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Miniszteri l átogatás
a Magyar Szabadalmi Hivatalban
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot vezető Dr. Navracsics Tibor miniszter és
Dr. Gál András Levente közigazgatási államtitkár
2010. október 5-én látogatást tettek a Magyar
Szabadalmi Hivatalban, ahol részt vettek a hivatal vezetői és tanácsadói állománygyűlésén.
A vendégeket köszöntő Dr. Bendzsel Miklós
elnök bemutatta az MSZH tevékenységének
legfontosabb pilléreit, eddig elért eredményeit, sikereit és felvázolta a legfontosabb jövőbeli
cselekvési területeket, kiemelve a hivatal nemzetközi szerepvállalását.
Dr. Navracsics Tibor miniszter beszédében
méltatta az MSZH eddigi szakmai teljesítményét és elismeréssel szólt a hivatali dolgozók
munkájáról. Támogatásáról biztosította azt a
hivatali törekvést, hogy a szellemitulajdon-védelem valamennyi területén erős kompetenciákkal felruházott intézményként működjön a
jövőben. A hivatal tervezett névváltozása – a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – is ezt a

kiteljesedő szerepkört tükrözi. A jövő év eseményei közül kiemelte az első féléves magyar uniós
elnökséget, ahol számos, figyelemre méltó iparjogvédelmi téma kerül napirendre.
A látogatás során Dr. Navracsics Tibor
miniszter ünnepélyes keretek között adta át az

új műszaki elnökhelyettesnek, Hajdú Juditnak
a kinevezési okmányokat, majd a vendégek
megtekintették a hivatal konferenciatermében
a „Bláthy Ottó 150, a transzformátor 125” című
kiállítást.

Új műszaki elnökhelyettes az MSZH vezetésében
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságüg yi miniszter
– dr. Bendzsel Miklósnak, a hivatal elnökének javaslata alapján –
2010. október 1-jei hatállyal Hajdú Juditot, a Szabadalmi Főosztály
korábbi vezetőjét nevezte ki a Magyar Szabadalmi Hivatal műszaki

elnökhelyettesévé, miután Posteinerné Toldi Márta közel három évtizedes sikeres közszolgálat után nyugállományba vonult. Ezzel egyidejűleg a hivatal elnöke Farkas Szabolcsot, a Vegyipari és Biológiai Osztály
korábbi vezetőjét nevezte ki a Szabadalmi Főosztály élére.
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A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése az online gyógyszervásárl ással
k apcsol atos fogyasztói attitűdökről
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)
kiemelt célkitűzése az egészségre veszélyes
gyógyszerhamisítás meggátolása. A 2010 májusában végzett országos reprezentatív fogyasztói
felmérés szerint 5-7% azoknak az aránya, akik
vásárolnának bizonytalan eredetű forrásból származó gyógyszert. Mivel a hamis gyógyszerek
terjesztése leggyakrabban interneten keresztül
valósul meg, ezért a HENT – a Meroving Internet-kutató Kft. és az NRC Internet Marketing
Tanácsadó és Piackutató Kft. közreműködésével – kvantitatív és kvalitatív módszerekkel
vizsgálta az internetet rendszeresen használók
attitűdjét. A HENT megbízásából készített
kutatás célja egyrészt az online webshopokban
és patikán kívüli forrásból vásárolt gyógyszerek
megítélésének a felmérése volt, másrészt annak
feltárása, hogy az internetes gyógyszervásárlók
milyen megfontolásokból teszik ezt.
A kérdőíves kutatás során megkérdezettek fele
legalább havonta vásárol valamilyen gyógyszert,
a gyógyszervásárlók közül mindenki vásárol
patikában, míg kizárólag patikában a megkérdezettek háromnegyede vásárol. Ötödük patikán kívüli forrásokból is szerez be gyógyszert
alkalomadtán. A patikán kívüli beszerzés két
fő forrása: az online webshopok és az ismerősök. Megdöbbentő eredmény, hogy minden
negyedik internetező vásárolt már vényköteles
gyógyszert recept nélkül. A kutatásból az is kiderült, hogy sokan nem is tudják: receptköteles
gyógyszert szereztek be nem biztonságos forrásból. Az interneten vásárlóknak csupán 4%-a,
míg az ismerőstől vásárolóknak csak 20%-a van
tisztában ezzel a ténnyel.
Még magasabb a bizonytalan forrásból potenciálisan vásárlók aránya. Tízből négyen vásárolnának gyógyszert patikán kívüli forrásból, ha
a gyógyszert itthon nem forgalmaznák. Minél
jelentősebb a patikai és patikán kívüli ár közötti
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A megkérdezettek becslése szerint magas arányú a hazai hamis vagy bizonytalan eredetű
gyógyszerforgalom: a válaszadók több mint
fele szerint a magyarországi gyógyszerforgalom
legalább 30%-a származik nem hivatalos forrásból. A magyar rendvédelmi szervek kb. 3 %-ra
teszik a teljes magyar gyógyszerforgalomban
a hamis készítmények arányát.
A kutatási eredmények megtalálhatók a HENT
honlapján (http://www.hamisitasellen.hu) a
„Hasznos anyagok” menüpont alatt.
Dr. Tóth Zita

Hivatalba lépett az Európai Szabadalmi Hivatal új elnöke és megvál asztották
az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának új elnökét
Benoît Battistelli az Európai Szabadalmi Hivatal új elnöke 2010. július 1-jén foglalta el
ötéves időtartamra elnöki székét. A hivatal új
elnöke első felszólalásában hangsúlyozta a
magas minőség megőrzésének fontosságát,
és kiemelte, hogy szükség van a szabadalmi hivatalok európai hálózata keretében az
együttműködés javítására, a világ szabadalmi

hivatalainak eljárásaiban tapasztalható párhuzamosság kiküszöbölésére. Kulcsprojektekként
említette az európai uniós szabadalom és az
európai szabadalmi bíráskodás rendszerének
kidolgozását.
Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsa 124. ülésén Jesper Kongstadot választotta meg elnökévé, aki 2010. július 1-jétől kezdődően három éven át tölti be ezt a tisztséget.

Jesper Kongstad a Dán Szabadalmi és Védjegy
Hivatal főigazgatója és a dán delegáció vezetője az ESZSZ Igazgatótanácsában. Az újonnan
megválasztott elnök 2009 márciusa óta volt
az Igazgatótanács elnökhelyettese, és Benoît
Battistellit váltja az Igazgatótanács elnöki székében, aki július 1-jével lépett új hivatalába.

2010. október 
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Megjelent a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleményeinek
új gyűjteményes kötete
A CompLex Kiadó Kft. gondozásában és a Magyar Szabadalmi Hivatal támogatásával – id.
dr. Ficsor Mihály és dr. Kiss Zoltán szerkesztésében – megjelent „A szerzői jog gyakorlati
alkalmazása a digitális online környezetben”
című kiadvány.
A Szerzői Jogi Szakértő Testület létrehozatala
óta eddig négy gyűjteményes kötet jelent meg a
testület által elfogadott legfontosabb vagy szakmailag legérdekesebb szakértői véleményekről.
A legújabb, immár ötödik kötet a 2004 és 2009
között született közel 250 szakvéleményből készült válogatást tartalmazza a testület elnökének a bevezetőjével.
A szerkesztők e kötetnek nem véletlenül választották „A szerzői jog gyakorlati alkalmazása a digitális online környezetben” címet. A
szerzői művek és egyéb teljesítmények előállításában, közönséghez történő eljuttatásában
és fogyasztásában érintett szereplők abban az
egyben ugyanis egyetértenek, hogy az utóbbi

évtizedben a digitális technológia, s különösen
az internet vált egyre nagyobb lehetőséggé és
egyben kihívássá a szerzői jog és a kapcsolódó
jogok területén. A művek digitalizált változata
ma már szinte tökéletes minőségben, minimális
költséggel és szinte a megjelenés pillanatában
hozzáférhetővé válhat az egyre látványosabban
növekvő internet-populáció számára. Ez egyfelől felmérhetetlen távlatokat nyit az oktatás, a
kutatás, az alkotó munka és a szórakozás különböző formái előtt, másfelől viszont megkérdőjelezi és felülírja a hagyományos engedélyezési,
jogosítási rendszereket.

Az új kihívások komoly fejtörést okoztak és
okoznak a szellemi tulajdonjogok szabályozásáért felelős nemzetközi és hazai szervezeteknek. Mindazonáltal elmondható, hogy
bizonyos részeredmények már születtek, míg
más területeken még várat magára az előremutató, valamennyi fél megelégedését szolgáló
normarendszer elfogadása. A hatályos hazai
szabályozás gyakorlattá történő transzformálásában – beleértve az internettel kapcsolatos
szerzői jogi fogalmak és a jogkövetkezmények
tisztázását – a Szerzői Jogi Szakértő Testület is
kivette a részét. A testület több fontos kérdésben fejtette ki szakértői véleményét, amelyeket
– jelentőségüknél fogva – e kötet első fejezete
tartalmazza. A kötet ezzel együtt összesen 16
tematikus fejezetben mutatja be a 2004 és 2009
közötti időszak legfontosabb, legérdekesebb,
vagy éppen a legtipikusabb szakértői véleményeit a szerkesztők válogatásában.
A kiadvány megrendelhető a kiadónál (www.
complex.hu/termekek.php?u=1) és megvásárolható a könyvesboltokban.
Dr. Kiss Zoltán

Európai Parl ament áll ásfogl al ása a szellemi tul ajdonjogokk al
szembeni fellépés továbberősítéséről
Az Európai Parlament (EP) 2010. szeptember
22-én fogadta el „A szellemi tulajdonhoz fűződő
jogok belső piaci érvényesítésének megerősítéséről”
szóló állásfoglalást, amelynek alapja a Galloféle jelentés volt.
Az állásfoglalás rámutat arra, hogy a Bizottság véleményével ellentétben a jelenlegi uniós
szintű jogérvényesítési modell hatékonysága
– különösképpen a szellemi tulajdonjogok
internetes megsértése vonatkozásában –
megkérdőjelezhető. Az EP kihangsúlyozza
állásfoglalásában, hogy a jelenlegi európai
uniós jogérvényesítési rendszer értékeléséhez,
a szellemi tulajdonjogok polgári jogi jogérvényesítési eszközeinek hatékonyság-vizsgálatához elengedhetetlen a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004. április 29-i
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alkalmazásáról szóló jelentés elkészítése, ezért ennek mielőbbi elkészítésére szólítja fel a Bizottságot. A jelentésnek az eddig
megtett intézkedéseknek az innovációra, az
információs társadalomra gyakorolt hatását is

vizsgálnia kell, valamint az internet szabályozásának továbbfejlesztésére is javaslatokat kell
tennie. Az EP felhívja a Bizottság figyelmét
arra is, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni küzdelmet célzó büntetőjogi intézkedésekről szóló irányelv tárgyalásai még nem
zárultak le eredményesen.
Az internetes jogsértések közül az illegális
fájlmegosztó rendszerek működtetése jelenti a
legnagyobb veszélyt. 2010 elején végzett felmérések szerint kellő fellépés hiányában a kreatív
iparágakat 2015-ig várhatóan több mint 1,2
millió munkahely elvesztése, illetve 240 milliárd
eurót meghaladó bevételkiesés sújthatja.
Az EP üdvözli a hamisítással és a kalózkodással foglalkozó Európai Megfigyelőközpont
felállítását, amely hozzájárul egy hatékonyabb
jogérvényesítési rezsim kialakulásához. A Megfigyelőközpont rendeltetése összecseng a hazai és
nemzetközi szinten egyaránt elismerést szerzett
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület küldetésével,
amelynek titkársági feladatkörét a Magyar Sza-

badalmi Hivatal látja el. A Megfigyelőközpont
statisztikai adatok gyűjtését, kicserélését, a közés magánszektor legjobb gyakorlatainak összegyűjtését végzi, javaslattevő funkciót is betöltve, ami elsősorban a hamisítás és az interneten
elkövetett jogsértések elleni fellépésre irányul.
Ennek keretében kerülne sor az adatlopás jelenségének elemzésére is, ami elsősorban a forráskódok eltulajdonításának növekvő problémájára jelentene megoldást.
A hatékony jogérvényesítést szolgálják a még
lezárás előtt álló ACTA (Anti-Counterfeiting
Trade Agreement) tárgyalások is. Az egyezmény
jövőbeli aláírói között találhatók az Európai
Unió mellett Ausztrália, Kanada, Japán, Korea, Mexikó, Marokkó, Új-Zéland, Szingapúr
és az Egyesült Államok. A kitűzött célok között
szerepel ugyanakkor, hogy Kína és Oroszország
is a csatlakozó államok közé kerüljön, annak
érdekében, hogy a szellemi tulajdon védelmének továbberősítése globális szinten fejthesse
ki pozitív hatását. A még elfogadás előtt álló
nemzetközi egyezménnyel az államok elsősor-
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ban a nemzetközi kereskedelmet nagymértékben sújtó hamisítás elleni hatékony fellépést
kívánják továbberősíteni.
Az EP állásfoglalásában arra is kitér, hogy a
jogérvényesítés tekintetében hatékony eszköz
lehet az interneten található szerzői művekhez
való hozzáférés elősegítése, a kínált tartalmak
választékának bővítése és megfelelő árképzése,
továbbá a kreatív tartalmakat kínáló szolgáltatások átalakítása. A cél a sokrétű és változatos
fogyasztói igények kielégítése. Ehhez kapcsolódik a közös jogkezelő szervezeteket érintő
engedélyezési rendszer javítása, amely tekin-

tetében megfogalmazható követelmények a
rugalmasság, a hatékonyság, az átláthatóság,
illetve az ilyen eljárások új technológiákhoz
való hozzáigazítása. A jogszerűen felkínált tartalmak arányának növelése érdekében kéri fel
az EP a Bizottságot, hogy segítse elő az ilyen
szolgáltatásokért járó kifizetések, térítések lebonyolításának egyszerűsítését. A kulturális
szektorba tartozó zene-, könyv- és filmipar
üzleti működésének folyamatos alakítása
több mint 400 legális online zenei szolgáltatás
megjelenéséhez vezetett, amelyen belül 250
Európában működik. Hangsúlyt kap még a
digitális tartalmak gyorsabb és hatékonyabb
terjesztését elősegítő interoperabilitás biz-

tosítása, amelynek feltétlenül összhangban
kell állnia a szellemi tulajdonjogokat erősítő
szabályokkal. Az állásfoglalás kitér továbbá a
fogyasztói tudatosság növelésének fontosságára és lehetséges eszközeire. Az állásfoglalás
megemlíti a 2010 végére ígért Bizottság által
összeállítandó szellemi tulajdonjogi stratégiát, amelyben elsősorban a jogérvényesítés és a
szerzői jogok szabályozásának új üzleti modellekhez való hozzáigazítása kapna hangsúlyos
szerepet.
Dr. Hepp Nóra

Elindult a WIPO GOLD portál
A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) elindította
WIPO GOLD névre keresztelt szolgáltatását. A portál segítségével
immár egyetlen helyről érhetők el a WIPO által kezelt iparjogvédelmi
adatok és információk.

A szolgáltatás révén a WIPO a pontos és naprakész iparjogvédelmi
információkhoz való ingyenes hozzáférést kívánja biztosítani. A portál
beindításához a Magyar Szabadalmi Hivatal a nemzeti jogszabályok
fordításainak megküldésével aktívan járult hozzá.

A WIPO a www.wipo.int/contact címen várja a felhasználók véleményeit és javaslatait.

Az ECLA szerinti átosztályozási munk ák
A Magyar Szabadalmi Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) 2008-ban
kötött megállapodást az ESZH szabadalmi
osztályozási rendszere, az ECLA szerinti átosztályozási munkák elvégzésére. Az Európai
Szabadalmi Hálózat (EPN) keretében létrejött szerződés célja az ESZH adatbázisában
található biotechnológiai dokumentumok
szabadalmi osztályjelzeteinek pontosítása
volt. Az első projekt 2009 tavaszán indult és
másfél évig tartott, amelynek keretében az
MSZH Vegyipari és Biotechnológiai Osztályának munkatársai 2500 dokumentum új
alosztályokba történő besorolását végezték
el egy 16 változós szempontrendszer alapján. Az eddig elért eredményeket áttekintése
szerint az ESZH és az MSZH képviselői a
megállapodást kiterjesztették a szerves kémia
területére is.

A szabadalmi osztályozási rendszerek egy
adott témakörrel kapcsolatos szabadalmak
azonosítását segítik, továbbá az újdonságkutatás fontos segédeszközét jelentik. Az ECLA
egy többszintű rendszer, amelyet az ESZH
folyamatosan fejleszt és folyamatosan átdolgozza a meglévő osztálystruktúrát, követve az
osztályozás szempontjainak változásait és az
osztályozandó műszaki területek fejlődését.
Az ezzel járó nagymennyiségű osztályozási
és átosztályozási feladatot eddig az ESZH
elbírálói maguk végezték el, de az ezzel kapcsolatos munkateher nagymértékű növekedése következtében a feladat teljesítése csak
a nemzeti szabadalmi hivatalok együttműködésével lehetséges. Így vált lehetővé, hogy
az MSZH munkatársai is bekapcsolódjanak
ebbe a nemzetközi együttműködéssé szélesedő
munkába.
Az MSZH által végzett átosztályozási munkát az ESZH célzott oktatással és folyamatos

konzultációs lehetőséggel támogatja, a teljesítést minőségbiztosítási szempontok szerint
szigorúan ellenőrzi. A feladatot a hivatal sikerrel teljesítette, elismerést váltva ki a megbízótól. Az együttműködést értékelve megállapítható, hogy az ESZH által kezdeményezett
és finanszírozott osztályozási munkában való
részvétel az MSZH számára is több előnnyel
jár. Az ECLA osztályozás részletes ismerete
többek között hatékonyabbá teheti az MSZH
elbírálóinak munkáját az adott műszaki területen végzett újdonságkutatások során,
továbbá, a műszaki terület teljes szabadalmi
dokumentációjának áttekintése a résztvevő
elbírálók szakmai ismereteit is nagymértékben bővíti.
dr. Bencze Gábor
dr. Gárdonyi Márk

2010. október 
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Al apfokú iparjogvédelmi tanfolyam indul
a Magyar Szabadalmi Hivatal szervezésében
A magyar gazdaság szereplői, különösen a
kis- és középvállalkozások szellemitulajdonvédelmi aktivitásának és tudatosságának hiányosságai az ismeretterjesztés fontosságát és
szükségességét jelzik ezen a területen. Különös hangsúlyt adhat ennek az ismeretterjesztő
munkának a gazdasági növekedés beindulása,
valamint a kis- és középvállalkozások gazdaságban elfoglalt helyének megerősítését célzó
hazai és európai szintű elkötelezettség.

legű, alapfokú iparjogvédelmi képzést nem
iparjogvédelmi szakembereknek, elsősorban
a felsőoktatásban résztvevőknek és vállalkozóknak. A hivatal ez idáig ad hoc módon
szervezett alapszintű iparjogvédelmi képzéseit
ez évtől rendszeressé kívánja tenni – összhangban az iparjogvédelmi szakképzést szabályozó
2/2008 (VIII. 22.) TNM rendelet háromszintű (alap, közép és felső) tanfolyamokat előíró
struktúrájával.

A közép- és felsőfokú iparjogvédelmi képzés
mellett a Magyar Szabadalmi Hivatal 1997
óta folyamatosan biztosított tájékoztató jel-

A húszórás alapfokú iparjogvédelmi képzés akkreditálása 2010 első felében megtörtént. Az
alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam részletes
tanmenetének és tananyagának kidolgozását
a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynök-

séggel együttműködve kezdte meg a hivatal. Az
első alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamra 2010.
november 3-4. között Szegeden kerül sor.
Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot 2011től szélesebb körben, több vidéki helyszínen, regionális alapon kívánja meghirdetni az MSZH,
fizikailag is közelebb hozva a képzést az elsőszámú célcsoportnak tekintett kkv-szektorhoz. A
tervek szerint ezekre a kihelyezett tanfolyamokra a VIVACE hálózat tagjainak a bevonásával és a program támogatásával kerül sor.

Új vezetők a KUTIT élén
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnökének és tagjainak megbízásáról szóló 88/2010. (IX. 21.) ME határozata értelmében a Miniszterelnök – a nemzetgazdasági miniszter javaslatára
– Lepsényi Istvánt, a Knorr-Bremse Kft. vezérigazgatóját a Kutatási
és Technológiai Innovációs Tanács elnöki teendőinek ellátásával;

ifj. Duda Ernőt, a Solvo Zrt. vezérigazgatóját és dr. Pakucs Jánost,
a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét bízta meg a
Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági teendőinek ellátásával – a 2010. szeptember 13-tól 2010. december 31-ig terjedő
időtartamra.

Elkészült az IP PANORAMATM magyar változata
A Magyar Szabadalmi Hivatal megbízásából
a VIVACE+ program keretében elkészült a
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)
és a Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatal közös
fejlesztésében kidolgozott IP PANORAMATM
Multimédia információs csomag magyar változata.

Bízunk benne, hogy az IP PANORAMATM
információs csomag közérthető magyarázataival, gyakorlatorientált esettanulmányaival és
sokszínű példáival hatékonyan hozzájárulhat
a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos
ismeretek bővítésében elsősorban a kis- és középvállalkozások körében.

IP PANORAMATM multimédia információs csomag célja a szellemi tulajdon védelmével
kapcsolatos ismeretanyag közérthetű formában
való közvetítése, így fejlesztve a kis- és középvállalkozások és más érdeklődők iparjogvédelmi
tudását, tudatosságát. Az összesen 10 modulból álló anyag módszertani újdonsága a téma
talkshow jellegű felvezetésében, és a gyakorlati
életből vett esettanulmányok keretében történő bemutatásában rejlik. Minden modul isme-

A hivatal megbízásából elkészített magyar változat 2000 példányban DVD-n jelent meg, és
a VIVACE+ partnerhálózat tagjain keresztül
kerül ingyenesen eljuttatásra a vállalkozások és
más érdeklődők részére. Az IP PANORAMATM
multimédia információs csomag a hivatal honlapjáról közvetlenül is letölthető: www.mszh.
hu/ippanorama/

retanyaga gyakorlati példákon keresztül kerül
közvetítésre, ami könnyen érthetővé és feldolgozhatóvá teszi a speciális szakmai tudást hordozó
információkat is. Az IP PANORAMATM üzletorientált megközelítésből tárgyalja a szellemi
tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket,
a kis- és középvállalkozások perspektíváján
keresztül.

6

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

ERAC munk acsoport jelentése az európai tudástranszferről
Az Európai Bizottság 2008. április 10-én
ajánlást fogadott el a szellemi tulajdonnak a
tudástranszfer tevékenységek során történő
kezeléséről és az egyetemek és más közfinanszírozású kutatóhelyeknek szóló gyakorlati
útmutatóról (Commission Recomendation
on the management of intellectual property
in knowledge transfer activities and Code of
Practice for universities and other public research
organisations), amelyet a 2008. május 30-i tanácsi határozat is messzemenően üdvözölt.
A dokumentum a tagállamok részére fogalmazott meg javaslatokat, amelyek elősegíthetik a
közfinanszírozású kutatóhelyeken a tudástranszfer folyamatok hatékonyabbá válását. Ezen ajánlások értelmében a tagállamoknak − többek
között − támogatniuk kell szellemitulajdonkezelési szabályzatok elfogadását a közfinanszírozású kutatóhelyeken, elő kell segíteniük
technológiatranszfer kapacitások létrejöttét és
a szellemitulajdon-védelmi tudatosság növekedését, valamint az ajánlásban foglaltak alapján
nemzeti stratégiákat és iránymutatásokat kell
elfogadniuk. Az ajánlás melléklete egy, az egye-

temeknek és más közfinanszírozású kutatóhelyeknek címzett gyakorlati útmutató, amely
három fő téma − a szellemi-tulajdonvédelem,
a tudástranszfer, valamint a kutatási együttműködés és megbízott kutatás − köré csoportosítja
a kutatóhelyek gyakorlatába átültetendő elveket. A tanácsi határozat felhívta a Bizottságot,
hogy a gyakorlati útmutatóban rögzített alapelveket megfelelően alkalmazza az Európai Unió
politikájában és eszközeiben is.
Mindezen célkitűzésekre és feladatokra figyelemmel az Európai Bizottság és a Tanács
tanácsadó szerveként is funkcionáló CREST
(Comité de la recherche scientifique et technique
– Tudományos Kutatási és Technológiai Bizottság ) 2009 januárjában Tudástranszfer
Munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport
egyik kiemelt feladatai közé tartozik a tudás(technológia-) transzfer területén a jó gyakorlatok azonosítása és disszeminációja, valamint
a nemzeti és uniós szintű kezdeményezések
helyzetével és előrehaladásával kapcsolatos folyamatos információcsere. A munkacsoportban
Magyarországot jelenleg a Nemzeti Kutatási és
Technológia Hivatal és a Magyar Szabadalmi
Hivatal egy-egy munkatársa képviseli. A Tudástranszfer Munkacsoport egyik további fontos
feladata, hogy 2010-ben, illetve azt követően

kétévente, jelentést készítsen a fentiekben már
hivatkozott bizottsági ajánlásban és tanácsi
határozatban foglalt tudástranszfert támogató intézkedések végrehajtásáról, valamint azok
végrehajtásáról.
A munkacsoport – amely a CREST 2010 májusi névváltozását követően ERAC (European
Research Area Committee – az Európai Kutatási Térség Bizottsága) Tudástranszfer Munkacsoport néven működik tovább – a tagállami
intézkedések kérdőíves felmérését követően
2010 őszére készítette el az első jelentését. A
jelentés a jelenlegi helyzet feltárását tűzve ki
célul a következő négy kérdéskörre fókuszálva
készült el: (i) az ajánlás és a gyakorlati útmutató alkalmazására nemzeti szinten tett kezdeményezések áttekintése és bemutatása, (ii) a
nemzetközi – azaz az Unió határain túlmutató
– tudástranszferhez kapcsolódó speciális kérdések azonosítása, (iii) az ajánlás és a gyakorlati
útmutató átültetésének nyomonkövetésére alkalmas indikátorszámok meghatározása, (iv)
az ajánlásnak és a gyakorlati útmutatónak a
releváns EU kezdeményezésekben (pl. EIT,
FP7, CIP stb.) való megjelenése.
Dr. Németh Gábor

Több ezren l átták a HENT
hamis tárgyak kiállítását
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)
8 helyszínen 9 alkalommal mutatta be az országban „Hamis ígéretek, valódi veszélyek” című,
hamis tárgyakat bemutató kiállítását ebben az
évben: Veszprémben, Pécsett és Székesfehérváron a kereskedelmi és iparkamarákban, Győrben a Győri Vásár rendezvényen, Sopronban a
VOLT Fesztiválon, Taliándörögdön a Művészetek Völgyében, Szegeden a Szegedi Ifjúsági
Napokon, Debrecenben pedig a Campus Fesztiválon és a Kutatók Éjszakája rendezvényen is.
A helyszínek változatossága által a fogyasztók

széles körét sikerült elérni a hamisítás veszélyeire, káros következményeire figyelmeztető
üzenettel. A kamarai helyszíneken számos iskoláscsoport látogatta meg a kiállítást és hallgatta
meg a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) közreműködő munkatársainak előadását és tájékoztatását. A fesztiválokon is több ezer fiatalt sikerült megszólítani. Az érdeklődők a VPOP és
a Magyar Szabadalmi Hivatal munkatársainak
segítségével nyerhettek betekintést a hamisítás
problémakörébe, megismerve annak veszélyeit
és kockázatait, továbbá a hamis termékek elkerülésének legbiztosabb módjait.

A kiállítással kapcsolatban nagyon sok pozitív
visszajelzés érkezett, több pedagógus kifejtette,
hogy a kiállítást hasznos lenne iskolákban is
bemutatni és tanítási óra keretében tájékoztatni
a fiatalokat a hamisítás veszélyeiről és a szellemitulajdon-védelem jelentőségéről.
A kiállítási helyszínekről készült fotók, videók, és a vendégkönyvbe beírt látogatói vélemények elérhetőek a HENT honlapján a www.
hamisitasellen.hu-n, menüpont alatt.
Dr. Tóth Zita

2010. október 
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Új szolgáltatást kínál a Szabadalmi Tár
Szabadalmi Tár olvasótermében meghatározott
munkaállomáson professzionális kutatási lehetőséget biztosítunk a MIMOSA keresőprogramon keresztül elérhető heti frissítésű Global
Patent Index (GPI) adatbázishoz.
A MIMOSA Global Patent Index professzionális keresőfelülete - közel 100 keresőmező,
logikai és szótávolsági operátorok, műveleti je-

lek segítségével - alkalmas egy-egy összetettebb
téma, illetve bonyolult keresőkérdés esetén
technika állása kutatáshoz, témafigyeléshez,
valamint olyan esetekben, amikor egyszerűen
nem elegendő keresőmezőként négy kifejezés,
mint az esp@cenet adatbázisban.
A szolgáltatás egyedül, illetve a szakreferens
- kizárólag technikai/használati információk
nyújtására vonatkozó - támogatásával vehető
igénybe. A szolgáltatás előzetes bejelentkezés

és időpont-egyeztetés alapján a nyitvatartási
időn túl is használható.
Bejelentkezés és információ: személyesen, valamint (1) 474 5561, vagy (1) 474 5540 telefonszámokon és szabtar@hpo.hu e-mail címen,
valamint további információk szerezhetők a
www.epo.org/patents/patent-information/
subscription/gpi/details.html weboldalon.

Őszi rendezvények a Magyar Szabadalmi Hivatalban a
WIPO közreműködésével
2010 őszén a Magyar Szabadalmi Hivatalban
két nemzetközi szemináriumra is sor kerül a
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)
társszervezésében.
2010. október 28-án „Szellemivagyon-értékelés
a technológiatranszferhez” címmel szervez a hivatal a WIPO együttműködésében szimpóziumot, amely témájában kapcsolódik a májusban
az egyetemi technológiatranszfer és a szellemi
tulajdon védelmének kérdésével foglalkozó
workshophoz.
Az ipari partnerek irányában megvalósuló hatékony technológiatranszfer a kutatóintézetek
számára egyre fontosabb célként jelenik meg.
A szellemivagyon-értékelés olyan eszköz, amely

segítheti a kutatóintézeteket és technológiatranszfer-irodákat a hatékonyabb ügyintézésben
a technológiák átadása terén. A szimpózium célja,
hogy ismeretmegosztó fórumot biztosítson a technológiatranszfer és szellemivagyon-értékelés területén működő szakemberek részére. A következő
témaköröket érinti: a kutatás-fejlesztés és a technológiatranszfer folyamatának optimalizálása a
szellemivagyon-értékelés eszközeinek felhasználásával; a szellemivagyon-értékelés eredményei
hogyan segíthetik a kutatás-fejlesztéshez és szabadalmaztatáshoz kapcsolódó döntéshozatalt,
valamint a befektetők és tőke bevonását.
A WIPO támogatásával a szimpóziumon a hazai szakértők mellett angol és német előadók
is megosztják a hallgatósággal az európai tapasztalatokat.

2010. november 30-án és december 1-jén a
Madridi Rendszer üzletfejlesztés körében történő stratégiai használatáról kerül sor egy kétnapos
nemzeti szemináriumra. A résztvevők a WIPO
munkatársainak az előadásában megismerkedhetnek a Madridi Rendszert jelenét és jövőjét
érintő legfontosabb kérdésekkel, valamint a
nemzetközi és a hazai védjegyrendszer együttélésének gyakorlati tapasztalataival. A szeminárium a hazai üzleti szféra tapasztalatait összegző
kerekasztal-beszélgetéssel zárul.
Mindkét rendezvény helyszíne a Magyar Szabadalmi Hivatal konferenciaterme, a munkanyelv
az angol. A részvétel ingyenes, a helyek korlátozott száma miatt regisztráció szükséges.

A VIVACE program az Európai Bizottság kisváll alkozói helyzetjelentésében
Az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag
tíz lefektetett elv mentén segíti az Európai
Unió kis- és középvállalkozási politikájának megvalósítását. Az Európai Bizottság
minden évben jelentést (SME Performance
Review) készít, valamint ténylapokon (Fact
Sheets) értékeli, hogy az egyes tagállamokban
miként valósult meg az intézkedéscsomag.

A ténylapokon különböző fejezetekben információkat kaphatunk az adott országra
vonatkozóan a kkv-k szerkezetéről az uniós
átlaggal összehasonlításban, megismerhetjük
a kkv-kra vonatkozó jó gyakorlatokat, illetve
nyomon követhetjük a kkv-politika tagállami alakulását. Ez utóbbi fejezetben a Magyar
Szabadalmi Hivatal VIVACE programja is
megemlítésre került.

A Magyarországra vonatkozó 2009-es helyzetet
elemző ténylap az alábbi linken tölthető le:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/facts-figures-analysis/performancereview/pdf/final-vo/sba_fact_sheet_hu_
hungarian_100528.pdf
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A „Bl áthy Ottó 150, a transzformátor 125” című kiállítás sikere
A Magyar Szabadalmi Hivatal nagy sikerű kiállítást rendezett 2010. szeptember 17. – október 7.
között Bláthy Ottó Titusz születése 150. és a
transzformátor bemutatásának 125. évfordulója
alkalmából a hivatal konferenciatermében. A

látogatók eredeti tárgyak és hiteles tárgymásolatok, fényképek, dokumentumok és filmek
segítségével ismerkedhettek meg az egyik legnagyobb hatású magyar találmány előzményeivel, megalkotásával és további fejlődésével, a
Ganz-gyár szerepével és Bláthy Ottó munkásságának eredményeivel.

A kiállítást több mint 1200 érdeklődő, ezen
belül mintegy 700 iskolai tanuló látogatta meg.
A tárlat az év végéig külső helyszínen, az
Elektrotechnikai Múzeumban még megtekinthető.

MMKM Elektrotechnikai Múzeuma, 1075 Bp., Kazinczy u. 21.

Magyar Szabadalmi Hivatal, 1054 Bp., Garibaldi u. 2.
www.mszh.hu

Kiállítási kalauz
Magyar Szabadalmi Hivatal 2010
kiadványborito.indd 2-3

A Magyar Formatervezési Tanács hírei
A Magyar Formatervezési Díj 2010 pályázat
ünnepélyes díjátadójára és a cégeket, vállalatokat kitüntető Design Management Díj átadására 2010. október 4-én került sor. A díjazott
pályamunkákat a nagyközönség október 5. és
24. között tekinthette meg a Néprajzi Múzeumban, a kiállítás előcsarnokában a Magyar
Formatervezési Díjpályázat elmúlt évtizedének
díjazott alkotásai is láthatók voltak.

A Design Terminál idén hetedik alkalommal
rendezte meg október 1. és 10. között a Design Hét Budapest című eseménysorozatot.
A főváros egész területén zajló, a szakmát és
a nagyközönséget egyaránt megszólító 2010.
évi programsor a design társadalmi és gazdasági hasznosságára, valamint problémamegol-
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dó szerepére fókuszált, szlogenje: Design – élj
vele! Ez a hívó szó nem pusztán a gazdasági
döntéshozók és a hazai vállalkozások figyelmét irányítja a designban rejlő lehetőségekre,
hanem a nagyközönségét is, hiszen egy ország
fejlett designkultúrája egyet jelent a magasabb
életminőséggel, valamint az épített és vizuális
környezet, a szolgáltatások színvonalának folyamatos emelkedésével.
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