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Az MSZH középtávú – a 2007 és 2010 közötti időszakra 
szóló – stratégiája előirányozza, hogy az MSZH 2008-
ban kezdeményezzen társadalmi vitát és kormányzati 
döntést az európai szabadalmakkal kapcsolatos fordí-
tási követelmények enyhítését és a fordítási költségek 
csökkentését célzó Londoni Megállapodáshoz való 
csatlakozás időpontjáról és feltételeiről.

Az európai szabadalmi rendszer reformjának részeként 
2000 októberében kötötték meg az Európai Szabadalmi 
Szervezetben az európai szabadalmak megadásáról 
szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló 
Megállapodást, azaz a Londoni Megállapodást. A Meg-
állapodás ez év május 1-jén hatályba lépett, jelenleg 
azt az Európai Szabadalmi Egyezmény 14 szerződő 
államában alkalmazzák. 

A Londoni Megállapodás jelentősége az európai szaba-
dalmakkal kapcsolatos fordítási kötelezettségek köny-
nyítésében, így a szabadalmaztatással kapcsolatos költ-
ségek csökkentésében áll. A Megállapodás különbséget 
tesz azon szerződő államok között, amelyeknek egyik 
hivatalos nyelve megegyezik az Európai Szabadalmi 
Hivatal hivatalos nyelveinek egyikével, és azok között, 
amelyek csak olyan hivatalos nyelvvel rendelkeznek, 
amely nem tartozik az Európai Szabadalmi Hivatal 
hivatalos nyelvei közé. A Megállapodás szerint az első 

kategóriába tartozó szerződő államok nem követelhe-
tik meg az európai szabadalom fordítását, míg a máso-
dik csoportba tartozók csak az igénypontok fordítását 
írhatják elő, amennyiben a Megállapodás szerződő 
államává válnak. A második csoportba tartozó álla-
mok emellett jogosultak az Európai Szabadalmi Hivatal 
három hivatalos nyelve közül kiválasztani az egyiket, 
amelyen minden esetben rendelkezésre kell állnia a 
szabadalom teljes szövegének. Továbbá a szerződő ál-
lamok előírhatják, hogy a jogosult köteles saját költsé-
gére gondoskodni a fordításról, ha a feltételezett bitorló 
ezt kéri, illetve bíróságok vagy bírósági feladatot ellátó 
hatóságok felszólítására, jogvita esetében. A Londoni 
Megállapodás ugyanakkor nem zárja ki, hogy a szer-
ződő államok a Megállapodás által előírtnál kevésbé 
szigorú fordítási követelményeket szabjanak meg.

A Megállapodás az Európai Szabadalmi Egyezmény 
bármely szerződő állama számára nyitva áll, de a csat-
lakozás nem kötelező.

A Megállapodás alapján a különféle becslések és hatás-
tanulmányok az európai szabadalmakkal kapcsolatos 
fordítási költségek 30-50 százalékos csökkenését prog-
nosztizálják. E költségcsökkenéstől Európa versenyké-
pességének javulását várják annak ellenére is, hogy elő-
nyeit Európán kívüli szabadalmasok is élvezni fogják.
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A stratégia és a végrehajtását célzó munkaterv, illet-
ve intézkedési terv a Londoni Megállapodáshoz való 
csatlakozás időpontjáról és feltételeiről történő döntés 
előkészítése érdekében 2008. június 30-i határidőt ál-
lapít meg a társadalmi vita lefolytatására. A strukturált 
szakmai vita megkezdése érdekében az MSZH vitaira-

tot készített és küldött meg közvetlenül társadalmi és 
gazdasági szervezeteknek, minisztériumoknak, vala-
mint tett közzé honlapján (http://www.mszh.hu/hirek/
hirek_200806021529_1.html).

Dr. Stadler Johanna

Változások az innovációs intézményrendszer irányításában

2008. május 5-étől Molnár Károly kutatás-fejleszté-
sért felelős tárca nélküli miniszter a Kormány kuta-
tás-fejlesztésért és technológiai innovációért, valamint 
a tudománypolitika koordinációjáért felelős tagja. A 
miniszter feladat- és hatáskörét a kutatás-fejlesztésért 
felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről 
szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet szabályozza. 

A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai 
innovációért való felelőssége körében előkészíti kü-
lönösen
a) a kutatás-fejlesztésről, 
b) a technológiai innovációról, 
c) a magyar formatervezési díjról, 

d) az iparjogvédelmi támogatásokról 
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felha-
talmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai in-
novációért való felelőssége körében irányítja a Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatalt.

A kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelölé-
séről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet módosítá-
sáról szóló 6/2008. (V. 14.) ME rendelet 1. §-a szerint 
a Magyar Szabadalmi Hivatal felügyeletét 2008. május 
15-étől a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli mi-
niszter látja el.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia előkészítése

Az „Új rend és szabadság” programért felelős kormány-
biztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1074/2007. 
(X. 1.) Korm. határozat módosításáról szóló 1002/2008-
8. (I. 25.) Korm. határozatot értelmében a kormánybiz-
tosnak hamisítás elleni nemzeti stratégiát és az ahhoz 
kapcsolódóan – eredmény-mutatószámokkal kiegé-
szített – intézkedési tervet kell készítenie, és azt 2008. 
június 30-ig kell a Kormány elé terjesztenie.

Az „Új rend és szabadság” programért felelős kor-
mánybiztos munkáját javaslattevő, véleményező és 
tanácsadói feladatokat ellátó szervként segítő Hami-
sítás Elleni Nemzeti Testületet (a továbbiakban: Testü-
let) tagjainak, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal 
munkatársainak a közreműködésével 2008. május kö-
zepére elkészült a Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia 
(a továbbiakban: stratégia) első szövegváltozata. Az 
elkészült tervezetet a Testület a 2008. május 21-i ülésén 
részletesen megvitatta. A tervezet közigazgatási, illetve 
társadalmi egyeztetését követően kerülhet majd sor a 
stratégia a Kormány általi elfogadására.

A 2008-2010. évekre szóló stratégia (i) meghatározza 
a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni fellépés fő 
pilléreit és cselekvési irányait; (ii) meghatározza esz-
közrendszerét; (iii) megállapítja a végrehajtásának 

monitorozására és hatékonyságvizsgálatára vonatkozó 
szempontokat; (iv) a 2008-tól 2010-ig terjedő időszak-
ra intézkedési tervet állapít meg az egyes intézkedések, 
azok felelősei és az intézkedésekhez rendelt indikáto-
rok meghatározásával.

Összhangban a Testület 2008. március 3-i alakuló 
ülésén elfogadott irányelvekkel a stratégia három fő 
pillért határoz meg, amelyek köré az egyes cselekvési 
irányok és intézkedések csoportosulnak. Ezek a pillé-
rek a következők:

1. Statisztika: a hamisítással összefüggő jogsértésekre 
vonatkozó statisztikai adatok összegyűjtése, a sta-
tisztikai adatgyűjtés és -értékelés módszertanának 
kidolgozása, egy mindenki számára hozzáférhető és 
megfelelően strukturált adatbázis összeállítása, va-
lamint a hamisítások gazdasági következményeinek 
számbavételére vonatkozó eljárások kidolgozása.

2. Tudatosságnövelés: a szellemi tulajdon védelmével 
és a jogérvényesítéssel kapcsolatos tudatosságnöve-
lő és szemléletformáló intézkedések kezdeménye-
zése és végrehajtása.

3. Jogérvényesítés: a jogérvényesítéssel összefüggő 
jogszabályi környezet és a jogalkalmazás kérdé-
seinek, valamint a jogosultakat segítő intézkedé-
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seknek és eszközöknek az áttekintése, a szükséges 
módosítások, illetve új eszközök és intézkedések 
kezdeményezése.

A stratégia e három pillérén kívül - egyrészt az e terü-
leteken fellépő hamisítás lehetséges társadalmi-egész-
ségügyi következményei, másrészt pedig a hamisítási 
tevékenység e területen tapasztalható intenzitása miatt 
- három iparág kap kiemelt figyelmet a stratégiában:
(i) élelmiszeripar; (ii) gyógyászati készítmények, nö-
vényvédő szerek iparága; (iii) kreatív és informatikai 
iparágak.

A stratégia végrehajtása a mellékletében szereplő intéz-
kedési terv végrehajtása útján történik. Az intézkedési 
terv éves bontásban, az egyes pillérekhez, illetve ipar-
ágakhoz rendelve állapítja meg a stratégia végrehajtását 
szolgáló, az egyes cselekvési irányokat tükröző, az adott 
évre szóló intézkedéseket a felelősök, adott esetben 
a felkért közreműködők, és ahol ez értelmezhető, az 
indikátorokra, illetve az intézkedés hatására való utalás 
megjelölésével. A stratégiához a függelékében elhe-

A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltal-
mának támogatására kiírt pályázat kiterjesztése

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KUTIT) 
2008. május 23-i ülésén megtárgyalta és egyetértett az-
zal a javaslattal, hogy az IPARJOG_08 kódjelű, 2008. 
évben „A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi 
oltalmának támogatása” címmel, 200 millió Ft támo-
gatási kerettel meghirdetett pályázatot kiterjesszék a 
hazai iparjogvédelmi oltalom megszerzésének támo-
gatására is. 

lyezett helyzetelemzés kapcsolódik. E helyzetelemzés 
bemutatja a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
hazai jogi és intézményi hátterét, helyzetképet ad a 
szellemi tulajdonjogok megsértésének hazai jellem-
zőiről és a jogsértések hatásairól, valamint ismerteti a 
szellemi tulajdonjogok megsértése elleni nemzetközi 
fellépés tapasztalatait.

Dr. Németh Gábor

Megjelent az INNOCSEKK PLUSZ pályázat

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a kuta-
tás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős 
miniszter nevében pályázatot hirdetett az Észak-Ma-
gyarországi Régióban, az Észak-Alföldi Régióban, a 
Dél-Alföldi Régióban, a Közép-Magyarországi Régi-
óban, a Közép-Dunántúli Régióban, a Dél-Dunántúli 
Régióban és a Nyugat-Dunántúli Régióban a regionális 
innováció támogatására. A pályázat szövege elérhető 
az NKTH honlapján: http://www.nkth.gov.hu/

A támogatás közvetlen célja a kisvállalkozások innová-
ciós kezdeményezéseinek támogatása és az innovációs 
szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése, kiemel-
ten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tu-
dástranszfer ösztönzése

Az Innocsekk Plusz program keretében nyújtható tá-
mogatásokra leköthető forrás a pályázat meghirdetését 
követő hároméves időszakra évente 4 000 millió forint, 
összesen 12 000 millió forint. 

A pályázat által támogatható tevékenységek között 
több, szellemitulajdon-védelmi tevékenység is szere-
pel. A támogatható tevékenységek a következők: 
1. a projektötlet minősítése témakörben: 

• műszaki megvalósíthatósági tanulmány 
• szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevétele 
• ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele 

• hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és forma-
tervezésiminta-oltalmi bejelentések; 

2. termékfejlesztés témakörben: 
• inkubációs szolgáltatás igénybevétele, 
• K+F szolgáltatás igénybevétele, 
• műszaki segítség igénybevétele, 
• szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevétele, 
• ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele, 
• hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és 

formatervezésiminta-oltalmi bejelentések; 
3. az eljárási innováció témakörben: 

• technológiai tanácsadás igénybevétele 
• szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevé-

tele, 
• ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele, 
• hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és forma-

tervezésiminta-oltalmi bejelentések; 
4. a szervezési innováció témakörben: 

• termelékenységi tanácsadás igénybevétele, 
• marketingterv készítése, 
• szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevé-

tele, 
• ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele, 
• hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és forma-

tervezésiminta-oltalmi bejelentések.
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Kihirdették a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről  
és előmozdításáról szóló UNESCO egyezményt

Az Országgyűlés a 2008. évi VI. törvénnyel∗ hirdette ki 
a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és 
előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 
20. napján elfogadott UNESCO egyezményt (a továb-
biakban: Egyezmény). Az UNESCO 2005. október 20-
án fogadta el az Egyezményt, amely három hónappal 
a 30. ország elfogadó jogi aktusa után 2007. március 
18-án lépett hatályba. Jelenleg 61 ország és az Európai 
Közösségek ratifikálták az Egyezményt.

Az Egyezmény lényege, hogy nemzetközi egyetértést 
tükröz az államok és kormányok azon jogával kapcso-
latban, hogy erős kulturális szektort építsenek ki saját 
kultúrájuk megjelenítésére, olyat, amely nyitott más 
nemzetek kultúrájára is, és megteremti a nemzetközi 
dialógus feltételeit is. Az Egyezmény elismeri a kulturá-
lis javak és szolgáltatások különleges, kettős – gazdasági 
és kulturális – természetét, összhangban a korábbi EU 
vívmányokkal. Ezek a javak olyan értékeket, identitás-
elemeket és olyan többlet-jelentést hordoznak, amelyek 
messze felülemelkednek a kereskedelmi dimenziókon, 
mutat rá a törvényhez fűzött miniszteri indokolás. 

A globalizáció, bár új lehetőségeket kínál a kultúrák 
közötti cserére, fenyegetést is jelenthet a gyengébb 
helyzetben levő kultúrákra nézve, és a kulturális sok-
színűséget minden valószínűséggel veszélyeztető stan-
dardizáló jelenségek kialakulását is növelheti. Ezért az 
Egyezmény hivatkozási alapul szolgál azon államok 
számára, amelyek erős politikai vagy gazdasági nyo-
másnak vannak kitéve kulturális szektoruk liberali-
zálása tárgyában, érkezzen ez a nyomás akár egy erős 
gazdaság részéről, a WTO-tól vagy más, két- vagy 
többoldalú kereskedelmi szerződésből. Az Egyezmény 
nemzetközi fórumot teremt, a szakértői vitáknak ke-
retet adó referenciaként szolgál, végső soron a népek 
közötti megértést, a béke fenntartását szolgálja. Az 
Egyezmény céljai megegyeznek a Nemzeti Fejlesztési 
Terv kulturális fejezetében megfogalmazott célokkal.

Az Egyezmény hozzájárulhat ahhoz, hogy a helyi kul-
turális értékek, kulturális termékek és szolgáltatások 
megfelelő védelemben részesülhessenek, és megfelelő 
módon őrizhesse, ápolhassa őket a társadalom. Ugyan-
akkor az Egyezményben foglaltak megvalósítása hoz-
zájárulhat a határon túli magyar kultúra hathatósabb 
védelméhez is.

Az Egyezmény 2. cikkében kifejtett vezérelvek a kö-
vetkezők: az emberi jogok és szabadságok tiszteletben 
tartása, a szuverenitás, a kultúrák egyenértékűsége, a 
nemzetközi szolidaritás, a fejlődés gazdasági és kultu-
rális elemeinek egymást kiegészítő jellege, a fenntart-
ható fejlődés, az egyenlő hozzáférés, és a nyitottság 
elve. A 3. cikk világossá teszi, hogy az Egyezményt a 
részes államok szakpolitikáira és intézkedéseire kell 
alkalmazni. Az 5. cikk azt mondja ki, hogy a részes 
államoknak joguk van saját kulturális politikájuk meg-
fogalmazására és végrehajtására ezen Egyezmény fel-
tételei szerint.

A 6. cikk szerint a részes államok intézkedéseket 
hozhatnak nemzeti kultúrájuk és az ehhez kapcsoló-
dó javak beillesztésére saját területükön a kulturális 
sokszínűség előmozdítása jegyében, és támogathat-
ják a független nemzeti kulturális iparágak jelenlétét 
és megmaradását a kulturális piacon. A támogatha-
tó területek: a kulturális élet szereplői, a non-profit
szervezetek, a művészek és a kultúra szakemberei, 
a kulturális tevékenységek szabad áramlása. Ennek 
érdekében intézményeket hozhatnak létre, és intéz-
kedéseket hozhatnak a média sokszínűségének elő-
mozdítására, beleértve a közszolgálati médiát is. A 
10. cikk értelmében a felek támogatják a kulturális 
sokszínűség oktatását és széleskörű elfogadtatását is, 
e tárgyban együttműködnek a többi féllel és a nem-
zetközi szervezetekkel.

A 11. és 12. cikk a civil társadalom részvételének és 
a nemzetközi együttműködés alapvető fontosságát 
hangsúlyozza. A 13. cikk szerint a kultúra fontos 
eleme a fenntartható fejlődésnek, amelynek minden 
ország nemzeti fejlesztési tervében hangsúlyosan 
kell szerepelnie. A 18. cikk nemzetközi alap létreho-
zásáról intézkedik, amely az ENSZ szervezeteinek 
és egyéb külső szervezetek, valamint a részes felek 
befizetéseiből jön létre. Felhasználásáról az Egyez-
mény független Kormányközi Bizottsága dönt. A 20. 
cikk más szerződésekhez fűződő kapcsolat kérdését 
tisztázza. Kimondja, hogy az Egyezmény nem be-
folyásolja a felek más szerződéseken alapuló jogait 
vagy kötelességeit. Az Egyezményt jóhiszeműen kell 
alkalmazni.

Dr. Kiss Zoltán

 
∗ Megjelent a Magyar Közlöny 2008/41. számában.
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Osztrák-magyar PCT-együttműködés

Az Osztrák Szabadalmi Hivatal (Österreichisches 
Patentamt, ÖPA) és a Magyar Szabadalmi Hivatal 2008 
áprilisában határozta el, hogy a már eddig is sikeres 
kétoldalú együttműködésüket kiterjesztik a Szabadal-
mi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation 
Treaty, PCT) alapján végzendő munkákra is. Az 
együttműködés lényege, hogy az ÖPA kiszervezi a 
nemzetközi kutatást, illetve a nemzetközi elővizsgá-
latot az MSZH-ba, a hivatal pedig „alvállalkozóként” 
eljárva – a PCT előírásainak megfelelően – nemzet-
közi kutatási jelentéseket és nemzetközi elővizsgálati 
jelentéseket készít. 

Az együttműködés a hatályos nemzetközi jogi elő-
írások alapján az ÖPA – mint PCT-hatóság – ha-
tékonyságának növelése érdekében meghozott bel-
ső, „munkaszervezési” intézkedés, így olyan belső 
ügynek minősül, amely nem kötött sem a Szellemi 
Tulajdon Világszervezete (WIPO) Nemzetközi Iro-
dájának, sem az Európai Szabadalmi Szervezet Igaz-
gatótanácsának a jóváhagyásához. Kizárólag a két 
nemzeti hivatal szabad elhatározásán alapul, ugyan-
akkor tökéletesen illeszkedik az Európai Szabadalmi 
Szervezetben létrehozott Európai Szabadalmi Há-
lózatba, mivel a meglévő kapacitások megfelelőbb 
kiaknázását és a nemzeti kompetenciák fejlesztését 
is szolgálja. 

Bár sem előzetes, sem utólagos jóváhagyáshoz nem 
kötött, az együttműködésről mégis indokolt volt mind 
a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi 
Irodáját, mind az Európai Szabadalmi Szervezet Igaz-
gatótanácsát értesíteni, illetve tájékoztatni. 

Az ÖPA mint PCT-hatóság végezte el a Szellemi Tulaj-
don Világszervezete Nemzetközi Irodájának értesíté-
sét. Az értesítés célja az volt, hogy tájékoztassa a Szel-
lemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodáját 
arról, hogy az MSZH bevonásával bővül az ÖPA által 
elfogadott nyelvek köre, vagyis az eddig használt angol, 
német és francia nyelveken kívül az osztrák hivatal 
alkalmassá válik az oroszul és a magyarul benyújtott 
nemzetközi bejelentések fogadására is. 

Az ÖPA és az MSZH együttesen tájékoztatták az 
Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsát az 
együttműködés tartalmáról. A tájékoztatás kedvező 
fogadtatásban részesült az Európai Szabadalmi Szer-
vezet Igazgatótanácsának legutóbbi, 2008. júniusi ülé-
sén. A delegációk üdvözölték a kezdeményezést, és 
egyetértettek abban, hogy az együttműködés kiválóan 
illeszkedik egyrészt az Európai Szabadalmi Hálózat 
koncepciójába, másrészt tiszteletben tartja a hatályos 
nemzetközi jogi kereteket.

Dr. Stadler Johanna

CETMOS – európai „best practice”

Az Európai Bizottság „best practice”-ként ismerte el a 
magyar-osztrák nemzeti hivatal vezető szerepe mellett, 
kilenc közép-európai ország (Ausztria, Bulgária, Cseh-
ország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia) együttműködésében 
megvalósított CETMOS-projektet. A projekt egy új, 
európai szinten eddig nem létező regionális szolgálta-
tási hálózat létrejöttét jelenti; az újonnan kínált szol-
gáltatás segítségével az ügyfél egy kérelemmel több 
közép-európai ország területére vonatkozóan, az ott 
érvényes korábbi védjegyekre és védjegybejelentésekre 
kiterjedő kutatási jelentést kap. 

A CETMOS a Bledben június 2-4. között rendezett éves 
konferencián (Conference on the European Charter 
for Small Enterprises) a három kiemelt „best practice” 
példa egyikeként a nyitó plenáris ülésen került bemuta-
tásra. Az Európai Bizottság értékelése szerint a projekt 
követendő példát jelent a jól működő, határon átnyú-
ló, nemzeti hivatalok közötti  együttműködésekhez, 
amelyek a kis- és középvállalkozások tevékenységét 
támogatják azáltal, hogy könnyű és gyors hozzáférést 
biztosítanak a védjegyadatokhoz. A CETMOS egyrészt 
hozzájárul az integráció elmélyítéséhez, másrészt elő-
segíti az adminisztratív akadályok mérséklődését.
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A Szellemi Tulajdon Világnapja 

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete 2000. évi 
közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ 
társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatáro-
zó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek 
munkásságának és eredményei védelmének szentelt 
világnappá nyilvánítja, amely tisztelgés az emberi tu-
dás és képzelőerő, a kreativitás előtt.

2000 óta a világ szellemitulajdon-védelmi hatóságai 
változatos programokkal, akciókkal és kezdeményezé-
sekkel valósították meg a közösen vállalt célkitűzést: az 
alkotóerő reflektorfénybe állítását, a szellemi tulajdon

Az alábbi alkotóközösségek részesültek  
a megtisztelő kitüntetésben: 

Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet.

Fotóművészet  
fotókritikai, elméleti és 
fotótörténeti folyóirat

InnoTears Kft.

Kieselbach Galéria  
és Aukciósház

oltalmának népszerűsítését. A Magyar Szabadalmi Hi-
vatal kezdetektől fogva célul tűzte ki az ars és a techné 
összekapcsolását a magyar művészeti és technológiai 
kultúra örökségének ápolásában, közvetítésében és vé-
delmében jeleskedő intézmények előtti tisztelgéssel – a 
2000-ben alapított Millenniumi Díjával.

A világnap idei budapesti ünnepségén, a világnap elő-
estéjén a Károlyi-Csekonics Rezidencián került sor a 
2007. évi Millenniumi Díjak átadására. A díjakat Dr. 
Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke 
adta át. 

Együttműködési megállapodást kötött a Károly Róbert Főiskola és a Magyar Szabadalmi Hivatal

2008. június 13-án együttműködési keret-
megállapodást kötött a Károly Róbert Főiskola és a 
Magyar Szabadalmi Hivatal, a gazdaságtudományi 
felsőfokú oktatás és a keretei között folytatott kutatási-
fejlesztési tevékenység szellemitulajdon-védelmi tá-
mogatására. Az együttműködési keretmegállapodást 
a Magyar Szabadalmi Hivatal képviseletében dr. 
Bendzsel Miklós elnök, a Károly Róbert Főiskola 
képviseletében pedig dr. Magda Sándor rektor látta 
el kézjegyével.

Az együttműködési megállapodás részesei pályázat-
szervezési és infrastrukturális fejlesztéseket valósíta-
nak meg a főiskola oktatói és hallgatói közösségének 
iparjogvédelmi és szerzői jogi szakértelme és jártassága 
növelésének érdekében.

A megállapodás kiterjed a főiskolai intézményi keretek kö-
zött kifejlesztett innovációs eredmények jogi védelmének 
erősítésére, továbbá a gazdaságtudományi szakemberkép-
zés választékának szellemitulajdon-védelmi irányú hazai, 
regionális és nemzetközi bővítésére. A keretmegállapodás 
értelmében az MSZH közreműködik a szellemitulajdon-
védelmi alapismeretek oktatásában, és segíti az iparjog-
védelmi modulokra alapított távoktatást.

A főiskola és az MSZH szakdolgozati, illetve kutatási 
pályázatok közös kiírásával, továbbá oktatói és hallga-
tói ösztöndíj-alapító együttműködéssel szolgálja a főis-
kolai gazdasági képzésben érdekeltek szellemitulajdon-
védelmi tudatosságának megerősítését. Egyeztetett 
tárgykörök, tantárgyak vonatkozásában oktatói, illetve 
hallgatói ösztöndíjakat alapíthatnak.
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Elkezdődött a Magyar Formatervezési Tanács harmadik hároméves ciklusa 

Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter 2008. 
április 1-jei hatállyal kinevezte a Magyar Formaterve-
zési Tanács harmadik ciklusának tagjait. A megbízóle-
veleket dr. Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke adta át 
az alakuló tanácsülésen, 2008. május 21-én.

 A tanács kapcsolatot teremt az államigazgatás, a gazda-
sági szféra és a formatervezési szakma között. A Magyar 
Formatervezési Tanács küldetése, hogy a formakultúra 
eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és 
a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. 

Az MFT közös erőfeszítésekkel olyan virágzó országot 
kíván megteremteni Európa közepén, amelynek polgá-
rai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik 
és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturá-
lis identitásukat, és tisztában vannak azzal, hogy a jólét-
hez a designerek is jelentős mértékben hozzájárulnak. 
A kinevezés hároméves időtartamra szól, hároméves 
munkaprogramjuk őszre készül el.

 Az új testületi tagok kinevezéséhez ezúton is gratulá-
lunk, munkájukhoz pedig sok sikert kívánunk!

Új Patlib-központ nyílt Pécsett

Április 24-én a magyarországi Patlib-hálózat hatodik 
tagjaként megnyílt a pécsi központ, amely a Magyar 
Szabadalmi Hivatal és a Pécsi Tudományegyetem 
együttműködésével jött létre. A megnyitó ünnepség 
alkalmából dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi 
Hivatal elnöke és dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudo-
mányegyetem rektora aláírta a hivatal és az egyetem 
együttműködési megállapodását, majd közösen fel-
avatták az újonnan megnyitott információs közpon-
tot. A központ munkatársai szellemitulajdon-védelmi 
információkat és tanácsadást nyújtanak az egyetem 
hallgatóinak, oktatóinak és az egyetemen kívüli ér-
deklődőknek is. A Patlib-központ elérhetősége: http://
www.pte.hu/patlib/
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