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A Szellemi Tulajdonjogok Világszerveze
tének (WIPO) 2013. március 19én tartott 
sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozták a 
2012. évi nemzetközi szabadalmi, védjegy és 
formatervezésimintaoltalmi bejelentési muta
tókat, amelyek a korábbi évek tendenciáját kö
vetve jelentősen növekedtek 2012ben. A magyar 
értékek szintén kedvezően alakultak.

A Szabadalmi Együttműködési Egyezmény 
(PCT) keretein belül benyújtott szabadalmi 
kérelmek száma 6,6 százalékkal emelkedett. 
A közel 195 ezer bejelentés 49 százalékát két 
ország, Japán és az USA birtokolta. A cégek 
rangsorában a ZTE Corporation kínai telekom-
munikációs vállalat lett az első 3906 kérelem-
mel. A magyar bejelentők 2012-ben 157 igényt 
nyújtottak be (+12 százalék). 

A madridi rendszerben a nemzetközi védjegyek 
iránti kérelmek száma 4,1 százalékkal növekedett 
a korábbi évhez képest. A legnagyobb bejelen-
tők (Franciaország, Németország és az USA) az 
igények több mint harmadáért (36,5 százalék) 
voltak felelősek 2012-ben. A legtöbb nemzetközi 
védjegybejelentést tevő vállalat a svájci Novartis 
AG gyógyszergyártó cég volt 176 kérelemmel. 

NőTTek A WIPO IPArjOgvédelmI muTATóI

Örvendetes, hogy az első tízben két magyar gyógy
szergyártó vállalat is szerepel: a Richter Gedeon 
Nyrt. 91, illetve az EGIS 73 bejelentéssel. Tavaly 
összesen 255 magyar eredetű oltalom iránti igény 
érkezett a WIPO-hoz (+1,2 százalék).

A nemzetközi (hágai) formatervezésiminta
oltalmi bejelentések száma 3,3 százalékkal 
haladta meg az előző évi értéket. A benyújtott 
2604 bejelentés összesen 12 454 mintát tartal-
mazott (+3,5 százalék). Franciaország, Német-
ország és Svájc ezek kétharmadát jegyezte 2012-
ben. A legtöbb kérelem (81) a svájci SWATCH 
AG óragyártótól érkezett. A magyar bejelentők 
összesen 28 mintára igényeltek nemzetközi ol-
talmat (az egy évvel ezelőtti 11-hez képest).

A sajtótájékoztatón Francis Gurry, a WIPO 
elnöke kiemelte, hogy a kedvezőtlen gazdasági 
helyzet ellenére emelkedtek a mutatók, illetve 
a válságból való kilábalás jeleként értékelte az 
iparjogvédelmi aktivitás növekedését.

A kapcsolódó hír, továbbá a statisztikai táb-
lázatokat tartalmazó melléklet megtalálható 
a WIPO honlapján a http://www.wipo.int/
pressroom/en/articles/2013/article_0006.
html#2 címen.
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Az INNOvÁCIóS uNIó 2013. évI OrSzÁgrANgSOrA

2013. március 26án meg jelent az Európai Bi
zottság által immár harmadik évben publikált 
Innovation Union Scoreboard (IUS). A jelentés 
25 szempont szerint értékeli az európai orszá-
gok innovációs teljesítményét. 

Az EU 27 tagállamának rangsorában Ma
gyarország az egy évvel korábbi eredményhez 
képest két helyet visszaesve a 21. helyen áll, 
továbbra is mérsékelt innovátorok között. Az 
európai országok 34 gazdaságot felvonultató 
listáján hazánk három pozíciót rontva jelenleg 
a 25. A jelentés szerint a tavalyi magyar innová-
ciós eredmény 2 százalékkal elmarad a Europe 
2020 stratégia 2010-ben történt bevezetésekor 
mért teljesítménytől. 

A nyolc vizsgált dimenzió tekintetében az 
innovátorok kategóriában ugyan kissé javult 
hazánk helyezése (23. hely), ám a korábbi 
években sikertényezőnek számító gazdasá
gi hatások tekintetében jelentős, 5 pozíciót 
érintő visszaesést tapasztalhatunk (10. hely). 
A szellemi eszközök dimenzióban a magyar 
teljesítmény a tavalyihoz képest két helyezést 

5Innovation Union Scoreboard 2013

The Enablers capture the main drivers of 
innovation performance external to the firm and 
cover 3 innovation dimensions: Human resources, 
Open, excellent and attractive research systems 
as well as Finance and support. Firm activities 
capture the innovation efforts at the level of the 
firm, grouped in 3 innovation dimensions: Firm 
investments, Linkages & entrepreneurship and 
Intellectual assets. Outputs cover the effects 
of firms’ innovation activities in 2 innovation 
dimensions: Innovators and Economic effects.

…and based on their average inno-
vation performance are put into four 
performance groups.

•	 	The performance of Denmark, Finland, Germany 
and Sweden is well above that of the EU27 
average. These countries are the ‘Innovation 
leaders’.

•	  Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, France, Ireland, 
Luxembourg, Netherlands, Slovenia and the UK all 

show a performance above or close to that of the 
EU27 average. These countries are the ‘Innova-
tion followers’.

•	  The performance of Czech Republic, Greece, 
Hungary, Italy, Lithuania, Malta, Portugal, Slovakia 
and Spain is below that of the EU27 average. 
These countries are ‘Moderate innovators’.

•	  The performance of Bulgaria, Latvia, Poland and 
Romania is well below that of the EU27 average. 
These countries are ‘Modest innovators’.

The overall ranking remains relatively 
stable with Sweden confirming its inno-
vation leadership…

Overall innovation performance ranking remains 
relatively stable compared to previous IUS editions 
with Sweden confirming its EU innovation leadership 
for the third time in a row. It is followed by Germany 
that switched ranks with Denmark. Finland closes the 
group of the most innovative Member States.

Figure 2: EU Member States’ innovation performance

Note: Average performance is measured using a composite indicator building on data for 24 indicators going from a lowest possible 
performance of 0 to a maximum possible performance of 1. Average performance reflects performance in 2010/2011 due to a lag in 
data availability.
The performance of Innovation leaders is 20% or more above that of the EU27; of Innovation followers it is less than 20% above but more 
than 10% below that of the EU27; of Moderate innovators it is less than 10% below but more than 50% below that of the EU27; and for 
Modest innovators it is below 50% that of the EU27.

Az EU-tAgállAmok innovációs tEljEsítményE

gyengült, jelenleg 22. a régióban. Ezen belül a 
magyar eredetű PCTbejelentések és a közösségi 
formatervezésimintaoltalmi kérelmek száma 
az EU-átlaghoz képest nőtt, a közösségi véd
jegybejelentések alapján meghatározott index 
stagnált, a társadalmi kihívások (klímaválto
zás, egészségügy) területét érintő magyar erede
tű PCTbejelentések száma pedig csökkent. Az 

eredmények alapján hazánk továbbra is jelentős 
lemaradásban van az EU27átlagtól mind a 
négy mutatóban: a magyar értékek 23%-41%-t 
tesznek ki (2012-ben 22%-57% volt). 

A teljes riport elérhető angol nyelven az Eu-
rópai Bizottság alábbi honlapján: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
innovation/files/ius-2013_en.pdf.
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AlÁÍrTÁk Az egySégeS SzABAdAlmI BÍróSÁgról Szóló NemzeTkÖzI megÁllAPOdÁST

2013. február 19én Brüsszelben, a Versenyké
pességi Tanács ülése keretében sor került az Egy
séges Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló 
megállapodás és az Egységes Szabadalmi Bíróság 
Alapokmánya (a továbbiakban együtt: ESZB
megállapodás) ünnepélyes aláírására. Magyar 
részről dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár kapott 
felhatalmazást az ESZB-megállapodás szöve-
gének véglegesítésére. A dokumentumot idáig 
25 európai uniós tagállam írta alá (köztük az 
egységes hatályú európai szabadalom területén 
működő megerősített együttműködésben részt 
nem vevő Olaszország). Spanyolország ezzel 
szemben nem csatlakozik a kezdeményezéshez; 
Lengyelország pedig bejelentette, hogy a „wait 
and see” megközelítést alkalmazva egyelőre 
nem kíván élni az aláírói jogával.

Az ESZB-megállapodás célja az egysé-
ges hatályú és a részes államokban hatályos 
„klasszikus” európai szabadalmakkal össze-
függő peres eljárások bírósági szervezetének 
létrehozása. A dokumentum ennek érdeké-
ben a benne részes tagállamok nemzeti bí-
róságainak egyes feladatait átvevő hármas 
(Párizs, London és München) székhelyű bí-
rósági intézményt hoz létre. A tervek szerint 
az ESZB bírái képzésének Budapest ad majd 
otthont. Szintén lényeges, hogy a közép-eu-
rópai igazságügyi-miniszterek – együttmű-
ködésük keretében – egyeztetéseket kezdtek 
egy regionális elsőfokú ESZB-divízió felál-
lításáról. A tárgyalások során a magyar fél 
felajánlotta, hogy ennek székhelye is lehetne 
Budapesten.

Az ESZB-megállapodás hatálybalépéséhez 
az szükséges, hogy azt legalább 13 aláíró tagál-
lam (köztük az Egyesült Királyság, Németor-
szág és Franciaország) ratifikálja   – és enélkül az 
egységes hatályú európai szabadalomról szóló 
uniós rendeletek alkalmazása sem kezdődhet 
meg. Miközben az aláíró tagállamok hozzálát-
nak a ratifikációs folyamathoz (ami a szükséges 
hatásvizsgálatokon túl a tagállami jogok meg-
felelő módosítását is elengedhetetlenné teszi), 
a nemzetközi színtéren a következő lépés az új 
rendszer elindulásához szükséges előkészítő 
munka megkezdése lesz – ideértve az ESZB el-
járási szabályzatának megalkotását, az egységes 
hatályú európai szabadalmak után fizetendő 
fenntartási díjakkal kapcsolatos döntések meg-
hozatalát és a bírák kiválasztását is.

ePO - éveS jeleNTéS 2012

Az európai szabadalmi bejelentések száma 2012
ben az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 35 
éves történelmében új csúcsot ért el a szervezet 
által 2013. március 6án publikált éves jelentés
ben közölt adatok szerint. Az EPO-hoz tavaly 
257,7 ezer bejelentés érkezett, 5,2 százalékkal 
több, mint egy évvel korábban. Az Európából 
és az USA-ból származó bejelentések száma 
enyhén nőtt; a kínai, japán és koreai ügyfelek 
érdeklődése a korábbi évekhez hasonlóan nagy 
ütemben gyarapodott: az egy év alatt tapasztalt 
teljes növekedés közel 60 százalékáért ezek az 
országok voltak felelősek. A fejlett, elsősorban 
nyugat-és észak-európai országok többsége javí-
totta a tavalyi mutatóit (a legjobban Finnország: 

14 százalékkal 2842-re). A kelet-közép-európai 
gazdaságok − Csehország és Szlovákia kivételé-
vel − szintén növelni tudták a bejelentésszámot. 
Az előbbiben 4 százalékkal 227-re mérséklődött 
a bejelentések száma, míg az utóbbiban közel 
harmadával csökkent ez a mutató (57-re). A ma-
gyar bejelentők 2012-ben 180 kérelmet nyújtot-
tak be, ami 8 százalékkal több 2011-hez képest. 
Az EPO által megadott szabadalmak száma 
65,7 ezer volt, ami egy év alatt 5,8 százalékos 
növekedést jelent. Az európai vállalatok aránya 
továbbra is 50 százalék alatt maradt. A japán 
és amerikai cégek által megszerzett oltalmak 
száma enyhén növekedett; a koreai és a kínai 
mutatók alacsony szinten maradtak ugyan, ám 

egyre gyorsabb ütemben emelkednek. A nyu-
gat-európai országok közül Németországban 2 
százalékkal (13 321-re) és Hollandiában 6 száza-
lékkal (1 705-re) csökkent a megadások száma. 
A kontinens északi részén Finnország az olta-
lomszerzésben is jelentős növekedésre volt képes 
(14 százalékkal 670-re). A kelet-közép-európai 
országok közül Szlovénia mutatója mérséklő-
dött (10 százalékkal 38-ra), Csehországé pedig 
stagnált (55). A magyar jogosultak 39 európai 
szabadalmat szereztek meg az év során, ami egy 
év alatt 15 százalékos csökkenést jelent.

Az éves jelentés elérhető az EPO honlap-
ján: http://www.epo.org/about-us/annual-
reports-statistics/annual-report/2012.html.

Az OHIm elNÖkéNek lÁTOgATÁSA BudAPeSTeN

2013. március 11én tett hivatalos látogatást 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában 
(SZTNH) a Belső Piaci Harmonizációs Hiva
tal (Office for the Harmonization in the Internal 
Market, OHIM) elnöke, António Campinos. Az 
OHIM elnökét João Negrao, a Nemzetközi 
Együttműködési és Jogi Főosztály igazgatója, 
Inge Buffolo, a Nemzetközi Együttműködési és 
Jogi Főosztály Intézményi Kapcsolatok Szol-
gálatának vezetője és Andre Pohlmann, a Jogi 
Főosztály munkatársa kísérte. Dr. Bendzsel 
Miklós, az SZTNH elnöke bemutatva a magyar 
hivatal friss eredményeit, ismertette a szellemi 

tulajdon védelmének nemzeti stratégiájára vo-
natkozó programot, a rövidesen a kormány elé 
kerülő Jedlik-tervet. António Campinos részé-
ről bemutatásra kerültek az OHIM 2011-2015. 
közötti időszakra készített stratégiai tervének 
végrehajtásában, illetve az Európai Védjegy és 
Dizájn Hálózat (European Trademark and De
sign Network) kiépítésében elért eredmények, il-
letve a tervezett további lépések. Továbbá szólt a 
hivatal új feladatáról, az Európai Megfigyelőköz-
pont (European Observatory on Infringements of 
Intellectual Property Rights) működtetéséről. A 
felek méltatták eddigi kiváló együttműködésü-
ket, illetve legújabb, kibővített együttműködési 
programjukat. Az OHIM elnökét és kíséretét 
fogadta dr. Navracsics Tibor közigazgatási és 
igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes 
is. A találkozón az OHIM delegációja mellett 
az SZTNH részéről dr. Bendzsel Mikós elnök és 
dr. Ficsor Mihály jogi elnökhelyettes vett részt. 

A munkalátogatás délutánján, az SZTNH 
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földszinti konferenciatermében, az OHIM de-
legációjának részvételével került sor a két hivatal 
közös rendezésben a ”Hungarian IP Day” című 
fórumra. Az eseményen a két hivatal elnöke és 
vezetői az európai szellemitulajdon-védelmi 
infrastruktúra megerősítése érdekében végzett 
munkájukról adtak tájékoztatást, továbbá be-
számoltak a nemzeti hivatalok és a rendszer fel-
használói segítségével épített Európai Védjegy 
és Dizájn Hálózat eredményeiről. A fórumon a 
rendszer használói, illetve a megjelent hivatásos 
képviselők tehették fel kérdéseiket az OHIM 
és az SZTNH elnökének.
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módOSulNAk A SzellemI TulAjdONrA vONATkOzó TÖrvéNyek

A Magyar Közlöny 2013. március 19i, 46. 
számában jelent meg a 2013. évi XVI. törvény 
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények 
módosításáról, amely a szellemi tulajdont érin
tő jogszabályok közül elsősorban a szerző jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, a szabadalmi 
ügyvivői törvényt, a szabadalmi törvényt, vala
mint a védjegytörvényt érinti.

A jogszabályban szereplő szerzői jogi tárgyú 
módosítások elsősorban uniós jogi aktusoknak 
való megfelelést szolgálnak. Alapvető céljuk a 
szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi 
idejéről szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/116/EK (2006. december 12.) irányelv-
ének, az ún. védelmi idő irányelvet módosító 
2011/77/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv átültetése. Ez az előadóművészek al-
kotó hozzájárulásának társadalmilag elismert 
fontosságát tükrözi azzal, hogy a hang felvé
telben rögzített előadóművészi teljesítmények 
ötvenéves védelmi idejét a szerzőkével azonos 
szintre, hetven évre emeli. Emellett bevezet egy 
speciális felmondási jogot is, amelynek funkciója, 
hogy azok az előadóművészek, akik kizárólagos 
jogaikat a hangfelvétel-előállítókra ruházták át, 
ténylegesen részesüljenek a védelmi idő meg-
hosszabbításának előnyeiből. Az irányelv-mó-

dosítás uniós szinten egységesíti a többszerzős 
szöveges zeneművek védelmi idejének számítását 
is. A törvény a védelmi idővel összefüggő sza-
bályokon kívül előirányozza a 2011-ben átfogó 
módosításon átesett hazai közös jogkezelési szer
vezetrendszer felügyeletének további fejlesztését 
az átláthatóság és a hatékonyság fokozását célzó 
részletszabályok bevezetésével. A törvény ‒ mó-
dosítva a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. 
év XXXII. törvényt ‒ a Magyar Szabadalmi 
Ügyvivői Kamara által felvetett igényeket is 
figyelembe véve az ügyvédi hivatás szabályo-
zásához illeszti a szabadalmi ügyvivőkre vonat
kozó egyes rendelkezéseket (például a titoktartási 
kötelezettség szabályait), valamint kiegészíti az 
ügyvivők által ellátható szerzői jogi feladatok 
körét az adatbázisok védelmére és az önkéntes 
műnyilvántartásokra vonatkozó eljárásokkal. 
A törvény – figyelemmel a tudományterüle-
teken az utóbbi évtizedekben megfigyelhető 
fejlődésre is – áttekinthetőbbé teszi az ügyvi
vői tevékenység végzéséhez szükséges képzettségre 
vonatkozó szabályokat, példálózó jelleggel fel-
sorolva azokat a természettudományi tárgyú 
képesítéseket, amelyek az ilyen tevékenység 
végzéséhez és az ügyvivőjelöltként történő 
működéshez szükségesek. 

A találmányok szabadalmi oltalmáról 
szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosí-
tásai között egy gyakran felmerülő gyakor-
lati problémát orvosol az az újítás, amely 
a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság 
számára célhoz kötött iratbetekintési jogot 
biztosít a közzététel előtt álló szabadalmi 
bejelentések vonatkozásában. A védjegyek 
és a földrajzi árujelzőkről oltalmáról szóló 
1997. évi XI. törvény módosításai között 
fontos elem az együttes és a tanúsító védje
gyekre vonatkozó szabályok egyszerűsítését, 
az átláthatóbb jogalkalmazást és életszerűbb 
használati feltételeket hozó kiigazítás. A 
nemzetközi védjegybejelentésekkel kapcso-
latos ügyintézést hivatott egyszerűsíteni az 
ezzel kapcsolatos egyes kérelmek elektroni-
kus benyújtását lehetővé tevő módosítás. A 
törvény rendelkezései főszabályként 2013. 
április 1jén lépnek hatályba. Későbbi hatály-
balépés ‒ 2013. november 1-je ‒ vonatkozik 
a védelmi idő irányelv módosításából fakadó 
új szabályokra, valamint 2014. január 1-jével 
lép hatályba a nemzetközi védjegybejelentés 
elektronikus megtételét, illetve egyes ezzel 
kapcsolatos további kérelmek elektronikus 
benyújthatóságát lehetővé tevő szabály.

ÁTAdTÁk A mISz IdeI INNOvÁCIóS NAgydÍjAIT

Az elmúlt év legsikeresebb innovációit díjaz
ták a Parlament felsőházi termében, a már
cius 21én rendezett ünnepségen. A Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) in-
novációs díját a GRP Plasticorr Kft. vehette 
át Hajdú Judit műszaki elnökhelyettestől a 
műgyanta alapú Plastimol PR javítóbilincs 

kifejlesztéséért.  A gázszállítás megszakítása 
nélkül alkalmazható, számos országban sza-
badalmi oltalom alatt álló találmány jelentős 
költség- és időmegtakarítást eredményez. A 
2012-es Magyar Innovációs Nagydíjat Kövér 
László házelnök adta át az NNG Kft.  iGO 
Automotive navigációs szoftvertermékért, 

melyet a világ legnag yobb autóipari cé-
gei vettek alkalmazásba.  A Magyar Innová
ciós Szövetség (MISZ) felhívására 28 pályázat 
érkezett, közülük a 8 legsikeresebb kapott 
elismerést. Az értékeléskor az eredetiséget, a 
gazdasági sikert, a társadalmi hasznosságot 
kiemelten kezelték.

kONzulTÁCIóT jAvASOlT A kOrmÁNyNAk A mÁrkASzÖveTSég

Rendkívüli közgyűlést tartott a több mint félszáz 
jelentős vállalatot képviselő Magyar Márkaszö
vetség 2013. január 10én a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalában. A rendezvényen első 
ízben mutatták be a márkaiparág gazdasági 
jelentőségéről és a tagvállalatok társadalmi 
szerepvállalásáról készült értékfeltáró kutatás 
eredményeit. Egyúttal egy hatpontos szak-
mapolitikai javaslatcsomagot is ismertettek, 
a kedvezőbb üzleti és szabályozási környezet 
kialakítása érdekében.

Megnyitó beszédében dr. Bendzsel Miklós, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának el-
nöke hangsúlyozta, hogy a márkaépítés olyan 
hosszú távú kreatív és produktív folyamat, mely 

demokratizálja és piacosítja, vagyis széles kör-
ben teszi közvetlenül elérhető közkinccsé az 
egyedi innovációt. Ezt követően Ács Tamás, a 
márkaszövetség elnöke ismertette a tagválla-
latok hazai beruházásait, munkahelyteremtő 
képességét, K+F ráfordításait, hazai beszállítói 
kapcsolatrendszerét és adófizetési mértékét ösz-
szegző kutatási eredményeket. A közgyűlésen 
Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi 
és külgazdasági államtitkára rávilágított arra, 
hogy a márkaszövetség és a kormány céljai, 
törekvései és érdekei egy irányba mutatnak, 
hiszen a kormány is osztja azt a nézetet, hogy 
nincs erős ország erős márkák nélkül, illetve 
erős márkák sem jönnek létre egy gyenge or-

szágban. A márkaszövetség által a közgyűlésen 
nyilvánosságra hozott hatpontos javaslatcso-
maggal kapcsolatban az államtitkár jelezte, 
hogy a kormány nyitott a konzultációra és kész 
a szakma képviselőivel áttekinteni a jelenlegi 
kereskedelmi szabályozást.
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egyÜTTmŰkÖdéS AlÁÍrÁSÁrA kerÜlT SOr 
Az mTA éS Az SzTNH kÖzÖTT 

2013. március 7én Pálinkás József, a Ma
gyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke és 
Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalának (SZTNH) elnöke együttműködési 
megállapodást írt alá. A 2014. december 31-éig 
szóló együttműködés célja a szellemi alkotások 
védelmének, a hazai tudományos élet és kutatói 
kör szellemitulajdon-védelmi tudatosságának 
növelése, valamint az értékalapú kutatás-fej-
lesztés gyakorlatának támogatása az MTA in-
tézményrendszerében. A megállapodás szerint 
az SZTNH az elmúlt évek gyakorlatát folytat-

va szakmai konzultációkat és szemináriumokat 
tart az MTA irányítása alá tartozó akadémiai 
intézmények munkatársainak a szellemi alkotá-
sokhoz fűződő jogok hatékonyabb védelméről, 
illetve a szellemi alkotások hasznosításának le-
hetőségeiről. Az SZTNH és az MTA közös erő-
feszítéseket tervez a szellemitulajdon-védelem, 
a szellemivagyon-értékelés, valamint a techno-
lógiatranszfer témakörében a kutatói és az ipari 
szféra közötti kooperáció ösztönzése céljából. A 
szerződő felek megállapodtak abban is, hogy a 
továbbiakban kölcsönösen egyeztetnek a hazai 

kutatás-fejlesztési és innovációs politika terüle-
tén felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, illetve 
megteremtik a lehetőségét a célzott együttes 
kezdeményezések indításának.
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mérFÖldkÖvek 2012-BeN – Az SzTNH TevékeNySégéNek rÖvId ÖSSzeFOglAlÁSA

A hivatal 2012ben elismerten magas szakmai 
színvonalon, a nemzetközi és hazai előírásokkal 
összhangban teljesítette a nemzeti iparjogvédelmi 
és szerzői jogi hatósági tevékenység mennyiségi és 
minőségi követelményeit, szakmai tevékenységét 
a felhasználó és ügyfélbarát környezet, minőség
irányítási szemlélet jellemezte.

Az innovációs törvény értelmében 2012. 
február 1től a hivatal hatásköre kibővült a K+F 
tevékenység minősítésére vonatkozó feladatkörrel, 
amely egyrészről a vállalkozások által önkénte-
sen és opcionálisan kezdeményezhető előzetes 
minősítést, másrészről a Nemzeti Adó- és Vám-
hivataltól (NAV) érkező szakértői megkeresé-
sekben foglalt szakkérdések eldöntését foglalja 
magában. A K+F tevékenység minősítésének 
célja, hogy a jogbiztonság erősítésével növelje 
a kutatás-fejlesztési adókedvezményt igénybe 
vevő szervezetek számát, valamint, hogy szá-
mottevően csökkentse a kutatás-fejlesztési adó-
ösztönzők igénybevétele terén az adóelkerülés 
mértékét. A minősítés eredményének a K+F 
pályázatok elbírálása során történő felhaszná-
lása pedig átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé és 
végső soron hatékonyabbá teheti a közpénzek 
kihelyezését.

Az adóhatóságtól az első félévben 512, a 
második félévben 474 megkeresés érkezett, 
míg az előzetes K+F minősítések esetében az 
első félévben 16, a második félévben pedig 69 
kérelmet regisztrált a hivatal. Utóbbi annak is 
köszönhető, hogy a kutatásfejlesztési direkt 
támogatási rendszerben egyre több pályázati 
kiírás esetében használható fel a hivatal által 
kiállított K+F minősítési határozat. A K+F 
előminősítési kérelmek 93%-ban műszaki te-
rületre vonatkoztak és a döntések 92%-ban 
megerősítették a projektek K+F tartalmát. 
A NAV-tól érkezett szakértői kirendelések 
51%-a nem műszaki ügyre vonatkozott és a 
kiadott szakértői vélemények 63%-a esetében 
a hivatal nem minősítette K+F-nek a vizsgált 
tevékenységet. A NAV statisztikája szerint a 

A magyar bejelentők belföldi bejelentési aktivitása 2012-ben a megelőző évhez képest a szaba-
dalom és a védjegy esetében nőtt, formatervezésiminta-oltalmi szempontból vegyesen alakult, a 
használatiminta- és a növényfajta-oltalmat tekintve pedig csökkent. A legnagyobb éves növekedés 
(11%) a védjegyek esetében tapasztalható: a hazai gazdaság honos szereplői 4177 esetben igényel-
tek lajstromozást (ami 2004 óta a legnagyobb érték). A szabadalmi bejelentések száma 4%-kal 
emelkedett: az SZTNH-hoz 689 hazai kérelem érkezett. A hazai intézmények által benyújtott 
szabadalmi bejelentések száma ugyan 23%-kal 281-re nőtt az előző évihez képest, továbbra is 
elfogadhatatlanul alacsony sávban mozog. A magyar bejelentők múlt évi használatiminta-ol-
talmi aktivitása az előző évhez képest kis mértékben (5%-kal) csökkent. A belföldről származó 
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma ugyan 19%-kal csökkent (193-ra), ám a minták 
száma 21%-kal növekedett (910-re).
A magyar bejelentők külföldi iparjogvédelmi aktivitása is pozitív képet mutat 2011-hez képest. 
A nemzetközi védjegybejelentések számában 15%-os növekedés következett be (292), a magyar 
vállalkozások közösségi védjegybejelentéseinek száma pedig 3%-kal nőtt (370-re). A magyar 
bejelentők külföldi szabadalmi bejelentései is kissé nőttek: a Szabadalmi Együttműködési Szer-
ződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) keretében benyújtott bejelentések esetében több mint 
10%-kal (157), az európai szabadalom iránti igények pedig 7%-kal (180).
A nemzeti szabadalmi engedélyezési lezárások összességében 70%-os eredménytelensége állan-
dósult kritikus tényezője a hazai innováció színvonalának és piacosításának. Ebben a hazai és 
külföldi igénylők érdekmúlása befektetési és versenyképességi, a hazai alacsony „sikerráta” pedig 
színvonalbeli gyengeségeket jelez.

2012-ben befejezett, innovációs járulékra vo
natkozó vizsgálatok 36%ában vette igénybe a 
NAV az SZTNH szakértői közreműködését, és 
ennek eredményeképp az innovációsjárulék-
kedvezmény jogosulatlan igénybevételéhez 
kapcsolódó adóhiány-megállapítások össze-
gének körülbelül 60%a, mintegy kétmilliárd 
forint a hivatal által is feldolgozott ügyekből 
származott.

Az SZTNH 2011. január 1-jétől látja el 
a közös jogkezelő szervezetek felügyeletével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. A 
hivatal 2012 során lefolytatta az egyes közös 
jogkezelő szervezetek éves felügyeleti eljárását, 
külön vizsgálva a kezelési költségek mértéké-
nek indokoltságát. A jogkezelő szervezetek 
működésének átláthatóságát, valamint jobb 
tájékoztatást szolgálja az SZTNH honlapján 
működtetett közhiteles nyilvántartás.

A közös jogkezelő szervezetek a bevételeik 
szociális-kulturális célú felhasználására vonat-

kozó előírásaikat az ún. támogatási politiká-
jukban állapítják meg. A kulturális célra szánt 
bevételt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) szá-
mára kell átadni, amely gondoskodik a források 
felhasználásáról. Az NKA Szerzői Jogdíjbevéte
lek Felhasználásról Döntő Ideiglenes Kollégiuma 
2012 júliusában alakult meg, tagja a hivatal jogi 
elnökhelyettese is. 2012-ben öt jogkezelő szer-
vezettől hat kapcsolódó kérelem érkezett, a hi-
vatal a szükséges eljárásokat lefolytatta. Továb-
bá az év folyamán aktívan közreműködött az 
NKA és a jogkezelő szervezetek közötti, 2012 
októberében aláírt megállapodások előkészíté-
sében, amelyek alapján a jogkezelők 2012 első 
féléve után összesen mintegy 230 millió Ft mér-
tékű támogatást átutaltak az NKA részére. 

A törvénymódosítás jelentős változást ho-
zott a közös jogkezelő egyesületek által alkalma
zott díjszabások véleményezésének és miniszteri 
jóváhagyásának rendjében is. Az egyesületek 
18 díjszabástervezetet nyújtottak be a hivatal
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hoz, amely valamennyi eljárásban kikérte a kul-
túráért felelős miniszter, valamint a turizmus 
és vendéglátásért felelős miniszter véleményét 
is. A felhasználások feltételeiről szóló érdek-
egyeztetésben a megújult díjszabásjóváhagyási 
eljárás sikeres közvetítést tett lehetővé a jogosultak 
és felhasználók között. A véleményezési eljárás 
során lefolytatott egyeztetések egyik kiemel-
kedő eredménye, hogy az üreshordozókat 
terhelő díjak az eredetileg tervezetthez (és a 
törvény által megengedett mértékhez) képest 
szerényebb mértékben emelkedtek. A szállás-
helyeket érintő díjak és felhasználási feltételek 
pedig a véleményezési eljárás eredményeként 
átdolgozott díjszabásban a szállodai kihasz-
náltságot és teljesítőképességét a korábbiaknál 
jobban figyelembe veszik, ezáltal több szállo-
dakategóriánál jelentős mértékű (25-50%-os) 
díjcsökkenés következett be. 

A középeurópai regionális hatókörű, nem-
zetközi kutatási és elővizsgálati szerv, a Dunai 
Szabadalmi Intézet (DSZI) felállításának elő-
készítő munkálatai 2012-ben is folytatódtak. 
Ennek eredményeképpen kidolgozásra és el-
fogadásra került a DSZI létrehozására irányuló 
nemzetközi megállapodás szövege, a szervezet 
üzleti terve, a végrehajtási szabályzat és a díjren-
delet. A hivatal előkészítette a DSZI-ről szóló 
megállapodás szövegének létrehozására adott 
felhatalmazásról szóló kormány-előterjesztést, 
amely elfogadását követően a megállapodás 
szövegének létrehozására irányuló tárgyaláso-
kon való részvételre és a tárgyalások eredmé-
nyeképpen előálló szövegtervezet kézjegyével 
történő ellátására Navracsics Tibor közigazga
tási és igazságügyi miniszter Bendzsel Miklóst, 
az SZTNH elnökét bízta meg.

A „Szabadalmi Szupersztráda”, a Patent 
Prosecution Highway (PPH) a szabadalmi hi-
vatalok közötti bilaterális megállapodásokon 
nyugvó, az ügyfelek hatékony kiszolgálását, 
valamint a nemzetközi ügyteher csökkentését 
elősegítő olyan együttműködés, amely mó-
dot biztosít a bejelentőknek a szabadalmak 
gyorsabb és hatékonyabb megszerzésére. Az 
SZTNH korábban Japán, Ausztria, Finnország 
és az USA szabadalmi hatóságaival kötött ilyen 
megállapodást. 2012 áprilisában megtörtént a 
hivatal és az USA Szabadalmi és Védjegyhiva
tala (USPTO) közötti PPH kísérleti projekt 

időszakát lezáró, végleges PPH megállapodás 
megkötése, 2012 októberében pedig új PPH-
megállapodás aláírására került sor a Koreai 
Szellemitulajdonvédelmi Hivatallal, amely-
nek értelmében 2013. január 1-jétől zajlik a 
két hivatal közötti kísérleti PPH projekt. A 
montenegrói Szellemitulajdonvédelmi Hivatal
lal együttműködési megállapodás megkötésére 
került sor júliusban, Podgoricában.

A visegrádi országok szellemitulajdonvédel
mi hivatalai vezetőinek éves találkozóját 2012-
ben május 23-25. között, a lengyelországi 
Wrocławban rendezték. A kibővített Visegrádi 
Csoport szellemitulajdon-védelmi hivatalainak 
találkozójára októberben került sor a horvátor-
szági Splitben. A bővebb kelet-közép-európai 
regionális együttműködés keretében került sor 
tavaly októberben a CETMOS regionális véd-
jegykutatási megállapodás megújítására is.

A hivatal számára 2012-ben az egyik legna-
gyobb kihívás volt a HIPAvilon Nonprofit Kft. 
létrejöttével kapcsolatos szervezetfejlesztés. A 
HIPAvilon a KIM egyetértésével és közremű-
ködésével azzal a céllal jött létre, hogy egyrészt 
kormányzati szinten feloldja a szakmai felada-
tok ellátási kötelezettsége, és a létszámcsök-
kentés differenciálatlan végrehajtásának kö-
vetkezményei, illetve az elvárt bevételtermelő 
képesség és az erre rendelt munkakapacitás 
csökkenése közötti ellentmondásokat, más-
részt hogy intézményi szinten pedig támogas-
sa a hivatal belföldi hatósági és szakpolitikai 
tevékenységeit, valamint belföldi és nemzet-
közi szolgáltatásainak teljesítését. A társaság 
az SZTNH jogszabályokban meghatározott 
feladatainak hatékonyabb ellátását támogatva, 
illetve a kormányzati gazdaságstratégiai, kuta-
tatás-fejlesztési, innováció- és technológiapoli-
tikai, valamint a kreatív kulturális ágazatokkal 
kapcsolatos célkitűzések megvalósítása érdeké-
ben nyújt szolgáltatásokat. 

Az SZTNH célja, hogy a szellemi tulajdon 
védelmének kormányzati központjaként és 
minőségi szolgáltatásokat nyújtó hatóságaként 
hatékonyan működtesse és kiegyensúlyozot-
tan fejlessze az iparjogvédelmi és szerzői jogi 
rendszert. A hivatal ennek érdekében a 2012-es 
év folyamán fenntartotta és fejlesztette az ISO 
9001:2008 szabvány követelményeinek megfe
lelő, tanúsított minőségirányítási rendszerét a ha-

táskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi 
hatósági vizsgálatokra és eljárásokra, a szellemi 
tulajdon-védelmi dokumentációs, információs 
és oktatási tevékenységre, valamint az alapte-
vékenység keretében nyújtott szolgáltatásokra 
vonatkozóan. Az ISO/IEC 27001:2005 infor
mációbiztonságiirányítási szabványnak való 
megfelelés érdekében 2012 folyamán a hivatal 
gondoskodott a hatósági és szolgáltatási tevé-
kenységek ellátásához szükséges informatikai 
rendszerek megfelelő működéséről, fejlesztésé-
ről, valamint az informatikai rendszer biztonsá-
gának fenntartásáról, az incidensek kezeléséről. 
2012 végén felügyeleti audit lefolytatására is sor 
került a hivatalban, így független megerősítést 
nyert, hogy a hivatal a szabványok követelmé
nyeivel összhangban, megfelelően működteti az 
ISO integrált irányítási rendszerét.

Az SZTNH – tekintettel a hazai gazdaság és 
kultúra fejlesztési szükségleteire valamint arra, 
hogy Magyarországon még soha nem készült 
a szellemi tulajdont a középpontjába helyező, 
átfogó stratégia – 2012 második felében ki-
dolgozta egy szellemtulajdonvédelmi nemzeti 
szakpolitika tervezetét, az ún. Jedliktervet.

A stratégia a 2013-tól 2016-ig terjedő 
időszakra szól: a szellemi tulajdon területén 
középtávú célkitűzéseket rögzít. Helyzetelem-
zésre épül, amelynek tükrében vázolja fel a 
stratégia a stratégiai időszak végére elérni kí-
vánt célállapotot. A jövőkép megvalósításához 
szükséges intézkedések meghatározása és üte-
mezése a következő négy pillérben történik: 
iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemel
kedéséért; szerzői joggal a kreatív iparágak fel
lendüléséért; szellemitulajdonvédelem a nem
zetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák 
szolgálatában; és a szellemitulajdonvédelmi 
intézményi teljesítőképesség fokozása a nemzeti 
érdekek mentén. A stratégia nélkülözhetetlen 
eleme az eszközrendszer: a humán- és pénz-
ügyi források azonosítása, valamint a stratégia 
végrehajtását, monitorozását és hatáselemzé-
sét illetően a feladatok, az indikátorok és a fe-
lelősök kijelölése. A stratégiát a hivatal 2013 
januárjában bocsátotta társadalmi egyeztetés-
re a kormányzati stratégiai irányításról szóló 
38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 8. alfeje-
zete szerinti társadalmi véleményezési eljárás 
keretében. 

ÁTAdTÁk Az IdeI jedlIk ÁNyOS – dÍjAkAT

Hagyományosan március 15ei nemzeti ünne
pünkhöz kapcsolódóan, 2013. március 13án, 
szerdán adták át a Jedlik Ányosdíjakat a Szelle
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH). A 
díj a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, 
valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékony-
ságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére 
szolgál. A honoris causa Jedlik Ányos-díj adomá-

nyozására két évente kerül sor azon kiemelkedő 
személyiségek számára, akik közéleti tevékeny-
ségükkel, életművükkel nagyban hozzájárultak 
a hazai szellemitulajdon-védelmi kultúra és tu-
datosság fejlődéséhez. A díjakat Bendzsel Miklós, 
az SZTNH elnöke adta át. Köszöntőt mondott 
Dudits Dénes akadémikus, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia (MTA) alelnöke.

A Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei 2013-
ban: dr. Bacher Vilmos, gyémántokleveles 
jogász, a Bacher Ügyvédi Iroda ügyvéd tagja; 
dr. Beke Béla, okleveles agrármérnök, 
növénynemesítő, a szegedi Gabonakutató 
Nonprofit Kft. tudományos munkatársa; 
dr. Faludi Gábor, jogász. az Eötvös 
Lóránd Tudományeg yetem Állam- és 
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Jogtudományi Karának egyetemi docense, 
a Szecskai Ügyvédi Irodával együttműködő 
ügyvéd; dr. Szépvölgyi János, okleveles 
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vegyészmérnök, az MTA doktora, egyetemi 
tanár,  az MTA Természettudományi 
Kutatóközpont  főigazgató -helyettese, 

az Anyag és Környezetkémiai Intézet 
igazgatója; valamint dr. Török Ferenc, 
okleveles veg yész, jogász, üg yvezető-
helyettes, a vegyészeti és biotechnológiai 
szabadalmi szakterületért felelős ügyvezető, 
partner, mag yar és európai szabadalmi 
üg yvivő. Honoris causa Jedlik Ányos-
díjban részesült dr. Gyulai József, 
Széchenyi-díjas akadémikus, az MTA 
Természettudományi Kutatóközpont Műszaki 
Fizikai és Anyagtudományi Intézetének 
kutatóprofesszora, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem professor 
emeritusa. A díjazottakról bővebb információ 
található az SZTNH honlapján: http://
www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/MSZH_
dijak/Jedlik_dij/Jedlik_2013.html#1.

Az SzTNT 2013. évI elSő ÜléSe

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa 
(SZTNT) 2013. február 4-én tartotta első ez 
évi testületi ülését. Az évkezdő ülés alkalmá-
val a testület a „Jedlik-terv: nemzeti stratégia 
a szellemi tulajdon védelmére” című nemzeti 
szellemitulajon-védelmi stratégiai dokumen-
tum megvitatását tűzte napirendjére. Az ülésen 
dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatala elnöke, valamint Bogsch Erik az 
SZTNT elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
A tartalmas és konstruktív megbeszélés során 
a tagok ajánlásokat téve üdvözölték és támo-
gatták a Jedlik-tervet.

Baán László közgazdász, a Szépművészeti Mú-
zeum főigazgatója
Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Ka-
mara elnöke
Batta András  zenetörténész, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem rektora 
Blutman László, a Szegedi Tudományegyetem 
egyetemi tanára 
Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem 
egyetemi tanára 
Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigaz-
gatója, az SZTNT elnöke

Borókai Gábor újságíró, a Heti Válasz főszer-
kesztője
Freund Tamás akadémikus, az MTA KOKI 
igazgatója
L. Simon László költő, irodalmár, az Ország-
gyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke 
Nagy Tamás építész, a MOME egyetemi ta-
nára 
Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség 
tiszteletbeli elnöke 
Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes 
államtitkára

SIkereS vOlT Az SzTNH ÚjABB ekOP PÁlyÁzATA

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) által az Új Széchenyi Terv Elektro
nikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 
támogatási rendszeréhez benyújtott „Szellemi
tulajdonvédelmi Moduláris Adatbázis és Folya
matirányító Rendszer kialakítása” című pályáza
tot az EKOP Irányító Hatósága 248 988 390 Ft 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat 
maximális pontszámmal, teljes összegben nyerte 
el a támogatást. A Szellemitulajdonvédelmi Mo
duláris Adatbázis és Folyamatirányító Rendszer 
(SZEMAFOR) nemcsak egy korszerű adatbá-
zis kialakítását és egy új szoftver kifejlesztését 
jelenti, de magába foglalja a rendszer összes 

elemének: a hatósági eljárások folyamatainak, 
a partnernyilvántartásnak, a felhasználó-nyil-
vántartásnak, a dokumentumkezelésnek, a 
kommu nikációnak, a vezetői tájékoztatásnak, 
valamint a pénzügyek kezelésének a megújítását. 
Az SZTNH a projekt keretében célul tűzte ki 
a teljes körű elektronikus ügyvitel megteremté-
sét, az elektronikus ügydosszié létrehozását, va-
lamint intelligens iktatás bevezetését a beérkező 
kérelmek pontos definiálhatósága érdekében. 
További célkitűzés a hivatallal kapcsolatba kerü-
lő partnerekről bővíthető, rugalmas nyilvántartó 
rendszer kidolgozása; egy felhasználói modul 
kialakítása a hatósági feladatokat ellátó mun-

katársakról; valamint a szellemitulajdon-védel-
mi hatósági feladatok ellátása során keletkező 
dokumen tumok digitalizált adatállományának 
rendszeres bővítése, a törvény által előírt ren-
delkezésre bocsátása és hosszú távú archiválása. 
A SZEMAFOR keretén belül további bővítésre 
kerül a partnerek, ügyfelek és a hivatal közötti 
kétoldalú elektronikus kommunikáció, hatéko-
nyabbá válik a külső adatbázisokkal való folya-
matos kapcsolattartás, illetve kiépítésre kerül 
egy hatékony vezetői információs rendszer. A 
fejlesztési projekt eredményeiről rendszeresen 
frissített információk elérhetők az SZTNH 
honlapján: http://www.sztnh.gov.hu/ekop2/.

7/24 órÁS AuTOmATA érkezTeTőkéSzÜlék A BeAdvÁNyOk FOgAdÁSÁrA

2013. január 3tól a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala a hagyományos iktatási rendszere mel
lett a Garibaldi utca 2. és az Akadémia utca 21. 
alatti egységeiben automata érkeztetőkészüléken 
keresztül is fogad beadványokat hatósági ügyek
ben. Az automata érkeztetőkészülékek segítsé-
gével benyújtott iratok beérkezésének napja az 

iratok készülékben való elhelyezésének napja, 
amelyet a készülék által kiadott érkeztetőcédula 
igazol. A Garibaldi utca 2. alatt található készü-
léken keresztül 0–24 óráig, az Akadémia utca 
21. alatt elhelyezett készüléken keresztül az 
ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében adhatók 
le beadványok. Az iktató nyitvatartási idejében 

az iratok leadhatók személyesen is, személyes 
konzultációra pedig az ügyfélszolgálaton nyitva-
tartási időben, az iratok benyújtását megelőzően 
van lehetőség. Az említett szervezeti egységek 
nyitvatartási idején kívül az iratok kizárólag 
a Garibaldi utca 2. alatt elhelyezett automata 
érkeztetőkészüléken keresztül nyújthatók be.

Az SzTNT kinevezett tagjai:
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kIBővŰlT A HIPAvIlON SzOlgÁlTATÁSI PAleTTÁjA

Ez év februárjától a HIPAVILON Nonprofit 
Kft. nyújtja az ügyfeleknek az eddigi megszokott 
magas szakmai színvonalon a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalától (SZTNH) átvett szaba
dalmazhatósági vizsgálatot, jogérvényességi ku
tatást és a szabadalom tisztasági kutatást. A sza
badalmazhatósági vélemény részletes indoklást 
tartalmazó előzetes megállapítás arról, hogy 
az ügyfél ismertetett találmány kielégítheti-e 
a szabadalmazhatóság feltételeit. A szabadal-
mazhatósági feltételek meglétének, vagy hiá-
nyának megállapítása összehasonlító elemzésen 
alapul, ugyanolyan szempontok alapján, mint a 
Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) 
keretében készülő elővizsgálati jelentések. A 
jogérvényességi kutatás eredményeként az ügyfél 
rendelkezésére bocsátják azokat a szabadalmi 
és más publikációkat, amelyek figyelembe ve-
hetők az általa megjelölt szabadalom vitatha-
tósága szempontjából, és részletes indoklással 
kísért véleményt mellékelnek arról, hogy a 
szabadalom tárgya az idézett publikációk tük-
rében kielégíthette-e a szabadalmazhatóság el-
engedhetetlen követelményeit. A szabadalom 
tisztasági kutatás keretében feltárják az ügyfél 
által hasznosítani kívánt termék vagy eljárás 
tárgykörével egyező tárgykörű olyan szaba-
dalmakat, amelyek az általa megjelölt országok 
bármelyikében érvényben vannak, és részletes 

indoklással kísért véleményt készítenek arról, 
hogy az adott termék vagy eljárás beleütköz-
het-e valamelyik idézett érvényes szabadalom 
oltalmába. A kutatási jelentés tartalmazza a 
kutatás során feltárt, a hasznosítani kívánt ter-
mék vagy eljárás tárgykörével egyező tárgykörű 
olyan szabadalmakat, amelyek a kutatásba vont 
országok bármelyikében érvényben vannak.Az 
ügyfél indokolás kíséretében véleményt kap ar-
ról, hogy terméke vagy eljárása beleütközhet-e 
valamelyik idézett érvényes szabadalomba. Az 
utóbbi két szolgáltatás igénybevételével elke-
rülhetők, illetve megnyerhetők a kockázatos 
és költséges jogviták.

Három új, önállóan illetve kapcsoltan is 
igénybe vehető, védjegyekkel kapcsolatos szol-
gáltatást is kínál ügyfeleinek a HIPAVILON.

Védjeg ykutatást nyújtanak szó és ábrás 
megjelölésekre is (hasonlóan a hivatal koráb-
bi védjegykutatás szolgáltatásához). Ennek 
keretében azt vizsgálják, hogy van-e az ügyfél 
által megadott grafikailag ábrázolható megje-
löléshez hasonló (vagy esetleg azzal teljesen 
azonos) nemzeti vagy Magyarország terü-
letére kiterjedő hatályú nemzetközi, illetve 
közösségi védjegy vagy védjegybejelentés. Az 
Előzetes Kutatási Jelentés feltünteti mindazon 
védjegybejelentéseket és védjegyeket, amelyek 
– az árujegyzéket is figyelembe véve – befolyá-

solhatják a megadott megjelölés védjegykénti 
lajstromozásának esélyeit.  

Oltalomképességi véleményt készítenek az 
oltalmaztatást lehetetlenné tevő feltétlen ki-
záró okokra nézve, amely részletes indoklást 
tartalmazó előzetes megállapítás arról, hogy 
a megadott grafikailag ábrázolható megjelö-
lés védjegykénti lajstromozása nem ütközik-e 
feltétlen kizáró okba (pl. megkülönböztető 
képesség hiánya, közrendbe vagy közerkölcs-
be ütközés). A két szolgáltatás kombinációja, 
azaz az oltalomképességi véleménnyel kiegészí
tett védjegykutatás is igénybe vehető.  Ennek 
keretében részletes indoklást tartalmazó elő-
zetes megállapítást adnak arról, hogy a feltárt 
hasonló védjegyek vagy védjegybejelentések 
– felszólalás esetén – jelenthetnek-e akadályt, 
ha az ügyfél megadott megjelölést védjegyként 
lajstromoztatni akarja. Ezeknek a szolgáltatá-
soknak az igénybevételével a potenciális véd-
jegyhasználók körültekintően alapozhatják 
meg üzleti- illetve marketing-döntéseiket.

A cég továbbra is az ügyfelek rendelkezésé-
re áll az SZTNH-val párhuzamosan nyújtott 
újdonságkutatás és szabadalmazhatósági véle
ménnyel kiegészített újdonságkutatás szolgál-
tatásával, melyek igénybevétele elősegíti egy 
találmány szabadalmaztatásával kapcsolatos 
döntések meghozatalát.

elINdulT A HAmIS? eredeTI? gyógySzerHAmISÍTÁS elleNI kAmPÁNy 

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 
kezdeményezésére és koordinációjával államigaz
gatási szervek és szakmai szervezetek fogtak össze 
és indítottak 2013. március 6án kommunikációs 
kampányt az interneten forgalmazott, bizonyta
lan forrásból származó gyógyszerek keresleté
nek visszaszorítása érdekében. A március 31-ig 
tartó közönségkommunikációs kampány az 
interneten forgalmazott, bizonytalan forrásból 
származó gyógyszerek keresletének visszaszorítá-
sa érdekében valósul meg. A kezdeményezés célja 
egyrészt, hogy felhívja a lakosság figyelmét arra 
a veszélyre, amit a nem biztonságos forrásból, 
legfőképpen internetes vásárlásokból származó 
gyógyszerek alkalmazása jelent, másrészt, hogy 
bemutassa a biztonságos gyógyszervásárlás sza-
bályait. A kommunikációs kampány weboldala 
a www.hamisgyogyszer.hu, ahol a közszolgálati 

csatornákon futó kampányfilm is megtekinthe-
tő. A kezdeményezés további részeként a HENT 
figyelemfelhívó plakátokat helyezett ki a gyógy-
szertárakba, valamint nyereményjátékot indított 
a népszerű No Kamu facebook oldalán. 

A nyitó rendezvényen Székely Krisztina, a 
HENT Gyógyszerhamisítás elleni munkacso-
portjának vezetője elmondta, azért döntött a 
testület a kampányindítás mellett, mert a fo-
gyasztói attitűdkutatások szerint Magyarorszá-
gon évente megduplázódik a bizonytalan for-
rásból származó gyógyszereket vásárlók aránya: 
2012-ben már a megkérdezettek 4%-a vallotta, 
hogy az előző év folyamán beszerzett ilyen ter-
méket. A kampány alapvetően az interneten 
keresztül történő gyógyszervásárlások vissza-
szorítása érdekében indult, de emellett arra 
is felhívja a figyelmet, hogyan ismerhető fel a 
hamis gyógyszer, miért veszélyes általában bi-
zonytalan forrásból származó gyógyszert alkal-
mazni, illetve szükség esetén hová fordulhatnak 
a fogyasztók segítségért.

 A jogalkotó oldaláról dr. Páva Hanna, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának egész-
ségügyi koordinációért és EU-ügyekért fele-
lős helyettes államtitkára mutatta be, milyen 
eszközökkel lehetséges küzdeni a gyógyszer-
hamisítás ellen. A 2013. július 1-jétől hatályos 
új Btk. önálló tényállásként nevesíti az egész-
ségügyi termékek hamisítását, büntetni rende-
li a hamis gyógyszerek gyártását, terjesztését, 
továbbá minősített esetként kezeli, ha a visz-
szaélés halált okoz, illetve ha azt egészségügyi 
dolgozó vagy gyógyszergyártó követi el. Arra 
is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon 
kizárólag működő gyógyszertár értékesíthet − 
kizárólag vény nélkül kapható − gyógyszereket 
az interneten.

Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda, az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet főigazgató-helyettese 
ismertette a 2012-ben bizonytalan forrásból 
származó gyógyszerek vizsgálati eredményeit. 
Kiderült, míg korábban a laborkapacitás 10-20 
százalékát vette igénybe a hamisítás gyanújá-Fo
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val ellenőrzött készítmények vizsgálata, tavaly 
már 50 százalékos arányban folytak ezek a 
vizsgálatok. Az így ellenőrzött gyógyszerek 
mindegyike hamis vagy illegális szer volt. A 
készítményekben a szakértők legtöbb esetben 
az előírttól eltérő típusú és arányú hatóanyagot 
találtak, de bevizsgáltak hatóanyag nélküli, sőt 
forgalmazási tilalom alatt álló hatóanyagot tar-
talmazó szereket is.

 Dr. HorváthSziklai Attila, a Magyar Gyógy
szerész Kamara országos ügyviteli vezetője első-
sorban a biztonságos forrásból, azaz a gyógy-
szertárból vásárlás fontosságát hangsúlyozta, 
jelezve, hogy országszerte több mint ötezer 
gyógyszerész áll a betegek rendelkezésére.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal képvi-
seletében dr. Sárközi Alexandra bűnügyi 
szóvivő arról beszélt, az internet miatt 
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megnövekedett az illegális piaci forgalom, 
a magyar fogyasztók által interneten ren-
delt gyógyszereket légi forgalomban, postai 
úton vagy futár által szállítják. A csomagok 
jellemzően moldáviai, távol-keleti, indiai 
forrásból érkeznek. Míg az interneten az il-
legális vágyfokozók jelenléte a domináns, a 
piacokon ukrán és román forrású fájdalom-
csillapítók kínálata a tipikus.

A mAgyAr FOrmATervezéSI TANÁCS HÍreI

egyÜTTmŰkÖdéSI megÁllAPOdÁST ÍrT AlÁ Az SzTNH éS A HereNdI POrCelÁNmANuFAkTÚrA

Együttműködési megállapodást írt alá 2013. már
cius 25én Herenden dr. Bendzsel Miklós, a Szel
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a 
Magyar Formatervezési Tanács (MFT) elnöke, 
valamint dr. Simon Attila, a Herendi Porcelán
manufaktúra Zrt. vezérigazgatója. Ez az első al-
kalom, hogy az üzleti szféra egy jeles képviselője 
ösztöndíj finanszírozása mellett, konkrét terve-
zési feladat kiírásával is részt vesz a MoholyNagy 
László Formatervezési Öszöntdíjpályázatban. 
A magyar design kultúra világhírű képviselő-
jeként számon tartott porcelánmanufaktúra a 
pályázóktól a Herendi arculatába illeszkedő, 
hagyományos és XXI. századi jegyeket ötvöző, 
stílusteremtő étkészletek tervezését várta. Az 
együttműködésnek köszönhetően a pályázat 
nyertesei immáron a korábbinál magasabb ösz-
töndíjban részesülnek, melynek végén kiállítás 
keretében mutatják be munkáikat. 

Az alkalom kapcsán tartott sajtótájékozta-
tón dr. Simon Attila példaértékűnek nevezte 
a Herendi és az SZTNH közötti együttmű-
ködést. Az egyedi vevői igények kielégítése 
mellett a manufaktúra termékfejlesztési te-
vékenységének fontos része a stílusteremtő 
termékfejlesztési munka. A vállalat nyitott a 
hazai iparművészek ötleteinek befogadására, 
ezért is vállalkoztak arra, hogy a finanszírozás 
mellett konkrét tervezési feladat kiírásával is 
részt vegyenek a pályázatban. 

A megállapodás aláírása kapcsán dr. Bendzsel 
Miklós hangsúlyozta, hogy az ösztöndíjpályázat 
legfőbb célja a fiatal tehetségek önálló alkotói 
munkájának és szakmai fejlődésének segítésével 
továbberősíteni a hazai kreatív ipart. A Heren-
di Porcelánmanufaktúra a magyar design egyik 
tradicionális bástyája, ahol a hagyományok 
és az innováció, a jövő megoldásai tökéletes 

összhangban élnek, működnek együtt. A világ 
legnagyobb porcelánmanufaktúrája, több mint 
185 éves fennállásával híven bizonyítja a kreatív 
iparban rejlő gazdasági erőt. A Manufaktúra 
részvétele mérföldkő az ösztöndíjpályázat tör-
ténetében, melyet remélhetően az állami és az 
ipari szektor hasonló együttműködéseinek sora 
követ majd.
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tervezett, illetve már megvalósult termékekkel, 
alkotásokkal. A kizárólag postai úton beadható 
jelentkezési határidő: 2013. május 6.

Továbbá az MFT idén ötödik alkalommal 
hirdeti meg a Design Management Díjat, me-
lyet a designmanagement vállalati környezet-
ben való céltudatos, eredményes használatá-
nak ösztönzésére hívott életre. Az elismeréssel 
minden évben a designmanagement vállalati 
stratégiába való beépítésének kiváló példáit 
jutalmazzák. A kiírás célja a vállalati kultúra 
fejlődésének elősegítése a designmanagement 
eszközeinek segítségével, élénkítve ezzel a ma-

gyar kis- és középvállalati szektort. Az elmúlt 
években Design Management Díjat kapott a 
Műcsarnok Nonprofit Kft., a Wamsler SE Ház
tartástechnikai Európai Rt., a MobiliaArtica 
Kft. és a Fruit of Care Nonprofit Kft. Az idei 
jelöléseket április 15-ig lehet leadni e-mailen 
vagy postai úton.

Mindkét pályázati felhívás letölthető az 
MFT honlapján: www.mft.org.hu, illetve 
további részletes információ kérhető Jankó 
Anna projektmenedzsertől telefonon a (061) 
474 5859-es számon, illetve e-mailben az anna.
janko@hipo.gov.hu címen.

A Nemzetgazdasági Miniszter a Magyar Forma
tervezési Tanács (MFT) közreműködésével idén 
is meghirdeti a kiváló magyar tervezői tevékeny-
ségek elismerését célzó Magyar Formatervezési 
Díj pályázatot. A kiírás célja a magyar forma-
tervezés teljesítményének bemutatása és nép-
szerűsítése, a hazai formatervezés kiemelkedő 
alkotóinak elismerése, valamint a magyarországi 
termékek nemzetközi versenyképességének javí-
tása a formatervezés eszközeivel. A pályázatra 
termék-, vizuális kommunikáció-, terv- és diák-
munka-kategóriában gyártók, tervezők, megren-
delők is jelentkezhetnek az utóbbi három évben 


