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a magyar Szabadalmi Hivatal és a magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács kiadványa

Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy 
Hivatala (USPTO) és a Magyar Szabadalmi 
Hivatal (MSZH) 2010. július 1-jétől új kí-
sérleti projektet indít útjára a szabadalmak 
engedélyezési eljárásának gyorsítására. Az ún. 
Patent Prosecution Highway (PPH) elnevezé-
sű projekt keretében a bejelentőnek lehetősége 
nyílik a szabadalmak gyorsabb és hatékonyabb 
megszerzésére. A PPH azoknak a bejelentők-
nek jelent előnyt, akik a modern, globális gaz-
daság szereplőiként egyazon találmányra több 
országban kívánnak oltalmat szerezni.

A PPH-projekt mindkét hivatal számára lehe-
tővé teszi, hogy a másik hivatal által korábban 
elvégzett munkát hasznosítsa, és ezzel elkerülje 
a vizsgálat megismétlését. Ennek értelmében az 
a bejelentő, akinek a bejelentésében foglalt leg-
alább egy igénypont vonatkozásában kedvező 

döntést hoz az egyik ország hivatala, a vizsgálat 
gyorsított lefolytatását kérheti a másik ország-
ban benyújtott bejelentése tekintetében.

A PPH-projekt eredetileg japán, bilaterális 
megállapodásokra épülő kezdeményezés az 
ügyfelek hatékonyabb kiszolgálását biztosítja, 
hozzájárul a világszerte egyre növekvő mennyi-
ségű szabadalmi ügyteher kezeléséhez, továbbá a 
szabadalmi rendszer korszerűsítéséhez. A gyor-
sabb ügyintézés mellett a megadott szabadal-
mak minőségére is kedvező hatással lehet. 

David Kappos, kereskedelemért, ezen belül 
a szellemi tulajdonért felelős államtitkár, a 
USPTO igazgatója szerint: „A korábban más 
hivataloknál már benyújtott szabadalmi be-
jelentések tekintetében ismételten elvégzett 
munka mennyisége jelentősen növeli a USPTO, 
illetve más hivatalok munkaterhét és hozzájárul 
az ügyhátralék megnövekedéséhez és az eljárás 
meghosszabbodásához. A munka más, így a 
Magyar Szabadalmi Hivatal, hozzánk hasonló-
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an szakképzett elbírálóival történő megosztása 
az egyik legfontosabb eszközünk arra, hogy a 
vizsgálatot felgyorsítsuk és javítsuk a megadott 
szabadalmak minőségét.” 

„Az ügyfeleink javára végzett, közös minőségi 
követelményeken alapuló szabadalmi vizsgála-
tok eredményeinek hasznosítása gyorsíthatja az 
amerikai-magyar technológia transzfert, erősít-
heti az innovációs együttműködést.” – mondta 
Dr. Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke. 

Az egy évig tartó kísérleti szakaszban a két hi-
vatal folyamatosan vizsgálja és értékeli a beje-
lentők igényeit és figyelemmel kíséri a projekt 
alakulását. Az engedélyezési eljárás gyorsított 
lefolytatását biztosító projektről bővebb in-
formációt az MSZH és a USPTO honlapja 
tartalmaz: www.mszh.hu; www.uspto.gov/
patents/init_events/pph/index.jsp 

Magyarország lekerÜlt a Watch list-ről

Az USA kereskedelmi képviselőjének hivatala 
(Office of the United States Trade Representative) 
évente készít jelentést, Special 301 Report cím-
mel a kereskedelmi partnerországok, köztük Ma-
gyarország szellemitulajdon-védelmi helyzetéről. 
Ennek keretében az amerikai hivatal – rövid érté-
kelésekkel ellátott – listákat vezet a szellemi tulaj-
donjogok megsértésében élen járó országokról. 

Fontos előrelépés, hogy a 2010. április 30-án köz-
zétett jelentés szerint 2003 óta első alkalommal 
lekerült Magyarország az ún. Watch List-ről, a 

szellemi tulajdon védelme terén bizonyos hiányos-
ságokat mutató országok jegyzékéről. A jelentés 
készítői elismerték ezzel Magyarország erőfeszí-
téseit és eredményeit a szellemitulajdon-védelem 
területén, valamint a 2009. évben a Hamisítás 
Elleni Nemzeti Testület (HENT) által kezde-
ményezett és a Magyar Szabadalmi Hivatal által 
koordinált, hamisítás elleni intézkedéseket.

Az értékelés kiemelte az internetes kalózkodás 
visszaszorítása érdekében tett proaktív kez-
deményezéseket, a jogérvényesítésben részt 
vevő jogalkalmazó szervek képzését, valamint 

a lakossági tudatosságnövelés és az internetes 
kalózkodás elleni fellépés területén végzett 
tevékenységet. A jelentés méltatta a Verseny 
utcai piac bezárását is. A Special 301 Report 
Magyarországot a szellemi tulajdonjogok 
megsértése elleni fellépés hatékonyabbá téte-
le iránti elkötelezettségének megerősítésére 
és további határozott intézkedések meg-
tételére ösztönzi. A dokumentum elektro-
nikusan elérhető a következő weboldalon: 
 www.ustr.gov/webfm_send/1906 címen.
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az eUrópai Unió MegFigyelőközpontjának plenáris Ülése

Az Európai Bizottság 2009 áprilisában 
hozta létre a Hamisítással és Kalózkodás-
sal foglalkozó Európai Megfigyelőközpontot 
(European Observatory on Counterfeiting 
and Piracy), amely testület kiemelt szere-
pet vállal a hamisításra vonatkozó uniós 
adatgyűjtések fejlesztésében, a best practice 
terjesztésében, hatáselemzések készítésében, 
a jogérvényesítési stratégiák kidolgozásá-
ban, a tudatosságnövelés és továbbképzés 
előmozdításában.

Az EU Observatory 2010. június 10-én tar-
totta közös plenáris ülését Madridban Margot 
Fröhlinger, az Európai Bizottság Belső Piaci 
és Szolgáltatási Főigazgatóság igazgatójának 
elnökletével, az állami és az üzleti szektor 
mintegy 80 szakértő képviselőjének részvé-
telével. Az ülés alkalmat biztosított ahhoz, 
hogy a résztvevők bemutassák a hamisítás 
és kalózkodás elleni kezdeményezéseiket, 
valamint eddig elért eredményeiket.

A hamisítás gazdasági hatásainak mérésére 
kidolgozott OECD-modell leg frissebb szá-
mításai szerint a hamisított termékek keres-
kedelme az elmúlt években tovább növeke-
dett: a hamisított termékek kereskedelmi 
forgalma 2005 és 2007 között 28,5%-kal 
emelkedett, így 2007-ben a világkereskede-
lem 1,95%-át jelentette szemben a 2000. évi 
1,85%-kal. 

Az International Chamber of Commerce 
(ICC) megbízására végzett vizsgálat a ha-
misítás hatásaként az Európai Unió kreatív 
ágazataiban jelentkező kereskedelemi vesz-

teséget 2008. évben közel 10 milliárd euró-
ra és a munkahely-veszteséget 186 ezer főre 
becsülte. A tagállamok kormányzati politi-
kájának változatlansága esetén az európai 
kreatív ágazatok kumulatív kereskedelmi 
vesztesége 2015-ig elérheti a 240 milliárd 
eurót, az összesített munkahely-veszteséget 
pedig 1,2 millió főre becsülték.

Számos tagállamban készült felmérés a 
hamisítással kapcsolatos fogyasztói atti-
tűdök megismerése céljából, így például a 
spanyol márkaszövetség az ANDEMA Spa-
nyolországra, az International Chamber of 
Commerce Mexikóra, Egyesült Királyságra 
kiterjedő lakossági felmérésein túl egyedül-
álló tagállami összehasonlítási lehetőséget 
biztosít az Eurobarometer keretében 27 ezer 
fogyasztóra kiterjedő vizsgálat. 

 A plenáris ülés résztvevői tájékozódhattak 
néhány tagország, köztük Magyarország, 
Románia és Spanyolország hamisítás elleni 
nemzeti gyakorlatáról. A magyar kormány 

képviseletében az Európai Megfigyelőköz-
pont munkájában Dr. Bendzsel Miklós, a 
Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke (egyút-
tal a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület el-
nökhelyettese) vesz részt, aki a madridi ple-
náris ülésen élénk érdeklődéstől kísérve be-
számolt a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
eddigi, úttörő jellegű tevékenységéről, amely 
a többi tagállam számára is követendő pél-
daként szolgálhat. A spanyol kormány által 
a közelmúltban elfogadott nemzeti szelle-
mitulajdon-védelmi stratégiában, a Plan Π  
dokumentumban megjelölt stratégiai feladat 
a hamisítás elleni küzdelem (kampányok, 
képzés, jogi keretek), amelynek irányítója 
az Ipari, Energia és Kereskedelmi Minisz-
térium által vezetett, iparjogvédelmi jogsér-
tések elleni fellépést koordináló ágazatközi 
bizottság. 

dr. Penyigey Krisztina
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Vásárolt valaha hamisított terméket?

az eUrópai szabadalMi hivatal Újonnan Megválasztott elnöke bUdapestre látogatott

Páneurópai konferenciát rendezett 2010. 
június 6-8. között Budapesten a Licensing 
Executives Society International (LESI) 
nemzetközi egyesület és hazai társszerveze-
te a szellemi tulajdon üzleti hasznosításáról 

„Technológiatranszfer – az innováció üzem-
anyaga” címmel. 

A konferencián meghívott előadóként vett 
részt Benoît Battistelli, a Francia Nemzeti 

Iparjogvédelmi Intézet főigazgatója, akit az 
Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótaná-
csának 2010. március 1-jén tartott 122., rend-
kívüli ülésén a delegációk 3/4-es szótöbb-
séggel választottak az Európai Szabadalmi 
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szakMai ankét az innovációs potenciál kihasználásának Új eszközeiről 

Nagy érdeklődés kísérte 2010. április 20-án 
az „Értékes termékekkel a szupersztrádán − az 
innovációs potenciál hatékonyabb kihasználásá-
nak új eszközei” címmel megrendezett szakmai 
ankétot a Magyar Szabadalmi Hivatalban.

A rendezvényen Posteinerné Toldi Márta elnök-
helyettes globális áttekintést adott az európai 
és a nemzetközi szabadalmi rendszert érintő 
kihívásokról, a közeljövő magyar és európai 
perspektíváiról, valamint beszámolt az MSZH 
megújuló szerepköréről és új szolgáltatásainak 
tapasztalatairól. Kürtös József főosztályvezető-
helyettes azt a japán kezdeményezésre útjára 
indított kétoldalú megállapodás-rendszert 
− angol nevén Patent Prosecution Highway-t 

(PPH) – mutatta be, amelynek segítségével 
számos ország viszonylatában jelentékenyen 
felgyorsítható a bejelentett szabadalmak elbírá-
lási folyamata.

A PPH az abban részt vevő nemzeti, illetve 
regionális szellemitulajdon-védelmi hivatalok 
mint egyenrangú felek között létrejött kétol-
dalú megállapodáson alapuló együttműködés. A 
bilaterális megállapodásokra épülő japán kez-
deményezéshez a világ vezető szabadalmi hiva-
talai közül az alábbiak csatlakoztak: Ausztrália, 
Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, az Európai 
Szabadalmi Hivatal, Finnország, Japán, Kanada, 
Korea, Magyarország, Németország, Oroszor-
szág, Szingapúr és az USA. Nemzetközi szinten 
tehát ezekből a bilaterális megállapodásokból 
már jelentékeny hálózat épült ki.

A szakmai ankét második részében a Magyar 
Szabadalmi Hivatalnak a szellemivagyon-ér-
tékelési módszertan fejlesztése területen elért 
eredményeit és azok alkalmazási lehetőségeit 
ismerhették meg az érdeklődők. Bemutatásra 
került a Magyar Tudományos Akadémiával 
2009-ben elindított kísérleti szellemivagyon-
értékelési projekt is. E módszer segítségével a 
közfinanszírozású kutatóhelyek és az innovatív 
vállalkozások pontosabban felmérhetik egyes 
szellemivagyon-elemeik, illetve technológia- és 
szabadalomportfoliójuk értékét, jobban meg-
alapozva ezzel a piaci döntéseket.

dr. Németh Gábor

FelMérés a haMisításhoz kapcsolódó Magyar lakossági attitűdről

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 
a 2009-ben 1000 fős reprezentatív mintán elvég-
zett, a fogyasztók hamisításhoz fűződő lakossági 
attitűdjét vizsgáló felmérését 2010 májusában 
a TÁRKI bevonásával megismételte és további, 
a hamis termékek vásárlását érintő fogyasztói 
szokásokat vizsgáló kérdésekkel egészítette ki. 
E vizsgálati eredmények ismerete elengedhetet-
len a hamisítással kapcsolatos tudatosságnövelő 
intézkedések megtervezéséhez, valamint ezek 
az adatok inputként szolgálhatnak a hamisítás 
volumenének megbecsüléséhez is.

Fogyasztói attitűd
A 2009. évi kutatás eredményeihez képest a 
2010-ben elvégzett felmérés szerint jelentősen 
nőtt azoknak az aránya, akik elutasítják a ha-
mis termékek megvásárlását. A megkérdezet-
tek 19%-a talán, míg 5%-a bármikor nyitott 
lenne hamis termék megvásárlására. A termé-
kek közül a hamis ruházati termékek iránt a 
legnagyobb a kereslet, ennek beszerzését min-
den negyedik vásárló elképzelhetőnek tartja. 
A nem eredeti ruházati terméket nem is igazán 
tekintik hamisítványnak a magyar fogyasztók, 

hiszen jó néhányan voltak, akik az általában 
megfogalmazott hamis terméktől elzárkóztak, 
a hamis ruházati termék iránt viszont nyitottak 
voltak.

A szocio-demográfiai változókat vizsgálva 
megállapítható, hogy a kor erősen befolyásolja 
a hamis termékek iránti nyitottságot: míg a fia-
talok 38%-a, addig az időseknek csak a 11%-a 
vásárolna hamis terméket.

Hivatal új elnökévé. Benoît Battistelli 2010. 
július 1-jén foglalja el hivatalát, és megbízatása 
öt évre szól. 

Benoît Battistelli a konferencia első napjának 
plenáris ülésén elhangzott előadását követő-

en találkozott Dr. Pálinkás Józseffel, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökével. A baráti 
légkörben zajló eszmecserén Dr. Bendzsel 
Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke 
is részt vett. A megbeszélésen a hazai tudomá-
nyos élet szervezésének kérdéseire felfűzve az 
elnökök megvitatták az európai szabadalmi 

rendszer aktuális kihívásait, kérdéseit, vala-
mint kitértek a tudományos kutatások és a 
szabadalmaztatás összefüggéseire.

dr. Stadler Johanna
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Vásárlási szokások az elmúlt évben
A konkrét cselekedetekre is rákérdezett a ku-
tatás: az elmúlt egy évben a lakosság 16%-a 
vásárolt legalább egyszer hamis terméket; a ha-
mis terméket vásárlók háromnegyede többször 
is, míg egynegyede csak egyszer. A leginkább a 
hamis ruházati termékek kelendőek, a felmé-
rés eredménye alapján minden ötödik magyar 
fogyasztó vásárolt hamis ruházati terméket az 
elmúlt évben. A második legnépszerűbb ter-
méknek a hamis illatszer bizonyult; ezt minden 
tizedik magyar fogyasztó vásárolt az elmúlt egy 
évben. Ezt követik a hamis CD-k, DVD-k. A 
legkevésbé népszerűnek a komoly egészségügyi 
kockázatot jelentő, bizonytalan forrásból szár-
mazó élelmiszerek és gyógyszerek bizonyultak. 
Bizonytalan eredetű gyógyszert a megkérdezet-
tek mindössze 1%-a vásárolt az elmúlt évben, 
ami azt jelenti, hogy mintegy 80 ezer fogyasztó 
közvetlen veszélynek tette ki egészségét. 

A felmérés szerint minden ötödik fiatal töltött 
le nem legális forrásból származó filmet, zenei 

tartalmat vagy szoftvert az internetről az elmúlt 
évben. Érdekes adata a felmérésnek, hogy csu-
pán minden hatodik magyar fogyasztó szerint 
ismerhető fel, hogy a közzétett filmek, zenei 
tartalmak, szoftverek legálisan kerültek-e fel 
az internetre.

Mit gondolnak a fogyasztók a hamisításról?
A tavalyi évhez képest 5%-kal, 17%-ról 12%-ra 
csökkent azoknak az aránya, akik szerint a ha-
misítvány van olyan jó minőségű, mint az eredeti. 
A válaszadók közel kétharmada szerint a hamis 
termék gyengébb minőségű, mint az eredeti. A 
magyarok döntő többsége nem büszkélkedik, 
hanem inkább eltitkolja, hogy hamis terméket 
vásárolt: mindössze minden huszadik vásárló 
dicsekedne el ismerőseinek, hogy hamisítványt 
vásárolt.

A válaszadók közel 70%-a tisztában van azzal, 
hogy a hamisítás miatt a költségvetés komoly 
bevételektől esik el, valamivel több mint 50%-
uk pedig úgy gondolja, hogy a hamisítás miatt 
munkahelyek szűnnek meg. A megkérdezettek 
69%-a szerint az, aki hamisítványt árul, bűn-
cselekményt követ el, 10 emberből 7 pedig szi-

gorúbban is büntetné a hamisítókat és a hami-
sítványok terjesztőit. Érdekes eredmény, hogy 
a megkérdezettek 36%-a a hamis termékek 
vásárlóinak felelősségre vonását is támogatná.

A felmérés eredményeit összefoglaló tanul-
mány elérhető a HENT honlapján (www.
hamisitasellen.hu). Innen tölthető le a HENT 
éves jelentése is.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia célkitű-
zéseivel összhangban a HENT tudatosságnöve-
lő intézkedései útján igyekszik minél szélesebb 
körben felvilágosítani a lakosságot a hamisítás 
veszélyeiről, társadalmi-gazdasági következmé-
nyeiről, valamint a szellemitulajdon-védelem 
fontosságáról. Aktuális felvilágosító kampá-
nyával a Vám-és Pénzügyőrség és a Magyar Sza-
badalmi Hivatal közreműködésével a „Hamis 
ígéretek, valódi veszélyek” hamisítás elleni kiál-
lítását mutatja be több vidéki helyszínen. 

dr. Tóth Zita

Vásárolna tudatosan hamis (nem jogtiszta, másolt, nem megbízható forrásból származó,  
illegálisan letöltött) terméket?

Termék Igen, bármikor Talán Nem Nem tudja

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Ruházati termék 29 14 38 26 32 60 1 0

Illatszer 15 8 25 17 59 75 1 0

CD/DVD 15 9 25 15 59 76 1 0

Illegálisan  
másolt számítógé-
pes program

12 7 21 13 64 79 3 1

Élelmiszer 2 2 10 6 87 92 0 0

Gyógyszer 1 1 6 4 92 95 0 0

a technológiatranszFer és a szelleMitUlajdon-MenedzsMent táMogatása  
a közFinanszírozásÚ kUtatóhelyeken

A Magyar Szabadalmi Hivatal az Európai 
Szabadalmi Hivatallal együttműködésben  
2010. május 19-én egynapos konferenciát 
rendezett, melynek célja a szellemi tulajdon 
védelmének és hasznosításának elősegítésé-
hez kapcsolódó fejlesztések támogatása volt 
az egyetemeken és az akadémiai kutatóhe-
lyeken.

A magyar és külföldi szakértők előadásainak 
középpontjában a technológiatranszfer általános 
kérdései álltak, áttekintést adva a tudástransz-

fer és a szellemi tulajdon védelmének sokszínű 
külföldi gyakorlatáról. A workshop lehetősé-
get adott arra, hogy a magyar felsőoktatási 
intézmények, illetve más közfinanszírozású 
kutatóintézetek szellemitulajdon-kezelésben 
érintett képviselői vitafórum keretében osszák 
meg egymással eddigi tapasztalataikat, és elő-
segítsék a technológiatranszfer-irodák és más, 
a közszférában tevékenykedő kutatóintézetek 
együttműködését, illetve az ezek közötti háló-
zatos együttműködés kiépítését. A rendezvény 
egyik kiemelt célja a magyarországi közfinan-
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szírozású kutatóhelyek szellemitulajdon-kezelési 
gyakorlatát vizsgáló tanulmány eredményeinek 
a bemutatása volt.

Az innovációs törvény elfogadását követően a 
hazai kutatás-fejlesztés támogatásában érintett 
kormányzati szervek és a közfinanszírozású ku-
tatóintézmények szoros együttműködésének 
köszönhetően a 2004-2010 közötti időszakban 
a kutatási eredmények hasznosítása átalaku-
láson ment keresztül. A Magyar Szabadalmi 
Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium közös tanulmány készítését hatá-
rozta el, amelynek célja az volt, hogy áttekintsék 
az elmúlt öt év során a közfinanszírozású ku-

tatóhelyeken megvalósult technológiatranszfer 
eredményeit, szabályozását és gyakorlatát, vala-
mint, hogy az elért eredmények mellett azokat 
a specifikus és horizontális jellegű területeket is 
bemutassák, amelyek fejlesztésével tovább javít-
ható a tudás- és technológiatranszfer folyamata 
intézményi és nemzeti szinten.

A javaslatok egyrészről az intézményeknél be-
vezetett és eredményesen működő szabályozá-
si területekre és eszközökre terjednek ki, így 
adaptálásuk a többi intézmény számára is meg-
fontolandó. Másrészről olyan általános érvényű 
javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek jelenleg 
nem szabályozott területekre kínálhatnak meg-
oldást. Négy olyan horizontális terület is be-
azonosításra került, amelyek fejlesztésével nem 

csak (tovább) javítható a tudáshasznosítás gya-
korlata, de a hazai tudás- és technológiatransz-
fer egészének a nemzetközi versenyképessége is 
erősíthető. A tanulmány mellékletét esettanul-
mány-gyűjtemény képezi, amely szorosan kap-
csolódik a szabályzat-specifikus javaslatokhoz. 
Konkrét eseteket vizsgálva kerülnek bemuta-
tásra a technológiahasznosítás során elkövetett 
hibák, a külső-belső partneri viszonyok során 
gyakran előforduló buktatók, az esetek végén 
levonva a konklúziókat és tapasztalatokat. A 
tanulmány nyomtatásban is megjelent, illetve 
elektronikus formában a hivatal honlapján is 
hozzáférhető: www.mszh.hu

dr. Németh Gábor

tisztÚjítás a belső piaci harMonizációs hivatalban

Az Európai Unió Tanácsa 2010. május 25-i 
határozatával kinevezte a Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatal (BPHH) új tisztségviselőit. 
Valamennyi kinevezés ötéves időtartamra szól 

A BPHH elnöki tisztségét a portugál António-
Serge De Pinho Campinos, a Portugál Szellemi 

Tulajdonvédelmi Intézet elnöke, a BPHH 
Igazgatótanácsának eddigi elnöke látja majd 
el 2010. október 1-jétől, míg az elnökhelyettesi 
pozícióra – 2010. november 1-jei hivatalba lé-
péssel – a belga Christian L. L. G. Archambeau-t 
választották meg, aki 2008 januárjától az Eu-
rópai Szabadalmi Hivatalban humánerőforrás 
területen látott el vezető pozíciót.

A fellebbezési tanácsok élére immár második 
alkalommal a francia Paul Alexandre Maier 
került. Az egyes fellebbezési tanácsok elnö-
keinek három posztjára a Tanács Théophilos 
Margellos-t, Tomás De Las Heras Lorenzo-t és 
Detlef Michael Schennen-t nevezte ki.

MódosUltak a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásának szabályai

A Magyar Közlöny 2010/78. számában jelent 
meg a szerzői és szomszédos jogok közös ke-
zelését végző egyesületek nyilvántartásának 
szabályairól szóló 16/1999. (XI. 18.) NKÖM 
rendelet módosításáról intézkedő 23/2010. (V. 
13.) OKM rendelet. A rendelet módosítására 
elsősorban azért volt szükség, mert a szerzői 
jogról 1999. évi LXXVI. törvény közös jogke-
zelő szervezetekre vonatkozó szabályai is mó-
dosultak korábban, illetve a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvénynek a 2009. évi 
LVI. törvénnyel történt módosulása miatt az 
általános eljárási szabályok is változtak.

 A rendelet 2010. május 21-jétől hatályos mó-
dosítása a megváltozott törvényi szintű jogsza-
bályi környezethez igazította a közös jogkezelő 
szervezetek nyilvántartásba vételének részletes 

szabályait, a már nyilvántartott szervezetek 
adataikban történt változások esetén irányadó 
módosítási eljárást és a törlés menetének sza-
bályait. 

Fontos kiemelni azt az új szabályt, amely sze-
rint a nyilvántartásba vételi kérelemhez ezután 
csatolni kell az egyesület képviselőjének nyilat-
kozatát a közös jogkezeléssel érintett jogosultak 
műveinek, szomszédos jogi teljesítményeinek 
felhasználási arányáról és a jogdíjakból való ré-
szesedésük arányáról. A közös jogkezelő szerve-
zetek nyilvántartásából való törlés új szabályai 
közül pedig figyelmet érdemel, hogy a törlési 
kérelemhez csatolni kell a közös jogkezelő szer-
vezet által beszedett és fel nem osztott jogdí-
jakról szóló kimutatást, valamint a jogdíjak 
felosztásához szükséges, a közös jogkezelőnél 
rendelkezésre álló adatokat. A kérelem benyúj-
tása, és a törlési határozat jogerőre emelkedés-
nek időpontja között beszedett és felosztott 
jogdíjakról a közös jogkezelő szervezet kimu-

tatást készít, amelyet megküld a miniszternek. 
Ezek a részletszabályok azt a célt szolgálják, 
hogy a jogosultak érdekei megfelelően védve 
legyenek az átmeneti időszakban is, vagyis az új 
közös jogkezelő szervezet bejegyzésének, illetve 
működésének megkezdéséig. 

Nem változott viszont a nyilvántartásba vételi 
eljárásért és a nyilvántartásban szereplő adatok 
változásának bejegyzéséért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj mértéke (200 000 Ft, illetve  
8000 Ft). A megváltozott jogszabály-szer-
kesztési renddel összhangban, a rendelet már 
tartalmazza a közös jogkezelést végző egyesü-
letek nyilvántartására vonatkozó adatlapot; a 
kérelmet a jövőben a kultúráért felelős minisz-
ter által e célra rendszeresített adatlapon kell 
benyújtani. 

dr. Kiss Zoltán
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zöld könyv az eUrópai kUltUrális és kreatív iparágakról

„Az utóbbi évtizedekben a világ gyorsabban 
változik. Európa és a világ többi része számára 
az új technológiák villámgyors kibontakozása 
és a fokozott globalizáció jelentős eltolódást 
hozott a hagyományos gyártás felől a szolgál-
tatások és az innováció felé. Az üzemcsarno-
kokat fokozatosan kreatív közösségek váltják 
fel, amelyeknek saját képzelőerejük, alkotó- és 
innovációs képességük szolgál nyersanyagként. 
Ebben az új digitális gazdaságban, ahol a fo-
gyasztók új és gazdagító ’élményeket’ keresnek, 
egyre inkább az immateriális érték határozza 
meg a materiális értéket. A társas élmény és a 
hálózatok létrehozásának képessége mára ver-
senyképességi tényezővé vált. Ha Európa ebben 
a változó globális környezetben is versenyképes 
akar maradni, akkor megfelelő körülményeket 
kell teremtenie ahhoz, hogy az új vállalkozói 
kultúrában virágozhasson a kreativitás és az 
innováció.”

A fent idézett gondolatokkal indul az Euró-
pai Bizottságnak 2010. április 29-én kiadott, 
a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának 

felszabadításáról szóló zöld könyve1. A doku-
mentum megalkotását – többek között – az 
Európai Tanács 2007. novemberi határozata, és 
2007 decemberében elfogadott következtetései 
előzték meg, amelyek egyértelműen kijelentet-
ték, hogy a kulturális és kreatív szektor fejlődése 
alapvető jelentőséggel bír az Európai Unió pros-
perálása szempontjából. Ezzel párhuzamosan az 
Európai Parlament arra hívta fel a Bizottságot, 
hogy jelölje ki az európai kultúra, kreativitás és 
innováció jövőjének útját, valamint segítse elő 
politikai úton az európai kreatív ipar fejlődését 
annak az egységes Európai Kulturális Stratégi-
ába való beágyazása keretében.

A zöld könyv célja szakmai vita generálása annak 
feltérképezése érdekében, hogy milyen követel-
ményei lehetnek egy olyan, ténylegesen kreatív 
környezet kialakításának, amely a kreatív és 
kulturális iparág működésének és fejlődésének 
hasznos táptalaja lehetne. Az eredmények az 
EU programok és szakpolitikák helyes, minél 
adekvátabb irányvonalainak későbbi meghatá-
rozását segítik majd elő. A dokumentum alap-

1  Green Paper – Unlocking the potential of cultural 
and creative industries – COM (2010)183 final

ját ajánlások és „legjobb gyakorlatok” („best 
practices”) képezik, amelyeket két nemzeti 
szakértői csoport, valamint két civilszervezet 
azonosított, továbbá számos független tanul-
mányra és jelentésre is tekintettel van.

A Bizottság a zöld könyv megjelentetésével 
nyilvános konzultációt kezdeményezett, felkér-
ve minden érdekelt felet, hogy a dokumentum 
tartalmát véleményezze és/vagy válaszoljon az 
abban felvetett kérdésekre. A nyilvános kon-
zultáció határideje 2010. július 30. 

A zöld könyv kapcsán meg kell jegyezni, hogy 
a Magyar Szabadalmi Hivatal már két alka-
lommal végzett felmérést a nemzetgazdaság 
fejlődése szempontjából húzóágazatnak tekint-
hető kreatív ágazatok gazdasági teljesítmény-
beli és foglalkoztatási arányaira vonatkozóan 
a WIPO által kidolgozott, nemzetközileg el-
ismert vizsgálati metodika alapján. A vizsgálat 
anyaga MSZH honlapjáról letölthető: www.
mszh.hu/hirek/kapcsolodo/Szerzoi_jogi_
agazatok_2010.pdf 

dr. Munkácsi Péter

a szelleMi tUlajdon világnapja

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(WIPO) 2000. évi közgyűlésén döntött arról, 
hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődésé-
hez és haladásához meghatározó módon hozzá-
járuló műszaki alkotók és művészek munkássá-
gának és eredményeik védelmének szentelt vi-
lágnappá nyilvánítja, amely tisztelgés az emberi 
tudás és képzelőerő, a kreativitás előtt.

Ebből az alkalomból adja át évente a szellemi-
tulajdon-védelem hazai intézménye, a Magyar 

Szabadalmi Hivatal az ezredfordulón alapított 
Millenniumi Díjat a kiemelkedő hazai szellemi 
alkotóműhelyeknek.

Az idei évben a szellemi tulajdon világnapja al-
kalmából az alábbi alkotóközösségek részesültek 
a megtisztelő kitüntetésben: a Magyar Mérnöki 
Kamara, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Újirány 
– építészeti, design, film és animációs – alkotó-
csoport, valamint két nagy múltú intézmény, az 
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Ku-
tatóintézete, a Pázmány Péter Katolikus Egye-

tem Információs Technológiai Kar interdiszcip-
lináris doktori iskolája, és a tulajdonukban lévő 
TactoLogic vállalkozás, a tapintásérzékelésben 
elért kutatási-fejlesztési tevékenységért.

A díjakat Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal elnöke 2010. április 22-én adta át 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen rendezett 
világnapi eseményen.

debreceni iskola nyerte az eUrópai Unió haMisítás elleni pályázatát

A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
nyerte kisfilmjével az Európai Parlament és az 
Európai Bizottság „Színtiszta utánzat” („REAL 

Fake”) címmel kiírt kreatív pályázatát. Az isko-
láknak a Hamisítással és a Kalózkodással fog-
lalkozó Európai Megfigyelőközpont logójának, 
pecsétjének tervére javasolt ötletükkel, illetve 
a hamisítás és kalózkodás témájával kapcsola-

tos alkotásokkal (novella, film, játék stb.) pá-
lyázhattak. A győztes kisfilm megtekinthető a 
youtube-on.
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tisztÚjítás a Magyar szabadalMi Ügyvivői kaMarában

Új tisztségviselőket választott a Magyar  
iparjogvédelMi és szerzői jogi egyesÜlet

A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara 2010. 
május 11-én megtartott éves közgyűlésén a 
tagság döntött a tisztújításról is. A szavazás 

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egye-
sület 2010. május 18-án megtartott közgyűlé-
sén megválasztott elnöke Dr. Szecskay András, 

eredményeként az elkövetkező három évben a 
Kamara elnökévé Szentpéteri Ádámot, alelnö-
keivé Dr. Gödölle Istvánt és Dr. Török Ferencet 
választották meg, továbbá döntöttek az elnök-

ügyvezető elnöke Dr. Pethő Árpád, továbbá 
megválasztották az elnökségi tagokat, valamint 
az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság 
tagjait.

ségi tagok, póttagok, a pénztáros, a Fegyelmi 
Bizottság és a Számvizsgáló Bizottság elnöke-
inek személyéről. 

a könyvkiadás és könyvkereskedeleM aktUális kérdései

A könyvpiaci változásokra, különösképpen az 
elektronikus könyvolvasás és a digitális több-
szörözés térhódítására figyelemmel, a könyv-
szakma és a szellemi tulajdon védelméért felelős 
kormányzati szereplők elérkezettnek látták az 
időt arra, hogy megvitassák a jogszerű fel-
használások előmozdítása érdekében szüksé-
ges teendőket. A Nemzetközi Könyvfesztivál 
keretében került megrendezésre 2010. április 
23-án „A könyvkiadás és könyvkereskedelem az 
elektronikus másolhatóság korában” című kon-
ferencia az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium (IRM), a Magyar Szabadalmi Hivatal 
(MSZH), a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 

(HENT) és a Magyar Szak- és Szépirodalmi 
Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 
(MASZRE) szervezésében. A konferencia elő-
adói a könyvkiadói és -terjesztői szakma neves 
képviselőiből, valamint a szellemitulajdon-
védelemmel összefüggő feladatokban érintett 
állami szervezetek vezetőiből kerültek ki. 

A vitaindító előadásokat három panelbeszélge-
tés követte. Ezeknek a célja a könyvkiadás terén 
életképes új üzleti modelljavaslatok felvetése 
volt, figyelemmel valamennyi oldal méltányos 
érdekére és az államnak a könyvkiadásban 
betöltött szerepének értékelése a digitális át-
alakulásra tekintettel. A panelek témakörei 
a következők voltak: „Google – Europeana – 

Magyarország”, „Szerepvállalás a könyvörökség 
digitalizálásában”, „Az illegális másolás elleni 
küzdelem eszközei és eredményei”, „Szövegkul-
túra a digitális másolhatóság korában – stra-
tégiák, politikák”. A beszélgetések kitértek az 
európai és a nemzeti digitalizáció előnyeire és 
hátrányaira, a kormányzat feladataira és stra-
tégiájára a könyvörökség digitalizálásában és 
hozzáférhetővé tételében. Több előadó fejtette 
ki a véleményét a Google Book Scan projektről, 
valamint arról, hogy létezik-e működőképes 
piaci modell, illetve stratégia az illegális máso-
lásokat tápláló igények jogtiszta kezelésére. 

dr. Tarr Péter

a Magyar ForMatervezési tanács hírei

Elkészült a Start-up Guide, Üzleti tanácsok 
kezdő művészeti vállalkozók számára című 
kiadvány legfrissebb verziója, ötödik, bővített 
kiadása. Az MFT gondozásában elektronikus 
formában megjelenő és a honlapról (www.mft.
org.hu) pdf-formátumban letölthető útmutató 
közel száz oldalnyi hasznos információt tartal-
maz arról, hogy kezdő vállalkozóként mit kell 
tenni, mi kell ahhoz, hogy valóban hatékonyan 

működhessen. A kiadvány egy aktuális témát 
feldolgozó fejezettel bővült: a „Hogyan kezeld 
kinnlevőségeidet?” címet viselő részben a ké-
sedelmes fizetésekkel kapcsolatban találhatók 
hasznos tanácsok.

A Design Világnapja (június 29.) alkalmából 
a Magyar Formatervezési Tanács és a Meden-
ce Csoport kerekasztal-beszélgetést rendez. Az 
esemény a Medence Csoport megalakulásának 
10. évfordulóját ünneplő rendezvények része, 

egyben elindítója a Makettlabor/Műhely/Be-
szélgetések elnevezésű eseménysorozatnak.

Az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi 
Tanácsa (ICSID) második alkalommal hirdette 
meg idén a szervezet tagegyetemeinek hallgatói 
számára azt a grafikai versenyt, amely a szer-
vezők szándéka szerint új, kreatív eszközökkel 
járulhat hozzá a Design Világnapjának nem-
zetközi népszerűsítéséhez.
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