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Múlt és jövő
egy tükörben
Mit kell tenni, ’s min kell kezdeni? – tette fel jól célzott kérdését Széchenyi
István „Hitel” című munkájában még 1830-ban; egyenes úton jutván a „kiművelt emberfők” létének kulcskérdéséig. A magyar polgárosodás egyik alapvetése a szellemi kapacitásokból vezeti le a nemzet igazi hatalmát, megállapítva:
„Az ész erő, ’s így az ész boldogság.” Hivatalunk megalapítását hasonló elvek
vezérelték.
A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvénycikk alapján 120
éve, 1896. március 1-jén hozták létre az önálló magyar szabadalmi hatóságot.
Az Osztrák–Magyar Monarchiában elsőként megszülető önálló nemzeti intézmény igen gyorsan a műszaki fejlődés, a gazdasági és kulturális innováció egyik
meghatározó letéteményesévé vált. Az iparjogvédelem és a szerzői jog hatósági
és funkcionális „rendszergazdájaként” pedig kortárs intézményünk, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala világszínvonalú műszaki, jogi és gazdasági tudásával, felkészült tájékoztatási és szolgáltatói tevékenységével támogatja a megérdemelt versenyelőnyök kiaknázását.
Jubileumunk hasznos tükréül szolgál az idei április 26-i világnapra „Egy hivatás
120 éve” címmel megjelentetett, gazdagon illusztrált kiadványunk.
Az elmúlt esztendő eredményeit, mennyiségi és minőségi mutatóit sokoldalúan adja közre Éves Jelentésünk. Az ügyfélelégedettséggel fémjelzett minőségbiztosítás és a termékeny nemzetközi szakdiplomácia, valamint a hazai
innovációpolitika teljesítményelvű újrafogalmazása már 2015-ben értékes
gyümölcsöket termett.
Intézményünk négy emberöltőnyi történetében is hangsúlyos fejlemények
zárták tavalyi évünket. Ügyfeleink zavartalan kiszolgálása mellett, mindös�sze húsz nap alatt helyeztük át központunkat a város egy másik kerületébe.
A kényszerűen hátrahagyott infrastruktúra és a szűkösségből fakadó további
széttagoltság csakis közös és egyetlen helyszínen való működtetés révén haladható meg. Munkánk így válhat törekvéseinkkel összhangban sikeressé, háríthatja el a zavarokat és nyithat meg új szakaszt fejlesztéseinkben.
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Korszakos jelentőségű vívmány hazánk és régiónk szakmai életében Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nemzeti szabadalmi hatóságainak részvételével a Visegrádi Szabadalmi Intézet 2015. évi létrehozása. A
nemzeti törvényhozások által szentesített új szervezet Budapest székhellyel,
további öt szomszédos állam számára is nyitott használati opcióval kínál az
ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete által is elismert és visszaigazolt PCThatósági funkciókat: gyors, kedvezményes és anyanyelvi indítású szabadalmi
kutatási és elővizsgálati szolgáltatásokat. Ezzel a közép-európai kis- és középvállalkozások hatékonyabban kapcsolódhatnak be a nemzetközi tudástranszferbe és vethetik meg lábukat a befektetői piacokon.
Beszámolási időszakunk végén, újesztendőnk kezdetén – különösen a magyar
tehetség napján, Bartók Béla március 25-i születésnapján – kiváltképp felemelő
és ösztönző az Ő gondolatainak kereteibe illeszteni közös erőfeszítéseink olvasatát. A sikeres hazai és szomszédsági összefogás keltette tisztelet, elismerés, a
felkínált lehetőségeink remélt népszerűsége hasonlatos ahhoz, amiként Ő tekintett ihlető forrására, közös kulturális kincsünkre – a népzenénkre:

„

A népzene a természet tüneménye.
Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött,
mint a természet egyéb élő szervezetei… Ezek a dallamok
a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái annak, miként lehet
a legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen
zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni.

”

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közössége erre fog törekedni a 2016-os
Széchenyi-emlékévben és Bartók-emlékévben is – örökségük szellemében.

Dr. Bendzsel Miklós
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Past and future
in the same mirror
What shall we do and what shall we begin with? – István Széchenyi asked the
well-targeted question in his work entitled „Credit” back in 1830; by asking this
he unavoidably had to face the key question of “erudite human minds”. In his
standard work on the possibilities to achieve middle-class status in Hungary
he concludes that the real power of a nation consists in the intellectual capacities of the nation, stating that “A fine intellect is power, and consequently a fine
intellect is happiness.” The foundation of our Office has been based on similar
principles.
The independent Hungarian patent authority was established 120 years ago, on
1 March 1896, pursuant to Act XXXVII of 1895 on the Patents for Invention.
This autonomous national institute, the first of its kind to be set up in the Austro-Hungarian Monarchy, very quickly became a decisive agent of technical development and economic and cultural innovation. The Hungarian Intellectual
Property Office, as the modern official and functional “system administrator”
of industrial property protection and copyright, supports the exploitation of
our well-deserved competitive advantages with its world standard technical,
legal and economic knowledge, and its information and service activities.
The richly illustrated book we are publishing for this year’s World IP Day of
26 April, entitled “120 Years of a Profession”, is a true reflection of our jubilee.
Our achievements, including the quantitative and qualitative indicators, of the
past year are comprehensively presented in our Annual Report of 2015. Our
quality assurance providing client satisfaction and our fruitful international
IP diplomacy, as well as the performance-oriented re-definition of domestic
innovation policy brought valuable results in 2015.
The previous year of our Office ended with developments which are of great
importance even in the light of the four-generation history of our institution.
Without any disturbance of the services to our clients we moved our headquarters in not more than twenty days into another district of the capital city.
The infrastructure we had to leave behind, and the further fragmentation of
the Office, can only be remedied by common operation at a single location.
This is how our work can become successful in accordance with our ambitions, how it can prevent necessary disturbances and open a new phase in our
developments.
It is an epoch-making achievement in the professional life of Hungary and of our
region that the Visegrad Patent Institute was established in 2015 with the participation of the national patent authorities of the Czech Republic, Hungary, Poland
and the Slovak Republic. This new organisation, approved by the national legislatures, has its seat in Budapest and offers PCT authority functions recognised and
acknowledged by the World Intellectual Property Organisation which are also
available for a further five neighbouring States: quick, preferential and mother
tongue-started patent search and preliminary examination services. From now
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on, small and medium-sized enterprises of Central Europe will be in a position
to participate more efficiently in the international transfer of knowledge and to
gain a foothold in investment markets.
At the end of our reporting period and at the beginning of our new year –
especially on the day of Hungarian talent, the birthday of Béla Bartók on 25th
March – it is particularly moving and stimulating to put the interpretation
of our common efforts into the framework of his thoughts. The esteem and
recognition produced by the successful joining of forces domestically and with
our neighbours, as well as the expected popularity of the opportunities offered
by our Office are similar to how he looked upon his source of inspiration, our
common cultural treasure – our folk music:

“

Folk music is a phenomenon of nature. This creation developed
with the same organic liberty as the other living organisms
of nature... These melodies are the embodiment of artistic
perfection. Examples of how is it possible to express musical
ideas in the most austere form, with the most modest means and
in the most perfect manner.

”

In 2016, the memorial year of Széchenyi and Bartók, the community of the
Hungarian Intellectual Property Office will cherish their heritage by aspiring
to achieve the above.

5
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Január 13.
Az Európai Szabadalmi Szervezet
Igazgatótanácsa Elnökségének 62.
ülése Münchenben.
13 JANUARY
The 62nd meeting of the Board of the
Administrative Council of the European Patent Organisation (EPOrg) in
Munich.

AZ ÉV
KIEMELKEDŐ
SZAKMAI
ESEMÉNYEI
OUTSTANDING
EVENTS
2015

Január 19–20.
Az Európai Designszövetségek Irodája vezetőségi ülése a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalában.
19–20 JANUARY
Board meeting of The Bureau of European Design Associations at the
headquarters of HIPO.
Január 21.
A Szerzői Jogi Szakértő Testület elnökségének ülése.
21 JANUARY
Board meeting of the Body of Experts
on Copyright.
Január 22.
Együttműködési megállapodást írt
alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Dr. Patyi András és Dr.
Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke.
A megállapodás célja a felsőoktatás
értékteremtő eredményességének növelése, közös oktatási és tudományos
tevékenység folytatása, valamint a
kutatási eredmények jogvédelmének
és hasznosításának elősegítése.
22 JANUARY
Cooperation Agreement was signed
by Dr. András Patyi, Rector of the
National University of Public Service
and Dr. Miklós Bendzsel, President of
HIPO. The purpose of the agreement is
the enhancement of the value creation
efficiency in higher education, joint
education and scientific activities,
as well as the promotion of the legal
protection and utilization of research
results.
Január 27.
Semmelweis Innovációs Nap – az
SZTNH munkatársai az innovációs tevékenységet és a felsőoktatási intézményeket támogató szellemitulajdon-védelmi lehetőségeket népszerűsítették.
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27 JANUARY
Innovation Day of the Semmelweis
University – officials of HIPO promoted intellectual property-related
tools available for innovators and
higher education institutions.
Február 11.
Az Európai Szabadalmi Szervezet
Igazgatótanácsa Elnökségének 63.
ülése Münchenben.
11 FEBRUARY
The 63rd meeting of the Board of the
Administrative Council of EPOrg in
Munich.
Február 12.
Csatlakozás a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal által működtetett
Designview
formatervezésimintakutatási rendszerhez.
12 FEBRUARY
Hungary joins the Designview design search tool of the Office for Harmonization in the Internal Market
(OHIM).
Február 15.
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
(HENT) plenáris ülése, a megújuló
HENT tagjainak kinevezése.
15 FEBRUARY
Plenary meeting of the National Board
Against Counterfeiting (NBAC), appointment of the new members of
NBAC.
Február 16.
Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület
elnökségi ülése.
16 FEBRUARY
Board meeting of the Body of Experts
on Industrial Property.
Február 23.
Az Egységes Szabadalmi Bíróság leendő
bírái képzésének megindítása az Egységes Szabadalmi Bíróság budapesti Bíróképző Központjában. Az ünnepélyes
megnyitón köszöntő beszédet mondott
Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH
elnöke, Margot Fröhlinger, az Európai
Szabadalmi Hivatal főigazgatója, valamint Dr. Várhelyi Olivér, nagykövet,
Magyarország brüsszeli állandó képviseletének akkori helyettes vezetője.

23 FEBRUARY
Start of the training for candidate judges of the Unified Patent Court (UPC)
in the Training Centre for Judges of
the UPC in Budapest. At the ceremonial opening addresses were delivered
by Dr. László Trócsányi, Minister of
Justice, Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO, Ms Margot Fröhlinger,
Principal Director of the European
Patent Office and Dr. Olivér Várhelyi,
current Ambassador, in his former
capacity as Deputy Permanent Representative of Hungary to the European
Union in Brussels.
Február 26.
A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozásáról szóló nemzetközi szerződést aláírják Pozsonyban a visegrádi
együttműködés országaiban működő
iparjogvédelmi hatóságok vezetői.

Január 19–20 January

február 15 february

ELTE Innovációs Nap – az SZTNH
munkatársai az innovációs tevékenységet és a felsőoktatási intézményeket
támogató szellemitulajdon-védelmi
lehetőségeket népszerűsítették.
26 FEBRUARY
Signing of the Agreement on the
Visegrad Patent Institute by the heads
of the industrial property offices of the
Visegrad Cooperation in Bratislava.
Innovation Day of the Eötvös Loránd
University – officers of HIPO promoted intellectual property-related tools
available for innovators and higher
education institutions.
Március 3.
Elnöki részvétel az Európai Unió Tanácsa lett elnökségének szellemitulajdon-védelmi tárgyú konferenciáján
Rigában.
3 MARCH
HIPO President’s participation at the
Intellectual Property Conference of
the Latvian Presidency of the Council
of the European Union in Riga.
Március 7.
Az Európai Tudományos és Művészeti
Akadémia ünnepi plenáris ülése Salzburgban. Dr. Bendzsel Miklós, az akadémia újonnan választott tagja az ülésen vette át a tagságról szóló oklevelét.

február 23 february

február 26 february
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7 MARCH
Festive plenary session of the European Academy of Sciences and Arts
in Salzburg. Dr. Miklós Bendzsel, a
newly elected member of the Academy, received his membership document at the session.

Március 9 March

Március 11 March

Március 9.
Az élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben való összehangolt fellépés
érdekében együttműködési megállapodást írt alá Dr. Oravecz Márton,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal elnöke és Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke, a HENT elnökhelyettese.
9 MARCH
In order for a harmonised fight against
counterfeiting of food products,
Dr. Márton Oravecz, President of the
National Food Chain Safety Office
and Dr. Miklós Bendzsel, President
of HIPO and Vice-President of NBAC
signed a cooperation agreement.
Március 10.
Az Európai Szabadalmi Szervezet
Igazgatótanácsa Elnökségének 64.
ülése Münchenben.
A Japán Szabadalmi hivatal, a Japán
Külkereskedelmi Szervezet, valamint
a budapesti Japán Nagykövetség képviselőinek látogatása az SZTNH-ban.
10 MARCH
The 64th meeting of the Board of the
Administrative Council of EPOrg in
Munich.

Visit of the representatives of the Japan Patent Office, the Japan External
Trade Organization and the Embassy
of Japan in Budapest to HIPO.
Március 11.
Együttműködési megállapodást írt alá
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Dr. Bendzsel
Miklós, az SZTNH elnöke.
A HENT részvétele a Magyar Autós
Szakmai Szövetség „A gépjármű alkatrészek származása nem magánügy!” című konferenciáján.
11 MARCH
Cooperation agreement was signed by
György Fekete, President of the Hungarian Academy of Arts and Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO.
Participation of NBAC at the conference “The origin of car spare parts is
not a private matter” of the Hungarian
Automotive Professional Association.
Március 12.
A Jedlik Ányos-díjak ünnepélyes átadása a hivatalban. A Jedlik Ányosdíj kitüntetettjei 2015-ben: Gláser
Tamás iparjogvédelmi szakértő, a
Brand Way & Compass Kft. vezető
tanácsadója, a Magyar Védjegy Egyesület ügyvezető elnöke, Dr. Klebovich
Imre gyógyszerész, az MTA doktora,
a Semmelweis Egyetem professzora,
a Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum igazgatósági tagja, Dr. Kruppa József agrármérnök,
tiszteletbeli egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár, a Kruppa-Mag
Kutató, Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, Dr. Pethő
Árpád magyar és európai szabadalmi
ügyvivő, okl. vegyész, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezető
igazgatója, a MIE ügyvezető elnöke,
valamint Dr. Jeszenszky Sándor okl.
villamosmérnök, tudománytörténész,
a műszaki tudományok kandidátusa,
a Magyar Elektrotechnikai Múzeum
ny. igazgatója (honoris causa díj).
A 2014. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj eredményeiről
beszámoló kiállítás megnyitója az
Iparművészeti Múzeumban.

Március 12 March
8
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12 MARCH
Prize-Giving Ceremony of the Jedlik
Ányos Awards in HIPO. Awardees in
2015 are the following: Tamás Gláser,
IP expert, senior counsellor of Brand
Way & Compass Ltd., Managing Director of the Hungarian Trademark
Association, Dr. Imre Klebovich,
pharmacist, doctor of the Academy,
professor of the Semmelweis University, member of the Board of the
Drug Discovery and Safety Centre,
Dr. József Kruppa, agricultural engineer, honorary associate professor,
titular professor, Managing Director of Kruppa Mag Hungarian Seeds
Ltd., Dr. Árpád Pethő, Hungarian
and European patent attorney, certified chemical engineer, Managing
Partner of Danubia Law Office Ltd.,
Managing Director of the Hungarian
Industrial Property and Copyright
Association, Dr. Sándor Jeszenszky,
certified electrical engineer, science
historian, PhD in Technical Sciences,
former Director of the Hungarian
Electrotechnical Museum (honoris
causa award).
Opening of the exhibition of the
grantees of the Moholy-Nagy László
Design Grant 2014 in the Museum of
Applied Arts.
Március 19–20.
Nikoloz Gogilidze, a georgiai Nemzeti Szellemitulajdon-védelmi Központ
(Sakpatenti) elnöke és küldöttségének
látogatása az SZTNH-ban.
19–20 MARCH
Visit of Nikoloz Gogilidze, Chairman
of the National Intellectual Property
Centre of Georgia (Sakpatenti) and
his delegation to HIPO.
Március 25–26.
A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 143. ülésén
Münchenben.
25–26 MARCH
Participation of HIPO’s delegation
led by the President at the 143rd meeting of the Administrative Council of
EPOrg in Munich.

Március 26 March
Március 26.
A 2014. évi Innovációs Nagydíj átadása a Parlamentben. A hivatal 2014.
évi Innovációs Díjában a Sanatmetal
Kft. részesült a VORTEX poliaxiális
csontlemezrendszerért.
26 MARCH
Prize-Giving Ceremony of the Grand
Prize for Innovation 2014 in the Parliament. HIPO’s Innovation Award
2014 went to Sanatmetal Ltd. for its
VORTEX polyaxial plate system.
Március 26–27.
Az Új Növényfajták Oltalmára létrehozott Nemzetközi Unió bizottságainak és Tanácsának ülése Genfben.
26–27 MARCH
Meeting of the committees and the
Council of the International Union
for the Protection of New Varieties of
Plants in Geneva.
Március 31.
A Francia Nagykövetség, a Comité
Colbert és a Herendi Porcelánmanufaktúra luxuságazatról és a kézművességről szóló „Luxus – Híd Franciaország és Magyarország között”
című konferenciája a Magyar Tudományos Akadémián. Előadást tartott
Dr. Bendzsel Miklós.
31 MARCH
Conference “Luxury – Bridge between France and Hungary” on the
luxury industry and handicraft, organized by the Embassy of France in
Budapest, the Comité Colbert and

the Herend Porcelain Manufactory
at the Hungarian Academy of Sciences. Dr. Miklós Bendzsel delivered
an address.
Április 15.
A Könyvtáros Tanárok Egyesületének
tavaszi szakmai napja a hivatalban az
SZTNH és a HENT közös részvételével.
A HENT részvétele a HUNGEXPO
Construma kiállításán.
15 APRIL
Spring Professional Day of the Association of Librarian Teachers with
the joint participation of HIPO and
NBAC in HIPO.
Participation of NBAC in the
HUNGEXPO Construma exhibition.
Április 22.
Az Európai Szabadalmi Szervezet
Igazgatótanácsa Elnökségének 65.
ülése Münchenben.
22 APRIL
The 65th meeting of the Administrative Council of EPOrg in Munich.
Április 23.
A szellemi tulajdon világnapja, a
szabadalmi törvény megalkotásának
120 éves évfordulója az Országház
Felsőházi Termében. Az eseményen
beszédet mondott Dr. Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Dr. Berke Barna, az Igazságügyi
Minisztérium közigazgatási államtit-
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Április 23 April

Április 23 April

Április 23 April

kára, Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH
elnöke és Jesper Kongstad, az Európai
Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának elnöke, a Dán Szabadalmi és
Védjegyhivatal elnöke. A következő
intézmények részesültek a 2015. évi
Millenniumi Díjban: Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ, S’39
Hybrid Design Manufacture (korábban: Szövetség’39), Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és
Levéltár, Snétberger Zenei Tehetség
Központ.
A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Szellemi Tulajdoni Jogsértések
Európai Megfigyelőközpontjának
jogérvényesítési konferenciája Rigában, a HENT képviselőjének részvételével.
23 APRIL
World Intellectual Property Day, 120th
anniversary of the Act XXXVII of 1895
on the Patents for Inventions in the
Upper House of the Parliament. At the
event addresses were delivered by Dr.
Gergely Gulyás, Deputy Chairman
of the Hungarian Parliament, Dr.
Barna Berke, State Secretary of
the Ministry of Justice, Dr. Miklós
Bendzsel, President of HIPO and
Jesper Kongstad, Chairman of the
Administrative Council of EPOrg,
Director General of the Danish Patent
and Trademark Office. The following
institutions received the Millennium
Award 2015: Centre for Agricultural
Sciences of the University of Debre-

cen, S’39 Hybrid Design Manufacture
(formerly known: as Alliance’39),
Semmelweis Museum, Library and
Archives of the History of Medicine,
Snétberger Music Talent Center.
In Riga, Conference on IPR enforcement organized by the European
Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights of OHIM,
with the participation of the representative of NBAC.
Április 27.
Szakmai előadások a szellemi tulajdon világnapja tiszteletére az SZTNH,
a LES Magyarország Egyesület, a Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület közös rendezésében.
27 APRIL
Professional presentations on the occasion of the World Intellectual Property
Day co-organized by HIPO, LES Hungary, the Hungarian Trademark Association and the Hungarian Industrial
Property and Copyright Association.
Április 29.
Együttműködési megállapodást írt alá
Dr. Shen Changyu, a Kínai Népköztársaság Szellemitulajdon-védelmi Hivatalának (SIPO) elnöke és Dr. Bendzsel
Miklós, az SZTNH elnöke Pekingben.
29 APRIL
A Memorandum of Understanding
was signed in Beijing by Dr. Shen
Changyu, Commissioner of the State
Intellectual Property Office of the People’s Republic of China and Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO.
Május 11–21.
Az eredetmegjelölések oltalmára és
nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás új szövegének elfogadására összehívott diplomáciai értekezlet Genfben. A szakmai
kérdésekért felelős főbizottság elnökének Dr. Ficsor Mihályt, az SZTNH elnökhelyettesét választották. A sikeres
diplomáciai értekezlet záróokmányát
ünnepélyes keretek között ötvennégy
delegáció írta alá.
11–21 MAY
Diplomatic Conference for the Adoption of a New Act of the Lisbon Agree-

Április 23 April
10

2015 éves minion.indd 10

2016.04.11. 13:52:27

ment for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration convened in Geneva.
Dr. Mihály Ficsor, Vice-President of
HIPO was elected as Chairman of the
Preparatory Committee responsible
for professional matters. The final act
of the successful diplomatic conference was ceremonially signed by fiftyfour delegations.
Május 12.
A „Reneszánsz korszak előtt a magyar
műtárgypiac?” című szakmai konferencia. Előadást tartott Dr. Kármán
Gabriella, a HENT műtárgyhamisítás
elleni munkacsoportjának vezetője.
A Magyar Innovációs Szövetség 24.
Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Díjának átadása. Első díjat nyert és az
SZTNH különdíját kapta Pázmándi
Zsolt Péter: „Részecskék mérése TPC
detektor segítségével” című pályamunkájáért.
12 MAY
Professional conference: “The Hungarian art market before a renaissance?”.
Presentation was held by Dr. Gabriella
Kármán, head of the working group
against art forgery of NBAC.
Delivery of the Hungarian Innovation
Association’s Prize to the winner
of the 24th National Scientific and
Innovation Competition for Youth.
The first prize and the special prize
of HIPO were awarded to Zsolt Péter
Pázmándi for his competition entry
work “Measurement of particles with
the assistance of TPC detector”.
Május 26–29.
A Szellemi Tulajdon Világszervezete
Szabadalmi Együttműködési Szerződése Műszaki Együttműködési
Bizottságának 28. ülése. A bizottság
egyhangúlag és elismerőleg támogatta a Visegrádi Szabadalmi Intézet
nemzetközi szabadalmi kutatási és
elővizsgálati szervvé történő kinevezésére irányuló kérelmet.
26–29 MAY
28th meeting of the Patent Cooperation Treaty (PCT) Committee for
Technical Cooperation of the World
Intellectual Property Organization

(WIPO). The Committee supported
unanimously and with recognition
the Visegrad Patent Institute’s application for appointment as an International Searching and Preliminary Examining Authority under
the PCT.
Május 28.
Az Európai Szabadalmi Szervezet
Igazgatótanácsa Elnökségének 66.
ülése Münchenben.
28 MAY
The 66th meeting of the Board of the
Administrative Council of EPOrg in
Munich.
Június 2–3.
A Szellemi Tulajdon Világszervezete
elektronikus szabadalmi bejelentési
rendszerét bemutató szeminárium
az SZTNH és a Szellemi Tulajon Világszervezete közös rendezésében a
hivatalban.
2–3 JUNE
In HIPO seminar on the electronic
patent filing system (ePCT) of WIPO,
co-organized by HIPO and WIPO.
Június 2–4.
A kibővített visegrádi országcsoport
szellemitulajdon-védelmi hivatali vezetőinek találkozója Martinban.
2-4 JUNE
Meeting of the heads of the intellectual property offices of the Visegrad
Group and Friends in Martin.
Június 4.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Jogi Szekciójának „120 éves az önálló magyar szabadalmi törvény” című
szakmai rendezvénye az SZTNH-ban.
4 JUNE
Professional event, entitled “120 years
of the independent Hungarian patent act” of the Legal Section of the
Association of Hungarian Librarians
in HIPO.
Június 8–10.
Részvétel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Igazgatótanácsának 49.
és Költségvetési Bizottságának 46.
ülésén, illetve ezek együttes ülésén
Alicantéban. Az igazgatótanács elnöki posztját Dr. Ficsor Mihály, az
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SZTNH elnökhelyettese töltötte be.
8-10 JUNE
Participation at the 49th meeting of
the Administrative Board and 46th
meeting of the Budget Committee of
OHIM and at their joint meeting in
Alicante. The Administrative Board
was chaired by Dr. Mihály Ficsor,
Vice-President of HIPO.
Június 11.
Az Európai Feltalálói Díj díjátadó ünnepségén Párizsban Farkas Szabolcs
műszaki elnökhelyettes képviselte a
hivatalt.
11 JUNE
HIPO was represented by Vice-President for Technical Affairs Szabolcs
Farkas at the Awards Ceremony of the
European Inventor Award in Paris.
Június 20.
A Szerzői Jogi Szakértő Testület új
tagjainak és elnökségének kinevezése.
Dr. Győri Erzsébet elnöki kinevezésének meghosszabbítása.
20 JUNE
Appointment of the new members of
the Body of Experts on Copyright,
prolongation of Dr. Erzsébet Győri as
president.
Június 22–23.
Kínai delegáció látogatása és jogérvényesítési szeminárium az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság
közötti, a szellemitulajdon-jogokra
vonatkozó stratégiai partnerségi és
együttműködési program keretében.
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Június 26 June

Június 26.
Ünnepi programok a dizájn világnapja alkalmából, „Design jövő időben”
című nyitóelőadás és kerekasztal-beszélgetés a Cervantes Intézetben.
26 JUNE
Festive programmes on the occasion
of the World Design Day; opening
address “Design in Future Tense” and
roundtable discussion in the Cervantes Institute.
Június 29.
A hamisítás elleni világnap alkalmából a HENT-díj ünnepélyes átadása
dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolyának, az
Országos Rendőr-főkapitányság alezredesének.

Június 29 June

Július 1–4 July

22–23 JUNE
Visit of a Chinese delegation and
seminar on IPR criminal enforcement practices in the framework of
the strategic partnership and cooperation programme between the
European Union and the People’s
Republic of China (IP KEY).
Június 23–25.
A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 144. ülésén
Münchenben.
23–25 JUNE
Participation of HIPO’s delegation led
by the President at the 144th meeting of the Administrative Council of
EPOrg.

Gyógyszerhamisítás elleni együttműködési megállapodás aláírása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos
Rendőr-főkapitányság, a Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, a Generikus Gyógyszergyártók
és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete, az Innovatív
Gyógyszergyártók Egyesülete, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, a „Védettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék
Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
és a HENT által.
29 JUNE
World Anti-Counterfeiting Day, ceremonial awarding of the NBAC prize
to Ibolya Fülöpné Csákó, lieutenantcolonel of the National Police Headquarters.
Signing of the agreement on cooperation against counterfeiting of medicines by the National Tax and Customs Administration, the National
Police Headquarters, the National
Institute of Pharmacy and Nutrition,
the Hungarian Association of Generic
Manufacturers and Distributors, the
Association of Innovative Pharmaceutical Manufacturers, the Hungarian Pharmaceutical Manufacturers`
Association, the Association “Immunity” of Manufacturers and Distributors of Vaccines and Immunobiological Products, and NBAC.

JúLius 1–4.
Az SZTNH, a HENT és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal közös megjelenése a VOLT fesztiválon.
1–4 JULY
Joint participation of HIPO, NBAC
and the National Tax and Customs
Administration at “Volt” Festival.
JúLius 15.
A HENT és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. „A hamis termékekkel
és az illegális forrásból származó szerzői
jog által védett tartalmakkal kapcsolatos attitűdök vizsgálata a 23. Telekom
VOLT Fesztivál látogatóinak körében”
című kutatásának megjelenése.
15 JULY
Issue of the study “Examination of the
attitudes related to counterfeit products and contents coming from illegal
sources and protected by copyright
among the visitors of the 23rd Telekom
Volt Festival” of NBAC and TÁRKI
Social Research Institute.
Szeptember 3.
A Magyar Termék Nagydíj 2015. évi
díjátadó ünnepsége a Parlamentben.
Az SZTNH a nagydíjpályázat szakmai támogatója, a HIPAvilon különdíjat adományoz.
3 SEPTEMBER
Prize-giving ceremony of the Hungarian Quality Product Award 2015
in the Parliament. HIPO is a professional supporter of the contest and
the HIPAvilon awards a special prize.
Szeptember 14–15.
Interregionális találkozó a technológiatranszfer témájában a Szellemi Tulajdon Világszervezete és az SZTNH
közös rendezésében a Semmelweis
Egyetemen.
14–15 SEPTEMBER
Interregional meeting on technology
transfer at Semmelweis University,
jointly organised by the World Intellectual Property Organization and
HIPO.
Szeptember 17–18.
A Kínai Szellemitulajdon-védelmi
Hivatal delegációjának látogatása a
hivatalban és vándorszeminárium a
kínai szabadalmi rendszerről.
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17–18 SEPTEMBER
Visit of the delegation of the State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China and roving
seminar on the Chinese patent system
at HIPO.
Szeptember 23.
Az Európai Szabadalmi Szervezet
Igazgatótanácsa Elnökségének 67.
ülése Münchenben.
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat
ünnepélyes eredményhirdetése, amelyen kilenc egyetemi hallgató kapott
díjat.
23 SEPTEMBER
The 67th meeting of the Board of the
Administrative Council of EPOrg in
Munich.
Announcement of the results of the
János Ujvári graduate diploma-prize
competition; 9 university students
were awarded.
Szeptember 23–24.
Elnökhelyettesi részvétel az orosz
Szellemi Tulajdon Szövetségi Szolgálatának (Rospatent) konferenciáján
Moszkvában.
23–24 SEPTEMBER
Participation by the Vice-President
for Technical Affairs of HIPO at
the international conference organised by the Federal Service of
Intellectual Property (Rospatent)
in Moscow.
Szeptember 24.
Magyar Formatervezési Díj és Design
Management Díj kiállítás megnyitója
az Iparművészeti Múzeumban.
24 SEPTEMBER
Opening of the Hungarian Design
Award and the Design Management
Award Exhibition at the Museum of
Applied Arts.
Szeptember 25. – Október 4.
12. Design Hét Budapest. Az SZTNH
védnökségével, a Magyar Formatervezési Tanács és a Design Terminál
stratégiai partnerségével, valamint
Spanyolország Budapesti Nagykövetsége közreműködésével megvalósításra került esemény mintegy 100

különböző programot kínált az érdeklődőknek.
25 SEPTEMBER–4 OCTOBER
12th Design Week Budapest. The
event, organised under the patronage of HIPO and with the strategic
partnership of the Hungarian Design
Council and Design Terminal, as well
as with the participation of the Embassy of Spain in Budapest, offered as
many as 100 different programs to the
visitors.
Szeptember 28.
A megújított tagságú Magyar Formatervezési Tanács alakuló ülése az
Iparművészeti Múzeumban. A tanács
és a MOME+ rendezvénye kreatívipari vállalkozások számára.
28 SEPTEMBER
First meeting of the Hungarian Design Council with renewed membership at the Museum of Applied Arts.
Event of the Council and MOME+ for
creative industry enterprises.
Szeptember 30.
A 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése a Magyar Innovációs Szövetség által középiskolások számára.
Dr. Bendzsel Miklós átnyújtotta Póka
Károlynak a Dr. Kamilo Feher-díjat
az ujjakat és a markolást erősítő,
Exoskeleton elnevezésű protézis fejlesztéséért.
A Szerzői Jogi Szakértő Testület elnökségének ülése.
30 SEPTEMBER
Announcement of the 25th Scientific
and Innovation Contest for Youth by
the Hungarian Association for Innovation for secondary school students.
Dr. Miklós Bendzsel handed over to
Károly Póka the Kamilo Feher Award
for the development of the prosthesis
called Exoskeleton strengthening the
fingers and grip.

évfordulója alkalmával. A rendezvényen Farkas Szabolcs műszaki elnökhelyettes, az Igazgatótanács helyettes
tagja képviselte az SZTNH-t.
30 SEPTEMBER
Meeting of the Administrative Council of the Community Plant Variety
Office and seminar on the 20th anniversary of the establishment of the
institution. HIPO was represented at
the events by Szabolcs Farkas, VicePresident for Technical Affairs of
HIPO and alternate member of the
Administrative Council.
Október 1.
Szellemitulajdon-védelmi nyílt „fogadóóra” az SZTNH, a HENT, a
HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon
Ügynökség Kft., az MFT és a MOME+
közös rendezésében.
1 OCTOBER
Open “questions and answers” meeting on intellectual property jointly
organised by HIPO, NBAC, HIPAvilon Hungarian Intellectual Property Agency Ltd., the Hungarian Design
Council and MOME+.
Október 5–14.
Hivatali részvétel a Szellemi Tulajdon
Világszervezete tagállamai közgyűléseinek 55. üléssorozatán Genfben.

Szeptember 3 September

Meeting of the Board of the Body of
Experts on Copyright.
Szeptember 30. – Október 1.
A Közösségi Növényfajta-hivatal
Igazgatótanácsának ülése és szeminárium az intézmény létrejöttének 20.

Szeptember 25 September

13

2015 éves minion.indd 13

2016.04.11. 13:32:09

Az eseményen Dr. Bendzsel Miklóst,
az SZTNH elnökét a Madridi Unió
közgyűlésének alelnökévé, Dr. Ficsor
Mihályt, a hivatal elnökhelyettesét a
WIPO Szerzői Jogi Szerződése Közgyűlésének elnökévé választották
meg a tagállamok.

Október 5–14 October

Október 6 October

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés közgyűlésének döntése alapján
a Visegrádi Szabadalmi Intézetet
nemzetközi szabadalmi kutatási és
vizsgálati hatósággá jelölték ki.
Az üléssorozat margóján 2015. október 7-én Genfben kétoldalú, elnöki
szintű megbeszélésre került sor az Izraeli Szabadalmi Hivatal, valamint az
SZTNH vezetői között.
5–14 OCTOBER
Participation by HIPO at the 55th Series
of Meetings of the Assemblies of the
Member States of WIPO. Dr. Miklós
Bendzsel, President of HIPO was elected
vice-chair of the Madrid Union Assembly, Dr. Mihály Ficsor, Vice-President
for Legal Affairs of HIPO was elected
chair of the WIPO Copyright Treaty
Assembly by the Member States.
Based on the decision of the Assembly of the Patent Cooperation Treaty,
the Visegrad Patent Institute was appointed as an International Searching
Authority and International Preliminary Examining Authority.

Október 12 October

On the margins of the Assemblies, a
bilateral meeting was held between

the Director of the Israel Patent Office
and the President of HIPO in Geneva
on 7 October.
Október 6.
Új Magyar Zenei Fórum zeneszerzőverseny. Az SZTNH által felajánlott fődíjakban Balogh Máté, Alessio
Elia, Dargay Marcell, Sándor László, Slezák Andrej, valamint Bánkövi
Gyula részesült.
6 OCTOBER
“New Hungarian Music Forum“
contest of composers. The prizes
offered by HIPO were given to Máté
Balogh, Alessio Elia, Marcell Dargay,
László Sándor, Andrej Slezák and
Gyula Bánkövi.
Október 8–11.
Részvétel az Art Market Budapest
nemzetközi kortárs képzőművészeti
vásáron. Kerekasztal beszélgetés „Hamisítványok nyomában – A Beltracchiügy és tanulságai” címmel az SZTNH
és a HENT közös szervezésében.
8–11 OCTOBER
Participation at Art Market Budapest
international contemporary art fair.
Round table discussion “Following
counterfeits – the Beltracchi case and
its lessons” jointly organised by HIPO
and NBAC.
Október 12.
A Kínai Népköztársaság Szellemitulajdon-védelmi Hivatala elnöki
szintű delegációjának látogatása az
SZTNH-ban. A találkozón a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tapasztalatcsere mellett Dr. Shen Changyu,
a SIPO elnöke és Dr. Bendzsel Miklós kétoldalú megállapodást írt alá
a szabadalmak engedélyezésének
gyorsításáról.
12 OCTOBER
Visit of the Commissioner of the
State Intellectual Property Office
of the People’s Republic of China
(SIPO) and his delegation to HIPO.
In addition to the exchange of experiences related to intellectual property,
Dr. Shen Changyu, Commissioner of
SIPO and Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO signed a bilateral agreement on the acceleration of the patent
granting.
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Október 14–15.
A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 145. ülésén
Münchenben.
14–15 OCTOBER
Participation by the President of
HIPO and his delegation at the 145th
meeting of the Administrative Council of EPOrg in Munich.
Október 15.
A HENT és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. „Hamisítás Magyarországon 2015” című közös kutatásának megjelenése.
15 OCTOBER
Issue of the joint research “Counterfeiting in Hungary 2015” of NBAC and
TÁRKI Social Research Institute.
Október 19.
Francis Gurry, a Szellemi Tulajdon
Világszervezete főigazgatója és delegációjának látogatása az SZTNHban. A főigazgató és a hivatal vezetése megvitatta többek között a WIPOtagállamok 55. üléssorozatának
eredményeit, valamint a Visegrádi
Szabadalmi Intézet PCT-hatósággá
történt kijelölését. A főigazgatót fogadta Dr. Áder János köztársasági
elnök.
19 OCTOBER
Visit of Francis Gurry, Director General of WIPO and his delegation to
HIPO. The delegations discussed,
among others, the results of the 55th
Series of Meetings of the Assemblies
of the Member States of WIPO and
the appointment of the Visegrad Patent Institute as a PCT authority. The
Director General was received also
by János Áder, President of the Republic.
Október 20.
A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Megfigyelőközpontjának plenáris
ülése Alicantéban a HENT képviselőjének részvételével.
Vándorszeminárium a kínai védjegyrendszerről az IP Key, a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal és az SZTNH
közös rendezésében.

20 OCTOBER
Participation by the representative of
NBAC at the plenary session of the
Observatory of OHIM in Alicante.
Roving seminar on the Chinese trade
mark system, jointly organised by IP
Key, OHIM and HIPO.
Október 20–21.
„Worldwide
Symposium
on
Geographical Indications”: földrajzi
árujelzőkről szóló nemzetközi szimpózium a Szellemi Tulajdon Világszervezete és az SZTNH közös rendezésében. Az esemény alkalmából
Budapestre látogatott Francis Gurry,
a Szellemi Tulajdon Világszervezete főigazgatója, António Campinos,
az Európai Unió védjegyekért felelős
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalának elnöke és Liu Junchen, a Kínai
Népköztársaság Ipari és Kereskedelmi Igazgatóságot (SAIC) felügyelő
miniszterhelyettese.
A rendezvény margóján a hivatal vezetése kétoldalú tárgyalásokat folytatott a védjegyhatóságként is működő
SAIC, valamint a Mexikói Iparjogvédelmi Hivatal delegációival.
20–21 OCTOBER
Worldwide Symposium on Geographical Indications in Budapest, jointly
organised by WIPO and HIPO. The
event was attended by Francis Gurry,
Director General of WIPO, António
Campinos, President of OHIM and
Liu Junchen, Vice-Minister of the
State Administration for Industry and
Commerce of the People’s Republic of
China (SAIC).
On the margins of the event, the
management of HIPO had bilateral
meetings with the delegation of SAIC,
which functions as a trade mark
authority in China and of the Mexican
Institute of Industrial Property.

Október 19 October

Október 19 October

Október 20–21 October

Október 20–21 October

Október 26–29.
Az Új Növényfajták Oltalmára létrehozott Nemzetközi Unió bizottságainak és Tanácsának ülése Genfben.

Október 20–21 October
15
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26–29 OCTOBER
Participation at the meetings of the committees and the Council of the International Union for the Protection of New
Varieties of Plants (UPOV) in Geneva.
November 9.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
Akadémiai-szabadalmi
Nívódíj elismerésben részesült: Dr.
Bozóki Zoltán, az MTA doktora, az
MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport tudományos tanácsadója,
valamint Dr. Iván Béla, az MTA levelező tagja, az MTA-TTK Anyag- és
Környezetkémiai Intézetének kutatóprofesszora.
A „Magyarországon gyártott és forgalmazott bioélelmiszerek piacának
felmérése a hamisítás szempontjából”
című HENT-kutatás megjelenése.

9 NOVEMBER
On the occasion of the Celebration of
Hungarian Science the following persons were awarded the Academy Patent Award: Dr. Zoltán Bozóki, Doctor
of the Hungarian Academy of Sciences (HAS), science advisor of the Photoacustic Research Group of HAS and
University of Szeged, and Dr. Béla
Iván, corresponding member of HAS,
research professor of the Institute of
Materials and Environmental Chemistry of the Research Centre for Natural Sciences of HAS.
Issue of the research “Assessment of
the market of bio-foods produced and
distributed in Hungary from the point
of view of counterfeiting” of NBAC.
November 10.
Elnökhelyettesi részvétel az Eurázsiai
Szabadalmi Szervezet megalapításának 20. évfordulója alkalmából tartott
jubileumi rendezvényen Moszkvában.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Jedlik Ányos-díj elismerésben
részesült Holakovszky László gépészmérnök, a K+F-tanácsadó Központ
korábbi mérnöke, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató
Intézet volt projektvezetője, a Forster
Gyula-emlékérem tulajdonosa.
10 NOVEMBER
Participation by the Vice-President
for Technical Affairs of HIPO at the
event organised on the 20th anniversary of the establishment of the Eurasian Patent Office in Moscow.

November 9 november

November 16 November

On the occasion of the Celebration
of Hungarian Science, Jedlik Ányos
Award was given to László Holakovszky, mechanical engineer, former
engineer of the R & D Centre, former
project leader of the Institute for
Computer Science and Control of
HAS, owner of Gyula Forster Commemorative Medal.
November 11–13.
Regionális szellemitulajdon-védelmi
jogérvényesítési konferencia a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, az SZTNH
és a HENT támogatásával Budapesten.

11–13 NOVEMBER
Regional conference on the enforcement of intellectual property rights in
Budapest, jointly organised by OHIM,
HIPO and NBAC.
November 16.
„Az alkotás szabadsága és a szerzői
jog metszéspontjai” című konferencia a Magyar Művészeti Akadémia, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és az SZTNH közös
rendezésében.
16 NOVEMBER
Conference entitled “Points of intersection of the freedom of creation
and copyright”, jointly organised by
the Hungarian Academy of Arts, the
Media Council of the National Media
and Infocommunications Authority
and HIPO.
November 18.
Az Európai Szabadalmi Szervezet
Igazgatótanácsa Elnökségének 68.
ülése Münchenben.
Az Európai Szabadalmi Akadémia
Felügyelőbizottságának 16. ülése
Münchenben.
18 NOVEMBER
The 68th meeting of the Board of the
Administrative Council of EPOrg in
Munich.
16th meeting of the Supervisory Board
of the European Patent Academy in
Munich.
November 24–26.
Részvétel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Igazgatótanácsának 50.
és Költségvetési Bizottságának 48.
ülésén, illetve ezek együttes ülésén
Alicantéban. Az igazgatótanács elnöki posztját Dr. Ficsor Mihály, az
SZTNH elnökhelyettese töltötte be.
24–26 NOVEMBER
Participation at the 50th meeting of
the Administrative Board and 48th
meeting of the Budget Committee of
OHIM, and at their joint meeting in
Alicante. The Administrative Board
was chaired by Dr. Mihály Ficsor,
Vice-President of HIPO.
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November 25.
A „magyar középiskolás diákok jogvédett tartalmakkal kapcsolatos szokásairól és attitűdjeiről” szóló HENTfelmérés megjelenése.
25 NOVEMBER
Issue of the survey “on the behaviours
and attitudes related to copyright contents of Hungarian secondary school
students” of NBAC.
December 3.
A HENT vezetőségi ülése.
3 DECEMBER
Meeting of the Board of NBAC.
December 5.
A Magyar Tudomány Napja alkalmából a szellemi alkotások társadalmi
jelentősége és a magyar kultúra témájában tartott tudományos konferencia
Sremski Karlovciban. A rendezvényen
Dr. Ficsor Mihály képviselte a hivatalt.
5 DECEMBER
Scientific conference on the social
importance of intellectual works and
the Hungarian culture, held on the
occasion of the Hungarian Science
Day in Sremski Karlovci. HIPO was
represented by Mihály Ficsor, VicePresident for Legal Affairs of HIPO.
December 7.
Az SZTNH Elnökségének részvétele a
Visegrádi Szabadalmi Intézet Igazgatótanácsa első ülését előkészítő megbeszélésen Pozsonyban.
7 DECEMBER
Participation by the senior management of HIPO at the preparatory
meeting for the first meeting of the
Administrative Board of the Visegrad
Patent Institute in Bratislava.

the Hungarian Authority for Consumer Protection and Dr. Miklós Bendzsel,
President of HIPO, in order to emphasize the importance and protection of
intellectual property and to promote
the use of intellectual property tools.
December 14.
A Visegrádi Szabadalmi Intézet Igazgatótanácsának első ülése Genfben.
A Visegrádi Szabadalmi Intézet és
a Szellemi Tulajdon Világszervezete
Nemzetközi Irodája közötti megállapodás aláírása.
14 DECEMBER
First meeting of the Administrative
Board of the Visegrad Patent Institute
in Geneva. Signing of the Agreement
between the Visegrad Patent Institute and the International Bureau of
WIPO.
December 16–17.
A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 146. ülésén
Münchenben.
16-17 DECEMBER
Participation by the President of
HIPO and his delegation at the 146th
meeting of the Administrative Council of EPOrg in Munich.

December 8.
Együttműködési megállapodást írt
alá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója, Dr. Szente István
és Dr. Bendzsel Miklós a szellemi tulajdon jelentőségének és védelmének
érvényre juttatása, a szellemitulajdonvédelmi eszközök tudatos használatának elősegítése érdekében.
8 DECEMBER
Cooperation agreement was signed by
Dr. István Szente, Director General of

December 14 December
17

2015 éves minion.indd 17

2016.04.11. 13:32:56

18

2015 éves minion.indd 18

2016.04.11. 13:33:08

A magyar szellemitulajdon-védelem
történetének néhány kiemelkedő
eseménye

some Outstanding events of the
history of intellectual property
Protection in Hungary

1858.	december 7-i császári pátens:
„Törvény az iparüzleti termelvényekre szolgáló mustrák és
minták védelme tárgyában”.

Letter patent of 7 December 1858 of
the emperor: “Act on the protection of
patterns and samples related to industrial products”.

1867.	évi XVI. törvénycikk: Ausztriával megkötött vám- és kereskedelmi szövetség.

Act XVI of 1867: Customs and commerce alliance concluded with Austria.

1884.	évi XVI. törvénycikk a szerzői
jogról.

Act XVI of 1884 on Copyright.

1890.	évi II. törvénycikk a védjegyek
oltalmáról.

Act II of 1890 on the Protection of
Trade Marks.

1895.	évi XXXVII. törvénycikk a
találmányi szabadalmakról.

Act XXXVII of 1895 on the Patents
for Inventions.

1896.	március 1.: Létrejön a Magyar
Királyi Szabadalmi Hivatal és
a Szabadalmi Tanács.

1 March 1896: Establishment of the
Hungarian Royal Patent Office and
of the Patent Council.

1896.	A Védjegytanács felállítása a kereskedelmi minisztériumban.

Setting up of the Trade Mark Council
in the Ministry of Commerce.

1896.	Bláthy Ottó „Kerékpár (velo
czipéd) fékszerkezet” elnevezésű szabadalmi bejelentése.

Patent application entitled “Brake system for bicycles” by Ottó Bláthy.

1910.	október 8.: Gábor Dénes 10
éves korában bejelenti első szabadalmát „Aeroplán körhinta”.

8 October 1910: First patent application by Dénes Gábor at the age of 10
“Airplane merry-go-round”.

1911.	Az acetylszalicilsav alkáliföld
fémsóinak előállítására vonatkozó szabadalom megadása
(Kalmopyrin, RG).

Granting of patent for the production
of alkaline earth metal salts of acetyl
salicylic acid (Kalmopyrin, RG).

1920.	évi XXXV. törvénycikk: A Szabadalmi Hivatalt Szabadalmi
Bírósággá, a Szabadalmi Tanácsot Szabadalmi Felsőbírósággá nevezik át.

Act XXXV of 1920: The Hungarian
Patent Office is renamed as Patent
Court, the Patent Council is renamed
as Patent Superior Court.

1927.	évi XX. törvénycikk: a Szabadalmi Felsőbíróság megszüntetése.

Act XX of 1927: Termination of the
Patent Superior Court.

1927.	Az „Unicum” védjegy bejelentése.

Trade mark application of “Unicum”.

1910

1911

1927
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1937

1941

1929.	Szilárd Leó és Albert Einstein
szabadalmi bejelentése „Hűtőgép” címmel.

Patent application of “Refrigerator” by
Leó Szilárd and Albert Einstein

1937. Gázturbina – Jendrassik György.

Gas Turbine Engine – György Jendrassik.

1940.	Légkondenzációs erőmű – Heller
László.

Heller System Dry Cooling Power Station – László Heller.

1941.	C-vitamin – Szent-Györgyi Albert.

Vitamin C – Albert Szent-Györgyi.

1946.	Holdradar kísérlet – Bay Zoltán.

Experiment on moon radar – Zoltán
Bay.

1948.	A Találmányok Értékesítését Engedélyező Bizottság felállítása.

Setting up of the Committee for the
Authorisation of Sales of Inventions.

1949.	évi 8. sz. törvényerejű rendelet a
szabadalmi, védjegy- és mintaoltalmi jogszabályok egyes rendelkezéseinek módosításáról:
1949. január 1-től létrejön az
Országos Találmányi Hivatal.

Law-decree 8 of 1948 on the Amendment of Certain Provisions of Laws
Related to Patents, Trade Marks and
Utility Models: Establishment of the
National Office for Inventions with
effect of 1 January 1949.

1953.	Az „Ikarus” védjegy bejelentése.

Trade mark application of “Ikarus”.

1961.	Egy Zsolnay védjegy.

A “Zsolnay” trade mark.

1962.	A 150 ezredik magyar szabadalom.

The 150 thousandth Hungarian patent.

1966.	A Szellemi Tulajdon Oltalmára
létesült Egyesült Nemzetközi
Irodák (BIRPI) által szervezett
Kelet-Nyugat Iparjogvédelmi
Szimpózium Budapesten.

East-West Symposium on Industrial
Property in Budapest, organized by
the United International Bureaux for
the Protection of Intellectual Property (BIRPI).

1968.	„Herend” bejelentése Lisszaboni eredetmegjelöléséként.

Application of “Herend” as appellation of origin under the Lisbon
Agreement.

1946

1961

1968
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1969.	évi II. törvény a találmányok
szabadalmi oltalmáról.

Act II of 1969 on the Protection of
Inventions by Patents.

1975.	január 1.: Rubik Ernő szabadalmi bejelentése „Térbeli logikai
játék” néven (Bűvös kocka)

1 January 1975: Patent application
entitled “Spatial Logical Toy” by Ernő
Rubik (Rubik’s Cube).

1995.	évi XXXIII törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról.
A hatóság „új neve”: a Magyar
Szabadalmi Hivatal.

Act XXXIII of 1995 on the Protection
of Inventions by Patents. The “new
name” of the office: Hungarian Patent
Office.

2000.	Az 1970-ben alakult Szerzői
Jogi Szakértő Testület áthelyezi működését az MSZH mellé
(1999. évi LXXVI. törvény a
szerzői jogról).

The Body of Experts established in
1970 shifts its operation at the Hungarian Patent Office (Act LXXVI of
1999 on Copyright).

2001.	A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács megalakulása.

Establishment of the Hungarian
Council for the Protection of Intellectual Property.

2002.	A ThalesNano Millenniumdíjas nanotechnológiai cég
megalapítása.

Establishment of the Millenium Prize
Award winner nanotechnology company Thales Nano.

2002.	április: A Magyar Formatervezési Tanács megalakulása.

April 2002: Establishment of the
Hungarian Design Council.

2003.	január 1.: Csatlakozás az Európai Szabadalmi Szervezethez.

1 January 2003: Accession to the European Patent Organization.

2003. Cariprazine – a Richter Nyrt.
antipszichotikus hatású originális vegyületének szabadalmi bejelentése; a megadás meghirdetésére 2011-ben kerül sor; az USA
Food and Drug Administration
(FDA) engedélyét 2015 szeptemberében kapja meg.

Cariprazine – Richter Plc.’s patent application for its original compound of
antipsychotic effect; the decision on
the granting of the patent was published in 2011; the approval of the
US Food and Drug Administration
(FDA) was obtained in September
2015.

2003. Üvegbeton – Losonczi Áron.

Translucent Concrete – Áron Losonczi.

2006.	április 15.: Az önkéntes műnyilvántartás bevezetése [18/2006.
(IV. 12.) IM rendelet a Magyar
Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás
részletes szabályairól].

15 April 2006: Introduction of the
voluntary register of works [Decree
18/2006. (IV. 12). IM of the Ministry
of Justice on the detailed rules of the
voluntary register of works kept by
the Hungarian Patent Office].

2006. Gömböc – az első prototípus elkészítése (az első olyan homogén test, amelynek csupán egy
stabil és egy instabil – összesen
két – egyensúlyi helyzete van).
A képen az SZTNH 1896. sorszámú példánya látható.

Construction of the first prototype of
the “Gömböc” (the first homogeneous
body which has just one stable and
one unstable – i.e. altogether two –
points of equilibrium). In the picture
you can see specimen with serial No.
1896 of HIPO.

1975

2002

2003

2003

2006
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2008

2008.	A Prezi megalapítása.

Establishment of Prezi.

2008. A Hamisítás Elleni Nemzeti
Testület megalakulása.

Establishment of the National Board
Against Counterfeiting.

2009.	Az árva művek engedélyezésének bevezetése [100/2009. (V.
8.) Korm. rendelet az árva mű
egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes
szabályokról].

Introduction of the licensing of orphan works [Government Decree
100/2009. (V. 8.) on the detailed rules
related to the licensing of certain use
of orphan works].

2010.	évi CXLVIII. törvény: Az intézmény neve 2011. január 1-jétől
Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala elnevezésre módosul,
a Magyar Szellemitulajdonvédelmi Tanács tevékenységét
Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa néven folytatja tovább.

Act CXLVIII of 2010: The name of the
institution is changed to Hungarian
Intellectual Property Office as from
1 January 2011, the Hungarian Council for the Protection of Intellectual
Property continues to operate under
the name National Intellectual Property Council.

2011.	május: az Európai Feltalálói Díj
díjkiosztó ceremóniája az Európai Unió soros elnöki tisztét
betöltő Magyarországon, Budapesten.

May 2011: The European Inventor
Award ceremony in Budapest, as
Hungary holds the rotating Presidency of the Council of the European
Union.

2008

2011

2011
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2011.	Az SZTNH hatáskörének kibővítése a szerzői és szomszédos
jogok közös kezelését végző
szervezetek nyilvántartásával
és felügyeletével kapcsolatos feladatokkal (2010. évi CXLVIII.
törvény).

Enlargement of the competence of the
Hungarian Intellectual Property Office with duties related to the record
keeping and supervision of copyright
collecting (Act CXLVIII of 2010).

2011.	A Cocodice játékcsalád és a
Nissyoku lámpa Red Dot Design Award díjat nyernek.

Cocodice toys and Nissyoku lamp won
Red Dot Design Award.

2012.	A hivatal feladatai tovább bővülnek a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével.

The functions of HIPO are enlarged
again with the R&D activity qualification.

2012.	A DSI Inhalo sóinhaláló termék
Red Dot Design Award díjat
nyer.

DSI Inhalo salt inhalation product
won Red Dot Design Award.

2013.	Jedlik-terv: Nemzeti Stratégia
a Szellemi Tulajdon Védelmére
2013–2016.

Jedlik Plan: The National Strategy for
the Protection of Intellectual Property 2013–2016.

2014.	A Zeneakadémia arculata Red
Dot Design Award díjat nyer.

The image of the Academy of Music
won Red Dot Design Award.

2015.	A „Gömböc” térbeli védjegy bejelentése.

Trade mark application of the three
dimensional sign “Gömböc”.

2015.	december 13.: Létrejön a Visegrádi Szabadalmi Intézet (2015.
évi LXIX. törvény a Visegrádi
Szabadalmi Intézetről szóló
megállapodás kihirdetéséről).

13 December 2015: Establishment of
the Visegrad Patent Institute (pro
mulgation of Act LXIX of 2015 on the
Agreement on the Visegrad Patent
Institute).

2012

2015

2015
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Ügyfélbarát
hatóság
Office
for Clients
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a gazdaság, a tudomány
és a kultúra szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi tulajdon
védelméért felelős kormányhivatal. Hatásköre kiterjed valamennyi
iparjogvédelmi oltalmi formára és a szerzői jog területére, továbbá
a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos
feladatokra.

1.

A hivatal hatósági tevékenységét az ügyfélbarát ügyintézés jellemezte, valamint az eljárások átfutási idejének a szinten tartására és
a folyamatban levő ügyállomány feldolgozására szánt erőfeszítések
határozták meg.
A nemzeti úton benyújtott szabadalom megadására irányuló eljárások keretében 1192 ügy, az európai szabadalmi hatályosítási eljárások során 3449 ügy, azaz összesen 4641 szabadalmi ügy fejeződött
be 2015-ben. Ezek 3809 esetben zárultak az oltalom megadásával
(ebből 365 nemzeti szabadalmat megadó és 3444 európai szabadalmat hatályosító döntéssel). A nemzeti úton benyújtott ügyek tárgyévi befejezéséből közel egyharmad (31%) végződött az oltalom megadásával.
A függő ügyállományt sikerült csökkenteni: 2015 végén összesen
3357 szabadalmi ügy volt folyamatban, 7%-kal kevesebb az előző
évinél. 1760 volt a folyamatban lévő, nemzeti úton benyújtott szabadalmi ügyek száma és 1597 a hivatal számára elsősorban adminisztratív munkaterhet jelentő, függő európai hatályosítási ügyeké.
Fontos előrelépés, hogy a folyamatban levő nemzeti szabadalmi
ügyek számát 2014-hez képest 18%-kal sikerült tovább mérsékelni.

The Hungarian Intellectual Property Office (HIPO) is the government
office responsible for the management of the intangible assets
of the economy, science and culture, and for the protection of
intellectual property. The competence of the Office covers all
titles of protection and the field of copyright, as well as the tasks
relating to the qualification of research and development activities.
The official activities of HIPO were characterized by user-friendly
administration, as well as stabilisation of the pendency times of the
procedures and efforts to process the on-going caseload.
A total of 4 641 patent cases were completed in 2015, 1 192 cases in
procedures for granting national patents and 3 449 cases in validation procedures of European patents. Out of these, 3 809 cases ended
in grant of protection (365 decisions on granting national patents
and 3 444 decisions on validation of European patents). Almost a
third (31%) of the national procedures completed in 2015 ended in
grant of protection.
The pending patent caseload could be decreased: at the end of
2015 a total of 3 357 patent cases were pending, 7% less than in the
previous year. The number of pending patent cases filed following
the national route was 1 760 and there were 1 597 pending validations of European patents, which primarily meant administrative workload for the Office. It is an important step forward that
the number of pending national patent cases could be further decreased by 18% compared to 2014. There was an outstanding (36%)
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2015-ben az összes ügyben
meghozott hivatali intézkedések száma meghaladta
a 108 ezret. Az ügytípusok 60%-a a védjegyekkel,
30%-a a szabadalmakkal,
ezen belül több mint 16%-a
az európai szabadalmakkal
kapcsolatos intézkedés volt.
A hivatal látja el a lajstromvezetéssel kapcsolatos
feladatokat, többek között
mintegy 22 ezer hatályos
szabadalmi oltalom, 55 ezernél több nemzeti védjegy, 4
ezer formatervezésimintaoltalom és 900 használatiminta-oltalom tekintetében. A lajstromvezetéssel
kapcsolatban több mint
34 ezer intézkedést hozott
a hivatal, amelyek közül
14 ezer a védjegyügyekben,
13 ezer az európai szabadalmi ügyekben, valamint
4400 a szabadalmi ügyekben hozott intézkedések
száma. A lajstromadat-változást érintő intézkedések száma meghaladta az
5300-at; ezek közül 1676 a
jogutódlással, 1261 a névés címváltozással és 1865
a képviselettel kapcsolatos
intézkedések száma.

Kiemelkedő volt a gyógyszer- és agrárkémiai terület függő ügyállományának csökkenése (36%).
A nemzeti szakaszba lépett PCT-ügyek 2012 óta
tartó gyorsított feldolgozása 2015-ben is folytatódott. Ennek eredményeként a folyamatban
levő PCT-ügyek száma az előző évihez képest
43%-kal, 435-re csökkent.
A hivatal 405 nemzeti eljárásbeli újdonságkutatást végzett el 2015-ben, amelyek közül 151
esetben írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatás készült, ezen belül 33 esetben gyorsított eljárásban.
A Jedlik-terv célkitűzéseivel összhangban az
előző évi kedvező szinten maradt a szabadalom megadására irányuló eljárások átlagos
átfutási ideje. A nemzeti úton tett, befejezett
bejelentések esetében a bruttó átfutási idő 35,2
hónap volt, a nettó (hivatali) átfutási időt 23,9
hónapon sikerült tartani. A közzétételi határidők betartására is gondot fordított a hivatal, az
átlagos átfutási idő 18,3 hónapra csökkent. Az
európai szabadalmak hatályosítási kérelmének átlagos átfutási ideje tovább mérséklődött
− 156 napról 137 napra.
Amennyiben egyes ágazatokban − a műszaki
fejlődés felgyorsulása, a piaci verseny éleződédecrease in the pending caseload in the fields
of pharmaceutics and agricultural chemistry.
The accelerated processing of international
patent cases (PCT) entering the national
phase, which started in 2012, also continued
in 2015. As a result, compared to the previous
year, the number of pending PCT cases could
be diminished by 43% to 435.
In 2015, the Office performed 405 novelty
searches in the national procedure, out of
wich, novelty search with written opinion was
prepared in 151 cases, out of them in 33 cases in
accelerated procedure.
In line with the objectives of the Jedlik Plan,
the average pendency time of the patent
granting procedure could be maintained on
the favourable level of the previous year. The
gross pendency time of completed applications
filed following the national route was 35.2
months; the net pendency time (in the office)
could be stabilised on 23.9 months. HIPO also
made efforts to meet the deadlines of publication, the average pendency time was reduced
to 18.3 months. The average pendency time
of applications for validation of European

se következtében − a szabadalmi bejelentőknek
érdekükben áll az eljárási idő lerövidítése, a hatályos jogi szabályozás lehetőséget ad erre az oltalomszerzés különböző fázisaiban. A nemzeti
szabadalmioltalom-szerzési eljárás időtartama
így akár 24 hónapra is lerövidíthető.
Külföldi iparjogvédelmi hatóságokkal kötött
megállapodások alapján a hivatal angol nyelvű
kutatást és vizsgálatot is teljesített az osztrák
hivatallal kötött együttműködés, valamint a
szingapúri hivatalközi kooperáció keretében. A
nemzeti hatósági eljárástól elkülönítetten végzett nemzetközi szolgáltatási teljesítmény többletbevételt eredményezett, és ezáltal hozzájárult
a hivatali működőképesség fenntartásához, a
központi költségvetés javára előírt befizetési kötelezettség teljesítéséhez és a Visegrádi Szabadalmi Intézet nemzetközi PCT-kutatóhatósági
és -vizsgáló szerepkörének elnyeréséhez.
A használatiminta-oltalmi hatósági tevékenység
területén az alakilag kifogástalan bejelentések
alapján változatlanul a befizetéstől számított
átlagosan 1,5 hónap alatt került sor a használatiminta-oltalom megadására. 2015-ben 155
használatiminta-oltalom megadására irányuló
eljárás zárult le, 92 oltalom megadására került
sor. A szakmai kapacitások egynegyeddel törpatents further diminished, from 156 days to
137 days.
If in certain industrial sectors − as a result of
the accelerated technical development or the intensifying market competition − it is in the interest of patent applicants to reduce the processing time, the legislation in force provides them
the possibility to do so at various stages of the
granting procedure. Thus, the time of the patent granting procedure can be reduced to as
short as 24 months.
HIPO also performed English language searches and examinations in the frameworks of the
cooperation agreements with the Austrian Patent Office and the Intellectual Property Office
of Singapore. The performance of international services, separated from the national official procedures, resulted in surplus income,
which contributed to maintaining operability, to fulfilling the payment obligation for
the benefit of the central budget and to the
appointment of the Visegrad Patent Institute
as an international searching and preliminary
examining authority under the Patent Cooperation Treaty.
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tént évközi csökkenése következtében felhalmozódott ügyhátralék ledolgozása elkezdődött
egy erre szolgáló intézkedési terv mentén, és
megindult az átfutási idő javulása.
A formatervezési minta esetében az oltalomszerzési eljárás átlagos átfutási ideje az előző évi
35 hétről 33,7 hétre mérséklődött. A befejezett
ügyek száma az előző évinek felelt meg: 268
bejelentés befejezésére került sor, ami 988 mintát érintett. 199 bejelentésben foglalt 734 minta
esetében az oltalom megadásra került.
A védjegyek területén tovább sikerült csökkenteni az év végén folyamatban lévő ügyállományt, így a függő ügyek száma (2264)
2%-kal mérséklődött. A hivatal 3597 ügyet
zárt le, és 2755 nemzeti védjegyet lajstromozott 2015-ben. A nemzeti védjegy lajstromozására irányuló eljárás nettó átfutási ideje 7
hét volt; amennyiben ehhez a kutatási jelentés
kiküldésétől számított egy hónapos és a felszólalási időszak három hónapos időtartamát is
hozzászámítjuk, a bruttó átfutási idő 27,7 hét,
ami lényegében az előző évi szinten maradást
jelenti. A nemzetközi védjegybejelentések elbírálásának kedvező átfutási idejét fenntartotta a
hivatal, azok elbírálási ideje 20,2 hét volt.
In the field of utility model official activitiy, on
the basis of applications meeting the formal
requirements, utility model protection could
be granted in 1.5 months from the date of payment. In 2015, 155 utility model granting procedures were concluded, protection was granted
in 92 cases. Processing of the backlog, accumulated as a result of the reduction of professional
capacities by one-fourth during the year, began
in line with a special action plan, and the pendency time started to shorten.
In the field of designs the average duration of the
granting procedure decreased from the previous
year's 35 weeks to 33.7 weeks. The number of cases concluded was similar to that of the previous
year: 268 applications were concluded, which
affected 988 designs. Protection was granted for
734 designs included in 199 applications.
In the field of trade marks, the caseload pending at the end of the year could be further diminished, thus, the number of pending cases
(2 264) decreased by 2%. The Office concluded
3 597 cases and registered 2 755 national trade
marks in 2015. The net duration of the granting procedure relating to national trade marks

Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy
védjegybejelentésük gyorsított, illetve különleges gyorsított eljárás keretében történő elbírálását kérjék. Tekintettel arra, hogy a kedvező
hivatali hatósági ügyintézés folytán az általános szabályok szerint lefolytatott védjegyeljárások átfutási ideje a gyorsított eljárással
összemérhető szintre csökkent, a gyorsított
eljárások iránti érdeklődés visszaesett. A különleges gyorsított eljárás vonzerejét változatlanul a rendkívül rövid, 1,5 hónapos átfutási
idő adja. 2015 folyamán 56 ilyen eljárás iránti
kérelem érkezett a hivatalba.

was 7 weeks; if we add the one month period
from the date of sending the search report and
the three months period of opposition, the gross
processing time was 27.7 weeks, which means
the maintenance of the previous year’s level.
The favourable processing time of international
trade mark applications was maintained at 20.2
weeks by HIPO.
Users have the opportunity to request the
processing of their trade mark applications in
an accelerated or particularly accelerated manner. With regard to the fact that, as a result of
the favourable official administration, the pendency time of the trade mark registration procedure in line with the general rules reduced to
that of the accelerated procedure, interest in the
accelerated procedures flagged. The unchanging
popularity of the particularly accelerated procedure is retained by the extraordinarily short,
1.5 month-long processing time. In 2015, 56 applications for such procedure were received by
the Office.

In 2015 the total number
of official measures taken
in all the cases surpassed
108 000. 60% of the case
types related to measures
regarding trade marks,
30% of them regarded patents, including more than
16% of European patents.
The Office fulfils the tasks
related to keeping the register of, among others,
22 000 valid patents, more
than 55 000 national trade
marks, 4 000 designs and
900 utility models. The
Office took more than
34 000 measures concerning the registers, out
of which 14 000 related to
trade mark cases, 13 000
to European patent cases,
and 4 400 to patent cases.
The number of measures
concerning the changes of
data entered in the registers surpassed 5 300; out
of this 1 676 related to
succession in title, 1 261
to changes in name or address and 1 865 to representation.
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Hatósági eljárások adatai (2015)
Official granting procedures
Nemzeti úton benyújtott szabadalmak megadására irányuló eljárások /
Procedures for granting national patents
Nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések
Befejezett nemzeti szabadalmi ügyek
Megadott nemzeti szabadalmak
Folyamatban levő nemzeti szabadalmi ügyek

633
1192
365
1760

Patent applications filed following the national route
Concluded national patent cases
Granted national patents
Pending national patent cases

Európai szabadalmak hatályosítására irányuló eljárások / Validation procedures of European patents
Európai szabadalmak hatályosítása iránti kérelmek
Befejezett európai szabadalmi ügyek
Hatályosított európai szabadalmak
Folyamatban levő európai szabadalmi ügyek

3582
3449
3444
1597

Requests for validation of European patents
Concluded European patent cases
Validated European patents
Pending European patent cases

Nemzeti úton benyújtott szabadalmak megadása és európai szabadalmak hatályosítása /
Granting national patents and validation of European patents
Szabadalmi bejelentések és hatályosítási kérelmek
Befejezett szabadalmi ügyek
Megadott és hatályosított szabadalmak
Folyamatban levő szabadalmi ügyek

4215
4641
3809
3357

Patent applications and requests for validation
Concluded patent cases
Granted and validated patents
Pending patent cases

Használati minták megadására irányuló eljárások / Procedures for granting utility models
Használatiminta-oltalmi bejelentések
Használatiminta-oltalmi befejezések
Használatiminta-oltalmi megadások
Folyamatban levő használatiminta-oltalmi ügyek

249
155
92
308

Utility model applications
Concluded utility model cases
Granted utility models
Pending utility model cases

Formatervezési minták lajstromozására irányuló eljárások / Procedures for granting designs
Formatervezésiminta-oltalmi bejelentések
Formatervezésiminta-oltalmi befejezések
Formatervezésiminta-oltalmi megadások
Folyamatban levő formatervezésiminta-oltalmi ügyek

186
268
199
95

Design applications
Concluded design cases
Granted designs
Pending design cases

Nemzeti védjegyek lajstromozására irányuló eljárások / Procedures for granting national trade marks
Nemzeti védjegybejelentések
Védjegybefejezések
Védjegylajstromozások
Folyamatban levő védjegyügyek

3491
3597
2755
2264

National trade mark applications
Concluded trade mark cases
Trade mark registrations
Pending trade mark cases
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Jogszabályok
előkészítése
Preparation
of draft legislation

30

2015 éves minion.indd 30

2016.04.11. 13:36:39

Fontos hivatali feladat a szellemi tulajdonra vonatkozó
jogszabályok megalkotásának vagy módosításának az előkészítése.

2.

Az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetek széles körének
bevonása mellett a hivatal kidolgozta a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő
online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv átültetési javaslatát. 2014. december 23. és
2015. január 30. között történt az irányelv átültetési koncepciójának
előzetes egyeztetése, 2015. július 10. és augusztus 15. között pedig a
részletes átültetési koncepciót véleményezhették a szakmai szervezetek. A társadalmi konzultáció eredményének figyelembevételével elkészült a közös jogkezelésről szóló külön törvényre és a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény módosítására vonatkozó kormány-előterjesztés tervezete, amelyről az egyeztetések 2016 elején megkezdődtek.
Az SZTNH következetes európai integrációs elkötelezettséggel és
nemzeti felelősséggel gondozta az egységes hatályú európai szaba
dalom bevezetésének és az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) lét
rehozásának a dossziéját. E munka keretében még 2014 októberében
elkészítette az ESZB-megállapodás ratifikációjának és az új európai
szabadalmi rendszer magyarországi bevezetésének az előkészítéséről, valamint a ratifikációhoz szükséges további lépések menetrendjéről szóló jelentést, és megküldte azt az igazságügyi miniszternek.
A megújuló európai szabadalmi jogi környezet a hazai szabályozás
felülvizsgálatát és módosítását is szükségessé teszi. Az ezt megvalósító kodifikációs munkálatoknak a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása az egyik legnagyobb
horderejű, terjedelmű és komplexitású része. Erre tekintettel e mó-

It is an important official task to prepare the drafts or amendments
of legislation related to intellectual property.
Preceded by extensive consultations with the professional and ad
vocacy organisations concerned, HIPO prepared the draft transposition of Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the
Council of 26 February 2014 on collective management of copyright
and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical
works for online use in the internal market. Between 23 December
2014 and 30 January 2015, the concept of the Directive’s transpos
ition into national law was preliminarily discussed with the profes
sional organisations, between 10 July and 15 August 2015, they could
give their opinion on the detailed concept for transposition. Taking
into account the results of the public consultation, HIPO prepared
the draft of the government bill on collective rights management and
the amendment of Act LXXVI of 1999 on Copyright, the discussions
therupon started in early 2016.
With consistent commitment to the European integration and with
national responsibility, HIPO administered the dossier on the intro
duction of the European patent with unitary effect and the establish
ment of the Unified Patent Court (UPC). In the course of the work,
already in October 2014 it presented a report on the preparation of the
ratification of the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement) and the introduction of the new European patent system in Hungary as well as the roadmap of further measures to be taken necessary
for the ratification, and sent it to the Minister of Justice. The renewing
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dosítás tárgyában az SZTNH 2015 januárjában
kidolgozta az első szakértői tervezetet, továbbá
2015 februárjában elkészítette az igazságügyi
tárgyú törvények szükségesnek mutatkozó módosításaira vonatkozó első tervezetet is. Emellett elkészült az ESZB-megállapodás magyar
nyelvű szövegének a lektorált változata is.
Kiemelten fontos feladat volt az európai védjegyjog reformjával kapcsolatos jogalkotási javaslat feszített ütemben folyó tárgyalása során a
tárgyalási álláspontok elkészítése és egyeztetése.
Az európai uniós védjegyrendszer megrefor
málására irányuló jogalkotási folyamat lezárásaként az Európai Parlament 2015. december
15-én jóváhagyta a közösségi védjegyről szóló
207/2009/EK tanácsi rendelet (védjegy rendelet)
és a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2008/95/EK irányelv (védjegy irányelv) átdolgozott, illetve módosított
szövegét. Az elfogadott szövegeknek az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésére
2015 decemberében került sor. Az irányelvben
foglaltakat a tagállamok 2019. január 14-ig, illetve egyes rendelkezések tekintetében 2023. január 14-ig kötelesek átültetni nemzeti jogukba.
A rendelet módosított szövege 2016. március 23án, egyes rendelkezései tekintetében pedig 2017.
október 1-jén lép hatályba.
European patent environment also necessitates
the revision and amendment of the Hungarian
legislation. One of the most complex and larg
est parts in effect and volume of this codification work is the amendment of Act XXXIII of
1995 on the Protection of Inventions by Patents.
In this respect, HIPO prepared the first expert
draft amendment in January 2015, and it also
prepared the first draft for the necessary amendments of the laws with subject-matter of jurisdiction in February 2015. In addition, the first peerreviewed version of the Hungarian language text
of the UPC Agreement was also drafted.
During the fast paced negotiations on the legis
lative proposal related to the reform of the
European trade mark law, it was a task of outstanding importance to prepare and discuss
the positions of the Hungarian delegation. As
closure of the legislative process for the reform
of the European Union’s trade mark system,
on 15 December 2015 the European Parliament adopted the revised and amended texts
of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26
February 2009 on the Community trade mark
(Trade Mark Regulation) and Directive 2008/95/
EC of the European Parliament and of the Coun-

Az Európai Bizottság által 2015. december 9-én
közzétett, az online tartalmak belső piacon belüli, határokon átnyúló hordozhatóságának
biztosításáról szóló rendeletjavaslat, továbbá a
korszerű, európaibb szerzői jogi keret felé elnevezésű közlemény vonatkozásában a hivatal az
IM-mel együttműködésben nyilvános konzul
tációt kezdeményezett.
A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XCVIII.
törvény tervezetének előkészítésében aktívan
részt vett a hivatal; ez a védjegyek és a földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
egyes rendelkezéseinek módosítását tartalmazza a szőlészeti és borászati termékek, valamint
az ízesített borászati termékek vonatkozásában.
A törvényt a Magyar Közlönyben hirdették ki,
és 2015. augusztus 1-jén lépett hatályba.
A látáskárosultak és az olvasási képességükben korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítésére irányuló
Marrakesh-i Szerződés uniós szintű aláírása
kapcsán komoly hatásköri vita bontakozott ki
az Európai Bizottság és a tagállamok jelentős
többsége között arra való tekintettel, hogy az
Európai Bizottság a szerződést kizárólagos uniós hatáskörben kívánja ratifikálni. Magyarorcil of 22 October 2008 to approximate the laws
of the Member States relating to trade marks
(Trade Mark Directive). The adopted texts were
published in the Official Gazette of the European Union in December 2015. The provisions
of the Directive shall be transposed into the national laws of the Member States by 14 January
2019, or certain of them by 14 January 2023. The
amended text of the Regulation shall enter into
force on 23 March 2016, in respect of certain
provisions thereof on 1 October 2017.
HIPO in cooperation with the Ministry of Justice initiated a public consultation on the Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council on ensuring the cross-border
portability of online content services in the internal market and the communication, entitled
“Towards a modern, more European copyright
framework: Commission takes first steps and sets
out its vision to make it happen” published by the
European Commission on 9 December 2015.
HIPO took an active part in drafting Act XCVIII
of 2015 on the Amendment of Certain Acts Related to Vine and Wine Production; this contains the
amendment of certain provisions with respect to
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szág egyike volt azon tagállamoknak, amelyek
részvételével blokkoló kisebbség alakult ki a
tanácsi munkacsoport szintjén folyó hatásköri
vitában. A hazai álláspont kidolgozásában és
képviseletében aktívan részt vett az SZTNH. A
hatásköri kérdéssel összefüggésben – amellyel
kapcsolatban az eljárás jelenleg is folyamatban
van – az Európai Bizottság kikérte az Európai
Unió Bíróságának a véleményét. Az eljárásba
Magyarország beavatkozott, az írásbeli észrevételek kidolgozására az SZTNH közreműködésével került sor.
Nyilvános konzultációt hirdetett a hivatal 2015
novemberében a használati minták oltalmáról
szóló törvényi szabályozás felülvizsgálata tárgyában. A konzultáció célja a használatimintaoltalmi rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek a feltérképezése és az ügyfelek igényeinek
megfelelő finomhangolása a belföldi oltalomszerzés esélyeinek javítása érdekében.

Jedlik-terv
A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia, a Jedlik-terv négy fő pillérbe ren
dezte a 2013–2016 közötti középtávú célkitűzéseket: A) iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság
vine and wine products as well as aromatised
wine products of Act XI of 1997 on the Protection
of Trade Marks and Geographical Indications. The
act was published in the Hungarian Official Gazette; and it entered into force on 1 August 2015.
Serious legal dispute on competence arose between the European Commission and the majority of the Member States related to the signing on
Union level of the Marrakesh Treaty to Facilitate
Access to Published Works for Persons Who Are
Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled. The European Commission claimed the
EU’s exclusive competence to ratify the Treaty.
Hungary was one of those Member States that
formed a blocking minority in the competency
dispute in the Council working group. HIPO took
an active part in formulating and representing the
Hungarian position. With respect to the issue of
competence, the European Commission asked the
European Court of Justice for a legal opinion; the
related proceeding is still ongoing. Hungary intervened in the proceedings; written comments were
prepared with the contribution of HIPO.
In November 2015 HIPO announced a public
consultation on the revision of the legislation

felemelkedéséért; B) szerzői joggal a kreatív
iparágak és a kultúra fellendítéséért; C) a nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák
szolgálata a szellemi tulajdon eszköztárával; D)
a szellemi tulajdoni intézményi teljesítőképesség fokozása. A stratégia e négy pillér mentén
több mint negyven cselekvési irányt jelölt meg,
és százat is meghaladó számú intézkedést írt
elő, amelyek végrehajtásán az SZTNH a szakmai szervezetek bevonásával folyamatosan dolgozott.
Az 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozat feladatként jelölte meg, hogy az igazságügyi miniszter
az SZTNH elnöke útján készítsen közbenső ér
tékelést a Jedlik-terv időarányos megvalósítá
sáról; a jelentést a Kormány 2016. január 20-i
ülésén jóváhagyta.

SZAKértőI TESTÜLETEK
Iparjogvédelmi Szakértői Testület
Az Iparjogvédelmi Szakértői Testülettől
(ISZT) iparjogvédelmi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben kérhetnek szakvéleményt a bíróságok és más hatóságok. A testület
felkérésre peren kívül is adhat szakvéleményt
iparjogvédelmi kérdésekben.
on utility model protection. The purpose of
the consultation was to map the opportunities
for further development and fine tuning of the
utility model protection system according to
the needs of the users in order to enhance the
chances of obtaining protection in Hungary.

JEDLIK PLAN
The national strategy for the protection of intellectual property, the Jedlik Plan for the period
2013–2016 arranged the middle-term objectives
to be realized in the field of intellectual property into the following four main pillars: A)
With industrial property for the rise of national
economy; B) With copyright for the boom of the
creative industries and culture; C) Serving the
nation policy and certain governmental policies
with the tools of intellectual property; D) Enhancing the intellectual property institutional
performance. The strategy, in line with these
four strategic pillars, defined more than forty
action lines and more than hundred measures
to take, which HIPO continuously worked on
implementing with the inclusion of professional organisations.
33
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Közreműködés más állami
testületek munkájában: A
hivatal a korábbi évekhez
hasonlóan ellátta a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvényből fakadó
feladatokat. A Hungarikum
Bizottság tagja Dr. Ficsor
Mihály, jogi elnökhelyettes.
A hivatal négy taggal képviselteti magát a Hungarikum
Védjegy és Jogvédelmi
Szakbizottságban, amelynek elnöke Dr. Csiky Péter,
a Védjegy és Mintaoltalmi
Főosztály vezetője.
Az SZTNH részt vett a Ma
gyar Eredetvédelmi Tanács
(MET) munkájában is. A tanács 2015. évi ülésein megtárgyalták egyebek mellett
a békési szilvapálinka műszaki dokumentációjával, a
„Makói zöldség”, a „Makói
petrezselyemgyökér” és a
„Pannonhalmi törkölypálinka” termékleírásával kap
csolatos kérdéseket.

A testülethez 2015-ben tizenöt megkeresés,
illetve megbízás érkezett. Hét ügyben gazdasági társaságok, nyolc esetben a bíróságok és
a nyomozóhatóságok keresték meg a szakértői
testületet.
Az ISZT a jogalkalmazói gyakorlat alakulását jelentős mértékben befolyásoló szakértői véleményeket az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2015. augusztusi számában
anonimizált módon hozta nyilvánosságra.
Ezek a szakértői vélemények a használatiminta-oltalom, valamint a védjegyoltalom kérdéskörét érintették.
Szerzői Jogi Szakértő Testület
A Szerzői Jogi Szakértő Testület (SZJSZT) szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóság megkeresésére, továbbá a felhasználási jog gyakorlásával
kapcsolatos kérdésekben peren kívüli megbízás
alapján ad szakvéleményt.

Government Decision 1666/2013. (IX. 23.) specified as task that the Minister of Justice, by way
of the President of HIPO, prepare an interme
diate stage assessment of the pro-rata imple
mentation of the Jedlik Plan; the assessment
was approved by the Government at its meet
ing on 20 January 2016.

Az igazságügyért felelős miniszter − a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben − 2015.
július 20-án nevezte ki ötéves időszakra az új,
191 fős testület tagjait, az elnökség tagjait, va
lamint megújította Dr. Győri Erzsébet elnöki
kinevezését. A tagok névsora a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben került közzétételre.
Összesen 41 szakvéleményadásra irányuló fel
kérés, kirendelés, illetve árajánlat-kérés érkezett
a testülethez. 21 ügyben bíróságok (járásbíróságok, törvényszékek), 3 ügyben nyomozóhatóságok
kirendelése alapján, 8 ügyben megbízás alapján
(ügyvédi irodák, helyi önkormányzatok, magánszemélyek és gazdasági társaságok) készültek
szakértői vélemények. A szerzői és kapcsolódó
jogok széles körét átfogó szakvélemények leggyakrabban a vizuális művekkel, az építészeti és
számítógépi programalkotással foglalkoztak, valamint az összetettebb, több műfajt is érintő kérdésekre irányultak. Az Iparjogvédelmi és Szerzői
Jogi Szemlében 13 szakvélemény jelent meg.

trial Property and Copyright Review. These expert opinions related to utility model and trade
mark protection.

Expert bodies

Body of Experts on Copyright
The Body of Experts on Copyright gives expert
opinions on issues arising in copyright legal disputes to courts of justice and other authorities,
or on request out of court those on the practice of
the right of use.

Body of Experts on Industrial Property
Courts and other authorities may request the
opinion of the Body of Experts on Industrial
Property on issues arising in industrial property legal disputes. The Body may also give expert opinion on industrial property issues on
request out of court.

The Minister responsible for justice affairs − with
the consent of the Minister responsible for culture − appointed for a five-year term the new,
191-member-strong body, the members of the
board and renewed the presidency of Dr. Erzsé
bet Győri. The list of members was published in
the Gazette of Patents and Trademarks.

The Body of Experts received fifteen requests or
assignments in 2015. In seven cases companies,
in eight cases courts and investigating authorities turned to the Body of Experts.

The Body of Experts received a total of 41 re
quests and orders for giving expert opinions
or requests for quotation. In 21 cases expert
opinions were given upon the order of courts
(county court, courts of justice), in 3 cases investigating authorities, in 8 cases on assignment
(law firms, local authorities, private persons and
companies). The documents relating to a wide

The Body of Experts published its expert opinions having considerable influence on legal
practice in the August 2014 issue of the Indus34
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
(SZTNT) a hivatal elnökének szakmai tanácsadó és véleményező testülete. A tanács három
évre és személyre szólóan kinevezett tagjai az
iparjogvédelmi, szerzői jogi és a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tudományterületeken kimagasló szakértelemmel rendelkező személyek.
A testület tagjai a szellemi tulajdon védelmével
kapcsolatos személyes és testületi tanácsaik
kal, véleményükkel támogatják az elnököt
feladatai ellátásában. A tanácsadó testület tagságának és feladatkörének megújítására 2016
folyamán kerül sor.
Első alkalommal készült az iparjogvédelemintenzív ágazatok magyarországi gazdasági

spectrum of copyright and related rights most
often responded to questions regarding visual
works, architectural and computer programs,
as well as more complex questions covering several fields. 13 expert opinions were published in
the Industrial Property and Copyright Review.
National Intellectual Property Council
The National Intellectual Property Council is an
advisory and opinion-giving body of the President
of HIPO. The members of the council personally
appointed for a three-year term are persons having outstanding expertise in the fields of industrial property, copyright and areas related to intellectual property. The members of the body sup
port the President in performing his tasks with
their personal and corporate (as a body) advice
and opinions on intellectual property protection.
The membership and tasks of the advisory body
will be renewed in 2016.

súlyát számszerűsítő felmérés. A nemzetközileg elismert módszertan szerint, a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködésben
született eredmények alapján ezek az ágazatok
meghatározó szerepet töltenek be Magyarország gazdasági teljesítményében. A 2013.
évi adatok szerint a nemzetgazdaság 615 gazdasági szakágazata közül 177, azaz a vizsgált
ágazatok 29%-a iparjogvédelem-intenzívnek
mutatkozott, ahol az iparjogvédelmi eszközök
használata átlag feletti. Az iparjogvédelem-intenzív ágazatok hazai GDP-ből való részesedé
se 22% volt, 5659 milliárd Ft-tal gyarapították
a nemzetgazdaság teljesítményét. Az ezeken a
területeken alkalmazásban állók a foglalkoz
tatottak közel 20%-át képviselték, azaz 630
ezer főnek adtak munkát.

It was for the first time that a survey was conducted on the quantification of the economic
contribution of industrial property intensive
industries in Hungary. The results gained,
according to an internationally recognised
method, in co-operation with the Hungarian Central Statistical Office, show that these
industries play a decisive role in the economic
performance of Hungary. According to the
data of 2013, 177 out of the 615 industries of
the national economy, that is, 29% of the in
dustries under review were industrial prop
erty intensive, where the use of industrial
property tools was above average. The share of
industrial property intensive industries in the
GDP of Hungary was 22%; they increased the
performance of the national economy by HUF
5 659 billion. These fields gave work to 630
thousand people, who represented almost 20%
of all those in employment.

Participation in the work of
other state organs: Similarly
to the previous years, HIPO
fulfilled the tasks deriving
from Act XXX of 2012 on the
Hungarian National Values
and Hungarikums. Dr. Mi
hály Ficsor, Vice-President
for Legal Affairs, is member
of the Hungarikum Com
mittee. HIPO is represented
in the Hungarikum Trade
Mark and Legal Protection
Professional Committee
by four members, which is
chaired by Dr. Péter Csiky,
the Head of the Trade Mark,
Model and Design Department.
HIPO also took part in the
work of the Hungarian
Council of Origin Protec
tion. At the meetings of
the Council in 2015, among
others, the following issues were discussed: the
technical documentation
of the békési szilvapálinka
(pear brandy of Békés),
the product descriptions
of “Makói zöldség” (vege
table of Makó), “Makói
petrezselyemgyökér (turnip
of Makó) and the “Pannonhalmi törkölypálinka”
(pomace brandy from Pannonhalma).

35
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K+F-minősítési
hatáskör
R&D Activity
qualification

36

2015 éves minion.indd 36

2016.04.11. 13:38:39

Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésére vonatkozó feladato
kat is ellát a hivatal 2012. február 1-jétől. Ez a hatáskör egyrészről
a vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhe
tő előzetes minősítést jelenti, másrészről az SZTNH − a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV), más hatóságok és bíróságok, valamint
harmadik személyek – megkeresésére szakértőként közreműködik
olyan szakkérdések eldöntésében, amelyek egyes tevékenységek ku
tatás-fejlesztésként történő minősítését érintik.

3.

A K+F-minősítési kérelmek és szakértői megkeresések lehetnek
műszaki tartalmú (a műszaki tudományok, a természettudományok és a mezőgazdasági tudományok körébe eső tevékenységet érintő) ügyek, amelyek érdemi elbírálása a hivatali szabadalmi elbírálók feladata. A nem műszaki jellegű (döntően a HR, a
vállalatirányítás, a marketing területére vonatkozó, illetve informatikai) ügyek megítéléséhez az SZTNH külső szakértőket vesz
igénybe.
A K+F-minősítés területén a hivatali ügyteher túlnyomó többségét
továbbra is a NAV számára az adóellenőrzésekhez kapcsolódó utó
lagos szakértői vélemények készítése jelentette, de ezen ügyek száma és aránya az előző évekhez képest jelentősen csökkent. A teljes
ügyszám 67%-a érkezett 2015-ben a NAV-tól, 25%-ra emelkedett az
előminősítési kérelmek aránya és 8% volt az egyéb szakértői megkeresések aránya.
Önkéntes előzetes minősítési kérelmet elsősorban a K+F-pályá
zatokhoz és az adókedvezmények érvényesítése érdekében nyúj
tottak be az ügyfelek, meghatározóan kis- és középvállalkozások.
HIPO has also performed tasks related to the qualification of R&D
activities since 1 February 2012. This task means, on the one hand,
preliminary qualification, which can be initiated optionally and
on a voluntary basis by enterprises, and, on the other hand, giving
expert opinions on professional questions affecting the qualifica
tion of certain activities as R&D upon the requests received from
the National Tax and Customs Administration (NTCA), other au
thorities and courts as well as third parties.
Requests for R&D qualification or expert opinion can relate to technical cases (related to activities in the fields of technical sciences,
natural sciences and agrarian sciences), where decision making on
the merits of the cases is the duty of the Office’s patent examiners.
Requests relating to non-technical (mainly HR, business management, marketing and IT-related) cases are decided upon with the assistance of external experts.
In the field of R&D qualification, the major part of the Office’s
caseload continued to be made up of the preparation of ex-post ex
pert opinions for NTCA related to tax controls, but the number and
ratio of these cases considerably decreased compared to the previous
years. 67% of the total caseload was received from NTCA, the ratio
of requests for preliminary qualification increased to 25% and 8%
was the ratio of other requests for expert opinion.
Preliminary qualification requests on a voluntary basis were filed by
customers primarily beside R&D applications and by reason of bene
37
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Beérkezett
K+F-minősítési
ügyek száma
(2015)
Number of R&D
qualification
cases received

Lezárt
K+F-minősítési
ügyek száma
(2015)
Number of completed
R&D qualification cases
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Összesen 161 ilyen kérelem érkezett, ami háromszor több az előző évinél, és ezek döntő
többsége műszaki jellegű volt. A 2015 augusztusában meghirdetett GINOP-2.1.1-15 („Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című)
pályázat elbírálása során a támogató automatikusan elfogadja a pályázó K+F-projektjének
K+F-szempontú besorolását, amennyiben rendelkezik az SZTNH minősítési határozatával.
Ezzel függhet össze, hogy 2015 utolsó két hónapjában jelentősen megnövekedett az előzetes
minősítési kérelmek száma. Az elbírált előminősítési ügyek több mint háromnegyedére vo
natkozóan a hivatal a K+F-tartalmat megerő
sítő határozatot adott ki.
A NAV-tól 437 megkeresés érkezett a hivatalhoz, ami 52%-os csökkenést jelentett az előző
évhez képest. A szakértői munka túlnyomó
többsége az innovációsjárulék-kedvezmény
igénybevételéhez kötődött, amely kedvezmény
2011 végével megszűnt. Az adóhatósági megkeresések terén a tudományterületek tekintetében
nőtt a műszaki terület aránya: az ügyteher 83%át ezek tették ki. Az adóigazgatóságok közül a
Kiemelt Adózók Adóigazgatóságától érkezett
a legtöbb megkeresés, az összes 34%-át innen
kapta a hivatal 2015-ben is.
fitting from tax and contribution allowances,
mainly by small and medium-sized enterprises.
A total of 161 such requests were received, which
is three times more than those of the previous
year, and the decisive majority of them were of
technical character. In the course of the decisionmaking on the applications received upon the
GINOP-2.1.1-15 call for applications of August
2015 (“Supporting the R&D&I activities of enterprises”) the supporter automatically accepted the
R&D character of the applicant’s R&D project, if
they held HIPO’s decision confirming the R&D
content. This can explain the fact that in the last
two months of 2015 the number of requests for
preliminary qualification grew considerably. In
more than three-quarters of the preliminary
qualification cases decided on, HIPO issued a
decision confirming the R&D content.
HIPO received 437 requests for expert opinion
from NTCA, which is a 52% decrease compared
to the previous year. Delivering expert opinion
was almost exclusively related to allowances
that can be deducted from the innovation con
tribution, which allowance ceased to exist at the
end of 2011. Among the requests from NTCA,
there was a shift towards the technical field: 83%
of the caseload related to this field. From the tax
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A 2015-ben lezárt 685 NAV-ügy közül K+Ftevékenységként volt elismerhető a vizsgált
ügyek 42%-a, ami 3%-os emelkedést jelent.
A kiadott szakvélemények közül a műszaki
projektek 45%-ában igazolta a hivatal a K+Ftartalmat, míg a nem műszaki projektek esetében az ügyeknek csak 26%-a felelt meg a
K+F-tevékenység jogszabályi követelményeinek.
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a hivatal
más hatóságok, bíróságok és harmadik sze
mélyek általi megkeresés alapján is szakértői
véleményt adjon a megjelölt tevékenységek
K+F-minősítéséről. A szakértői közreműködést igénylő ügyfelek kétharmada vállalkozás,
22%-a bíróság volt. Összesen 52 ilyen megke
resés érkezett, ami 90%-ban műszaki ügyek
vizsgálatát igényelte. A lezárt ügyek 56%-a vonatkozásában született K+F-tartalmat megerősítő bírálat.
Az ISO 9001:2008 minőségirányítási szab
vány szerint az integrált irányítási rendszer
hatálya kiterjed a K+F-minősítés keretében
nyújtott tevékenységekre is, ami biztosítékot
nyújt e feladat ellátásának állandóan magas
színvonalára.
administrations the majority of requests were
received from the Large Taxpayers Directorate:
34% were received from here also in 2015.
42% of the 685 concluded cases received from
NTCA were qualified as R&D activities, which
means a 3% rise. Out of the delivered expert
opinions, HIPO confirmed the R&D content in
45% of the technical projects, while in the case of
the non-technical projects only 26% of the cases
fulfilled the legal requirements of R&D activity.
Legislation entitles HIPO to deliver expert
opinions on the R&D qualification of certain
activities, upon request of other authorities,
courts or third parties. Two-thirds of the customers demanding expert opinion were enterprises; 22% were courts. A total of 52 such re
quests were received, which demanded the examination of technical cases in 90%. A decision
confirming R&D activity was issued in 56% of
the concluded cases.
Under ISO 9001:2008 quality management stand
ards, the scope of the integrated management system extends also to the activities offered in the
frameworks of R&D qualification, which guarantees the permanent high quality of this activity.
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Szerzői jogi Közös
jogkezelő szervezetek
felügyelete
Supervision of Copyright
collecting societies
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A közös jogkezelő szervezetek felügyeletével és nyilvántartásával
kapcsolatos feladatok ellátása 2011. január 1-jétől tartozik a hivatal
hatáskörébe. Ennek keretében gondoskodik a közös jogkezelő szervezetek online nyilvántartásának (http://kjk.sztnh.gov.hu) vezetéséről,
a nyilvántartási adatok frissítéséről, valamint a szervezetek által közzétételre megküldött dokumentumok feltöltéséről.

4.

A közös jogkezelés felügyeletének körében a hatósági ellenőrzés
szabályai szerint évente egyszer kötelező rendes felügyeleti eljárást indítani. A 2014-ban indult kilenc, éves általános felügyeleti
eljárás közül hét közös jogkezelő esetében a jogszabályoknak megfelelő működés helyreállítása érdekében intézkedés megtételére
volt szükség, amelyek határideje 2015. június 30. volt. A 2015. évi
éves felügyeleti eljárás során a hivatal az előző évi felügyeleti eljárásban tett felhívások teljesítésének ellenőrzése mellett vizsgálta a
közös jogkezelő szervezetek jelenlegi működését is, valamint azt,
hogy a nyilvántartásba vétel feltételei a vizsgált időszak alatt folyamatosan megvalósultak-e. A kilenc, éves felügyeleti eljárás közül
hat esetben a hivatal nem tárt fel intézkedést igénylő problémát,
három jogkezelő esetében azonban a szerzői jogi jogszabályoknak megfelelő működés helyreállítása érdekében intézkedés meg
tételére volt szükség.
A hivatal felügyeleti felhívásainak eredményeként a közös jogkezelő szervezetek által 2015-ben meghozott intézkedések száma 10 volt. Ezek többek között egyes szabályzati rendelkezések
módosítására (MASZRE, MISZJE), a szerzői jogi törvény által
szabályozottan, kötelezően nyilvánosságra hozandó dokumentumoknak a közös jogkezelő honlapjára való feltöltésére (Filmjus,
The tasks related to the supervision and registration of copyright
collecting societies has belonged to the competence of HIPO since 1
January 2011. In this respect, HIPO keeps an online register of the
collecting societies (http://kjk.sztnh.gov.hu), updates the registration
data and uploads the documents sent by the societies for publication.
Within the scope of the supervision exercised over the collecting
societies, in line with the legislation on official control, HIPO shall
initiate ex officio supervision proceedings once a year. Out of the
nine, annual general supervision proceedings started in 2014, in the
case of seven collecting societies it was necessary to take measures in
order to restore operation in compliance with the legal provisions,
the deadline thereof was 30 June 2015. In the course of the ex officio
supervision proceedings of 2015 HIPO also examined, besides the
compliance with the appeals made in the supervision proceedings of
the previous year, the current operation of the collecting societies. It
also examined if the requirements of registration were continuously
fulfilled during the period under review. Out of the nine, ex officio
supervision proceedings, in six cases HIPO did not detect any problems requiring the taking of measures, in the case of three collect
ing societies, however, it was necessary to take measures in order to
restore operation in compliance with copyright legislation.
As a result of HIPO’s appeals of supervision, the number of measures taken by the collecting societies in 2015 was 10. These aimed at,
inter alia, the modification of certain provisions of the regulations
(MASZRE, MISZJE); uploading the documents to be published on the
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Hungart, MISZJE, MASZRE, Repropress),
az éves beszámoló szerzői jogi törvénynek
történő megfeleltetésére (MISZJE, MASZRE),
illetve a felügyeletidíj-hátralék megfizetésére
(MASZRE) irányultak.
A közös jogkezelő szervezeteknek 2015. május 31-ig kellett megküldeniük első alkalommal a 2014-ben egységesített beszámolási és
számvitelibeszámoló-készítési
gyakorlatnak
megfelelő, új felügyeleti beszámolójukat. Az
első tapasztalatok rámutattak arra, hogy a ki
töltött sablonok nagyban növelik a közös jog
kezelő szervezetek működésével kapcsolatos
transzparenciát.
A díjszabás-jóváhagyási eljárás keretében a
2015. szeptember 1-jei határidőig öt közös jog

A következő kilenc közös jogkezelő egyesület szerepelt a bárki számára
elérhető, közhiteles nyilvántartásban 2015-ben:
In 2015 the following
nine collecting societies were recorded in
the certified register accessible for anyone
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület,
ARTISJUS Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights,
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI),
Bureau for the Protection of Performers’ Rights (EJI),
FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete,
FILMJUS Hungarian Society for the Protection of Audio-visual Authors’
and Producers’ Rights,
HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület,
HUNGART Collecting Society of Hungarian Visual Artists,
Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület
(MAHASZ),
Hungarian Record Industry Association (MAHASZ),
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE),
Hungarian Literary Authors’ Collecting Society (MISZJE),
Magyar Reprográfiai Szövetség (RSZ),
Hungarian Alliance of Reprographic Rights (RSZ),
Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete
(MASZRE),
MASZRE for the Reprographic Rights of Professional Non-fiction, Fiction
Authors and Publishers,
Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete
Reprographic Association of Newspaper and Periodical Publishers
(Repropress).

kezelő szervezet és egy egyesület összesen 20
díjszabástervezetet nyújtott be a hivatalhoz. A
véleményezési eljárásban 15 véleményezésre jogosult szervezet vett részt, emellett a hivatal kikérte a kultúráért felelős miniszter, valamint a
kereskedelemért, a turizmusért és vendéglátásért felelős miniszter véleményét is. Az SZTNH
fontosnak tartotta folytatni az elmúlt években
elindult, a zeneművek nyilvános előadását
érintő díjszabások felhasználói szempontokat
is figyelembe vevő átstrukturálását. A közös
jogkezelő szervezetek által a 2016. évre megállapított díjak a 2015. évi díjakhoz képest nem
emelkedtek. A hivatal a benyújtott díjszabásokat, a nyilvántartásba még nem vett egyesület
díjszabásának kivételével, továbbította az igazságügyért felelős miniszternek; közülük egy
jóváhagyását nem javasolta. Az igazságügyért
website of the collecting societies in a regulated
form, in compliance with the Copyright Act
(Filmjus, Hungart, MISZJE, MASZRE,
Repropress); meeting the requirements for annual reporting under the Copyright Act (MISZJE, MASZRE); payment of the supervision fee
arrears (MASZRE).
By 31 May 2015, the collecting societies had to
send for the first time their new annual reports
for supervision to HIPO, in line with the requirements of the uniform reporting and accounting
system for supervision implemented in 2014. The
first experiences pointed out that the forms filled
in considerably increased the transparency of
the operation of collecting societies.
Within the framework of approval procedures
of tariff setting, five collecting societies and an
association submitted altogether twenty tariff
proposals to HIPO by 1 September 2015. Fifteen
organisations entitled to give opinion participated in the opinion procedures, in addition, HIPO
asked for the opinion of the Minister responsible
for culture as well as the Minister responsible for
commerce, tourism and catering. HIPO considered it important to continue, what started in
the previous years, the restructuring of the tar-
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felelős miniszter a felterjesztett és jóváhagyás
ra javasolt díjszabásokat a véleményezési eljá
rásban kialakított végleges formájukban 2015.
december 7-én hagyta jóvá; azok közzétételére
a Hivatalos Értesítőben került sor.

Önkéntes műnyilvántartás
A szerzői jogi törvény hatálya alá tartozó művek
és teljesítmények önkéntes műnyilvántartásba
vetethetőek a hivatalnál a szerző, illetve a szerzői
joghoz kapcsolódó jogok jogosultja kérésére. Az
SZTNH a szolgáltatás 2006. évi bevezetése óta
összesen 4544 művet vett önkéntes műnyilván
tartásba. 2015-ben 850 önkéntes műnyilvántar
tásba vétel iránti kérelmet fogadott; a kérelmek
száma az előző évhez képest 19%-kal növeke
dett. A kérelem díja átutalással és készpénzfizetési megbízással is fizethető 2015. január 30-tól,
így elhárult az akadály a szolgáltatás távolról történő igénybevétele elől. A nyilvántartásbavételi

iffs related to the public performance of music
works, taking into consideration the needs of
users. The royalties determined by the collecting societies for 2016 did not increase compared
to those of 2015. With the exception of the tariff
of the association not yet registered as collecting
society, HIPO forwarded the tariffs to the Minister responsible for justice, giving a favourable
opinion on the approval of all of them but one.
The Minister responsible for justice approved
the tariff proposals supported by HIPO in their
final form agreed on in the opinion procedures
on 7 December 2015; they were published in the
Gazette of Official Announcements.

Voluntary register of works
Works and performances falling under the
scope of the Copyright Act may be entered into
the voluntary register of works by HIPO upon
request of the author or the holder of rights
related to copyright. Since the introduction of
the service in 2006, HIPO has entered a total
of 4 544 works into the voluntary register. In
2015, HIPO received 850 requests for entering
works into the voluntary register of works; the
number of requests augmented by 19% com-

kérelmek számának növekedő trendje vélhetően
a hamisítás elleni küzdelem és a tudatosságnövelés erősödésével áll összefüggésben.

A szerzői jogi hatósági
tevékenység
Data of the copyright
official activities

Árva művek felhasználásának
az engedélyezése
2015-ben hat kérelmet terjesztettek elő árva
mű felhasználásának hatósági engedélyezése
iránt, ebből a hivatal mind a hat kérelmet po
zitívan bírálta el. A kérelmek irodalmi művek
könyvként történő kiadására irányultak; ezek
szerzői S. Lengyel Márta, Horváth Márton,
Vladár Gábor, Zachár Gyula és Kállay Kálmán.
Hazánk is részt vett az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU
irányelvhez kapcsolódóan a BPHH által felállított és működtetett árvamű-adatbázis kidolgozásában, továbbá a prototípus tesztelési feladatainak ellátásában.

pared to the previous year. Payment of the fee
for the request may be effected by wire transfer
or cash transfer order since 30 January 2015,
thus, the barrier has been removed to make
use of the service from a distance. The growing trend of requests for entry into the register
is presumably connected with the intensifying
of the fight against counterfeiting and piracy as
well as of awareness raising.

Licensing the use of orphan works
In 2015, six applications were filed for grant
ing licenses for the use of orphan works and
all of them were granted by HIPO. The applications requested the publication of literary works
as books; their authors being: Márta S. Lengyel,
Márton Horváth, Gábor Vladár, Gyula Zachár
and Kálmán Kállay.
Hungary also participated in the preparation of
the Orphan Works Database set up and operated by OHIM related to Directive 2012/28/EU of
the European Parliament and of the Council
of 25 October 2012 on certain permitted uses
of orphan work, as well as in the testing of the
prototype.
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Intenzív nemzetközi
kapcsolatok
Intensive international
relations
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A nemzetközi együttműködést a Szellemi Tulajdon Világszervezete
(World Intellectual Property Organization, WIPO) keretében folyó
nemzetközi szakmai tevékenység, az Európai Szabadalmi Egyezményből (ESZE) és az európai uniós tagságból fakadó tagállami
jogok gyakorlása, kötelezettségek ellátása, valamint a regionális és
bilaterális szellemitulajdon-védelmi együttműködés határozta meg.

5.

AZ EGYSÉGES HATÁLYÚ EURÓPAI SZABADALOM
ÉS AZ EURÓPAI SZABADALMI BÍRÁSKODÁS REFORMJA
Az európai szabadalmi rendszer reformja két egymással összefüggő
területen zajlik: ez egyrészt az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB)
létrejöttét, másrészt egy új, egységes hatályú európai szabadalmi oltalom megteremtését jelenti. 2015-ben tovább folytatódott a 2012 végén elfogadott „szabadalmi csomag” rendeleteinek, valamint a 2013
elején aláírt, az ESZB létrehozására irányuló megállapodás hatálybalépését megelőző feladatoknak a végrehajtása.
Az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsának Albizottsága (Select Committee) 18 eddigi ülésének eredményeképp
elfogadta az egységes hatályú európai szabadalmak adminisztrációjához szükséges és a rendszer finanszírozásához kapcsolódó valamennyi végrehajtási jellegű szabályzatot. A fenntartási díjak mértéke
az ún. „true TOP4” szintben került megállapításra, azaz a díjmérték
a legtöbb európai hatályosítással bíró négy tagállam fenntartásidíjszintjeinek összeadásával keletkezik. Emellett megállapodás jött létre az egységes hatályú európai szabadalmak fenntartásáért fizetendő díjaknak a tagállamok közötti felosztásáról is. A 2015. december
The international cooperation was characterised by the professional
activity performed within the framework of the World Intellectual Property Organization (WIPO), the exercise of Member State’s
rights and fulfilment of obligations arising from the membership of
the European Patent Convention and the European Union, and the
regional and bilateral cooperation on intellectual property.

THE EUROPEAN PATENT WITH UNITARY EFFECT AND the REFORM
OF THE EUROPEAN PATENT LITIGATION
The reform of the European patent system goes on two connected
fields: it means on the one hand the establishment of the Unitary Patent Court (UPC), on the other hand the creation of a new European
patent with unitary effect. The execution of the regulations of the
“patent package”, adopted at the end of 2012, and the tasks preceding the entry into force of the agreement for establishing the UPC,
concluded at the beginning of 2013, continued in 2015.
All implementing rules needed for the administration of European
patents with unitary effect and related to the financing of the system have been adopted by the Select Committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation, as a result of its
18 meetings. The amounts of the maintenance fees have been established on the so-called “true TOP4” level, which means that they are
calculated by summing the amounts of the maintenance fees of the
four member states having the most European validations. In addi45
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15-én elfogadott költségvetési és pénzügyi szabályzat értelmében az egységes hatályú európai
szabadalmak adminisztrációjával járó költségeket – ideértve a fordítási kompenzációs mechanizmus költségeit is – nem a fenntartási díjakból az Európai Szabadalmi Hivatalt (ESZH)
megillető 50%-ból, hanem a tagállamok között
felosztandó 50%-os hányadból kell majd fedezni. Magyarország részesedése az egységes
hatályú európai szabadalmak fenntartási díjainak a megerősített együttműködésben részt
vevő tagállamoknak jutó részéből 1,48% lesz.
Az ESZH ugyanakkor vállalta, hogy a szükséges informatikai fejlesztések egyszeri költségét
(az Együttműködési Alap terhére) maga finanszírozza.
Az albizottság feladatai közé tartozott a nyelvi rendelet végrehajtásával összefüggésben az
egyes privilegizált jogalanyok számára nyitva
álló fordítási kompenzációs mechanizmus részletszabályainak a kidolgozása is, amelynek értelmében − bizonyos plafonig − megtérítik a
szabadalmi bejelentés fordításának a költségeit
azok számára, akik a kedvezményezetti körbe
tartoznak (tehát az EU-ban honos természetes
személyek, kis- és középvállalkozások, közfinanszírozási kutatóhelyek, egyetemek vagy
nonprofit szervezetek), és a bejelentést az EU
tion, an agreement has been concluded on the
distribution of the fees payable for the maintenance of European patents with unitary effect
among the member states. According to the
Budgetary and Financial Rules adopted on 15
December 2015 the costs arising from the administration of the European patents with unitary effect – including a compensation scheme
for translation costs – shall not be paid from
the 50% of the maintenance fees to be received
by the European Patent Office (EPO) but from
the 50% proportion to be distributed among
the member states. Hungary’s share from the
proportion of the maintenance fees of the European patents with unitary effect payable for the
member states participating in the enhanced
cooperation will be 1,48%. At the same time,
EPO declared that it will give financial support
(from the Cooperation Fund) to the necessary
IT developments.
The tasks of the Select Committee included, in
connection with the implementation of the language regime, the elaboration of the detailed rules
of the compensation scheme for translation costs
open for certain privileged entities, under which
the translation costs of the patent application shall

olyan hivatalos nyelvén teszik meg, amelyik az
ESZH-nak nem hivatalos nyelve. Az igényelhető térítés mértékét az albizottság szabadalmanként 500 euróban állapította meg.
Az ESZB-megállapodás aláírását követően a
tagállamok előkészítő bizottságot (Preparatory
Commitee) hoztak létre a hatálybalépést megelőzően elvégzendő feladatok ellátása érdekében. A
bizottság az előkészítő folyamatok lezárásának
céldátumaként 2016 őszét jelölte ki, hogy egy
ideiglenes alkalmazási periódust követően, ami
alatt a szükséges intézményi és kijelölési döntések
megszülethetnek, az ESZB 2017 elején megkezdhesse működését. Magyarország 2015. október
7-én írta alá az Egységes Szabadalmi Bíróságról
szóló megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvet.
Az egységes szabadalmi rendszer első intézményeként Budapesten létrehozott Bíróképző
Központban a 2015. február 23-án tartott ünnepélyes megnyitót követően 2015 februárjában
és áprilisában lezajlott − az Európai Szabadalmi
Akadémia (ESZA) közreműködésével − 19 bírójelölt képzésének első két modulja. A képzés
2015 nyarán és őszén német, angol, francia és
holland bíróságokon teljesíthető szakmai gyakorlattal folytatódott a résztvevők számára. A
be reimbursed – up to a certain limit – for those
who belong to the privileged circle (that is for natural persons with residence in the EU, SMEs, research centres with public financing, universities
or non-profit organisations), and who file the application in an official language of the EU, which
is not an official language of the EPO. The amount
of the reimbursement that can be claimed is set by
the Select Committee at EUR 500.
After the signing of the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement), the member states established the Preparatory Committee to manage the tasks to be done before the
entry into force. The Committee fixed autumn
of 2016 as target date to finish the preparatory
works, so that the UPC – after a temporary period of application, when the necessary decisions on institutions and appointments can be
made – can start its operation at the beginning
of 2017. Hungary signed the Protocol on provisional application of certain provisions of the
UPC Agreement on 7 October 2015.
After the ceremonial opening on 23 February
2015, at the Judge Training Centre in Budapest,
as a first institution of the unitary patent sys-
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hivatal szakmai támogatást nyújtott a budapesti székhelyű Bíróképző Központ felállításához
és a szervezéshez.

VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET
Kimagasló nemzetközi vonatkozású eredmény
a közép-európai regionális nemzetközi szaba
dalmi hatóság, a budapesti székhelyű Viseg
rádi Szabadalmi Intézet (VSZI) megalapítása,
amely a részt vevő visegrádi országok és egyes
szomszédos államok feltalálói és vállalkozásai
számára az eddigieknél előnyösebb feltételekkel
teszi lehetővé a globális szabadalmi rendszerbe
történő bekapcsolódást.
A visegrádi tagországok által felkarolt kezdeményezés még 2013 októberében nyert hivatali
elnöki szintű megerősítést a szándéknyilatkozat
aláírásával. Intenzív előkészítő munkát követően az érintett országok iparjogvédelmi hatóságainak vezetői 2015. február 26-án Pozsonyban
írták alá a VSZI létrehozásáról szóló nemzet
közi szerződést.
A cseh, a szlovák és a lengyel társhivatal, valamint az SZTNH munkatársai 2015-ben több
alkalommal folytattak szakértői szintű megtem, the first two moduls of the training of 19
judge candidates were carried out – with the
cooperation of the European Patent Academy
(EPA) – between February and April 2015. As a
next step of the training the participants could
gain professional experiences at courts in Germany, the UK, France and the Netherlands in
the summer of 2015. HIPO gave professional
support to the establishment and organisation
of the Judge Training Centre in Budapest.

VISEGRAD PATENT INSTITUTE
The establishment of a Central European re
gional international patent authority, namely
the Visegrad Patent Institute (VPI) with a
seat in Budapest, is an important achievement,
which allows the inventors and enterprises of
the Visegrad countries and certain neighbouring countries to join the global patent system
under more advantageous conditions.
The initiative of the four Visegrad countries was
confirmed in October 2013 when the presidents
of the IP offices concerned concluded a declar
ation of intent for the establishment of the VPI.

beszélést az előkészítő munka részeként. Az
SZTNH vállalta a WIPO-hoz benyújtandó
kijelölési kérelem szövegének gondozását, va
lamint képviselte a négy visegrádi társhivatal
érdekeit a Szabadalmi Együttműködési Szerződés Műszaki Együttműködési Bizottsága ülé
sén, továbbá a PCT-Unió Közgyűlése előtt is.
A WIPO 55. közgyűléssorozatán, 2015 októberében született döntés a VSZI nemzetközi
szabadalmi kutatási és elővizsgálati szervvé
történő kijelöléséről.
A magyar Országgyűlés a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről
szóló 2015. évi LXIX. törvénnyel ratifikálta és
hirdette ki a VSZI-ről szóló megállapodást,
amely a négy állam részéről történő ratifikációt
követően 2015. december 13-án lépett hatályba.
A VSZI és a WIPO Nemzetközi Irodája közötti
megállapodás aláírására 2015. december 14-én
került sor. E megállapodás rögzíti azokat a feltételeket, amelyek alapján a VSZI a PCT szerinti
nemzetközi kutatási és nemzetközi elővizsgálati szervként járhat el. A megállapodást, amelyet
a szükséges formaságok teljesítését követően
tesznek közzé 2016 első negyedévében, a VSZI
nevében az igazgatótanács négy tagja, a nemAfter intensive preparatory works, the heads of
these IP offices signed the international agree
ment on the establishment of the VPI in Bratislava on 26 February 2015.
The experts of the IP offices of the Czech Republic, the Slovak Republic, Poland and Hungary had meetings as part of the preparatory
work several times in 2015. HIPO prepared the
wording of the request for appointment to be
filed with WIPO, and also represented the four
Visegrad IP offices at the meeting of the Committee for Technical Cooperation of the Patent
Cooperation Treaty, as well as at the Assembly
of the PCT Union.
In October 2015, at the 55th series of the WIPO
Assemblies a decision was made on the appoint
ment of the VPI as an International Searching
and Preliminary Examining Authority.
The Hungarian Parliament ratified and pro
mulgated the Agreement on the VPI by Act
LXIX of 2015 on the Promulgation of the Agreement on the Visegrad Patent Institute, which entered into force on 13 December 2015 after the
ratification by the four states.
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A hivatal az induláskor –
2014. január 6-án – csatlakozott az immáron 21 szabadalmi hivatalt tömörítő
Global Patent Prosecution
Highway (GPPH) elnevezésű projekthez. A nemzetközi együttműködés
célja, hogy lehetővé tegye
a szabadalmi hivatalok
közötti közvetlen információcserét és felgyorsítsa
az eljárást. A projekt tagjai
elfogadják egymás pozitív
szabadalmazhatósági véleményét, amelynek alapján
gyorsított eljárásban meg
adhatóvá válnak az egyes
hivatalokban az azonos
elsőbbséggel rendelkező,
különböző hivatalokban
benyújtott szabadalmi be
jelentések.
A GPPH-rendszer keretei lefedik az SZTNH által 2009 óta a szabadalmi
gyorsforgalmi hálózat (Patent Prosecution Highway,
PPH) keretében kötött
kétoldalú szerződéseket
is. Új fejlemény, hogy a
2015. október 12-án a Kí
nai Népköztársaság Szel
lemitu lajdon-védel mi
Hivatalának elnöke és az
SZTNH elnöke által alá
írt megállapodás értelmében 2016. március 1-jétől
elindul a két hivatal között
az eljárás gyorsítását biztosító projekt.

zetközi iroda részéről pedig Francis Gurry, a
WIPO főigazgatója látta el kézjegyével.
A VSZI Igazgatótanácsának (IT) első ülésére december 14-én Genfben, Magyarország Állandó
Képviseletén került sor. Hazánkat Dr. Bendzsel
Miklós képviselte, akit az igazságügyi miniszter az IT-ben Magyarország képviseletére jo
gosult személynek nevezett ki. Az igazságügyi
miniszter Dr. Nemessányi Zoltán nemzetközi
igazságügyi együttműködésért felelős helyettes
államtitkárt nevezte ki helyettes képviselőnek.
Az IT elfogadta eljárási szabályzatát, döntött
az IT elnöki tisztségének az elkövetkezendő
négy évben történő betöltéséről, és kinevezte
Dr. Gárdonyi Márkot, a HIPAvilon Nonprofit
Kft. cégvezetőjét a VSZI igazgatójává a 2015.
december 15-től 2016. június 30-ig terjedő időszakra. Az IT intenzív tárgyalásokat folytatott
továbbá a VSZI-megállapodáshoz tartozó végrehajtási szabályzat tervezetéről is.

SZAKDIPLOMÁCIAI SIKEREK
Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke 2013.
évi, hároméves időtartamra szóló, egyhangú
újraválasztását követően 2015-ben is ellátta az
ESZSZ Igazgatótanácsa elnökhelyettesi pozícióThe Agreement between the VPI and the International Bureau of WIPO was signed on 14
December 2015. This agreement lays down the
conditions under which the VPI can act as an
international searching and preliminary examining authority. The agreement which will be
published after the fulfilment of the necessary
formal requirements in the first quarter of 2016
was signed by, on behalf of VPI, the four members of the Administrative Board and by Francis Gurry, Director General of WIPO.
The first meeting of the Administrative Board
(AB) of the VPI was held in Geneva on 14 December 2015, at the Permanent Mission of Hungary. Hungary was represented by Dr. Miklós
Bendzsel who had been appointed by the Minister of Justice as representative of Hungary at
the Administrative Board. The Minister of Justice appointed Dr. Zoltán Nemessányi, Deputy
State Secretary for International Cooperation
on Justice, as alternate representative of Hungary. The AB adopted its rules of procedure,
decided on the position of chair of the AB in
the forthcoming four years, and appointed Dr.
Márk Gárdonyi, IP Director of HIPAvilon Nonprofit Ltd., as director of the VPI for the period

ját. Dr. Németh Gábor, a hivatal főosztályvezetője 2014-es megválasztása óta tagja az Európai
Szabadalmi Akadémia felügyelőbizottságának.
A BPHH Igazgatótanácsa 2013 novemberében
ismét Dr. Ficsor Mihályt, a hivatal jogi elnökhelyettesét választotta meg elnökéül, akinek
megbízatása 2014. január 1-jétől kezdődően
ugyancsak három évre szól.
Hazánk proaktív szakmadiplomáciai erőfeszítésekkel támogatta a WIPO-ban az
eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi
lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak a rendszer kiterjesztését és korszerűsítését célzó reformját. A Lisszaboni
Megállapodás felülvizsgálata a Genfben má
jus 11–21-én megtartott diplomáciai értekez
leten sikeresen megtörtént. Magyarország
nemcsak a diplomáciai értekezlet záróok
mányát, hanem a Lisszaboni Megállapodás
felülvizsgált szövegét is aláírta. A felülvizsgálat hatására a hazai eredetmegjelölések és más
földrajzi árujelzők külföldi oltalomszerzése
hatékonyabbá és kiterjedtebbé válhat. A diplomáciai értekezleten Dr. Ficsor Mihály, az
SZTNH jogi elnökhelyettese elnökölte a szakmai kérdésekért felelős főbizottság („Main
Committee I.”) üléseit. A szövegező bizottság
between 15 December 2015 and 30 June 2016.
The AB had intensive consultations on the draft
implementing regulations related to the Agreement on VPI.

SUCCESS IN IP DIPLOMACY
Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO, fulfilled his duties as Deputy Chair of the Administrative Council of EPOrg also in 2015, after he
had been unanimously re-elected in 2013 for
a three-year period. Dr. Gábor Németh, Head
of Department of HIPO, has been member of
the Supervisory Board of the European Patent
Academy since 2014.
Dr. Mihály Ficsor, Vice-President for Legal Affairs of HIPO, was elected again as Chair of the
Administrative Board of OHIM in 2013, his mandate is for three years as from 1 January 2014.
In WIPO Hungary gave proactive diplomatic efforts to the reform related to the extension and
modernisation of the Lisbon Agreement for the
Protection of Appellations of Origin and their International Registration. The Lisbon Agreement
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(„Drafting Committee”) elnökhelyettesének
Dr. Gonda Imrét, a hivatal főosztályvezetőhelyettesét választották.
A WIPO 55. közgyűléssorozata alkalmával
Dr. Bendzsel Miklóst a Madridi Unió Közgyűlésének alelnökévé, Dr. Ficsor Mihályt pedig a
WIPO Szerzői Jogi Szerződése Közgyűlésének
elnökévé választották meg a tagállamok. A Védjegy, Dizájn és Földrajzi Árujelző Állandó Bizottság (SCT) 33. és 34. ülésszakán Dr. Gonda
Imrét választották újfent elnökhelyettessé.
A földrajzi árujelzőkről szóló nemzetkö
zi szimpózium (Worldwide Symposium on
Geographical Indications) a WIPO és az SZTNH
was successfully revised at the Diplomatic Con
ference held in Geneva between 11 and 21 May
2015. Hungary signed not only the Final Act of
the Diplomatic Conference but also the revised
act (the Geneva Act) of the Lisbon Agreement.
As a consequence of the revision, the protection
of the Hungarian appellations of origin and other geographical indications abroad can be more
efficient and more extensive. During the Conference, Dr. Mihály Ficsor chaired the sessions of
“Main Committee I” responsible for professional
matters. Dr. Imre Gonda, Deputy Head of Department of HIPO was elected vice-chair of the
“Drafting Committee”.
At the 55th Series of WIPO Assemblies Dr. Miklós
Bendzsel was elected as vice-chair of the
Madrid Union Assembly, Dr. Mihály Ficsor
was elected as chair of the WIPO Copyright
Treaty Assembly by the member states. Dr. Imre
Gonda was re-elected as vice-chair of the 33rd

közös szervezésében 2015. október 20–21-én
Budapesten került megrendezésre közel 200
külföldi és hazai szakértő részvételével. A konferenciát Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter nyitotta meg. A rendezvény alkalmából magas rangú WIPO-delegáció látogatott
hazánkba Francis Gurry, a WIPO főigazga
tója vezetésével, akit fogadott Dr. Áder János
köztársasági elnök is. A főigazgató megbeszélést folytatott Dr. Lovász Lászlóval, a Magyar
Tudományos Akadémia elnökével, továbbá az
SZTNH elnökével is. A szimpóziumon részt
vett António Campinos, a BPHH elnöke és Liu
Junchen, a Kínai Népköztársaság Állami Ipari
és Kereskedelmi Igazgatóságának miniszterhelyettese is.
and 34th sessions of the Standing Committee on
the Law of Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications.

HIPO joined right at the
start – on 6 January 2014 –
the project entitled Global
Patent Prosecution Highway
(GPPH), which involved 21
patent offices. The aim of
the international cooper
ation is to ensure the direct information exchange
among patent offices and to
speed up the patent granting procedure. The participating offices accept each
other’s positive opinions
on patentability, so patent
applications with the same
priority date, filed at different offices can be granted
at each office in an acceler
ated procedure.

The Worldwide Symposium on Geographical
Indications was organised jointly by WIPO
and HIPO in Budapest on 20 and 21 October
2015 with the participation of nearly 200 foreign and Hungarian experts. The Symposium
was opened by Dr. Sándor Fazekas, Minister
of Agriculture. On the occasion of the event,
Francis Gurry, Director General of WIPO visited to Hungary, and met János Áder, President
of the Republic. The Director General had negotiations with László Lovász, President of the
Hungarian Academy of Sciences and also with
the President of HIPO. The Symposium was attended also by António Campinos, President of
OHIM and Liu Junchen, Vice-Minister of the
State Administration for Industry and Commerce of the People’s Republic of China.

The frameworks of the
GPHH system cover the
bilateral agreements concluded by HIPO since 2009
under the Patent Prosecution Highway network. In
compliance with the agree
ment signed by the Com
missioner of the State In
tellectual Property Office
of the People’s Republic of
China and the President of
HIPO on 12 October 2015,
the project ensuring the acceleration of the procedures
between the two offices will
start from 1 March 2016.
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A szellemitulajdonvédelmi kultúra
fejlesztése, tájékoztatás
Improving IP culture,
information tools
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Sokrétű szolgáltatási, tudatosság-növelő, információszolgáltatási és
oktatási programból választhatnak a szellemitulajdon-védelem iránt
érdeklődő szakmai partnerek és ügyfelek. A hivatal ezekkel javította
a hazai iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra tudatossági, tájékozódási és képzettségi feltételeit.

6.

Vállalkozói tudatosságfejlesztés
Kiemelt célkitűzés a hazai kis- és közepes vállalkozások iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapítása, szellemitulajdon-védelmi tudatosságuk előmozdítása. E réteg esetében fontos, hogy ne
csak egy budapesti helyszínen legyen lehetőségük személyes konzultációra, hanem helyben, saját régiójukban is találjanak egy-egy
információs pontot vagy rendezvényt, ahol tájékoztatást kaphatnak.
Ennek jegyében 2015-ben megszilárdultak a partnerkapcsolatok: 16
megyei kereskedelmi és iparkamarával, 7 regionális innovációs
ügynökséggel, egy szakmai szervezettel (SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány), valamint 6 vidéki felsőoktatási intézményhez
kapcsolódó PATLIB-központtal működött együtt a hivatal a szakmai tudatosságnövelő programok kapcsán.
Az országos szellemitulajdon-védelmi információs pontok 1418 ügyfélmegkeresést fogadtak. Az ügyfélforgalom egyharmadrészt általános iparjogvédelmi információkérést jelentett, egynegyedrészt védjegy-, egyhatodrészt szabadalmi információkra irányult. Az ügyfelek
173 esetben publikus iparjogvédelmi adatbázisokból történő tájékoztatást vettek igénybe.

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

IMPROVING AWARENESS OF ENTERPRISES
The enlargement of knowledge on industrial property and copyright,
the improvement of awareness on intellectual property of small and
medium sized enterprises are objectives of high importance. In case
of SMEs it is essential that they can have personal consultation not
only at the headquarters in Budapest but they also can find information points or events close to them, in their regions, where they
can receive information. In this spirit, the relations with partners
strengthened in 2015. HIPO cooperated with 16 chambers of commerce and industry in counties and towns, 7 regional innovation
agencies, one professional organisation (SEED Foundation for Small
Enterprise Economic Development) 6 PATLIB centres linked to institutions of higher education in the countryside in programs related to awareness raising.
The information points on IP operating nationwide received 1 418
enquiries from customers. One-third of the enquiries related to
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Az együttműködő partnerek szervezésében 14
iparjogvédelmi tájékoztató rendezvényre került
sor, a vállalkozások iparjogvédelmi ismereteit fejlesztő ún. VIVACE program keretében pedig hat
budapesti és vidéki tudatosságnövelő rendezvény szervezésében működött közre a hivatal.
Ennek finanszírozása a BPHH és az ESZH bilaterális programjainak a segítségével valósult meg.
A magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzését
és fenntartását szolgálja a közel két évtizedes
múltra visszatekintő, továbbfejlesztett pályázati konstrukció (az ún. IPARJOG). A pályázat
újbóli meghirdetésére 2015 augusztusában került sor – két egymást földrazilag is kiegészítő
felhívásban − egyrészt európai uniós forrásból,
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) keretében, másrészt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére. A támogatás, a korábbi pályázatokhoz hasonlóan most is, egyszerűsített eljárási rendben
vehető igénybe.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az előző évhez hasonlóan több mint 25 ezer
megkeresést fogadott a hivatali ügyfélszolgálat.
general information on industrial property, a
quarter of them related to information on trade
marks, one-sixth to patents. In 173 cases the
customers obtained information from public
industrial property databases.
14 events providing information on industrial property were organised by the cooperating partners, in the framework of the VIVACE
program that aims to improve knowledge on
industrial property of enterprises HIPO participated in the organisation of six events on
awareness raising in and outside Budapest.
They were financed mainly by the bilateral programs of OHIM and EPO.
The so-called “Industrial Property” tender,
looking back to nearly two decades, serves for
the acquisition and maintenance of industrial
property protection of Hungarian intellectual
works in Hungary and abroad. The tender was
announced again in August 2015 in two announcements complementing each other in geographical sense: on the one hand from the funds
of the European Union, within the framework
of the Innovation Operative Program for Economic Development, on the other hand from the

Az információkérések jelentős része továbbra is
telefonon keresztül történt: a több mint 11 300
telefonos megkeresés 7%-os növekedést mutat.
A személyes megkeresések száma 4%-kal nőtt,
az e-mailes megkeresések száma az előző évivel
azonos szintű. Az önálló használat elsajátítása
folytán az ügyfelek csökkenő számban érdeklődtek publikus iparjogvédelmi adatok iránt: a
megkeresés 4406 esetben irányult adatbázisból
történő tájékoztatás igénybevételére.
Az információkérések – a korábbi évekhez
hasonlóan – 40%-ban a védjegyek területére
irányultak. További fontos terület még a szabadalmi jellegű (18%), valamint az általános
tájékoztató információkérés (11%). Növekedett
a szerzői jogi terület iránti érdeklődés (8%).
Az ügyfélszolgálat 81 hatósági megkeresést is
fogadott, amelyek 70%-a a NAV-tól érkezett,
illetve a védjegyterületet (41 megkeresés) érintette.
Az ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási
szolgáltatások mellett a hazai ügyfelek térítés
ellenében szellemitulajdon-védelmi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. Ilyen a hivatal
ügyfélszolgálatán elérhető, 2013. február 1-jével
bevezetett „expressz védjegyszűrés”.
National Research, Development and Innovation Fund. The support, similarly to the previous
tenders, is available under simplified procedure.

Customer service
The customer service of HIPO received more
than 25 thousand enquiries, similarly to the
previous year. A large part of requests for information was received by phone: more than
11 300 enquiries, which is a 7% increase. The
number of enquiries in person increased by 4%,
the number of enquiries by e-mail was at the
same level of the previous year. Due to the individual use, less customers enquired about public data on industrial property: in 4 406 cases
information was requested from databases.
40% of the enquiries requested information on
trade marks, similarly to the previous years.
Other important fields are patents (18%) and
general information (11%). The number of enquiries on copyright increased (8%).
The customer service received 81 enquiries
from other authorities, nearly 70% of them
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HONLAP
A hivatali honlapot növekvő érdeklődés övezte
2015-ben: 965 827 egyedileg azonosítható felhasználó 1 219 262 alkalommal kereste fel, és
több mint 11 millió oldalt töltöttek le. A látogatottság növekedésében a portál megújítása és
az MFT tevékenysége iránti fokozott figyelem
öltött testet. Új, reszponzív technológián alapuló
honlap áll az ügyfelek rendelkezésére 2015 áprilisától, amely a szellemitulajdon-védelmi kérdésekben kevésbé járatos ügyfeleket is meg tudja
szólítani, valamint lehetővé teszi a mobileszközökön történő megjelenítést is.
Nagy volt továbbra is az érdeklődés a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő iránt: 2 357 578
oldalt töltöttek le 2015-ben a felhasználók.

No kamu! blog; a No kamu! facebookoldalnak
pedig 3786 követője volt.

SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI KÉPZÉS
Az SZTNH által szervezett iparjogvédelmi tanfolyamok, valamint a felsőoktatási intézményekben folyó szellemitulajdon-védelmi képzés az
ismeretterjesztés és a tudatosságnövelés fontos
hazai fórumai. Ezek jelentős mértékben hozzájárultak a hazai iparjogvédelmi kultúra fejlesztéséhez és a szakmai utánpótlás neveléséhez.
A szellemitulajdon-védelmi képzések óraszáma
2015-ben 763 volt, a képzésben résztvevők száma 2162 fő, 8%-kal magasabb az előző évinél.

A Hamisítás Elleni Testület iránti érdeklődést
jelzi, hogy honlapját (www.hamisitasellen.hu)
21 895 egyedileg azonosítható felhasználó látogatta meg. A látogatók 46 244 oldalt tekintettek meg 2015-ben, 11%-kal meghaladva az
előző évit. Népszerű a felhasználók körében a

Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot 17 fő
végzett. 2015-ben 39 fő fejezte be a középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot és tett sikeres
szakvizsgát, továbbá 34 hallgató szerezte meg
2015-ben a felsőfokú iparjogvédelmi képesítést.
2015 szeptemberében 34 fő részvételével újabb
felsőfokú tanfolyam indult. A képzéseken − a
hivatal dolgozóin kívül − ügyvédi és szabadalmi ügyvivői irodák, felsőoktatási intézmények,
gyógyszergyárak, más vállalkozások képviselői
vettek részt.

were submitted by the National Tax and Customs Administration and concerned trade
marks (41 enquiries).

The Gazette of Patents and Trademarks enjoyed
high interest: 2 357 578 pages were downloaded by users in 2015.

In addition to the free of charge services of information provision, the domestic customers
are offered IP services against payment. They
include, as from 1 February 2013, “express trade
mark filtering”, available at the customer service
of HIPO.

The website on raising IP awareness prepared
for the general public (www.szellemitulajdon.
hu) had 53 thousand visitors.

A nagyközönséghez szóló, a szellemitulajdonvédelmi tudatosságot növelő honlapnak (www.
szellemitulajdon.hu) 53 ezer látogatója volt.

WEBSITE
In 2015 the website of HIPO was visited
1 219 262 times by 965 827 individually
identified users and they downloaded more
than 11 million pages. The increase in the
number of visitors is due to the new portal
and growing interest in the activity of the
Hungarian Design Council. From April 2015
the customers can use a new portal based on
responsive technology, which can reach customers who are less informed in IP-related
matters and makes the website available in
mobile tools.

The interest in the activity of the National
Board Against Counterfeiting is indicated by the
fact that its website (www.hamisitasellen.hu)
was visited by 21 495 individually identifiable
users. The visitors viewed 46 244 pages in 2015,
which is more by 11% than in the previous year.
The No fake! blog is also popular, the No fake!
Facebook page counted 3 786 followers.

EDUCATION ON INTELLECTUAL PROPERTY
The courses on industrial property and the education on intellectual property in institutions of
higher education are important fora of dissemination of knowledge and awareness raising in
Hungary. They significantly contributed to the
improvement of the culture of industrial property, to the education of future IP experts.
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A szellemitulajdon-védelem oktatása a felsőoktatási intézményekben az SZTNH
együttműködésével (2015)
Education of intellectual property in institutions of higher education in
cooperation with HIPO
A szellemitulajdon-védelem oktatása
Education of intellectual property

Intézmény
Institution
of higher
education

Önálló
tantárgyként
As separate
subject

Budapesti Corvinus Egyetem
Corvinus University of Budapest
Budapesti Gazdasági Főiskola (Egyetem)
Budapest Business School
Budapesti Metropolitan Főiskola
Budapest Metropolitan University
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Budapest University of Technology and Economics
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Eötvös Loránd University of Science
Miskolci Egyetem
University of Miskolc
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art and Design
Nyugat-magyarországi Egyetem
University of West Hungary
Óbudai Egyetem
Óbuda University
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pázmány Péter Catholic University
Pécsi Tudományegyetem
University of Pécs
Széchenyi István Egyetem
Széchenyi István University
Szent István Egyetem
Szent István University

Más tantárgyakhoz
kapcsolódva
Attached
to other subjects

Nagy érdeklődés övezte az első alapfokú
szerzői jogi tanfolyamok elindítását; ezekre
2015 októberében és novemberében került
sor 56 fő részvételével. Túlnyomórészt városi, egyetemi könyvtárak, kiadók, szerkesztőségek, színházak munkatársai vettek részt
a képzéseken. A tervek szerint 2016 második
felében kerül sor az első középfokú szerzői
jogi tanfolyam elindítására.
Önálló tantárgyként 10 felsőoktatási intézményben került sor szellemitulajdon-védelmi
képzésekre, a vállalkozói/műszaki/jogi/társadalom- és/vagy természettudományi ismereteket tartalmazó tantárgyakhoz kapcsolódva
pedig 11 egyetemen oktattak szellemitulajdonvédelmi ismereteket.
A szellemitulajdon-védelem e-learning formájú
oktatása valósult meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Károly Róbert Főiskolán, az Óbudai Egyetemen, a Pannon Egyetemen és a Szolnoki Főiskolán.
A végzős felsőoktatási hallgatók részére kiírt
Ujvári János diplomadíj-pályázatra a 2014/2015ös és a 2015/2016-os tanévben összesen 45 hallgató jelentkezett, akik közül színvonalas munkájukkal eddig 9-en részesültek díjazásban.
The number of classes of IP education was 763,
the participants thereof was 2 162 in 2015,
which is higher by 8% compared to the previous year.
In 2015 17 persons participated in the basic
level industrial property course, 39 persons finished the intermediate level industrial property
course and passed the final exam, moreover, 34
participants of the advanced level industrial
property course passed the exams successfully.
In September 2015 a new advanced level industrial property course was launched. Besides
the employees of HIPO, the representatives of
law and patent attorney offices, institutions
of higher education, pharmaceutical companies and other enterprises participated in the
courses.
There was a high interest in the first basic level
copyright courses, they were launched in September and October 2015 with 56 participants.
Most of the participants were employees of city
and university libraries, publishing companies,
editorial offices, theatres. HIPO plans to launch
the first intermediate level copyright course in
the second half of 2016.
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SZAKMAI, OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL COOPERATION

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

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

Szakmai együttműködés
Iparművészeti Múzeum, Magyar Állami Operaház, Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Magyar Védjegy Egyesület, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, NOVOFER Alapítvány, PATLIBközpontok, regionális innovációs ügynökségek,
Ötlet Klub 13 Egyesület, SEED Alapítvány
Felsőoktatási együttműködés
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti
Metropolitan Főiskola, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, Károly Róbert Főiskola, Miskolci Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Óbudai
Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Szent István Egyetem, Szolnoki Főiskola
Kommunikációs együttműködések
Duna Televízió – a Solart Film Nóvum című produkciója, Gazdasági Rádió, Innotéka magazin,
Jogtudományi Közlöny, Magyar Távirati Iroda
és Országos Sajtószolgálata, Médianéző sajtófigyelő, Mérnökkapu portál, Napi Gazdaság –
Magyar Idők, NOVOFER Alapítvány és a Gábor
Dénes-díj Kuratóriuma, Origo, Világgazdaság,
Technika-Műszaki Szemle, Természet-Tudomány
Alapítvány, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és lapjai (Természet Világa folyóirat, Élet
és Tudomány hetilap), Tudományos Újságírók
Klubja

Professional cooperation
Museum of Applied Arts, Hungarian State Opera,
Hungarian Association for Innovation, Hungarian Association for the Protection of Industrial
Property and Copyright, Hungarian Trademark
Association, Hungarian Chamber of Commerce
and Industry, Federation of Technical and Scientific Societies, Novofer Foundation, PATLIB
centres, regional innovation agencies, Idea Club
13 Association, SEED Foundation.
Cooperation with institutions of higher education
Corvinus University of Budapest, Budapest Metropolitan College, Budapest University of Technology and Economics, University of Debrecen,
Eötvös Loránd University of Science, University
of Kaposvár, Károly Róbert University College,
University of Miskolc, Moholy-Nagy University
of Art and Design, National University of Public
Service, University of West Hungary, College of
Nyíregyháza, Óbuda University, University of
Pannonia, University of Pécs, Semmelweis University, University of Szeged, Széchenyi István
University, Szent István University, College of
Szolnok.
Cooperation in communication
Program „Novum” by Solart Film in Duna Tele
vision, Gazdasági Rádió (Radio Economics),
Innotéka magazine, Legal Gazette, Hungarian News Agency and its Press Service, Media
Monitoring, Mérnökkapu (website on engineering), Napi Gazdaság – Magyar Idők (newspaper), board of trustees of Novofer Foundation and Gábor Dénes Award, Origo (Internet
newspaper), Világgazdaság (newspaper), Technika Műszaki Szemle (Technology Review), Természet-Tudomány Alapítvány (Nature-Science
Foundation), Scientific Educational Association
and its publications, Club of Hungarian Science
Journalists.
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Tovább folytatódott a kerettantervhez kapcsolódó komplex képzési projekt az általános és középiskolás korosztály, valamint az őket oktató
pedagógusok számára. Ennek keretében indult
el a tanár szakos hallgatókat megcélzó, szellemitulajdon-védelmi ismereteket népszerűsítő
Közöd? Van! című pályázat.

hatékony Kommunikáció
A szellemitulajdon-védelem témakörével kapcsolatos sajtómegjelenések száma 2015-ben
közel 800 volt. Az online sajtóban 120 médiumban, 550 megjelenéssel 17 millió felhasználót ért el a hivatal. A nyomtatott sajtóban 45
médiumban 180 megjelenéssel 11 millió fős
volt az olvasottság. A rádióban és a televízióban pedig mintegy 70 alkalommal szerepelt a
hivatal tíz különböző csatornán.
A fontos szellemitulajdon-védelmi rendezvényekhez kötődően számos sajtótájékoztatót, illetve sajtónyilvános eseményt szervezett a hivatal, többek között márciusban a Jedlik-díj átadásakor, áprilisban a magyar szabadalmi rendszer
120 éves évfordulója alkalmából az Országházban, a Szellemi Tulajdon Világnapja hazai rendezvényén, illetve a Millenniumi Díjak átadáAs separate subject, lectures on intellectual
property were held in 10 institutions of higher
education. Knowledge on intellectual property
was taught at 11 universities, connected to subjects including knowledge on business/technology/law/social and/or natural science.
Intellectual property was taught in the form of
e-learning at Budapest University of Technology
and Economics, University of Debrecen, Károly
Róbert University College, Óbuda University,
University of Pannonia and College of Szolnok.
45 students applied to the Ujvári János Award
for diploma works announced for graduating students of higher education in the school
years 2014/2015 and 2015/2016, 9 of them were
awarded for their high level work.
The comprehensive education project attached to the curricula framework for the students of primary and secondary schools and
their teachers was continued. As part of the
project, a contest called “Is it your business?
It is!” promoting knowledge on intellectual
property was launched for students of teacher
education.

sakor, októberben pedig a földrajzi árujelzőkről
szóló nemzetközi konferencia alkalmából.
Tizenkettedik évfolyamába lépett a hivatal és az
SZTNT negyedévenként megjelenő közös kiadványának, a szellemitulajdon-védelmet érintő információkat tartalmazó Hírlevélnek a megjelenése.
A honlapról is letölthető hírlevél állandó címzetti
köre kiterjed a hivatal együttműködő partnereire,
az államigazgatásra, a hazai és Európai Parlament
tagjaira. A havonta közreadott és több mint 1500
címre elküldött elektronikus hírlevél, az e-Hírek a
honlapon megjelenő hírekből ad válogatást.
A HENT aktív kommunikációs tevékenységet
folytatott a hamisítás elleni tevékenység népszerűsítése érdekében. A sajtóközlemények és
-tájékoztatók mellett a testület képviselői nyilatkoztak a nyomtatott és az online médiának,
különböző televízióknak és rádióknak (Lánchíd
Rádió, Gazdasági Rádió, Info Rádió, Jazzy Rádió, Kossuth Rádió), továbbá több alkalommal
készültek tudósítások a HENT rendezvényeiről
(M1, Duna, RTL Klub, TV2, Kölcsey Televízió,
Metropol, Nők Lapja, Vasárnap Reggel, Figyelő, HVG, Bors). A Megfigyelőközpont negyedévente megjelenő hírlevelének három száma is
beszámolt a HENT tevékenységéről és az általa
szervezett eseményekről.

EFFICIENT COMMUNICATION
The number of appearances in press, related to
intellectual property, was nearly 800 in 2015.
HIPO reached 17 million users in the online
press in 120 media, with 550 appearances. In
printed press HIPO reached 11 million readers in 49 media with 180 appearances. HIPO
appeared on radio and on television nearly 70
times in ten different media.
Attached to important IP-related events, HIPO
organised several press conferences and events
open to the press, for example at the prize giving ceremony of the Jedlik Ányos Award in
March, on the occasion of the 120th anniversary
of the Hungarian patent system in the Parliament, at the Hungarian event of the World Intellectual Property Day, at the award ceremony
of the Millennium Prize, and at the Worldwide
Symposium on Geographical Indications in
October.
The quarterly issued Newsletter on IP, the joint
publication of HIPO and the National Intellectual Property Council, providing information on industrial property and copyright,
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HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI TESTÜLET
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)
a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében jött létre
és összefogja a szellemitulajdon-védelemben
érdekelt állami szervek, valamint társadalmi
és gazdasági érdekképviseleti szervezetek képviselőit. A hamisítás ellen folytatott küzdelem
jegyében célzott lépéseket, akciókat kezdeményez a szellemitulajdon-jogok megsértésének
visszaszorítása érdekében. Az igazságügyi miniszter 2015. február 16-án újította meg a testület tagságát.
A négy működő munkacsoport (a műtárgyhamisítás elleni, a gyógyszerhamisítás elleni,
a jogérvényesítési munkacsoport, valamint
az ipari és kereskedelmi szekció) mellett a testület két új, horizontális munkacsoportot
hozott létre. Ezek: a tudatosságfejlesztő és az
infokommunikációs munkacsoport. 2015 elején megalakult továbbá az ipari és kereskedelmi
szekció járműipari alszekciója is.
A gyógyszerhamisítás elleni munkacsoport
kezdeményezésére 2015. január 1-jétől az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
started the twelfth year of publication. The
newsletter, downloadable from the website of
HIPO, is addressed to the cooperating parties
of HIPO, public administration, members of
the Hungarian and European Parliament. The
electronic Newsletter published monthly and
sent to more than 1 500 addresses gives a selection from the news published in the website
of HIPO.
The National Board Against Counterfeiting
(NBAC) conducted active communication in
order to promote anti-counterfeiting activities.
In addition to press releases and press conferences, the representatives of the Board gave
interviews to the printed and online media, as
well as to different television and radio channels (Lánchíd Radio, Economic Radio, Info
Radio, Jazzy Radio, Kossuth Radio); besides,
the events of the NBAC were covered on several occasions by different media (M1, Duna,
RTL Klub, TV2, Kölcsey Television, Metropol,
Nők Lapja, Vasárnap Reggel, Figyelő, HVG,
Bors). The activities of the NBAC and the
events organised by it were reported in three
issues of the quarterly newsletter of the Observatory.

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
20/A. §-a lehetővé teszi, hogy a gyógyszerészeti államigazgatási szerv határozatával elrendelje az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat
útján közzétett adatnak, amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele hamis vagy nem
engedélyezett gyógyszer elérhetővé tételével
függ össze.
A hamisítás elleni világnap alkalmából 2015. június 29-én, a testület kezdeményezésére sor került
a gyógyszerhamisítás elleni elleni együttműködési megállapodás aláírására a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság,
a Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete,
az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a
Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, a „Védettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
és a HENT által. Ezen a rendezvényen adták át
második alkalommal a testület által 2014-ben
alapított HENT-díjat is. A megtisztelő elismerést
dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya, az Országos Rendőr-főkapitányság alezredese kapta.
A műtárgyhamisítás elleni fellépés érdekében

NATIONAL BOARD AGAINST COUNTERFEITING
The National Board Against Counterfeiting
(NBAC) has been set up in order to enhance
the effectiveness of enforcement action in the
fight against the infringement of IP rights and
to unite the efforts of the representatives of
state organisations and social and economic
representative organizations involved in IP
rights protection. It initiates and takes targeted actions and measures to combat IP rights
infringements. The membership of the Board
was renewed by the Minister of Justice on 16
February 2015.
In addition to the four operating working groups
(working groups against art forgery; against
medicine counterfeiting; on legal enforcement;
and on industry and trade), NBAC set up two
new, horizontal working groups. These are the
working groups on public awareness and on infocommunications. Moreover, at the beginning
of 2015 the sub-group on automotive industry
of the working group on industry and trade was
also established.
Upon the initiative of the working group against
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A HENT tagjai
Members of NBAC
Elnök
President
Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter
Minister of Justice

Elnökhelyettes
Vice-President
Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke
President of HIPO

Vezetőségi tagok/Members of the Presidium
Dr. Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnüldözési és
nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkára
Deputy State Secretary for Criminal and Investigation Issues of the
National Tax and Customs Administration

Dr. Horváth Péter, a ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért
igazgatója
Director of ProArt – Alliance for Copyright

Dr. Bognár Lajos, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerláncfelügyeleti és agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára
Ministry of Agriculture, Deputy State-Secretary for Food Chain
Supervision and Agricultural Economy

Gablini Gábor, a Magyar Autós Szakmai Szövetség elnöke
President of the Hungarian Automotive Professional Association
Laufer Tamás, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetség elnöke
President of the Association of IT, Telecommunication and Electric
Companies

Állami szervezetek képviselői
Representatives of state organizations
Dr. Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
President of the National Media and Infocommunications Authority

Gazdasági, társadalmi szervezetek képviselői
Representatives of economic and societal organizations
Dr. Szamosi Katalin, a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke
Vice-President of the Hungarian Trademark Association

Dr. Takács Tibor, az Országos Rendőr-főkapitányság országos
rendőrfőkapitány-helyettese
Deputy-Commander in Chief of the National Police Headquarters

Fekete Zoltán, a Magyar Márkaszövetség főtitkára
General Secretary of the Hungarian Brands Association

Dr. Lenner Áron Márk, a Nemzetgazdasági Minisztérium
belgazdaságért felelős helyettes államtitkára
Deputy State-Secretary responsible for Domestic Economy
of the Ministry for National Economy
Dr. Fekete Borbála, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
közigazgatási tanácsadója*
Public administration adviser of the Ministry of Human Capacities*
Dr. Solymossy Péter, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
főosztályvezetője
Head of Department of the Hungarian Authority for Consumer
Protection

Dr. Ilku Lívia, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos
Szövetségének igazgatója
Director of the Hungarian Pharmaceutical Manufacturers’ Association
Dr. Totth Gedeon, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja
Board member of the Hungarian Marketing Association
Gláser Tamás, a Vállalkozók Országos Szövetsége Ellenőrző
Bizottságának alelnöke
Vice-President of the Control Committee of the National Association
of Entrepreneurs
Zentai Péter, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülésének igazgatója
Director of the Hungarian Publishers’ and Booksellers’ Association
Lantos Mihály, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
elnökségi tagja
Board member of the Hungarian Association for the Protection of
Industrial Property and Copyright

* Két további tag jelölése folyamatban van az Emberi Erőforrások Minisztériumából
The nomination of two other members from the Ministry of Human Capacities is ongoing
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kezdeményezett, a műkereskedelmi tevékenységről szóló Korm. rendeletre vonatkozó tervezet első körös szakértői egyeztetése megtörtént.
A HENT műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának vezetője májusban ismertette a szabályozási javaslatot a „Reneszánsz korszak előtt a
magyar műtárgypiac?” című szakmai konferencián. Elkészült a hamis műtárgyak műkereskedelemből való kiszűrését segítő eszközrendszer,
a vitatott eredetű műtárgyak adatbázisa, amelyet
a Magyar Műkereskedők és Galériák Országos
Szövetsége tagjai használhatnak.
A szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről
szóló regionális szeminárium megrendezésére
került sor 2015 novemberében Budapesten 13
ország jogérvényesítésben jártas szakemberei
számára az SZTNH, a BPHH, valamint a HENT
közös szervezésében.
A tudatosságra nevelés szempontjából fontos fiatal korosztály megszólítása érdekében a testület
jelen volt a VOLT Fesztiválon a No Kamu! elnevezésű, a ProArt Szövetséggel közös sátorral, ahol
több száz érdeklődő ismerhette meg a szellemitulajdon-jogok és a hamisítás hátterét. A középiskolás és felső tagozatos korosztályra fókuszálva
kínálta a testület idén tavasszal két hónapon kemedicine counterfeiting, Section 20/A of Act XCV
of 2005 on Medicinal Products for Human Use and
on the Amendment of Other Regulations Related to
Medicinal Products allows the government body
for pharmaceuticals to order by ruling the rendering of information published through an electronic communications network temporarily inaccessible, the publication or disclosure of which is
related to the provision of access to counterfeited
or unauthorized medicinal products.
On the occasion of the World-Anti-Counterfeiting (WAC) Day on 29 June 2015, upon the
initiative of NBAC, a cooperation agreement
against medicine counterfeiting was signed by
the National Tax and Customs Administration,
the National Police Headquarters, the National
Institute of Pharmacy and Nutrition, the Hungarian Association of Generic Pharmaceutical
Manufacturers and Distributors, the Association of Innovative Pharmaceutical Manufacturers, the Hungarian Pharmaceutical Manufacturers` Association, the Association “Immunity” of Manufacturers and Distributors of
Vaccines and Immunobiological Products and
NBAC. The NBAC Award established in 2014
was handed over for the second time at this

resztül mintegy ezer diák számára azt a lehetőséget, hogy rendhagyó osztályfőnöki óra keretében kapjanak szakszerű tájékoztatást a tudatos
vásárlásról, a kereskedelemben forgalmazott
hamis termékek használatának veszélyeiről.
A HENT 2015-ben ismét gazdag programmal
jelentkezett az Art Marketen. A rendezvény egy
széles, a műtárgyakkal kapcsolatba kerülő kör figyelmét tudta felhívni a hamisítványok felbukkanásának veszélyeire és a prevenció fontosságára.

magyar formatervezési tanács
A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) tanácsadó testületként a dizájnkultúra eszközeivel segíti
elő a magyar nemzetgazdaság versenyképességének erősítését. A hazai formakultúra fejlesztése
érdekében hároméves munkaprogram és éves
munkaterv keretei között végezte 2015-ös tevékenységét. A „Beszámoló a Magyar Formatervezési Tanács 2015. évi tevékenységéről” című kiadvány ismerteti részletesen a testület munkáját.
Az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki a
tanács tagjait hároméves időtartamra, hagyja jóvá a munkaterveket. A megújult, ötödik
event. The Award was given to Ibolya Fülöpné
Csákó, lieutenant-colonel of the National Police
Headquarters.
First round of consultation of experts on the
draft Government decree on the commerce of
artworks, initiated in order to enhance the fight
against art forgery, was carried out. The head of
the working group against art forgery of NBAC
presented the draft decree in May at the conference “Is the Hungarian artwork market facing a
renaissance era?”. The database of artworks with
uncertain origin, a tool facilitating the filtering
of counterfeited artworks out of commerce and
which can be used by the members of the Association of Hungarian Antique and Art Dealers
was prepared.
A regional seminar on the enforcement of intellectual property rights was jointly organised in November 2015 in Budapest by HIPO,
OHIM and NBAC for IP enforcement experts
of 13 countries.

A lakosság hamisítással kapcsolatos hozzáállását vizsgáló, évente készített Tárkikutatás szerint egyre jobban
tudatosul a magyar állampolgárokban, hogy a hamisítás komoly károkat okoz
a költségvetésnek (70%).
Minden második megkérdezett véli úgy, hogy a hamisítás miatt munkahelyek
szűnnek meg. A válaszadók
60%-a szerint a hamisított
termék forgalmazása bűncselekménynek számít, és
ugyanekkora arányban a jelenleginél szigorúbban büntetnék a hamisítókat. Kedvező változás, hogy a filmek
esetében 4, a zeneletöltések
esetében 6%-kal csökkent
az illegális letöltők aránya a
lakosságon belül.
A HENT országos felmérése
a 16 évesnél idősebb hazai
középiskolások szerzői jogi
védelem alatt álló tartalmakkal, termékhamisítással kapcsolatos attitűdjét és használati szokásait vizsgálta 235
középiskola bevonásával. A
kutatás szerint a középiskolások minden eddiginél
nagyobb (27%-os) arányban
tanulnak a szerzői jogról
iskolai keretek között, de a
diákok háromnegyede még
egyszer sem fizetett internetes letöltésért. Ugyanakkor pozitív eredmény, hogy
a válaszadók nagy többsége
(78%) ma már törvénytelennek ítéli meg a fájlmegosztó oldalak használatát.
A HENT-füzetek legfrissebb
száma összefoglalja a testület megbízásából 2015-ben
végzett kutatásokat.

In order to improve the awareness raising of the
young generation, NBAC was present jointly
with ProArt Alliance for Copyright in a tent
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ciklusát megkezdő testület szeptember 28-án a
Design Hét Budapest rendezvénysorozat keretében tartotta alakuló ülését az Iparművészeti
Múzeumban.
According to the yearly survey conducted by TÁRKI
Social Research Institute,
examining the attitude of the
population towards counterfeiting, citizens are becoming more and more aware of
the fact that counterfeiting
causes significant damage
to the central budget (70%).
Every second respondent has
the opinion that jobs disappear due to counterfeiting.
60% of the respondents believe that the distribution
of counterfeit products is a
crime, and also 60% would
sentence the counterfeiters
stricter punishment. Good
news that the rate of those
download films illegally
decreased by 4%, in case of
music by 6%.
The survey of NBAC, covering the whole territory
of Hungary, examined the
attitude and habit of use
of Hungarian secondary
school students older than
16, related to contents under copyright and counterfeiting of products, involving 235 secondary schools.
According to the research,
the rate of secondary school
students learning about
copyright in schools is higher than ever before (27%),
but three-quarters of the
students have never paid
for downloads from the
Internet. At the same time
it is a positive result that a
big majority of the respondents (78%) consider the use
of file sharing sites illegal.
The most recent issue of the
NBAC brochures summarises the different research
activities commissioned by
NBAC.

Az MFT a felelős kezelője a Magyar Formatervezési Díj és a Moholy-Nagy László
Formatervezési Ösztöndíj pályázatnak. A
36. alkalommal meghirdetett Magyar Formatervezési Díj pályázatra több mint 300
pályamunka érkezett, amelyből 11 alkotás
részesült a díjban, továbbá 50 értékes munkát kiállításra javasoltak.
A fiatal formatervezők szakmai fejlődését a
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjprogram segíti, amelynek keretében az
Emberi Erőforrások Minisztériuma három,
az SZTNH kettő és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. egy fiatalnak adományozott
ösztöndíjat. A korábbi évek ösztöndíjasainak
a kiállítását az Iparművészeti Múzeumban
több mint 7 ezer látogató tekintette meg.
A 2008-ban alapított Design Management Díj
pályázatra 91 érvényes jelölés érkezett. A díjazásban részesített Hello Wood Kft. a dizájnvezérelt
innováció terén nyújtott kimagasló teljesít“No fake!” at Volt Festival, where hundreds
of visitors could get information about the
background of intellectual property rights and
counterfeiting. Focusing on students of secondary schools and senior classes of primary
schools, last spring NBAC offered the opportunity for as many as a thousand students during
two months to get information on conscious
purchasing and on the dangers of the use of
counterfeited products available in commerce.
NBAC offered a wide range of programs at Art
Market in 2015. The event could draw the attention of a circle being in connection with
artworks to the risk of counterfeits and to the
importance of prevention.

HUNGARIAN DESIGN COUNCIL
The Hungarian Design Council (HDC), acting
as an advisory body, strengthens the competitiveness of the Hungarian national economy
through promoting design culture. In order to
develop Hungarian design culture, it carried
out its 2015 activities within the framework
of the three-year working program and of its

ményt. Kiállításra méltó példaként ismerték el
további négy szervezet tevékenységét. Ezek a következők: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,
a Borecet Kft., a Laposa Birtok Kft. és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.
A Design Hét fesztiválprogram fennállásának több mint egy évtizede alatt a magyar innovativitás nemzetközileg is elismert,
emblematikus rendezvényévé vált. A 12. Design
Hét Budapest az MFT és a Design Terminál,
valamint a HIPAvilon Nonprofit Kft. szervezésében valósult meg. A „Home Sweet Home”
szlogennel az otthonra fókuszáló rendezvénysorozat díszvendége Spanyolország volt, programjai a Spanyol Királyság Magyarországi
Nagykövetsége védnökségével valósultak meg.
A fesztivál 150 változatos programmal, mintegy 120 helyszínen fogadta 50 ezer látogatóját.
Ismét megjelent az angol nyelvű Budapest Design
Map, amely a fővárosi dizájnvállalkozásokról és
szervezetekről nyújt alapinformációkat hagyományos nyomtatott térkép, illetve mobilalkalmazás formájában, amely sok ezer letöltéssel
jelentős érdeklődést jelzett. A kreatívipari vállalkozások indulását segíti az évente frissített,
ingyenesen letölthető Start Up Guide című kiown annual work plan. The publication entitled
„Report on the 2015 activities of the Hungarian
Design Council” gives a detailed account of the
Council’s work.
The members of the Council are appointed for
a three-year period and the work plans are approved by the Minister of Justice. The renewed
Council, starting its fifth working period held
its opening meeting on 28 September in the
Museum of Applied Arts, linked to the series of
events of Design Week Budapest.
HDC is responsible for the Hungarian Design Award competition and the MoholyNagy László Design Scholarship competition. For the Hungarian Design Award,
announced for the 36 th time this year, more
than 300 works were submitted, out of which
11 received the Hungarian Design Award, 50
other valuable designs were recommended
for exhibition.
The professional development of young designers is supported by the Moholy-Nagy László
Design Scholarship programme, within the
framework of which the Ministry of Human
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A Magyar Formatervezési Tanács újonnan kinevezett tagjai
Newly Appointed members of the Hungarian Design Council
(2015–2018)
Elnök/Chair
Dr. Bendzsel Miklós
elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala/President of the Hungarian Intellectual Property Office
Tagok/Members
Dr. Bauer András
tanszékvezető, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem/Head of University Department, University Lecturer,
Corvinus University of Budapest
Cselovszki Zoltán
mb. főigazgató, Iparművészeti Múzeum/Acting Director General, Museum of Applied Arts
Fülöp József
egyetemi tanár, rektor, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem/University Professor, Rector, Moholy-Nagy University of Art
and Design
Gulyás Gábor
igazgató, Ferenczy Múzeum/Director, Ferenczy Museum
Karsai Béla
elnök, Karsai Holding Zrt./President, Karsai Holding Plc.
Kassai Ferenc
Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, főtanácsos, Nyugat-magyarországi Egyetem/Ferenczy Noémi Prize awarded
Graphical Artist, Senior Counsellor, University of West Hungary
Koós Pál
egyetemi docens, intézetigazgató, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem/University Lecturer, Head of Institute, MoholyNagy University of Art and Design
Lelkes Péter DLA
a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Munkácsy Mihály-díjas formatervező, habil. egyetemi magántanár, Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/Member of the Hungarian Academy of Arts, Munkácsy Mihály Prize awarded
Designer, habil. University Professor, Budapest University of Technology and Economics
Dr. Méhes Márton
kulturális menedzser és tanácsadó, Danube Cultural Cluster vezetője/Cultural Manager and Counsellor,
Head of Danube Cultural Cluster
Mészáros Csaba
elnök-vezérigazgató, Evopro Holding Zrt./President and CEO, Evopro Holding Plc.
Dr. Németh Edit
tanszékvezető helyettes, egyetemi adjunktus, oktatási dékánhelyettes, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem/Deputy Head of University Department, Senior Lecturer, Vice-Dean of Education, Budapest University of
Technology and Economics
Osvárt Judit
designszakértő, Osv-Art Kft. tulajdonos, ügyvezető, Design Hét Budapest projekvezető/Design Expert, Owner and
Managing Director of Osv-Art Ltd., Project Leader of Design Week Budapest
Dr. Simon Attila
vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt./Director General, Herend Porcelain Manufactory Plc.
Várhelyi Judit
designszakember, BEDA vezetőségi tag, Icsid regionális tanácsadó/Design Expert, Member of the Board of BEDA,
Regional Advisor of Icsid
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advány, amely hasznos információkkal látja el
a vállalkozást működtető, pályakezdő fiatalokat
(www.mft.org.hu/startupguide.hu).
A tanács részt vesz az Európai Designszövetségek Irodája (Bureau of European Design
Associations, BEDA) és az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége
(International Council of Societies of Industrial
Design, Icsid), valamint az Európai Design
Management hálózat (Design Management
Europe, DME) munkájában. A BEDA elnökségébe az MFT tagját, Várhelyi Juditot, a Design Management Europe hálózata elnökségébe
Jankó Annát, az MFT-Irodájának munkatársát
választották. A BEDA 2015. január 19–20-án
Budapesten tartotta kétnapos vezetőségi ülését.
A Design Terminál a Fővárosi Önkormányzat és
az MFT támogatásával készítette el nyertes pályázatát, amelynek eredményeként az UNESCO
Közép-Európából elsőként felvette Budapestet
a Kreatív Városok Hálózatába.

Capacities granted three scholarships, HIPO
two scholarships and the Herend Porcelain
Manufactory Plc. one scholarship to young designers. The exhibition of the scholars of the
previous years was seen by nearly 6 thousand
visitors in the Museum of Applied Arts.
For the Design Management Award competition, which was founded in 2008, 91 valid nominations were sent. The Award was given to Hello Wood Ltd. for the outstanding performance
in design-motivated innovation. The activities
of four organisations were recommended for
exhibition. These are: Liszt Ferenc Academy of
Music, Borecet Ltd., Laposa Vineyard Ltd. and
the Hungarian Charity Service of the Order of
Malta.
In the course of the ten-year existence of the
Design Week festival programme it has become
an internationally recognized emblematic event

of Hungarian innovativity. The 12th Budapest
Design Week was jointly organised by HDC,
Design Terminal and HIPAvilon Non-profit
Ltd. The honorary guest of the series of events,
named “Home Sweet Home”, focusing on home
was Spain, the programs were accomplished
under the patronage of the Embassy of the
Kingdom of Spain in Budapest. The festival offered 150 different programs in 120 places for
50 thousand visitors.
The Budapest Design Map in English language
providing basic information on design enterprises and organisations of the capital city in
a traditional printed map format as well as in
the form of a mobile application was published
again, the many thousand downloads indicate
a considerable interest. The Start Up Guide,
which is a yearly updated electronic publication, downloadable free of charge, helps the
starting of enterprises in the creative industry.
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It provides helpful guidance to youngsters starting their career and running their enterprises
(www.mft.org.hu/startupguide.hu).
HDC participates in the works of the Bureau of
European Design Associations (BEDA), the International Council of Societies of Industrial
Design, (Icsid), as well as the Design Management Europe (DME). Judit Várhelyi, member
of HDC, was elected to the Board of BEDA and
Anna Jankó, staff member of the Bureau of
HDC, was elected to the Board of Design Management Europe. The meeting of the Board of
BEDA was held in Budapest on 19 and 20 January 2015.
The Design Terminal prepared its award winning tender with the support of Budapest Municipality and HDC, as a result, Budapest was
selected by UNESCO – first in Central Europe
– in the Creative Cities Network.
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Minőségi
hivatalműködtetés
High quality
office management
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A hivatal a szellemi tulajdon védelmének kormányzati központjaként és minőségi szolgáltatásokat nyújtó hatóságaként magas színvonalon működteti és kiegyensúlyozottan fejleszti az iparjogvédelmi
és szerzői jogi rendszert. Intézményi garanciát jelent a nemzeti érdekek szakmailag megalapozott érvényesítésére a szellemi tulajdonnal
kapcsolatos globális és európai együttműködésben. A feladatellátásban elengedhetetlen a nemzetközileg is elismerten magas minőség
folyamatos biztosítása.

7.

Az SZTNH 2010-ben vezette be az ISO 9001:2008 minőségirányítási és az ISO/IEC 27001:2005 információbiztonság-irányítási integrált rendszert. 2013-ban került sor ezek újratanúsítására, egyúttal a minőségirányítási rendszer bővítésére, a hivatal teljes hatósági
tevékenységének és két funkcionális területnek a tanúsítására, valamint az ISO/IEC 20000-1:2013 informatikai szolgáltatásirányítási
szabvány bevezetésére. 2015-ben a hivatal ISO integrált irányítási
rendszerében a legjelentősebb változást az információbiztonsági
rendszer új – MSZ ISO/IEC 27001:2014 - szabványra való átállítása
jelentette. Az áttérőaudit 2015 első felében sikeresen lezajlott.
A 2015-ben lefolytatott, immár hatodik, független tanúsító szervezet által végzett külső audit során az SZTNH ismételten bizonyította, hogy a három ISO-szabványt integráló rendszerét eredményesen tartja fenn, képes a nemzetközileg elismert rendszer
folyamatos fejlesztésére, a felhasználók, ügyfelek igényeinek magas
szintű kiszolgálására.

The Office, as the governmental centre for the protection of intellectual
property and an authority providing quality services, operates the industrial property and copyright system at a high standard and ensures
its balanced development. It provides an institutional guarantee for a
professionally well-funded assertion of Hungarian national interests in
global and European cooperation in the IP field. In the performance of
its tasks, it is indispensable to continuously ensure the high quality of
the Office’s work, which is recognized internationally as well.
In 2010 HIPO introduced the ISO 9001:2008 Quality Management
and the ISO/IEC 27001:2005 Integrated Information Security Management Systems. These systems were re-certified in 2013, and at the
same time HIPO extended the scope of its quality management system,
so it obtained certification for the full range of the Office’s official activity as well as for two functional areas. In addition, it also introduced the
ISO/IEC 20000-1:2013 IT Services Management standard. In 2015, the
most important change in the ISO integrated system of the Office was
the conversion of the information security system to the new – MSZ
ISO/IEC 27001:2014 – standard. The Office passed the auditing of the
new standard with success in the first half of 2015.
The external audit conducted in 2015 for the sixth time by an independent certification body proved once again that the Office could successfully maintain its system integrating three ISO systems, and that it
is able to continuously develop this internationally recognized system
and to serve the needs of its clients and users at a high standard.
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A SZEMAFOR (Szellemitulajdon-védelmi Moduláris
Adatbázis és Folyamatirányító Rendszer) program
célja a hivatal kulcsfontosságú ügyviteli informatikai rendszerének önerős
felváltása egy új elektronikus rendszerrel. Fontos
feladat volt a közbeszerzési
eljárás lefolytatása, amelyet
követően elindulhatott a
megvalósítás. Elkezdődött
egyebek mellett a részletes adatbázis-migrációs és
inter fészharmonizációs
feladatok végrehajtása, az
információbiztonsági megfelelőség előkészítése, az
angol nyelvű Védjegy Áruk
és Szolgáltatások Jegyzéke
(VÁSZJA) rendszer cseréje.
Folytatódott a hatósági dokumentumok digitalizálása
2015-ben közel 28 ezer dokumentummal.

INFORMATIKA
Az informatikai rendszer hatékony hátteret biztosított a hatósági és szolgáltatási tevékenységhez, és támogatta az elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatos feladatokat. A rendszer összesen
135 különböző szolgáltatást vagy szolgáltatáscsaládot támogat. Ebből 69 szolgáltatáscsalád
támogatja közvetlenül a hatósági területeket és
a hivatal központi feladatainak ellátását, további 66 rendszer pedig az előzőekben leírt funkciók üzemeltetési, szolgáltatásmenedzsmentből
adódó információbiztonsági és ISO-minősítési
céljait szolgálja. Az ügyfelek az interneten keresztül a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:
e-kutatás, e-iratbetekintés, e-bejelentés, e-nyilvántartás, TM E-Filing, TMView, DesignView.
A hivatal tevékenységét nagymértékben segíti,
hogy az ISO-tanúsítottságának alapját jelentő három ISO-szabvány közül kettő − az ISO/
IEC 27001:2014 információbiztonság-irányítási és az ISO/IEC 20000-1:2013 informatikai
szolgáltatásirányítási szabvány − informatikai
jellegű.
Az SZTNH eredményesen hajtotta végre 2015ben az információbiztonsági ellenőrzésekből

INFORMATION TECHNOLOGY
The IT system has provided the necessary
background for the Office’s official and ser
vice activity, and supported its tasks related
to e-administration. The system supports
135 different services or service families altogether. Out of those 69 service families
provide direct support for the performance
of the Office’s official and central tasks, and
an additional 66 systems support the operational, service management, information security and ISO certification objectives of the
previously mentioned functions. Clients can
make use of the following services online:
e-search, e-file inspection, e-filing, e-register,
TM e-Filing, TMView, DesignView.
It provides great help in the performance of the
Office’s activities that two of its three ISO certifications – the ISO/IEC 27001:2005 Information
Security Management and the ISO/IEC 200001:2013 IT Services Management standards – belong to the IT field.
In 2015, HIPO successfully performed the tasks
related to the controls of information security:

származó feladatokat; megtörtént a belső sérülékenységi vizsgálat, valamint elvégezte az
állami és önkormányzati szervek információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szerinti
megfeleléshez kapcsolódó cselekvési terv időarányos feladatait is.
Az ügyfelek elégedettségét növeli, hogy az iktatási időn kívül is lehetőségük van beadványaik
érkeztetésére, mivel 0-24 órás ügyfélterminált
létesített a hivatal, amely rövid idő alatt népszerű lett, 2015-ben már 834 küldemény érkeztetése történt ezen keresztül.

GAZDÁLKODÁS
Az SZTNH fejezetirányítói jogosítványokkal
felhatalmazott költségvetési szerv, jogállását
tekintve az öt központi kormányhivatal egyike, költségvetése a X. Igazságügyi Minisztérium fejezeten belül a 2. címet képezte.
A feladatkörének ellátásához szükséges kiadások fedezetét önfinanszírozó módon gazdálkodva miniszteri rendeletben meghatározott
összegű igazgatási szolgáltatási díjakból és
közhatalmi díjbevételekből, továbbá a hivatalt
an internal vulnerability test was conducted
and the Office also carried out the tasks laid
down in the action plan for achieving compliance with Act L of 2013 on the Information Security of State and Local Government Organs.
Customer satisfaction is enhanced by the fact
that submissions can also be filed outside the
normal registry time, since the Office set up a
round-the clock client terminal. This terminal
quickly became popular among clients, and in
2015 more than 834 submissions were received
by the Office through this channel.

ECONOMIC MANAGEMENT
HIPO is a budgetary organ with special
budgetary authority; as to its legal status it is
one of the five central government offices, and
its budget constituted Title 2 within Chapter X
of the Ministry of Justice.
HIPO covered costs necessary for the performance of its tasks in self-financing manner by administrative service fees regulated in a ministerial decree and by public authority fee revenues, as
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megillető nemzetközi egyezményeken alapuló
díjbevételek hatékony felhasználásával teremtette meg. A folyamatos működés biztosításához költségvetési támogatásban nem részesült, saját bevételeiből gazdálkodott.
A 2015. év eredeti bevételi és kiadási előirányzata 4220,0 millió Ft-ban került meghatározásra.
A 2015. évi bevételek módosított előirányzata
4222,0 millió Ft, az év végi záró bevételi főös�szeg 4085,9 millió Ft, mely 136,1 millió Ft bevételi elmaradást jelent. Szabadalmi területen 38,8
millió Ft, védjegyterületen 151,1 millió Ft, az
egyéb hatósági területeken 10,0 millió Ft összegű elmaradás keletkezett a tervezetthez képest,
így a közhatalmi tevékenység területén összesen 199,9 millió Ft elmaradás mutatkozott. Ebben döntő szerepet játszott a tervbe 183,0 millió
Ft összegben beépített díjemelés elmaradása is.
Ezeket a működési-szolgáltatási bevételek többlete részben kompenzálta.
A hivatali bevételek 81,1%-a származott közhatalmi bevételekből, melyeknek legnagyobb
részét a szabadalmi igazgatási és szolgáltatási
bevételek (74,2%), valamint a védjegyoltalmi
igazgatási és szolgáltatási bevételek (22,3%) adják. A bevételi főösszeg 16,4%-a működési bewell as through the effective use of revenues due
to it from international proceedings conducted
by the Office. It did not receive any budgetary
support to ensure its continued operation: it
managed its activity from its own revenues.
The original revenue and expenditure estimates
of the Office for 2015 were determined as HUF
4 220.0 million. The amended revenue estimate
for 2015 was HUF 4 222.0 million, and the end
of year closing revenue total was HUF 4 085.9
million which means that the total was HUF
136.1 million less than planned. In the patent
area there was a minus of HUF 38.8 million,
in the trade mark area a minus of HUF 151.1
million and in the other official areas a minus
of HUF 10.0 million compared to the plan, so
in the area of public authority activities there
was a total minus of HUF 199.9 million. The
fact that the Office was not allowed to raise its
fees by the planned amount of HUF 183.0 million played a decisive role in this development.
The lower revenues of the public authority areas
were partly compensated for by the surplus of
the operational-services revenues.
81.1% of the Office’s revenues came from public

vételekből, a fennmaradó 2,5% működési célú
támogatásból, felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származik.
Kiadási oldalon a 4938,4 millió Ft módosított
előirányzat 75,7%-a került felhasználásra. A
teljesített kiadások (3738,3 millió Ft) 45,4%-át a
személyi kiadások és járulékok, valamint 41,3%át dologi kiadások tették ki. Az összes kiadásnak mindössze 6,2%-a volt felhalmozási kiadás,
mely az előző évivel azonos szintet mutat.
Jelentős mértékű munkakapacitást kötöttek le
2015-ben a hivatalnál a gazdasági területen kívül
a Szabadalmi Főosztálynál, a Szerzői Jogi Főosztálynál, valamint a HIPAvilon Nonprofit Kft.-nél
is lefolytatott külső ellenőrzőszervi vizsgálatok.
Az Állami Számvevőszék hat évet átfogó pénzügyi, vagyongazdálkodási és teljesítményellenőrzésre irányuló vizsgálata további – az SZTNH
mint tulajdonosi joggyakorló és a HIPAvilon
Nonprofit Kft. között létrejött vállalkozói és
megbízási szerződések tartalma, szabályszerűsége, a közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatos felügyeleti tevékenység, valamint „Köztestületek ellenőrzése” – kiegészítő vizsgálatokkal
került meghosszabbításra.
authority revenues, out of which the largest part
consisted of patent administration and services
revenues (74.2%) and trade mark administration and services revenues (22.3%). 16.4% of the
total revenues came from operational revenues,
and the remaining 2.5% from support for operational purposes and from funds received for
accumulation purposes.
On the expenditure side 75.7% of the amended
estimate of HUF 4 938.4 million were used.
45.4% of the executed expenditures of HUF
3 738.3 million were personnel costs and contributions payable by the employer and 41.3% were
expenditures for the purchase of goods. Only
6.2% of all expenditures were for accumulation
purposes which is about the level as last year.
Examinations conducted in the Office by external auditing organs not only in the area of
economic management but also in the Patent
Department, in the Copyright Department and
at the HIPAvilon Nonprofit Ltd. tied up significant work capacity in 2015.
The examination of the State Audit Office aiming at the control of financial and asset man-

The aim of the SZEMAFOR
(Modular Data Base and
Process Management System for IP Protection) programme is to replace self financing the crucial IT business management system of
the Office with a new electronic system. The conducting of the public procurement proceedings has been
an important task, following
the conclusion of which one
could begin with the implementation phase. Among
others, the implementation
of the following tasks have
been started: the execution of
detailed data base migration
and interface harmonisation
tasks, the preparation of information security compliance and the replacement of
the English language List of
Goods and Services system.
The digitalization of official
documents continued as
well: approximately 28 000
documents were digitalized
in 2015.
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2015. évi bevételi és kiadási adatok (előzetes adatok)
Revenue and expenditure data for 2015 (preliminary data)
Adatok millió Ft-ban
Data in million HUF
2015. évi bevételi adatok
Revenue data for 2015

Közhatalmi bevételek
Public authority revenues
Működési bevételek
Operational revenues
Felhalmozási bevételek
Accumulation revenues
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Funds which have been received for
accumulation purposes
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
Support for accumulation purposes from within
public finances
Egyéb, működési célú, átvett pénzeszközök
Funds received for other operational purposes
Egyéb, működési célú támogatás ÁHT-n belül
Other support for operational purposes from
within public finances
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Total budgetary revenues

2015. évi kiadási adatok
Expenditure data for 2015

Személyi juttatások
Staff salaries and allowances
Munkaadót terhelő járulékok
Contributions payable by the employer
Dologi kiadások
Expenditures for the purchase of goods
Egyéb, működési célú kiadások
Other operational expenditures
Beruházások
Investments
Felújítások
Renovations
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
Reimbursable support for accumulation
purposes
HIVATALI ÖSSZES KIADÁS
TOTAL EXPENDITURES OF THE OFFICE

Teljesítés
Fact

Eredeti
előirányzat
Initial estimates

Előirányzatteljesítés
Execution of the
estimates

3 312,1

3 512,5

94,3%

669,6

707,5

94,6%

0,2

0,0

–

2,8

0,0

–

2,6

0,0

96,8%

71,5

0,0

–

27,1

0,0

–

4 085,9

4 220,0

96,8%

Teljesítés
Fact

Eredeti
előirányzat
Initial estimates

Előirányzat
teljesítés
Execution of the
estimates

1 316,5

1 369,5

96,1%

382,4

371,5

102,9%

1 545,0

1 801,7

85,8%

255,2

202,8

125,8%

180,8

455,5

39,7%

49,3

19,0

259,5%

9,0

0,0

-

3 738,3

4 220,0

88,6%
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Lezajlott az éves költségvetési beszámoló
könyvvizsgálói auditja, mely megfelelőnek ítélte
a beszámolót: az megbízható és valós képet ad a
hivatal gazdálkodásáról.
A hivatal gazdálkodási területének jelentős
kapacitásait kötötték le 2015-ben a szinte napi
rendszerességgel érkező adatszolgáltatási kérések és kötelezések, melyek nagy számban tartalmaztak – a kötelezőeken kívüli – képviselői
kérdésekre, valamint közérdekű adatkérésekre
adandó válaszkéréseket rendkívül rövid határidőkkel.

MAGASAN KVALIFIKÁLT MUNKAERŐ
Az SZTNH engedélyezett létszáma 2015. január 1-jén a költségvetési törvényben is szereplő
204 fő volt. A hivatal szakmailag jól felkészült,
magasan kvalifikált, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, több nyelvet jól beszélő munkatársi, kormánytisztviselői állománnyal rendelkezik. A dolgozók 95%-a felsőfokú végzettségű,
60 fő tudományos fokozattal, illetve doktori
címmel, 178 fő egy vagy több nyelvvizsgával
rendelkezik. A tudományos fokozattal, illetve
doktori címmel rendelkező munkatársak száagement as well as of performance, and encompassing a period of six years, was prolonged by
additional complementary examinations in the
following areas: the contents and the regularity of entrepreneurial and agency contracts
between HIPO, as the entity exercising property rights, and the HIPAvilon Nonprofit Ltd.,
the supervision of collecting societies, and the
“control of public bodies”.
The financial audit of the annual report on the
execution of the budget has found that the report is adequate and gives a true and fair view
of the economic management of the Office.
In 2015, significant work capacities of the economic management area of the Office were
tied up by data supply requests and mandates
that arrived almost on a daily basis and which
contained, besides the mandatory data supply
tasks, a great number of data supply demands
with extremely short deadlines for answering
questions of Members of Parliament and for
providing information of public interest.

ma 1 fővel, a nyelvvizsgával rendelkezők száma
19 fővel nőtt. Az átlagéletkor 44 év.
Az SZTNH komplex továbbképzési rendszert
működtet, amely a kormánytisztviselők jogszabályban előírt és egyéb szakmai, nyelvi, informatikai képesítésének megszerzését, illetve
továbbfejlesztését támogatja. Ennek keretében
2015-ben 14 fő tett eredményes közigazgatási alap- vagy szakvizsgát, 14 fő felsőfokú
iparjogvédelmi képzésben szakdolgozatot
készített, továbbá 9 fő felsőfokú iparjogvédelmi képzésben, 1 fő pedig középfokú iparjogvédelmi képzésben vett részt. A hivatalban az
év végén 103 fő rendelkezett felsőfokú, 43 fő
középfokú és 5 fő alapfokú iparjogvédelmi
szakképesítéssel. Iskolarendszerű keretek között 7 fő folytatott tanulmányokat. A kiegészítő informatikai végzettségűek (ECDL és
egyéb) száma 2015-ben 92 fő volt. Az ESZH által részben támogatott angol és francia nyelvi
képzésben 32 fő vesz részt.
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben előírt továbbképzési kötelezettséget az SZTNH
teljes kormánytisztviselői állománya az előírásoknak megfelelően teljesítette. Jelentős

HIGHLY QUALIFIED STAFF
The authorised number of staff for HIPO on 1
January 2015 was 204, as it was included in the
Budget Act. The government officials and other employees of HIPO are knowledgeable and
highly qualified professionals who speak several
languages and have international experience.
95% of them hold higher education degrees, 60
persons have academic degrees and 178 persons
have one or more language certificates. Compared to last year, the number of staff holding
academic degrees increased by one, while the
number of those having language certificates
increased by 19. The average age was 44 years.
HIPO operates a complex system of further
training which supports the acquisition and
further development of the legally prescribed
and other professional, linguistic and IT qualification of government officials. Within the
framework of this system in 2015 14 persons
passed the examination of public administration at basic or professional level, and 14 persons finished their theses in the framework of
advanced level IP training. 9 persons participated in advanced level IP training and one
69

2015 éves minion.indd 69

2016.04.11. 13:48:15

eredmény, hogy 2015 őszétől a hivatal dolgozói
részére a továbbképzési portálon akkreditált,
belső képzésként elérhető és választható – a
számos hivatali munkatárs számára a munkaköri feladatok ellátásához kötelezően előírt –
alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam, valamint az alap- és középfokú szerzői
jogi tanfolyam is.

Felsőfokú végzettségűek megoszlása 2015-ben
Breakdown of staff according to the type
of higher education degree
%

Fontos stratégiai célkitűzésként kezelte 2015ben is a hivatal a magasan kvalifikált szakemberállomány megtartását, megbecsülését és
a szakmai vezetői utánpótlás biztosítását. A
kiemelt feladatként jelentkező utódlási tervnek,
illetve a kapcsolódó középtávú humánpolitikai
stratégiának a változásokhoz történő igazítása
folyamatosan megvalósul.

22

A hivatalt sokrétű feladatainak ellátásában
− törvényi és rendeleti úton adott felhatalmazás alapján, éves közszolgáltatási szerződések keretei között − a HIPAvilon Magyar
Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.
segíti, amely 100%-ban a magyar állam tulajdonában van, a vagyonkezelői jogokat pedig
az SZTNH gyakorolja felette. A HIPAvilon
Nonprofit Kft. feladata a szellemi tulajdon
alapú innovációmenedzsment-fejlesztés. Alaperson in intermediate level IP training. At
the end of the year 103 persons had advanced
level, 43 persons intermediate level and 5 persons basic level IP qualification. Seven persons
attended different educational institutions. In
2015, 92 persons had supplementary IT qualification (ECDL or other). 32 persons participated in English and French language courses
partially supported by EPO.
The obligation of further training laid down in
Government Decree 273/2012. (IX. 28.) was complied with by the whole staff of Government officials of HIPO in accordance with the relevant
provisions. It is an important achievement that as
of the autumn of 2015 the staff of the Office has
had the option to choose, in the form of an internal training, basic, intermediate and advanced
level industrial property courses, as well as basic
and intermediate level copyright courses accredited at the further training portal which courses
are mandatory for numerous colleagues in order
to be able to professionally perform their work.

Mérnöki és természettudományi
végzettségűek
Degree in engineering and natural
sciences
Jogászvégzettségűek
Law degree
Közgazdasági, pénzügyi végzettségűek
Economic or financial degree
Informatikai végzettségűek
Degree in IT
Egyéb felsőfokú végzettségűek
Other degree
Összesen
Total

39

9
4
26
100

pításának céljai szerint szakmailag támogatja
a hivatalt egyes közfeladatai ellátásában, közreműködik belföldi és nemzetközi szolgáltatásokban, innovációmenedzsment-szolgáltatások nyújtásában.
smooth succession in management posts. The
Office continuously adapts the succession plan as
well as the related medium term human resources
strategy to the changes which is a permanent task
of high priority.
The Hungarian Intellectual Property Nonprofit Agency Ltd. (“HIPAvilon”) – on the basis
of the authorisation given by Act of Parliament
and by decree and within the framework of annual contracts for the provision of public services – assists the Office in the high-quality performance of its many-fold tasks; HIPAvilon is
in 100% ownership of the Hungarian State and
the property management rights are exercised
by HIPO. The task of HIPAvilon is the development of IP-based innovation management.
It was founded in order to professionally support the Office in the performance of some of
its public tasks, to participate in the provision
of domestic and international services and to
provide innovation management services.

HIPO considers it as an important strategic objective to retain its staff of professionals, to make
them feel adequately appreciated, and to ensure
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A Kormány november 18-i határozata értelmében 2015 december 1–10.
között az SZTNH-nak a Budapest V. kerület, Garibaldi u. 2. szám alatti épületnek a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére történő átadásával
egyidejűleg a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 7. szám alatti
épületbe kellett költöznie. A rendkívüli székhelyváltozás jelentős terhet
rótt a hivatal összes munkatársára, különösképpen az informatikai és létesítménygazdálkodási területre. A költözést a hivatalnak a hatósági tevékenység folyamatossága mellett sikerült végrehajtania.
Pursuant to the decision of the Government of 18 November, between
1 and 10 December 2015 HIPO had to transfer its main building at
2 Garibaldi Street in the 5th District to the Cabinet Office of the Prime
Minister and simultaneously move to the building at 7 II. János Pál pápa
Square in the 8th District. This extraordinary change of headquarters put
a significant burden on all employees of the Office, and especially on the
organisational units dealing with IT and Facility Management. The Office
managed to carry out the move in a way that the continuity of its official
activities did not suffer.
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Függelék
Iparjogvédelmi
statisztika
Annex
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a következő elemzés Magyarországot érintő nemzetközi, európai
szabadalmi, európai uniós és nemzeti iparjogvédelmi aktivitás
trendjét főbb oltalmi formák szerinti bontásban összefoglalóan
mutatja be.
SZABADALMI ADATok
A nemzetközi szabadalmi együttműködés (Patent Cooperation
Treaty, PCT) keretében a világ csaknem bármely országára kiterjedően indítható szabadalmi bejelentés. A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) 218
ezer PCT-bejelentést regisztrált, ami 1,7%-kal haladta meg az előző
évit.1 Ezeknek egy kis hányada eredményez az eljárás későbbi szakaszában, a nemzeti szakaszba léptetéssel, Magyarországra történő kiterjesztési kérelmet. A korábbi PCT-megjelölésekből eredő tényleges
nemzeti eljárási kérelmek száma 2015-ben 10 volt. A magyar bejelentők nemzetközi szabadalmi aktivitása alacsony intenzitást mutat,
148 PCT-bejelentést nyújtottak be 2015-ben.
Európai szabadalom megszerzésére az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) alapján 38 szerződő tagállamban nyílik lehetőség, amelyet mind az Európai Szabadalmi Hivatalnál (ESZH), mind a hazai
hivatalban lehet kezdeményezni. Az ESZE-hez való 2003. évi csatlakozásunk óta a külföldi szabadalmi bejelentők inkább az európai utat
választva nyújtanak be növekvő számban európai szabadalmaik magyarországi hatályosítása iránti kérelmeket. Az éves szinten 61 ezres
nagyságú, HU megjelöléssel megadott európai szabadalomból 3582
volt a magyarországi hatályosítás iránti kérelmek száma 2015-ben,

This analysis will show a summary, broken down by the main titles
of protection, of the trends of the international, European patent,
European Union and national industrial property activities related
to Hungary.
PATENTS
In the framework of the Patent Cooperation Treaty (PCT) applications
may be filed with effect to almost any country in the world. The World
Intellectual Property Organization (WIPO) registered 218 thousand
PCT applications, which means a 1.7% increase compared to the previous year1. A small proportion of them results in a protection also extending to the territory of Hungary in the later phase of the procedure.
10 actual requests for national procedure deriving from earlier PCT
designations were filed in 2015. The international patent activity of the
Hungarian applicants is low, in 2015 they filed 148 PCT applications.
European patents may be obtained on the basis of the European
Patent Convention (EPC) valid for the 38 Contracting States. An
application may be initiated both at the European Patent Office
(EPO) and at HIPO. Since the accession by Hungary to the EPC
in 2003 foreign patent applicants have been choosing rather the
European way to file requests for the validation of their European
patents in Hungary in increasing number. Out of nearly 61 thousand European patents designating HU and granted per year, the
1

A WIPO-adatok forrása: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/searchForm (Nem végleges adat).
Source of WIPO data: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/searchForm (Provisional data).
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ami közel 8%-kal haladta meg az előző évit. A
magyar bejelentők 2015-ben1176 európai szabadalmi bejelentést nyújtottak be (az adat a PCTrendszer keretében benyújtott európai bejelentéseket is tartalmazza).2

number of requests for validation in Hungary was 3 582 in 2015, which is an increase
of nearly 8% compared to the previous year.
The Hungarian applicants filed 176 European
patent applications in 2015 (including the applications filed under the PCT)2.

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma 2015-ben 633 volt, ami
szerény növekedést jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. A hazai ügyfelek bejelentési aktivitásának az előző két évben
tapasztalt csökkenése megállt: a hazai eredetű szabadalmi bejelentések száma 4%kal emelkedett 2015-ben. Ez az oltalomszerzést támogató, ún. IPARJOG-pályázat
2015 augusztusában történt meghirdetésére,
valamint számos K+F-pályázati kiírás megindítására vezethető vissza. A hazai bejelentők által benyújtott kérelmek 63%-a egyéni,
37%-a intézményi bejelentés volt. A hazai
intézmények által benyújtott szabadalmi
bejelentések száma az előző évihez képest
ugyan 15%-kal növekedett, mindössze 212
volt, ami továbbra is alacsony.

The number of patent applications filed following the national route was 633 in 2015, which
is a slight increase compared to the figure of the
previous year. The decrease of the application
activity of the domestic users in the preceding two years stopped last year: the number of
domestic patent applications increased by 4%
in 2015. It is the consequence of the so-called
“Industrial Property” tender supporting IP
protection announced in August 2015 and the
announcement of several R&D tenders. 63% of
the applications filed by domestic applicants
belonged to individuals, 37% of them to institutions. Although the number of patent applications filed by domestic institutions increased by
15% compared to the previous year, it was 212,
which is still a small number.

A Magyarországon hatályos − nemzeti úton
megadott és hatályos európai − szabadalmi oltalmak száma megközelítette a 22 ezret 2015 végén. A hatályos szabadalmak számának 7%-os
növekedése az európai oltalmak számának 12%os emelkedésének tudható be. A nemzeti úton
megadott, hatályos szabadalmak száma 4278,
a hatályos európai szabadalmak száma pedig
17 573 volt. A hatályos európai oltalmak száma
az elmúlt hat évben több mint kétszeresére növekedett, és már több mint négyszerese a nemzeti
úton megadott, hatályos oltalmak számának.

In Hungary the total number of patents granted
following the national route and valid European patents was nearly 22 thousand at the end of
2015. The 7% increase of the valid patents is due
to the 12% increase in the number of European
patents. The number of valid patents granted
following the national route was 4 278 and the
number of valid European patents was 17 573.
The number of valid European patents has increased to more than the double, and it is more
than the fourfold of the valid patents granted
following the national route.

A Magyarországon hatályos szabadalmak jogosultjainak 95%-a külföldi: a szabadalmak egynegyedének németországi, közel 20%-ának amerikai
egyesült államokbeli és 9%-ának svájci székhelyű
a jogosultja. A Magyarországon hatályos összes
szabadalmi oltalmat figyelembe véve a magyar
jogtulajdonosok aránya – 939 nemzeti úton megadott és 119 európai szabadalommal – 5%.

95% of the right-holders of the patents valid in
Hungary are foreigners: 25% of the patent holders have German, nearly 20% have American,
and 9% have Swiss residence. Taking all patents
valid in Hungary into consideration, the proportion of the Hungarian right-holders – with
939 patents granted following the national route
and 119 European patents – is 5%.

2

Az ESZH-adatok forrása: https://www.epo.org/about-us/
annual-reports-statistics/annual-report/2015/downloadcentre.html.

2

Source of EPO data: https://www.epo.org/about-us/
annual-reports-statistics/annual-report/2015/downloadcentre.html.
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Nemzetközi együttműködések keretében Magyarországot célzó és nemzeti úton – belföldről és külföldről közvetlenül –
benyújtott szabadalmi ügyek főbb adatai
Main figures of patent cases aimed at Hungary and filed following the national route – from Hungary and from abroad –
under international cooperations

Nemzetközi együttműködés keretében benyújtott ügyek
Cases filed under international cooperation
PCT-megjelölések
PCT designations
Megadott európai szabadalom HU megjelöléssel
Granted European patents designating HU
Európai szabadalom szövegfordításának benyújtása (hatályosítás)
Requests for validation of European patents in Hungary
Európai igénypontok fordításának benyújtása
Filing of the translation of European claims
Nemzeti úton benyújtott ügyek
Cases filed following the national route
Hazai eredetű bejelentések
Domestic applications
Nemzeti úton benyújtott külföldi bejelentések
Foreign applications filed following the national route
Korábbi PCT-megjelölésekből eredő tényleges nemzeti eljárási kérelmek
Requests for actual national procedure deriving from earlier PCT designations

2011

2012

2013

2014

2015

182 437

195 334

205 292

214 314

218 000

40 372

47 485

53 486

56 021

61 534

3 218

3 342

3 485

3 323

3 582

11

1

3

8

8

660

689

641

546

569

33

54

60

42

54

5

5

7

31

10

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

Egyéni
Individual
Intézményi
Institutional
Összesen
Total

2011

2012

2013

2014

2015

432

408

437

361

357

228

281

204

185

212

660

689

641

546

569

2011

2012

2013

2014

2015

5 227

4 769

5 237

4 695

4 278

10 163

11 930

13 893

15 731

17 573

15 390

16 699

19 130

20 426

21 851

A Magyarországon hatályos (érvényes) szabadalmak száma
Number of patents valid in Hungary
Nemzeti úton megadott, hatályos szabadalmak száma
Valid patents granted following the national route
Hatályos európai szabadalmak száma
Valid European patents
Összes hatályos szabadalom száma
Valid patents in total
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A Magyarországon hatályos szabadalmak száma a legnépszerűbb szakterületek szerint
Breakdown of patents valid in Hungary by most popular sectors
Szakterület
Sector

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

MERIT-sorszám*
MERIT-number*

Nemzeti úton
megadott, hatályos
szabadalmak
Valid patents granted
following the
national route

Hatályos európai
szabadalmak
Valid European
patents

Összes hatályos
szabadalom
Total of valid
patents

4

1707

6014

7721

15

354

1927

2281

3

409

1346

1755

13

325

1378

1703

12

252

1266

1518

2

104

827

931

1

132

717

849

20

95

607

702

MERIT: a gazdasági és szabadalmi osztályozás megfeleltetéséhez használt konkordanciatáblát létrehozó Maastricht Economic Research Institute on Innovation and
Technology rövidítése
Abbreviation of Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, establishing the concordance table used for matching the economic and
patent classification

A Magyarországon hatályos – nemzeti és európai – szabadalmak megoszlása a jogosultak
származási országa szerint
Breakdown of patents – national and European – valid in Hungary by countries of origin of right
holders
Németország/Germany
Amerikai Egyesült Államok/USA
Svájc/Switzerland
Franciaország/France
Olaszország/Italy
Japán/Japan
Magyarország/Hungary
Egyesült Királyság/United Kingdom
Hollandia/The Netherlands
Ausztria/Austria
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A technológiai területek tekintetében 2015 végén – az előző évekhez hasonlóan − a gyógyszeripari szabadalmak álltak az első helyen;
mind a nemzeti úton megadott, mind a hatályosított európai szabadalmak tekintetében ez
a szakterület volt a listavezető: a hazánkban
hatályos összes szabadalmi oltalom 35%-a erre
az ágazatra összpontosult. Ezt követte az egyéb
berendezés 10%-os, majd a vegyészet (gyógyszeripar nélkül) 8%-os részaránnyal.

Regarding the technical fields, at the end of 2015
– similarly to the previous year – the pharmaceutical patents were in the lead; both with respect
to patents granted following the national route,
and the validated European patents this technical field headed the list: 35% of all valid patents
in Hungary concentrated on this sector. This was
followed by other machinery with a 10% ratio and
chemistry (without pharmaceuticals) with 8%.
The lifetime of valid patents in the case of applications filed following the national route is on
the top in the 14th year, while in the case of valid
European patents in the 9th year. In the latter
case, there is no patent yet to reach the whole
protection time.

A hatályos szabadalmak korfáján a nemzeti
úton megadott oltalmak esetében a 14. évben,
míg a hatályos európai oltalmaknál a 9. évben
figyelhető meg tetőzés. Ez utóbbiaknál még
nincs a teljes oltalmi időt elérő szabadalom.

Magyarországon hatályos, nemzeti úton megadott és európai szabadalmak korfája
Lifetime of patents – national and European – valid in Hungary
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a kiegészítő oltalmi tanúsítványOK ADATAI

SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATE

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (supplementary protection certificate, SPC) a szabadalmi
oltalommal védett gyógyszer vagy növényvédő szer szabadalmi oltalmi idejének meghos�szabbítását biztosítja. Az elmúlt év folyamán
74 SPC iránti kérelem érkezett a hivatalba,
ami 23%-kal haladta meg az előző évit. Az év
végén 138 megadott tanúsítvány volt érvényben. Ebből 79 esetben még az alapszabadalom
volt hatályban.

A supplementary protection certificate (SPC)
extends the term of patent protection of certain
medicinal or plant protection products. In 2015
HIPO received 74 applications for SPC, which
is more by 23% than in the previous year. At
the end of the year 138 SPCs were valid. Out of
this, in 79 cases still the basic patent was valid.

növényfajta-oltalmi adatok
A hivatalhoz 2015-ben 26 növényfajta-oltalmi
bejelentés érkezett. Az év végén 90 ilyen oltalom volt hatályban. Az elmúlt évben a Közösségi Fajtaoltalmi Hivatalhoz (Community Plant
Variety Office, CPVO) 3111 közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés érkezett, ami 500-zal
volt kevesebb az előző évinél. Az év végén 23
771 közösségi oltalom volt hatályban.3

használatiminta-oltalmi adatok
A használatiminta-oltalmi bejelentések száma
évek óta a 240–270 közötti sávban mozog. A
hivatal 2015-ben 249 használatiminta-oltalmi
bejelentést fogadott. A bejelentések túlnyomóan
hazai egyéni bejelentőktől származnak: 88%uk volt hazai eredetű, illetve 61%-ukat egyéni
bejelentők nyújtották be. A külföldi eredetű
bejelentések esetében az intézményektől érkező
kérelmek száma közel háromszorosa az egyéni bejelentésekének. Az év végén 908 nemzeti
használatiminta-oltalom volt érvényben.

PLANT VARIETY PROTECTION
In 2015 HIPO received 26 new applications for
plant variety protection. At the end of last year
90 such protections were valid. Last year the
Community Plant Variety Office received 3 111
Community applications for plant variety protection, which is less by 500 than in the previous
year. At the end of last year 23 771 Community
protections were valid3.

UTILITY MODELS
The number of utility model applications has
been staying around 240-270 for years. In 2015
HIPO received 249 utility model applications.
Most of the applications were filed by domestic individuals: 88% were domestic and 61% of
them were filed by individuals. In case of applications with foreign origin the number of
institutional applications is nearly threefold of
the individual applications. 908 national utility
models were valid at the end of 2015.
In the lifetime of valid utility models, most of the
protections were 4 years old in 2015.

A hatályos használatiminta-oltalmak korfája
szerint 2015-ben a legtöbb oltalom 4 éves volt.

3

A CPVO közösségi növényfajta-oltalmi adatainak forrása:
http://www.cpvo.europa.eu/statistiques/CPVO_
statistics_summary_2015.pdf.

3

Source of CPVO data: http://www.cpvo.europa.eu/
statistiques/CPVO_statistics_summary_2015.pdf.
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A hatályos használatiminta-oltalmak korfája
Lifetime of valid utility model protections
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Hazai és külföldi eredetű használatiminta-oltalmi bejelentések száma a bejelentők jellege szerint
Breakdown of utility model applications filed following the national route by the nature of applicants

Hazai eredetű bejelentések
Domestic applications
Egyéni
Individual
Intézményi
Institutional
Összesen
Total
Külföldi eredetű bejelentések
Foreign applications
Egyéni
Individual
Intézményi
Institutional
Összesen
Total
Használatiminta-oltalmi bejelentés összesen
Utility model applications in total

2011

2012

2013

2014

2015

186

171

162

159

144

53

62

71

89

74

239

233

233

248

218

12

6

5

6

8

19

22

14

21

23

31

28

19

27

31

270

261

252

275

249

2011

2012

2013

2014

2015

926

955

924

951

908

A hatályos használatiminta-oltalmak száma
Number of valid utility model protections
Hatályos használatiminta-oltalmak száma
Number of valid utility model protections
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Formatervezésiminta-oltalmi adatok

DESIGNS

A Magyarországot megjelölő nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) együttműködés keretében benyújtott formatervezésiminta-oltalmi
bejelentések, valamint a bejelentésekben foglalt minták száma az Európai Uniónak a Hágai
Megállapodáshoz történt csatlakozása hatására
évek óta alacsony, de az előző évihez képest kismértékben növekedett. Az elmúlt év folyamán
a hivatal 20 ilyen bejelentést és azokban 58
mintát fogadott és regisztrált.

The number of design applications filed under
international cooperation (under the Hague
Agreement) designating Hungary and the
number of designs included in the applications
have been low for years due to the accession by
the European Union to the Hague Agreement,
however it slightly increased compared to the
previous year. Last year HIPO received and
registered 20 such applications and 58 designs
included therein.

A közösségi formatervezésiminta-oltalom intézménye lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentéssel és egységes eljárással az Európai
Unió összes tagállamának a területére nézve mintaoltalmat lehessen szerezni. Az ilyen
bejelentések száma évről-évre emelkedik. A
Magyarországra is kiterjedő hatállyal benyúj-

The Community design system offers the possibility to obtain design protection for the territories of all member states of the European
Union upon one single application and unitary
procedure. The number of such applications
keeps on increasing year by year. Although in
2015 the number of Community design applica-

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

Nemzetközi együttműködés keretében benyújtott ügyek
Applications filed under international cooperation
Nemzetközi együttműködés (Hágai Megállapodás)
keretében érkezett bejelentések
Applications filed under international cooperation (the
Hague Agreement)
Minták száma
Number of designs
Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések
Community design applications
Minták száma
Number of designs
Nemzeti úton benyújtott ügyek
Cases filed following the national route
Hazai bejelentések
Domestic applications
Minták száma
Number of designs
Külföldi bejelentések
Foreign applications
Minták száma
Number of designs
Összes nemzeti bejelentés
National applications in total
Minták száma
Number of designs

2011

2012

2013

2014

2015

37

55

15

17

20

133

192

45

49

58

21 310

22 504

23 194

23 701

22 608

79 903

83 135

86 861

87 534

85 765

237

193

251

207

178

754

910

1269

786

674

4

3

4

7

8

18

4

4

7

8

241

196

255

214

186

889

914

1273

793

682
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Nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma a bejelentők jellege szerint
Figures of design applications filed following the national route by the nature of applicants
2011

2012

2013

2014

2015

167

121

181

150

124

70

72

74

57

54

237
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178

0

0
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4
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186

Hazai eredetű bejelentések
Domestic applications
Egyéni
Individual
Intézményi
Institutional
Összesen
Total
Külföldi eredetű bejelentések
Foreign applications
Egyéni
Individual
Intézményi
Institutional
Összesen
Total
Nemzeti formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
összesen
National design applications in total

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

Hatályos nemzeti formatervezésminta-oltalmak
száma (mintaszám)
Number of national design protections valid in Hungary

2011

2012

2013

2014

2015

4228

4225

4221

4195

4090

tott közösségi bejelentések és az azokban foglalt
minták száma 2015-ben az előző évihez képest
ugyan csökkent, de azok száma meghaladta a
22 ezret, a bennük foglalt minták száma pedig
a 85 ezret.4 A magyar eredetű közösségi mintaoltalmi bejelentési aktivitás a két évvel ezelőttihez hasonló volt, 144 ilyen bejelentést nyújtottak be.

tions and the number of designs included therein
extending also to Hungary decreased compared
to the previous year, the number of applications
exceeded 22 thousand, the number of designs
included therein exceeded 85 thousand4. The
activity of Community design applications
from Hungary was similar than in 2013, 144
such applications were filed.

A hivatalhoz 186 nemzeti formatervezésimintaoltalmi bejelentés érkezett 2015-ben, amelyek
682 mintát foglaltak magukban. Mind a bejelentések, mind a bennük foglalt minták száma
elmaradt az előző évitől.

HIPO received 186 national design applications in 2015, which included 682 designs.
The number of both the applications and the
designs included was lower than in the previous year.

4

A közösségi formatervezésiminta-oltalmi adatok forrása: https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/
guest/document_ library/contentPdfs/about_ ohim/
the_office/SSC007-Statistics_of_Community_Designs2015_en.pdf.

4

Source of the data of Community designs: https://oami.
europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_
library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC007Statistics_of_Community_Designs-2015_en.pdf.
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A nemzeti úton benyújtott formatervezésimintaoltalmi bejelentések jellemzően egyéni bejelentőktől származtak. A bejelentések 96%-a hazai,
illetve 69%-a egyéni bejelentőktől érkezett. A
külföldi székhelyű jogkeresők elsősorban a közösségi utat választják a magyarországi jogszerzés céljából.

Most of the design applications filed following
the national route were filed by individuals. 96%
of the applications were filed by domestic applicants, and 69% of them by individuals. The
applicants with a seat abroad principally choose
the Community route to obtain protection in
Hungary.

Az elmúlt év végén 4090 nemzeti formater
vezésiminta-oltalom volt hatályban. A hatályos oltalmak 78%-ának magyar a jogosultja. A
külföldi jogosultak jellemzően amerikai egyesült államokbeli, német, japán és cseh székhel�lyel rendelkeztek. A hatályos oltalmak száma az
előző évek szintjén maradt.

At the end of last year 4 090 national design
protections were valid. 78% of the right-holders
of valid protections are Hungarian. The foreign
right-holders have their seats mainly in the
United States, Germany, Japan and the Czech
Republic. The number of valid protections remained in the level of the previous years.

A Magyarországon hatályos, nemzeti úton megadott formatervezésiminta-oltalmak korfája
Lifetime of design protections valid in Hungary, granted following the national route
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védjegyoltalmi adatok

TRADE MARKS

A WIPO Nemzetközi Irodájához 2015-ben 1633
− hazánkat is megjelölő − nemzetközi (madridi
rendszerű) védjegybejelentés érkezett, ami 2%kal volt magasabb az előző évben mért adatnál.
Magyarországra is kiterjedő hatállyal több mint
130 ezer közösségi védjegybejelentést nyújtottak
be, és 109 ezer közösségi védjegyet lajstromoztak 2015-ben.5 A magyar bejelentői aktivitás
is növekedett, 562 ilyen bejelentést nyújtottak
be, ami közel 6%-os növekedést jelent. A hazai
bejelentőktől 255 nemzetközi védjegybejelentés iránti kérelem érkezett, és 286 nemzetközi
védjegybejelentést továbbított a hivatal a WIPO
Nemzetközi Irodája felé.

In 2015 the International Bureau of WIPO received 1 633 international trade mark applications (under the Madrid system) designating
also Hungary, which is more by 2% than in the
previous year. More than 130 thousand Community trade mark applications extending also
to Hungary were filed and 109 thousand Community trade marks were registered in 2015 5.
The activity of the Hungarian applicants also
increased, 562 such applications were filed,
which is an increase of nearly 6%. Moreover,
the domestic applicants filed 255 international
trade mark applications and HIPO transmitted
286 international trade mark applications to the
International Bureau of WIPO.

5

A közösségi védjegyadatok forrása: https://oami.europa.
eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/
contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_
of_Community_Trade_Marks-2015_en..pdf

5

Source of the data of Community trade marks: https://
oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/
document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/
SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_
en..pdf
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A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések
száma 3491 volt 2015-ben, ami az előző évhez
képest 10%-os csökkenést jelent. Az ilyen bejelentések 91%-a hazai bejelentőktől származott, és a hazaiak bejelentési aktivitása 9%-kal
volt alacsonyabb az előző évinél. Az intézményi bejelentők a 2014. évinél közel 10%-kal
kevesebb védjegybejelentést nyújtottak be. A
közvetlenül a hivatalnál benyújtott külföldi
bejelentések száma az elmúlt évekre jellemző nagyságrendű volt. A külföldi bejelentők

In 2015 the number of trade mark applications
filed following the national route was 3 491,
which is a 10% decrease compared to the previous year. 91% of these applications were filed
by domestic applicants, the activity of domestic
applicants were less by 9% than in the previous
year. The institutional applicants filed nearly
10% less trade mark applications than in 2014.
The number of foreign applications filed directly with HIPO was around at the level of the previous years. 13% of the foreign applicants were

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

Nemzetközi védjegybejelentési ügyek
International trade mark applications
Nemzetközi (madridi rendszerű) védjegybejelentés
International trade mark applications
(under the Madrid system)
Közösségi védjegybejelentés
Community trade mark applications
Nemzeti védjegybejelentési ügyek
National trade mark applications
Hazai védjegybejelentés
Domestic trade mark applications
Külföldi védjegybejelentés
Foreign trade mark applications
Összes, nemzeti úton benyújtott bejelentés
Applications filed following the national route
in total

2011

2012

2013

2014

2015

2 117

2 102

2 139

1 599

1 633

105 943

107 988

114 295

117 496

130 398

3 772

4 177

3 428

3 489

3 178

425

422

429

392

313

4 197

4 599

3 857

3 881

3 491

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak aránya a jogosultak származási országa szerint
Breakdown of valid national trade marks by the countries of origin of right holders
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13%-a amerikai egyesült államokbeli, 10%-a
német, 8%-a svájci, és közel 5%-a egyesült királyságbeli volt.

from the United States, 10% from Germany,
8% from Switzerland, and nearly 5% from the
United Kingdom.

A Magyarországon hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma az elmúlt év végén 55 628 volt, ami
az előző évek során állandósult nagyságrendnek
felel meg. Emellett 106 ezer a hatályos nemzet
közi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegyek
száma. A hazánkra is kiterjedő hatályú lajstromozott közösségi védjegyek összesített állomá
nya tavaly már meghaladta az 1,1 milliót.

The number of national trade marks valid in Hungary was 55 628 at the end of last year, which is
around the same level as in the previous years.
In addition, the number of valid international
trade marks (under the Madrid system) is 106
thousand. The total number of registered Com
munity trade marks also extending to Hungary
exceeded 1.1 million last year.

A lajstromozott nemzeti védjegyek 63%-ának
(35 ezer védjegynek) magyar volt a jogosultja,
37%-ának pedig külföldi, döntően amerikai
egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli,
svájci, német és japán.

63% (35 thousand) of the right-holders of regis
tered national trade marks were Hungarian,
37% of them were foreigners, mainly from the
United States, the United Kingdom, Switzerland, Germany and Japan.

A százévesnél idősebb védjeggyel rendelkező
jogosultak száma meghaladja az 50-et. Ilyen a
német DaimlerChrysler, a Kodak, a Telefunken
és az Osram, az amerikai egyesült államokbeli
Johnson & Johnson, valamint a magyar Richter
Gedeon, a Chinoin és az Egis.

The number of right-holders having a trade
mark being more than a hundred years old is
above 50. They are for example the German
DaimlerChrysler, Kodak and Telefunken,
the American Johnson & Johnson and the
Hungarian Richter Gedeon Plc., Chinoin and
Egis.

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfáján az első 10 évben lényegesen magasabb a
hatályos védjegyek száma, mint a következő
ciklusokban megújítottaknál.

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

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

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

A földrajzi árujelzők ADATAI

GEOGRAPHICAL INDICATIONS

2015 folyamán 51 nemzetközi eredetmegjelölésbejelentés érkezett, továbbá egy nemzeti földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentést nyújtottak be, illetve egy közösségi bejelentés esetében
a hivatal elvégezte a vizsgálatot, és meghozta a
bejelentés továbbításához hozzájáruló döntését.

In 2015 HIPO received 51 international applications concerning appellations of origin and one
national application for geographical indication
was filed, in case of one Community application
HIPO carried out the examination and made
decision on transmitting the application.

Az érvényes nemzeti földrajzi árujelzők száma
16, ebből 1 földrajzi jelzés, 15 eredetmegjelölés.

The number of valid national geographical indications is 16, out of them 1 is geographical indication and 15 are appellations of origin.

A mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerek
re vonatkozó hatályos közösségi földrajziárujelzőoltalmak száma az év végén 1264 volt (600 ol-

The number of valid Community geographical
indications related to agricultural products
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A Magyarországon hatályos védjegyek száma
Number of trade marks valid in Hungary

Hatályos nemzeti védjegyek
Valid national trade marks
Hatályos nemzetközi
(Madridi Megállapodás szerinti) védjegyek
Valid international trade marks
(under the Madrid system)
Lajstromozott közösségi védjegyek*
Registered Community trade marks*
*

2011

2012

2013

2014

2015

53 973

56 130

55 942

55 813

55 628

121 145

121 299

112 684

108 487

106 165

792 866

888 495

986 569

1 090 351

1 199 767

Az összes lajstromozott oltalom kumulált összege, megújításra való tekintet nélkül
Accumulated amount of all registered protections, irrespective of renewal

A hatályos nemzeti védjegyoltalmak korfája
The age of valid national trade marks
3500
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talom alatt álló eredetmegjelölés és 664 oltalom
alatt álló földrajzi jelzés); ebből 13 magyar ere
detű (6 oltalom alatt álló eredetmegjelölés és 7
oltalom alatt álló földrajzi jelzés), többek között
a szentesi paprika, a kalocsai fűszerpaprika, a
magyar szürkemarha hús, a csabai kolbász, a
gyulai kolbász, a makói vöröshagyma, a szegedi szalámi, a budapesti téliszalámi, a szőregi rózsatő. A borokra vonatkozó közösségi földrajzi
árujelzők száma az év végén elérte az 1750-et
(1291 oltalom alatt álló eredetmegjelölés és 459
oltalom alatt álló földrajzi jelzés); ebből 62 volt
magyar eredetű (pl. Badacsony/Badacsonyi,
Debrői Hárslevelű, Eger/Egri, Mór/Móri, Somló/
Somlói, Sopron/Soproni, Szekszárd/Szekszárdi,
Tokaj/Tokaji, Villány/Villányi).

and foodstuffs was 1 264 at the end of 2015
(600 appellations of origin and 664 geographical indications); out of them 13 originated
from Hungary (6 appellations of origin and
7 geographical indications), among others the
sweet pepper of Szentes, the paprika of Kalocsa,
Hungarian grey cattle meat, sausage of Csaba,
sausage of Gyula, onion of Makó, salami of
Szeged, salami of Budapest, rose of Szőreg.
The number of Community geographical
indications related to wines was 1 750 (1 291
appellations of origin and 459 geographical
indications); out of them 62 originated from
Hungary (e.g. Badacsony, Hárslevelű of Debrő,
Eger, Mór, Somló, Sopron, Szekszárd, Tokaj,
Villány).
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Elnök
President
Dr. Bendzsel Miklós

MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES
VICE-PRESIDENT FOR TECHNICAL AFFAIRS
Farkas Szabolcs

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ
DIRECTOR GENERAL FOR FINANCIAL AFFAIRS
Horváth Zoltán

SZABADALMI FŐOSZTÁLY
PATENT DEPARTMENT
Gyetvainé Virág Dóra

HATÓSÁGI ÜGYVITELI
FŐOSZTÁLY
OFFICE MANAGEMENT
DEPARTMENT
Dr. Zábori Zoltán

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

Vegyészeti és Biotechnológiai
Osztály
Chemistry and Biotechnology
Section

Átvevőhivatali és Hatósági
Publikációs Osztály
Receiving and Official
Publication Section

Együttműködési
és Tájékoztatási Osztály
Cooperation and
Information Section

Gyógyszer- és Agrárkémiai
Osztály
Pharmaceuticals and
Agriculture Section

Ügyfélszolgálat
Customer Service

Kutatás-Fejlesztési
és Innovációs Osztály
Research and Development,
Innovation Section

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
FINANCIAL MANAGEMENT
DEPARTMENT
Kóczánné Pásztor Györgyi

Pénzügyi és
Számviteli Osztály
Finance and
Accounting Section
Létesítménygazdálkodási Osztály
Facility Management
Section

Mechanikai Osztály
Mechanics Section
Villamossági Osztály
Electricity Section

Elnökségi Kabinet személyi állományába tartozóan működik: ISO minőségirányítás, információbiztonsági vezető, integritás tanácsadó,
jogtanácsos, kommunikációs főtanácsadó , honlap főszerkesztő, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa titkársága
Innovációs Főosztály személyi állományába tartozóan működik: a Magyar Formatervezési Tanács irodája
Szerzői Jogi Főosztály személyi állományába tartozóan működik: a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkársága
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete
Organisation Chart of the Hungarian Intellectual Property Office

ELNÖKSÉGI KABINET
CABINET OF THE PRESIDENT
Dr. Péntek Gábor
Jogi ELNÖKHELYETTES
VICE-PRESIDENT FOR Legal AFFAIRS
Dr. Ficsor Mihály

Humánpolitikai Önálló Osztály
Human Resources Management
Faragó-Hönig Ildikó

ÜGYVITELFEJLESZTÉSI ÉS
INFORMATIKAI FŐOSZTÁLY
INFORMATION SERVICES
DEPARTMENT
Bognár Tivadar

VÉDJEGY ÉS MINTAOLTALMI
FŐOSZTÁLY
TRADE MARK, MODEL
AND DESIGN DEPARTMENT
Dr. Csiky Péter

SZERZŐI JOGI FŐOSZTÁLY
COPYRIGHT DEPARTMENT
Dr. Lábody Péter

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

Ügyvitelfejlesztési Osztály
Office Management
Development Section

Nemzeti Védjegyosztály
National Trade Mark Section

Szerzői Jogi Hatósági Osztály
Copyright Administration
Section

Iparjogvédelmi Jogi
Osztály
Industrial Property Law
Section

Infokommunikációs
Szolgáltatási Osztály
Infocommunication Services
Section

Nemzetközi Védjegyosztály
International Trade Mark
Section

Nemzetközi Szerzői Jogi Osztály
International Copyright Section

Iparjogvédelmi
Lajstromvezetési Osztály
Industrial Property
Registry Section
Nemzetközi
Együttműködési Osztály
International
Cooperation Section

Mintaoltalmi Osztály
Model And Design Section

Operates within the Cabinet of the President: ISO Quality Management, Head of Information Security, Integrity Adviser, Legal Counsellor,
Head of Press Relations, Chief Editor of HIPO’s website, Secretariat of the National Intellectual Property Council
Operates within the Innovation Department: Bureau of the Hungarian Design Council
Operates within the Copyright Department: Secretariat of the National Board Against Counterfeiting
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Képek jegyzéke
A nonfiguratív illusztrációk a Vovoid VSXu player VJ szoftver 0.5.0. verziójának vizualizációi Bartók Béla Allegro Barbaro című darabjának lejátszása
során (a következő oldalakon: 6, 22, 23, 24, 30, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 63, 64, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85).

2. oldal Bartók Béla: Magyar népdalok, kéziratrészlet – Bartók
Archívum,
Széchenyi István „Hitel” című műve első kiadásának címlapja, 1830,
Pest, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyvnyomtató intézete,
Vaskapu, Széchenyi-emléktábla. A Magyar Mérnök- és Építész Egylet
1885-ben emléktáblát helyezett el a Felső Kazán szorosban, a Duna
973,3 folyamkilométerénél.
3. oldal A Merkúr bolygó a Bartók kráterrel – NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington,
A Magyar Tudományos Akadémia székháza 1865. december 11-én,
színezett litográfia, XIX. század második fele,
Széchenyi István: Kedves jobbágyim című nyomatának részlete,
Cenk, 1831.
4. oldal Széchenyi István portréja Franz Eybl litográfiája, 1842,
Mélt. Széchenyi István gr. ur nyílt levele a’ Jelenkor
szerkesztőjéhez, Kelt Pest, 1843. április 29.
5. oldal Bartók Béla: Magyar népdalok, kéziratrészlet – Bartók
Archívum,
Bartók Béla portréfotója, Pesti Napló 1930,
Bartók Béla népdalgyűjtés közben, 1908,
Az első pesti lófuttatás a Pesti Gyepen 1827-ben, Johann Erdmann
Gottlieb Prestel színezett litográfiája. A lóversenyzést Magyarországon
Széchenyi István honosította meg.
18 oldal Részlet a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII.
törvény-czikkből.
19. oldal Gábor Dénes gyermekkori szabadalmának leírása, 1910.
A Richter Gedeon gyár védjegye 1911-ből.
Részlet Zwack J. és társai udvari szállító védjegyével ellátott
dokumentumról.
20. oldal Jendrassik György gázturbinája – BME OMIKK Levéltár.
Szent-Györgyi Albert a laboratóriumban – Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Fényképtára.
Bay Zoltán Föld-Hold radarkísérleti berendezése – Márki-Zay Lajos.
Zsolnay védjegy.
Herendi porcelán.
21. oldal A Rubik-kocka világbajnokság alkalmából kiadott bélyeg –
Magyar Posta, Bélyegmúzeum.
A Magyar Formatervezési Tanács logója
A Cariprazine molekulaszerkezete.
Üvegbetonból készült emlékmű részlete a Tabánban.
Az 1896. számú „Gömböc”.
22. oldal A Prezi logója.
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület logója
Nissyoku lámpa.
Pálinkás József fogadta Benoît Battistellit, az ESZH elnökét és Bendzsel
Miklóst az Európai Feltalálói díj 2011. évi átadása alkalmából.
23. oldal DSI Inhaló sóinhaláló termékek.
A Zeneakadémia új logója
A WIPO főigazgatója és a Visegrádi Szabadalmi Intézet alapítói a
WIPO Nemzetközi Irodájával kötött megállapodás aláírása alkalmából.
24. oldal Bartók Béla: Allegro Barbaro, kéziratrészlet – Bartók
Archívum.
A Széchenyi lánchíd. A hidat 1849-ben adták át.
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26. oldal Trombitarészlet – Zenetudományi Intézet.
27. oldal A Széchenyi lánchíd díszítőeleme.
29. oldal Részlet a Széchenyi lánchídból.
A Lánchíd láncfeszítő kamrája – William Tierney Clark, 1838, skót
mérnök, a Lánchíd építésvezetője és a budai Váralagút tervezője.
30. oldal Zongorahúrok – Zenetudományi Intézet.
Margit híd. Épült1879-ben.
32. oldal Margit híd-részlet.
33. oldal Hegedűrészlet – Zenetudományi Intézet.
36. oldal Szabadság híd. Épült 1896-ban.
Bartók Béla: Allegro Barbaro, kéziratrészlet – Bartók Archívum.
38. oldal Szabadság híd-részlet.
Bartók Béla: Allegro Barbaro, kéziratrészlet – Bartók Archívum.
40. oldal Hegedűrészlet – Zenetudományi Intézet.
Erzsébet híd. Épült 1903-ben.
42. oldal Erzsébet híd pesti oldali pilonja.
44. oldal Zongorarészlet – Zenetudományi Intézet.
Petőfi híd. Épült 1937-ben.
46. oldal Petőfi híd-részlet.
47. oldal Zongorarészlet – Zenetudományi Intézet.
50. oldal Mária Valéria híd. Épült 1895-ben, újjáépítették 2001-ben.
Bartók Béla: Ady-dalok énekszólam, kéziratrészlet – Bartók
Archívum.
55. oldal Hárfarészlet – Zenetudományi Intézet.
56. oldal Csellórészlet – Zenetudományi Intézet.
63. oldal Mária Valéria híd részlete.
64. oldal Zongorarészlet – Zenetudományi Intézet.
Megyeri híd. Épült 2008-ban.
67. oldal Cimbalomrészlet – Zenetudományi Intézet.
68–69. oldal Megyeri híd kábelcsatlakozási pont.
71. oldal Megyeri híd ferde, bal parti pilonja.
72. oldal Zongorarészlet – Zenetudományi Intézet.

Az illusztrációk közléséért szíves köszönetet mondunk a következő
intézményeknek: Zenetudományi Intézet, Bartók Archívum,
BME OMIKK Levéltár, Magyar Posta, Bélyegmúzeum, Magyar Nemzeti
Múzeum.
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List of pictures
The non-figurative illustrations are the visualisations of version 0.5.0 of Vovoid VSXu player VJ software during the playing of the music piece “Allegro
Barbaro” by Béla Bartók (pages: 6, 22, 23, 24, 30, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 63, 64, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85).
Page 2 Béla Bartók: Hungarian folk songs, excerpt from manuscript
– Bartók Archives
Cover sheet of the first edition of “Hitel” (Credit) by István Széchenyi,
1830, Pest, book press institute of J. M. Petrózai Trattner and István
Károlyi
Vaskapu (Iron Gate), memorial tablet of Széchenyi. The Hungarian
Association of Engineers and Architects placed a memorial tablet in the
Upper Kazan Strait at the river kilometre point 973.3 of the Danube in
1885
Page 3 The planet Mercury with the Bartok crater – NASA/Johns
Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of
Washington
Building of the Hungarian Academy of Sciences on 11 December
1865, coloured lithography, second half of the 19th century
Excerpt from the manuscript “My dear serfs” by István Széchenyi,
Cenk, 1831
Page 4 Portrait of István Széchenyi, lithography by Franz Eybl, 1842
Open letter from honourable count István Széchenyi to the editor
of “Jelenkor” (Present Time), Done in Pest, 29 April 1843
Page 5 Béla Bartók: Hungarian folk songs, excerpt from manuscript
– Bartók Archives
Portrait photo of Béla Bartók, Pesti Napló 1930
Photo of Béla Bartók collecting folk songs, 1908
The first horse racing in Pest at the Turf of Pest in 1827, coloured
lithography by Johann Erdmann Gottlieb Prestel. Horse racing was
established in Hungary by István Széchenyi.
Page 18 Excerpt from Act XXXVII on the Patents for Inventions
Page 19 Description of the patent by Dénes Gábor from his childhood, 1910
Trade mark of Richter Gedeon factory from 1911
Part of a document with the trade mark of J. Zwack and and co.,
purveyor to the Emperor
Page 20 Gas turbine by György Jendrassik – Budapest University of
Technology and Economics Archives
Albert Szent-Györgyi in the laboratory – Hungarian National Museum
Earth-Moon radar experiment equipment by Zoltán Bay –
Lajos Márki-Zay
Zsolnay trade mark
Porcelain of Herend
Page 21 Stamp issued on the occasion of the Rubik cube world championship – Hungarian Post, Stamp Museum
Logo of the Hungarian Design Council
Molecule structure of Cariprazine
Part of the memorial made of translucent concrete in Tabán
“Gömböc” No. 1896
Page 22 Logo of Prezi
Logo of the National Board Against Counterfeiting
Nissyoku lamp
József Pálinkás (former President of the Hungarian Academy of Sciences)
meets Benoît Battistelli, President of the European Patent Office and
Miklós Bendzsel at the Awards Ceremony of the European Inventor
Award
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Page 23 DSI Inhalo salt inhalation products
New logo of the Academy of Music
Director General of WIPO and the founders of the Visegrad Patent
Institute on the occasion of the signing of the agreement with the
International Bureau of WIPO
Page 24 Béla Bartók: Allegro Barbaro, excerpt from the manuscript
– Bartók Archives
Széchenyi Chain Bridge. The bridge was inaugurated in 1849.
Page 26 Detail of a trumpet – Institute for Musicology
Page 27 Ornamental element of the Széchenyi Chain Bridge
Page 29 Part of the Széchenyi Chain Bridge
Chain stretching chamber of the Chain Bridge – William Tierney
Clark, 1838, Scottish engineer, site foreman of the Chain Bridge and
architect of the Castle Tunnel
Page 30 Piano strings – Institute for Musicology
Margaret Bridge. Built in 1879.
Page 32 Margaret Bridge – detail
Page 33 Detail of a violin – Institute for Musicology
Page 36 Liberty Bridge. Built in 1896.
Béla Bartók: Allegro Barbaro, excerpt from the manuscript –
Bartók Archives
Page 38 Liberty Bridge – detail
Béla Bartók: Allegro Barbaro, excerpt from the manuscript –
Bartók Archives
Page 40 Detail of a violin – Institute for Musicology
Elisabeth Bridge. Built in 1903.
Page 42 Pylon on the Pest side of Elisabeth Bridge
Page 44 Detail of a piano – Institute for Musicology
Petőfi Bridge. Built in 1937.
Page 46 Petőfi Bridge – detail
Page 47 Detail of a piano – Institute for Musicology
Page 50 Mária Valéria Bridge. Built in 1895, rebuilt in 2001.
Béla Bartók: Vocal score of Ady Songs, excerpt from the manuscript
– Bartók Archives
Page 55 Detail of a harp – Institute for Musicology
Page 56 Detail of a cello – Institute for Musicology
Page 63 Detail of Mária Valéria Bridge
Page 64 Detail of a piano – Institute for Musicology
Megyeri Bridge. Built in 2008.
Page 67 Detail of a cymbalo – Institute for Musicology
Pages 68 and 69 Cable landing point of Megyeri Bridge
Page 71 Slanting pylon of Megyeri Bridge on the left bank
Page 72 Detail of a piano – Institute for Musicology
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