research Centre for Physics of the HungariA szellemi tulajdon világnapja budapesti an Academy of Sciences and the Society for
ünnepsége az NGM-ben került megren- Dissemination of Scientific Knowledge.
dezésre 2017. április 26-án. Az esemény
keretében adták át a Millenniumi Díjakat. The prizes of the New Hungarian Musical
A kitüntetettek a Cellux Csoport, a Gabona- Forum composer competition, organised
kutató Nonprofit Kft., az MTA Wigner Fi- for the fifth time by the Budapest Music Center
zikai Kutatóközpont Wigner Adatközpont and the Palace of Arts, were presented on 10
és a Tudományos Ismeretterjesztô Társu- October 2017. On this occasion also the grand
prizes of the competition were offered by HIPO.
lat volt.
In the category of chamber music composiAz ötödik alkalommal megrendezett Új Ma- tions the music piece entitled Pseudomarsch
gyar Zenei Fórum (UMZF) zeneszerzôver- by Máté Balogh won the first prize, the piece
seny díjait 2017. október 10-én adták át a entitled Méditation by Jonatán Zámbó the seBudapest Music Center és a Mûvészetek Pa- cond prize and the piece entitled Kristály-malotája szervezésében. A verseny fôdíjait ezút- dár énekel a gyöngyözô cseresznyék között
tal is az SZTNH ajánlotta fel. A kamaradara- (Cristal bird singing amongst pearled cherries)
bok közül Balogh Máté Pseudomarsch címû by László Sándor the third prize. In the categdarabja nyerte el az elsô, Zámbó Jonatán ory of music compositions for full orchestras,
Méditation címû mûve a második és Sándor the piece entitled Chorus Sturnorum by Péter
László Kristály-madár énekel a gyöngyözô Tornyai won the first prize, the piece entitled
cseresznyék között címû darabja a harmadik Plunderphonic intermezzi by Balázs Horváth
díjat. A nagyzenekari mûvek közül Tornyai the second prize and the piece entitled Prières
Péter Chorus Sturnorum címû darabjával ke- nocturnes by Ádám Brandenburg was awarrült a dobogó legfelsô fokára, a második díjat ded the third prize.
Horváth Balázs kapta a Plunderphonic intermezzi címû mûvéért, a harmadik díjat pedig On 6 November 2017, at the opening of the
Brandenburg Ádámnak ítélték oda Prières Celebration of Hungarian Science Dr. Ferenc
Faigl, professor of Budapest University of Technocturnes címû darabjáért.
nology and Economics, received the Academy
A Magyar Tudomány Ünnepének megnyitó Patent Prize in recognition of his internationally
ünnepségén, 2017. november 6-án részesült outstanding and widely exploited achievements,
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj elismerésben embodied in several patents, in the fields of reDr. Faigl Ferenc, a kémiai tudomány doktora, search of the production methods of optically
a BME egyetemi tanára az optikailag aktív ve- active compounds and of the reactions of polar
gyületek elôállítási módszereinek és a poláris metal-organic compounds.
fémorganikus vegyületek reakcióinak kutatási
területein nemzetközi szinten kiemelkedô, From among the professional events organiszámos szabadalomban testet öltô, széles sed by HIPO, mention must be made of the
körben hasznosított eredményeinek elisme- forum for patent clients, held on 20 October
2017, which dealt with the activity of the Viréseként.
segrad Patent Institute and the tasks of HIPO
A hivatali szakmai rendezvények közül nagy related thereto, as well as with the updating of
érdeklôdés övezte az SZTNH által 2017. ok- the guidelines for patent methodology.
tóber 20-án tartott szabadalmi szakmai ügyfélfórumot, amely a VSZI tevékenységérôl és
az SZTNH kapcsolódó feladatairól, valamint a
szabadalmi módszertani útmutató aktualizálásáról szólt.
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35%

15%

10%

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

Az SZTNH a feladatai ellátásához szükséges kiadások fedezetét önfinanszírozó módon gazdálkodva, miniszteri rendeletekben
meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási, fenntartási és megújítási díjakból,
a hivatalt megilletô nemzetközi eljárási
díjakból és egyezményalapú bevételekbôl,
a szolgáltatások ellenértékébôl, valamint
egyéb bevételekbôl biztosította.

45%

20%

Az SZTNH informatikai rendszere eredményesen biztosította a hatósági és szolgáltatási tevékenységhez szükséges informatikai-számítástechnikai hátteret, valamint
teljesítette az elektronikus ügyintézéssel és
tájékoztatással, továbbá az információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat.

GAZDÁLKODÁS

50%

25%

INFORMATION TECHNOLOGY

Folytatódott a feltárt informatikai kockázatok
csökkentése és az információbiztonsági elvárások megvalósítása érdekében szükséges
lépések megtétele. A információbiztonságról
szóló törvény szerinti fejlesztéseket a hivatal
végrehajtotta, és elvégezte az ISO kockázatjavítási tervekben elôírt feladatokat.

65%

30%

INFORMATIKA

HIPO continued to take the necessary steps in
order to further reduce detected IT risks and to
implement information security requirements.
HIPO implemented the developments as mandated by the Act on Information Security and
executed the tasks prescribed by the ISO risk
management improvement plan.

FINANCIAL MANAGEMENT
HIPO covered the expenditures necessary for
the performance of its tasks in self-financing
manner from administrative service, maintenance and renewal fees regulated in ministerial decrees, from revenues due to it for international proceedings, from revenues based on
agreements, from consideration paid for services performed by the HIPO, as well as from
other revenues.
The biggest part (70.17%) of HIPO’s revenues
came from administrative fees. Most of these
revenues consisted of patent procedural and
renewal revenues (72.5%) and trade mark procedural and renewal revenues (22.6 %).

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

72,5%
Szabadalmi
igazgatási
szolgáltatási,
fenntartási
bevételek
Patent
procedural
and renewal
revenues

22,6%
Védjegyoltalmi
igazgatási
szolgáltatási,
megújítási
bevételek
Trade mark
procedural
and renewal
revenues

2,4%

0,9%

Szerzői jogi
vonatkozású
igazgatási
szolgáltatási
bevételek
Revenues from
official activity
related to
copyright

Kiegészítő
oltalmi
tanúsítvánnyal
kapcsolatos
igazgatási
szolgáltatási,
fenntartási
bevételek
Supplementary
protection
procedural
and renewal
revenues

5%

0,7%

Használatiminta-oltalmi
igazgatási
szolgáltatási,
fenntartási
bevételek
Utility model
protection
procedural
and renewal
revenues

0,5%

0,3%

Növényfajtaoltalmi
igazgatási
szolgáltatási,
Formatervezési- fenntartási
minta-oltalmi
bevételek
igazgatási
Plant variety
szolgáltatási,
protection
megújítási
procedural
bevételek
and renewal
Design protection
revenues
procedural
and renewal
revenues

0,1%

K+F hatósági
minősítési
igazgatási
szolgáltatási
bevételek
R&D qualification
administration
revenues

0%

* A közhatalmi bevételek megoszlása a költségvetési beszámoló előzetes adatai alapján került feltüntetésre.
* The breakdown of public authority fee revenues shown above are based on preliminary data of the budget report.
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dalmi igazgatási szolgáltatási, és fenntartási
díjbevételek, valamint a védjegyoltalmi igazgatási szolgáltatási és megújítási bevételek
(22,6 %-át) adták.
A szabadalmi igazgatási szolgáltatási és
fenntartási díjbevételek kb. 96%-a a külföldi
székhelyû jogosultak által teljesített díjfizetésekbôl (a hazánkra hatályosított európai szabadalmakkal kapcsolatos eljárási, fenntartási
díjakból, a nemzetközi szabadalmi eljárási
díjakból, a nemzeti úton megadott szabadalmak után a külföldi jogosultak által fizetett
fenntartási díjakból) származik.

HUMÁNERÔFORRÁS
Az SZTNH engedélyezett létszáma 2017ben 228 fô volt. A hivatal szakmailag jól
felkészült, magasan kvalifikált, nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkezô, több nyelvet jól
beszélô munkatársi, kormánytisztviselôi
állománnyal rendelkezik. A dolgozók 93%a felsôfokú végzettségû, 56 fô tudományos
fokozattal, illetve doktori címmel, 174 fô egy
vagy több nyelvvizsgával rendelkezik.
Az SZTNH komplex továbbképzési rendszert mûködtet, amely a jogszabályban
elôírt és egyéb szakmai, nyelvi képesítések
megszerzését támogatja a kormánytisztviselôk számára. A kötelezôen elôírt éves közigazgatási továbbképzési rendszerben szervezett képzések mellett 24 fô tett eredményes
közigazgatási alap- vagy szakvizsgát. A
hivatali munkatársak közül 25 fô felsôfokú,
3 fô középfokú, 2 fô alapfokú iparjogvédelmi
képzésben vett részt, valamint 2 fô alapfokú,
11 fô pedig középfokú szerzôi jogi képzést
végzett el. Az integritásképzésben résztvevô
kormánytisztviselôk száma 5 fô volt, iskolarendszerû keretek között pedig 5 fô folytatott
tanulmányokat. Az ESZH által részben támogatott nyelvi képzésben 25 fô vett részt.

Approximately 96% of patent procedural and
renewal fee revenues originated from fee
payments of right holders (procedural and
renewal fees for European patents validated
for Hungary, and renewal fees paid by foreign
right holders for patents granted via the national route) who have their seat abroad.

HUMAN RESOURCES

HIPO operates a complex system of further training, which facilitates the acquisition of qualifications prescribed by law and of
other professional or language qualifications
for government officials. Apart from the obligatory annual public administration courses,
24 colleagues took the basic or professional
examination in public administration. 25 colleagues participated in advanced level, three
in intermediate level and two in basic level
industrial property protection courses, while
two colleagues completed basic level and
11 colleagues intermediate level copyright
courses. Five colleagues attended courses
in integrity management and another five
pursued their studies within the framework
of regular school education. 25 colleagues
attended language courses that were partly
financed by EPO.
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Felsőfokú végzettségűek megoszlása
Breakdown of staff according to the type of higher education degree
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In 2017, the annual working programme authorised a staff of 228 for HIPO. The Office’s staff
of government officials and other employees are highly qualified, have a good command
of several languages and have international
experience. 93% of them have a university or
college degree, 56 have an academic degree
or a Ph.D., and 174 have one or more language
certificates.
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HIPO is assisted by numerous bodies, and it plays a decisive
role in the performance of its tasks. The most important ones
Az SZTNH mellett számos testület mûködik, amelyek mun- are the Hungarian Design Council, the National Board Against
kájában a hivatal meghatározó szerepet vállal. Ezek közül Counterfeiting, the Body of Experts on Copyright and the Body
kiemelhetô a Magyar Formatervezési Tanács, a Hamisítás of Experts on Industrial Property.
Elleni Nemzeti Testület, a Szerzôi Jogi Szakértô Testület és az
Iparjogvédelmi Szakértô Testület tevékenysége.
The Hungarian Design Council (HDC) strengthens the competitiveness of the Hungarian national economy through proA Magyar Formatervezési Tanács a dizájnkultúra erôsítésé- moting design culture. In the 2017 programme of that body,
vel segíti a magyar nemzetgazdaság versenyképességének the primary objective was to strengthen the role of design in
javulását. A testület 2017. évi programjában elsôdleges szem- economic development, and to contribute to the success of
pont volt a dizájn gazdaságfejlesztésben betöltött szerepének the Industry 4.0 strategy.
az erôsítése, az Ipar 4.0 stratégia sikeréhez való hozzájárulás.
As of March 2017 Viktor Łuszcz, President of HIPO, took over
Az MFT elnöki feladatait 2017 márciusától dr. Łuszcz Viktor, the chairmanship of HDC. The duties of the vice-chair conaz SZTNH elnöke vette át. A testület elnökhelyettese to- tinue to be performed by Pál Koós, Head of Institute of the
vábbra is Koós Pál, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Moholy-Nagy University of Art and Design.
intézetigazgatója.
HDC has the responsibility to administer the long-standing
A tanács a felelôs kezelôje a hosszú múltra visszatekintô Ma- Hungarian Design Award, the Design Management Award
gyar Formatervezési Díjnak, a Design Management Díjnak és competition and the Moholy-Nagy László Design Scholarship
a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjprogramnak. Programme. The Design Week Budapest Festival, organised
A testület közremûködésével szervezett Design Hét Buda- with the cooperation of HDC, has earned international recognipest nemzetközileg elismert rendezvénnyé vált fennállásának tion during the nearly fifteen years of its existence. The festival,
közel másfél évtizede alatt. A 2017. október 6-15. között 14. organised from 6 to 15 October 2017 for the 14th time, focussed
alkalommal megrendezett fesztivál a vállalkozásfejlesztésre, on business development and digitalisation; its guest of honour
a digitalizációra és a dán dizájnra fókuszált; díszvendége a was the Kingdom of Denmark. The Hungarian Design Awards
Dán Királyság volt. A Design Hét Budapest rendezvénysoro- were presented within the framework of the opening ceremozat megnyitó ünnepsége keretében október 6-án került sor a nies of the Design Week Budapest by Mihály Varga, Minister
Magyar Formatervezési Díj idei elismeréseinek ünnepélyes for National Economy. The festival offered 160 different events
átadására. A díjakat Varga Mihály nemzetgazdasági minisz- in Budapest, and nearly one hundred events in three partner
ter adta át. A fesztivál mintegy 160 eseményt foglalt magában towns: in Gyôr, Pécs and Sopron.
Budapesten, valamint közel száz eseményt a három partnerThe objective of the National Board Against Counterfeiting
városban: Gyôrben, Pécsett és Sopronban.
(NBAC) is to reduce the supply of counterfeit and pirated proA Hamisítás Elleni Nemzeti Testület a hamis és jogsértô ducts, to enhance the effectiveness of enforcement action in
termékek kínálatának csökkentése, a jogérvényesítés haté- the fight against the infringement of IP rights, and to mitigate
konyságának növelése, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos the unfavourable economic impact of counterfeiting and other
jogsértések és a hamisítás kedvezôtlen gazdasági hatásainak infringements. In order to achieve the above objectives it drew
mérsékelése érdekében szabályozási koncepciókat, javasla- up proposals and plans for regulation, organised trainings,
tokat dolgoz ki, tudatosságnövelô képzéseket, rendezvénye- events and information campaigns for awareness raising,
ket, tájékoztató kampányokat szervez, felméréseket végez, conducted surveys, did research and brought about coopekutatásokat készít, együttmûködést alakított ki a hamisítás el- ration among domestic and international stakeholders and
leni fellépésben érdekelt hazai és nemzetközi szervezetekkel, representatives of the media. The body actively cooperates
valamint a média képviselôivel. A testület aktívan együttmû- with the European Observatory on Infringements of Intellecködik az EUIPO által mûködtetett Szellemi Tulajdoni Jogsér- tual Property Rights (Observatory), operated by EUIPO, and
tések Európai Megfigyelôközpontjával (Observatory), a HENT representatives of NBAC regularly attend its plenary sessions
képviselôi rendszeresen részt vesznek a plenáris üléseken és and the meetings of its five working groups.
az öt munkacsoport ülésein.
The direction of NBAC was also renewed in 2017:
Megújult 2017-ben a HENT vezetése is: dr. Łuszcz Viktor, Viktor Łuszcz, President of HIPO performs the duties of via hivatal elnöke tölti be a HENT elnökhelyettesi tisztét, aki- ce-president of NBAC, and on his behalf Ildikó Kállayné Csik,
nek a megbízásából Kállayné dr. Csik Ildikó fejlesztési és Vice-President for Development and Innovation Support, is resinnovációtámogatási elnökhelyettes végzi a testület operatív ponsible for the operational management of the body.
irányítását.
The Body of Experts on Copyright gives expert opinions to
A Szerzôi Jogi Szakértô Testület szerzôi jogi jogvitás ügyek- the courts and other authorities on issues arising in copyright
ben felmerülô szakkérdésekrôl ad szakvéleményt a bíróságok legal disputes; expert opinions may also be requested from the
és más hatóságok megkeresésére, illetve peren kívül vagy a body before the starting of legal proceedings or for out of court
pert megelôzôen kérhetik fel a megbízók szakvélemény készí- purposes. On 12 December 2017, the body organised jointly
tésére. A testület a Magyar Szerzôi Jogi Fórum Egyesülettel with the Hungarian Copyright Forum Association and the Coés a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Szerzôi jogi tagoza- pyright Section of the Hungarian Association for the Protection
tával közösen 2017. december 12-én nagy sikerû szerzôi jogi of Industrial Property a successful copyright conference on the
ankétot szervezett, amelynek témája az Európai Bizottság copyright reform package of the European Commission.
szerzôi jogi reformcsomagja volt.
On legal disputes concerning industrial property rights the
Az iparjogvédelmi jogvitás ügyekben felmerülô szakkérdé- courts and other authorities may request the opinion of the
sekben az Iparjogvédelmi Szakértô Testület jár el a bíró- Body of Experts on Industrial Property. The Body may
ságok és más hatóságok megkeresése, valamint ügyfelek give expert opinions on industrial property issues also at the
request of interested parties.
megbízása alapján.
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dalmi igazgatási szolgáltatási, és fenntartási
díjbevételek, valamint a védjegyoltalmi igazgatási szolgáltatási és megújítási bevételek
(22,6 %-át) adták.
A szabadalmi igazgatási szolgáltatási és
fenntartási díjbevételek kb. 96%-a a külföldi
székhelyû jogosultak által teljesített díjfizetésekbôl (a hazánkra hatályosított európai szabadalmakkal kapcsolatos eljárási, fenntartási
díjakból, a nemzetközi szabadalmi eljárási
díjakból, a nemzeti úton megadott szabadalmak után a külföldi jogosultak által fizetett
fenntartási díjakból) származik.

HUMÁNERÔFORRÁS
Az SZTNH engedélyezett létszáma 2017ben 228 fô volt. A hivatal szakmailag jól
felkészült, magasan kvalifikált, nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkezô, több nyelvet jól
beszélô munkatársi, kormánytisztviselôi
állománnyal rendelkezik. A dolgozók 93%a felsôfokú végzettségû, 56 fô tudományos
fokozattal, illetve doktori címmel, 174 fô egy
vagy több nyelvvizsgával rendelkezik.
Az SZTNH komplex továbbképzési rendszert mûködtet, amely a jogszabályban
elôírt és egyéb szakmai, nyelvi képesítések
megszerzését támogatja a kormánytisztviselôk számára. A kötelezôen elôírt éves közigazgatási továbbképzési rendszerben szervezett képzések mellett 24 fô tett eredményes
közigazgatási alap- vagy szakvizsgát. A
hivatali munkatársak közül 25 fô felsôfokú,
3 fô középfokú, 2 fô alapfokú iparjogvédelmi
képzésben vett részt, valamint 2 fô alapfokú,
11 fô pedig középfokú szerzôi jogi képzést
végzett el. Az integritásképzésben résztvevô
kormánytisztviselôk száma 5 fô volt, iskolarendszerû keretek között pedig 5 fô folytatott
tanulmányokat. Az ESZH által részben támogatott nyelvi képzésben 25 fô vett részt.

Approximately 96% of patent procedural and
renewal fee revenues originated from fee
payments of right holders (procedural and
renewal fees for European patents validated
for Hungary, and renewal fees paid by foreign
right holders for patents granted via the national route) who have their seat abroad.

HUMAN RESOURCES

HIPO operates a complex system of further training, which facilitates the acquisition of qualifications prescribed by law and of
other professional or language qualifications
for government officials. Apart from the obligatory annual public administration courses,
24 colleagues took the basic or professional
examination in public administration. 25 colleagues participated in advanced level, three
in intermediate level and two in basic level
industrial property protection courses, while
two colleagues completed basic level and
11 colleagues intermediate level copyright
courses. Five colleagues attended courses
in integrity management and another five
pursued their studies within the framework
of regular school education. 25 colleagues
attended language courses that were partly
financed by EPO.
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In 2017, the annual working programme authorised a staff of 228 for HIPO. The Office’s staff
of government officials and other employees are highly qualified, have a good command
of several languages and have international
experience. 93% of them have a university or
college degree, 56 have an academic degree
or a Ph.D., and 174 have one or more language
certificates.
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HIPO is assisted by numerous bodies, and it plays a decisive
role in the performance of its tasks. The most important ones
Az SZTNH mellett számos testület mûködik, amelyek mun- are the Hungarian Design Council, the National Board Against
kájában a hivatal meghatározó szerepet vállal. Ezek közül Counterfeiting, the Body of Experts on Copyright and the Body
kiemelhetô a Magyar Formatervezési Tanács, a Hamisítás of Experts on Industrial Property.
Elleni Nemzeti Testület, a Szerzôi Jogi Szakértô Testület és az
Iparjogvédelmi Szakértô Testület tevékenysége.
The Hungarian Design Council (HDC) strengthens the competitiveness of the Hungarian national economy through proA Magyar Formatervezési Tanács a dizájnkultúra erôsítésé- moting design culture. In the 2017 programme of that body,
vel segíti a magyar nemzetgazdaság versenyképességének the primary objective was to strengthen the role of design in
javulását. A testület 2017. évi programjában elsôdleges szem- economic development, and to contribute to the success of
pont volt a dizájn gazdaságfejlesztésben betöltött szerepének the Industry 4.0 strategy.
az erôsítése, az Ipar 4.0 stratégia sikeréhez való hozzájárulás.
As of March 2017 Viktor Łuszcz, President of HIPO, took over
Az MFT elnöki feladatait 2017 márciusától dr. Łuszcz Viktor, the chairmanship of HDC. The duties of the vice-chair conaz SZTNH elnöke vette át. A testület elnökhelyettese to- tinue to be performed by Pál Koós, Head of Institute of the
vábbra is Koós Pál, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Moholy-Nagy University of Art and Design.
intézetigazgatója.
HDC has the responsibility to administer the long-standing
A tanács a felelôs kezelôje a hosszú múltra visszatekintô Ma- Hungarian Design Award, the Design Management Award
gyar Formatervezési Díjnak, a Design Management Díjnak és competition and the Moholy-Nagy László Design Scholarship
a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjprogramnak. Programme. The Design Week Budapest Festival, organised
A testület közremûködésével szervezett Design Hét Buda- with the cooperation of HDC, has earned international recognipest nemzetközileg elismert rendezvénnyé vált fennállásának tion during the nearly fifteen years of its existence. The festival,
közel másfél évtizede alatt. A 2017. október 6-15. között 14. organised from 6 to 15 October 2017 for the 14th time, focussed
alkalommal megrendezett fesztivál a vállalkozásfejlesztésre, on business development and digitalisation; its guest of honour
a digitalizációra és a dán dizájnra fókuszált; díszvendége a was the Kingdom of Denmark. The Hungarian Design Awards
Dán Királyság volt. A Design Hét Budapest rendezvénysoro- were presented within the framework of the opening ceremozat megnyitó ünnepsége keretében október 6-án került sor a nies of the Design Week Budapest by Mihály Varga, Minister
Magyar Formatervezési Díj idei elismeréseinek ünnepélyes for National Economy. The festival offered 160 different events
átadására. A díjakat Varga Mihály nemzetgazdasági minisz- in Budapest, and nearly one hundred events in three partner
ter adta át. A fesztivál mintegy 160 eseményt foglalt magában towns: in Gyôr, Pécs and Sopron.
Budapesten, valamint közel száz eseményt a három partnerThe objective of the National Board Against Counterfeiting
városban: Gyôrben, Pécsett és Sopronban.
(NBAC) is to reduce the supply of counterfeit and pirated proA Hamisítás Elleni Nemzeti Testület a hamis és jogsértô ducts, to enhance the effectiveness of enforcement action in
termékek kínálatának csökkentése, a jogérvényesítés haté- the fight against the infringement of IP rights, and to mitigate
konyságának növelése, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos the unfavourable economic impact of counterfeiting and other
jogsértések és a hamisítás kedvezôtlen gazdasági hatásainak infringements. In order to achieve the above objectives it drew
mérsékelése érdekében szabályozási koncepciókat, javasla- up proposals and plans for regulation, organised trainings,
tokat dolgoz ki, tudatosságnövelô képzéseket, rendezvénye- events and information campaigns for awareness raising,
ket, tájékoztató kampányokat szervez, felméréseket végez, conducted surveys, did research and brought about coopekutatásokat készít, együttmûködést alakított ki a hamisítás el- ration among domestic and international stakeholders and
leni fellépésben érdekelt hazai és nemzetközi szervezetekkel, representatives of the media. The body actively cooperates
valamint a média képviselôivel. A testület aktívan együttmû- with the European Observatory on Infringements of Intellecködik az EUIPO által mûködtetett Szellemi Tulajdoni Jogsér- tual Property Rights (Observatory), operated by EUIPO, and
tések Európai Megfigyelôközpontjával (Observatory), a HENT representatives of NBAC regularly attend its plenary sessions
képviselôi rendszeresen részt vesznek a plenáris üléseken és and the meetings of its five working groups.
az öt munkacsoport ülésein.
The direction of NBAC was also renewed in 2017:
Megújult 2017-ben a HENT vezetése is: dr. Łuszcz Viktor, Viktor Łuszcz, President of HIPO performs the duties of via hivatal elnöke tölti be a HENT elnökhelyettesi tisztét, aki- ce-president of NBAC, and on his behalf Ildikó Kállayné Csik,
nek a megbízásából Kállayné dr. Csik Ildikó fejlesztési és Vice-President for Development and Innovation Support, is resinnovációtámogatási elnökhelyettes végzi a testület operatív ponsible for the operational management of the body.
irányítását.
The Body of Experts on Copyright gives expert opinions to
A Szerzôi Jogi Szakértô Testület szerzôi jogi jogvitás ügyek- the courts and other authorities on issues arising in copyright
ben felmerülô szakkérdésekrôl ad szakvéleményt a bíróságok legal disputes; expert opinions may also be requested from the
és más hatóságok megkeresésére, illetve peren kívül vagy a body before the starting of legal proceedings or for out of court
pert megelôzôen kérhetik fel a megbízók szakvélemény készí- purposes. On 12 December 2017, the body organised jointly
tésére. A testület a Magyar Szerzôi Jogi Fórum Egyesülettel with the Hungarian Copyright Forum Association and the Coés a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Szerzôi jogi tagoza- pyright Section of the Hungarian Association for the Protection
tával közösen 2017. december 12-én nagy sikerû szerzôi jogi of Industrial Property a successful copyright conference on the
ankétot szervezett, amelynek témája az Európai Bizottság copyright reform package of the European Commission.
szerzôi jogi reformcsomagja volt.
On legal disputes concerning industrial property rights the
Az iparjogvédelmi jogvitás ügyekben felmerülô szakkérdé- courts and other authorities may request the opinion of the
sekben az Iparjogvédelmi Szakértô Testület jár el a bíró- Body of Experts on Industrial Property. The Body may
ságok és más hatóságok megkeresése, valamint ügyfelek give expert opinions on industrial property issues also at the
request of interested parties.
megbízása alapján.
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FÜGGELÉK / ANNEX

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK SZERVEZETE
ORGANISATION CHART OF THE HUNGARIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

VEGYÉSZETI ÉS BIOTECHNOLÓGIAI OSZTÁLY
CHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY SECTION

SZABADALMI FÔOSZTÁLY
PATENT DEPARTMENT
Gyetvainé Virág Dóra

GYÓGYSZER- ÉS AGRÁRKÉMIAI OSZTÁLY
PHARMACEUTICALS AND AGROCHEMICALS SECTION
MECHANIKAI OSZTÁLY
MECHANICS SECTION

MÛSZAKI
ELNÖKHELYETTES
VICE-PRESIDENT
FOR TECHNICAL AFFAIRS

HATÓSÁGI ÜGYVITELI FÔOSZTÁLY
DEPARTMENT FOR CASE MANAGEMENT
Dr. Zábori Zoltán

VILLAMOSSÁGI OSZTÁLY
ELECTRICITY SECTION
ÁTVEVÔHIVATALI ÉS HATÓSÁGI PUBLIKÁCIÓS OSZTÁLY
RECEIVING AND OFFICIAL PUBLICATION SECTION

GAZDÁLKODÁSI FÔOSZTÁLY
FINANCIAL MANAGEMENT DEPARTMENT
Kóczánné Pásztor Györgyi
GAZDASÁGI
FÔIGAZGATÓ
DIRECTOR GENERAL
FOR FINANCIAL AFFAIRS
Horváth Zoltán

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI OSZTÁLY
FINANCE AND ACCOUNTING SECTION
LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
FACILITY MANAGEMENT SECTION

ÜGYVITELFEJLESZTÉSI ÉS INFORMATIKAI FÔOSZTÁLY
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
Bognár Tivadar

ÜGYVITELFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
OFFICE MANAGEMENT DEVELOPMENT SECTION

ELNÖK
PRESIDENT
Dr. Łuszcz Viktor

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY
INFOCOMMUNICATION SERVICES SECTION

FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓTÁMOGATÁSI
ELNÖKHELYETTES
VICE-PRESIDENT FOR DEVELOPMENT
AND INNOVATION SUPPORT
Kállayné Dr. Csik Ildikó

JOGI
FÔIGAZGATÓ
DIRECTOR GENERAL
FOR LEGAL AFFAIRS
Dr. Jókúti András

EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
COOPERATION AND INFORMATION SECTION

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓTÁMOGATÁSI FÔOSZTÁLY
INNOVATION SUPPORT AND INFORMATION DEPARTMENT
Dr. Németh Gábor

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OSZTÁLY
RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION SECTION
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
CUSTOMER SERVICE

VÉDJEGY ÉS MINTAOLTALMI FÔOSZTÁLY
TRADE MARK, MODEL AND DESIGN DEPARTMENT
Rabné Dr. Molnár Mónika

NEMZETI VÉDJEGYOSZTÁLY
NATIONAL TRADE MARK SECTION
NEMZETKÖZI VÉDJEGYOSZTÁLY
INTERNATIONAL TRADE MARK SECTION

SZERZÔI JOGI FÔOSZTÁLY
COPYRIGHT DEPARTMENT
Dr. Lábody Péter

MINTAOLTALMI OSZTÁLY
MODEL AND DESIGN SECTION
SZERZÔI JOGI HATÓSÁGI OSZTÁLY
COPYRIGHT ADMINISTRATION SECTION

JOGI ÉS NEMZETKÖZI FÔOSZTÁLY
LEGAL AND INTERNATIONAL DEPARTMENT
Dr. Baticz Csaba

NEMZETKÖZI SZERZÔI JOGI OSZTÁLY
INTERNATIONAL COPYRIGHT SECTION
IPARJOGVÉDELMI JOGI OSZTÁLY
INDUSTRIAL PROPERTY LAW SECTION

ELNÖKSÉGI KABINET
CABINET OF THE PRESIDENT
Dr. Péntek Gábor

IPARJOGVÉDELMI LASTROMVEZETÉSI OSZTÁLY
INDUSTRIAL PROPERTY REGISTRY SECTION
NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉSI OSZTÁLY
INTERNATIONAL COOPERATION SECTION
HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SECTION

Az Elnökségi Kabinet személyi állományába tartozóan mûködik: az ISO minôségirányítás, az információbiztonsági vezetô,
az integritás tanácsadó, a jogtanácsos, a sajtófônök, a honlap fôszerkesztô, a stratégiai fôtanácsadó.
A fejlesztési és innovációtámogatási elnökhelyettes irányítása alá tartozik: a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkársága.
A Tájékoztatási és Innovációtámogatási Fôosztály személyi állományába tartozóan mûködik: a Magyar Formatervezési Tanács irodája.
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ISO Quality Management, the Head of Information Security, the Integrity Adviser, the Legal Counsellor, the Head of Press Relations,
the Chief WEB Editor and the Senior Strategic Adviser operate within the Cabinet of the President.
The Secretariat of the National Board Against Counterfeiting is under the direction of the Vice-President for Development and Innovation Support.
The Hungarian Design Council operates within the Innovation Support and Information Department
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