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A HIVATAL 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID MÉRLEGE
Az Országgyűlés által 2010. december 6-án
elfogadott 2010. évi CXLVIII. törvény rendelkezett a hivatal névváltozásáról, feladat- és
hatáskörének kibővítéséről. Ennek értelmében
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezése 2011.
január 1-jétől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalára változott, igazodva széleskörű, valamennyi iparjogvédelmi oltalmi formát magába
foglaló és a szerzői jog területére is kiterjedő
tevékenységéhez.
A hivatal újonnan megjelölt feladatai a következők: nyilvántartást vezet a szerzői és szomszédos jogok területén a közös jogkezelő szervezetekről, felügyeletet gyakorol tevékenységük felett,
előkészíti díjszabásaik miniszteri jóváhagyását;
elősegíti, hogy a szellemi tulajdon védelmének
eszközeit megfelelően használják az országkép
formálásához, az egységes országmárka kialakításához, valamint a jellegzetes magyar termékek hírnevének megóvásához; külön jogszabály
alapján működteti a Hamisítás Elleni Nemzeti
Testületet, egyéb módon közreműködik a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez
szükséges feltételrendszer kialakításában.
A hivatal az elmúlt évben is magas szakmai
színvonalon, a nemzetközi és hazai előírásokkal
összhangban teljesítette a nemzeti iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági tevékenység men�nyiségi és minőségi követelményeit, szakmai
tevékenységét a felhasználóbarát környezet
jellemezte.
A hivatal ellátta a szellemi tulajdon védelmével
összefüggő jogszabály-előkészítési feladatokat,
amelyek döntően az iparjogvédelmi, illetve a

szerzői jogi szabályozást érintő jogszabály-módosítások előkészítésére irányultak. E munkák
közül fontos feladatot jelentett a 2010. évi
CXLVIII. törvény előkészítése a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériummal szoros együttműködésben.

gazdasági válsággal összefüggésben tapasztalt
korábbi visszaesése 2010 első felében megállt.
A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)
adatai szerint a benyújtott PCT-bejelentések
száma 162 900 volt, ami az előző évhez képest
4,8%-os növekedést jelentett.

Az európai és közösségi oltalmi rendszerekhez
való csatlakozás hatásaként a Magyarországon
hatályos, nemzeti úton szerzett oltalmak mellett évről évre növekszik a hazánkra is hatályos
közösségi és európai oltalmak mennyisége.
Ezekre az oltalmakra minden belföldi piaci
szereplőnek tekintettel kell lennie gazdasági
döntéseik meghozatala során.

Az Európai Szabadalmi Egyezményhez történt
2003. január 1-jei csatlakozást követő években
folyamatosan növekvő számban érkeztek Magyarországra a megadott európai szabadalmakkal kapcsolatos ügyek. A Magyarország
megjelölésével megadott európai szabadalmak
száma meghaladta a 32 ezret, a hivatal pedig
több mint 2600 európai szabadalom magyarországi hatályosítása iránti kérelmet fogadott,
14%-kal többet a 2009. évinél.

A nemzetközi szabadalmi együttműködés
(Patent Cooperation Treaty, PCT) keretében
benyújtott − Magyarországot is megjelölő −
bejelentések számának a globális pénzügyi-

A közösségi oltalmi rendszerek hatálya a 2004.
május 1-jei EU-csatlakozás óta kiterjed Magyar-
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országra is. A hazánkra is kiterjedő hatállyal
lajstromozott közösségi védjegyek éves mennyisége tovább növekedett, felülmúlva a 100 ezret,
a regisztrált közösségi formatervezésimintaoltalmaké pedig 73 ezerre emelkedett.
A közösségi oltalmi rendszer elszívó hatása következtében folytatódott a nemzetközi
együttműködések keretében benyújtott ügyek
számának apadása: csökkent a nemzetközi
(Madridi Megállapodás szerinti) együttműködés keretében hazánkra kiterjedő külföldi védjegybejelentések száma, továbbá a nemzetközi
(Hágai Megállapodás szerinti) együttműködés
keretében magyarországi hatállyal benyújtott
ipariminta-oltalmi bejelentések, valamint az
ilyen bejelentésekben foglalt minták száma.
A magyar bejelentők szabadalmi, valamint
formatervezésiminta-oltalmi bejelentői aktivitása az előző évhez képest csökkent, ugyanakkor örvendetes módon növekedtek a hazai
védjegy- és használatiminta-oltalmi bejelentések. A hazai szabadalmi bejelentések számát
az elmúlt évben sem sikerült az évi 700 körüli
értékről kilendíteni. Az alacsony szabadalmi
aktivitás összefüggött a hazai K+F+I tevékenység alacsony intenzitásával, a gyenge oltalmi
tudatossággal, a magyar gazdaság tulajdonosi
viszonyaival, továbbá a pályázatokban a szabadalmakra vonatkozóan előírt eredménykötelem
gyengeségével. A belföldi üzleti várakozások
élénkülésének, továbbá az engedélyezési eljárás
gyorsításának hatására növekedésbe fordult a hazai védjegybejelentések számának előző években
tapasztalható csökkenése, aminek eredményeként a bejelentések száma több mint 7%-kal
múlta felül az előző évit.
A hazánkban hatályos szabadalmak száma az
év végén 13 853 volt, a nemzeti úton megadott
szabadalmak száma 5688, a hatályos európai
szabadalmak száma 8165 volt. Az elmúlt
év végén a Magyarországon hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma 52 061, a hatályos
nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti)

védjegyoltalmak száma 141 069, a hazánkra is
kiterjedő hatállyal lajstromozott közösségi védjegyek állománya 698 734 volt.
A hivatal hatósági tevékenységét a bejelentők
általános elégedettsége, az átfutási idő csökkenése,
a felhasználóbarát környezet és infrastruktúra
jellemezte. A hivatal differenciált igényekhez
igazodó, opciókban gazdag hatósági eljárási kínálatot biztosít ügyfelei számára. Az engedélyezési eljárás gyorsítása terén évről évre jelentős
eredményeket ért el mind szabadalmi, mind
védjegyterületen. A szabadalmi engedélyezési
eljárás gyorsított lefolytatásának további lehetőségét szolgálja a japán, az osztrák és a finn
hivatallal, valamint 2010-ben az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalával kötött, kétoldalú megállapodásokon alapuló ún.
„Szabadalmi Gyorsforgalmi Hálózat” (Patent
Prosecution Highway, PPH-) projekt is. Ez az
együttműködési forma az egyazon találmányra
több országban oltalmat szerezni kívánó bejelentők számára kölcsönösen teszi lehetővé a
szabadalom gyorsabb megszerzését.
Folyamatosan fejlesztette és új menüpontokkal bővítette a hivatal szakmai ismeretekben
gazdag honlapját (www.sztnh.gov.hu), amelyet 539 169 egyedileg azonosítható felhasználó
822 206 alkalommal látogatott meg. Az előző
évihez képest a megtekintett oldalak mennyisége 38%-kal, a letöltött adatmennyiség 85%-kal
növekedett. A honlap 55 ezernél több önálló
internetcímmel rendelkező állományt tartalmaz, amelynek 51%-a a magyar, 49%-a az angol
nyelvű változaton érhető el. A honlapról elérhető elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül
benyújtott ügyek száma 46%-kal növekedett az
előző évihez képest.
A hivatal a szellemitulajdon-védelem sajátos
eszközeivel járult hozzá a hazai innováció
támogatásához azzal a céllal, hogy erősítse
a nemzeti innovációs potenciál meghatározó célcsoportjainak (különösen a kkv-k, az
MTA, a felsőoktatás) szellemitulajdon-védelmi tudatosságát és aktivitását. A Kormány

1279/2010. (XII. 15.) Korm. határozatával
létrehozott, a közigazgatási és igazságügyi miniszter elnökletével működő Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács
ülésein a hivatal elnöke állandó meghívottként vesz részt.
A nemzetközi elismerést szerzett Iparjogvédelmi Versenyképességet Alapozó Cselekvési
Program VIVACE+ néven folytatódott. A
programban 15 szervezet (12 regionális kereskedelmi és iparkamara, az ITD Hungary, a
SEED Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem) vett részt. Oktatással és szakmai tanácsadással támogatta a hivatal a közfinanszírozású
kutatóhelyek szellemitulajdon-kezelési és technológiatranszfer tevékenységét. A Magyar Tudományos Akadémiával kötött együttműködési
megállapodás értelmében pedig folytatódott a
szellemivagyon-értékelés nemzetközi módszertanának hazai viszonyokra történő adaptálása.
A felhalmozott ismeretek megosztására a nemzetközileg elismert luxemburgi Henri Tudor Intézettel kötött a hivatal megállapodást.
Meghatározó szerepet tölt be a hivatal a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában.
Az általa szervezett felsőfokú, középfokú és
alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamok, valamint céltanfolyamok, továbbá a felsőoktatási
intézményekkel való képzési együttműködések
a hazai iparjogvédelmi kultúra fejlesztésének, a
szakmai utánpótlás nevelésének fontos pillérét
jelentik.
A hazai és külföldi ügyfelek elvárásaival összhangban, valamint a nemzetközi munkamegosztásban való részvétel szükséges feltételeként
a hivatal sikeres audit eredményeként szerzett
tanúsítványt arról, hogy tevékenysége megfelel
az ISO 9001:2008 minőségirányítási és az ISO/
IEC 27001:2005 információbiztonság irányítási
szabvány szigorú követelményeinek. Az audit
az UKAS akkreditációs rendszerben történt,
amelyet az SGS Hungária Minőségellenőrző,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. folytatott le.
dr. Penyigey Krisztina

A szerzői jog új útjai
A 2010. évi CXLVIII. számú törvény alapján a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. január 1-jétől végzi a közös jogkezelő szervezetek
nyilvántartásával és felügyeletével járó feladatokat. E többlet-feladat keretében a hivatal nyilvántartást vezet a szerzői és a szomszédos jogok
közös kezelését végző szervezetekről, felügyele-

tet gyakorol a közös jogkezelési tevékenység felett, valamint előkészíti a közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak miniszteri jóváhagyását,
és megteszi az ehhez szükséges intézkedéseket.
Az új törvénymódosításnak köszönhetően az
említett közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatos feladatok hivatalhoz történő átkerülésével

megszűnt a szerzői joggal kapcsolatos állami
feladatok ellátásának szétaprózódottsága. Ezáltal hatékonyabb kormányzati kontroll mellett
egyeztethetők össze a szerzői jogi jogosultak és
a felhasználók érdekei. A hatékony kormányzati kontroll azt is jelenti, hogy a közös jogkezelő
szervezetek nyilvántartási-felügyeleti rendje oly

2011. március 

módon kerül a jövőben újjáalakításra, amely
komoly elemzési és döntés-előkészítési kötelezettségekkel jár majd együtt.
Az új feladatok hatékony és eredményes ellátá-

sa érdekében Szerzői Jogi Főosztály jött létre a
hivatalban, amelynek igazgatói rangú vezetője
Dr. Sarkady Ildikó, helyettese dr. Kiss Zoltán
igazgatóhelyettes. Az új főosztály a hivatal elnökének irányítása és ellenőrzése alatt, a jogi
elnökhelyettessel, illetve a Jogi és Nemzetközi
Főosztállyal szoros együttműködésben látja el
feladatait. A Szerzői Jogi Főosztály keretében
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két osztály kezdte meg működését: a dr. Kiss
Zoltán vezetése alá tartozó Szerzői Jogi Hatósági Osztály, valamint a dr. Cserba Veronika
osztályvezető irányítása alatt álló Nemzetközi
Szerzői Jogi Osztály.

A hivatali elektronikus ügyintézési rendszer megújul ása
Hivatalunk mindig hangsúlyt helyezett ügyfelei
minél gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálására,
amelynek jegyében a papír alapú ügyintézés
mellett fokozatosan vezeti be eljárásaiban az
elektronikus ügyintézés lehetőségét (www.
sztnh.gov.hu). Az Elektronikus Közigazgatás
Operatív Program (EKOP) támogatásával kerül
sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában
(SZTNH) az elektronikus hatósági ügyintézési,
nyilvántartás-vezetési és tájékoztatási rendszer
megújítására, amelynek első fontos eredményeiről az alábbiakban adunk áttekintést.
Az e-közlöny 2010 júliusától térítésmentesen,
előzetes regisztráció nélkül vált hozzáférhetővé
a hivatal honlapján keresztül.
Az e-nyilvántartás 2011. március 1-jétől érhető el a hivatali honlapon. Ez az SZTNH-hoz

benyújtott iparjogvédelmi bejelentésekről és a
hivatal által lefolytatott iparjogvédelmi engedélyezési eljárások során megadott oltalmakról vezetett elektronikus lajstrom, valamint a
szerzői jogi árva művekre adott felhasználási
engedélyekről vezetett nyilvántartás, amely
térítés és előzetes regisztráció nélkül vehető
igénybe.
A honlapon elérhető e-iratbetekintési szolgáltatás lehetőségével szintén 2011. március 1-jétől
élhetnek az ügyfelek. Az SZTNH új szolgáltatása révén – megfelelő kérelem és jogosultság
igazolása esetén – az ügyfelek hozzáférhetnek az
iparjogvédelmi bejelentések és megadott oltalmak azon iratainak elektronikus változatához,
amelyek megtekintése egyedi iratbetekintési
kérelem alapján engedélyezhető.
Lajstromkivonatot is lehet kérni elektronikus
úton 2011. március 1-jétől, amelyet a hivatal

elektronikus úton bocsát a kérelem benyújtójának a rendelkezésére (e-lajstrom).
Az iparjogvédelmi törvények 2010. decemberi
átfogó módosításának eredményeként 2011.
március 1-jétől jelentősen bővült a hivatalhoz
elektronikus úton benyújtható beadványok
köre is (pl. lehetőség nyílt arra, hogy az ügyfelek védjegybejelentésük gyorsított vagy különleges gyorsított eljárás keretében történő
elbírálását elektronikus úton kérelmezzék). A
törvény által meghatározott esetekben 2011.
március 1-jétől lehetőség van az ügyfelek és a
hivatal között kétoldalú elektronikus kommunikációra is.
Az elektronikus ügyintézés és tájékoztatás fejlesztése a jövőben is folytatódik, többek között
egy modern technológiára épülő, új keresési lehetőség, az ún. e-kutatás irányában.

átadták a jedlik ányos-díjakat
Az 1996-ban, a magyar szabadalmi rendszer
centenáriumi évében alapított Jedlik Ányos-díj
a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja. A díjakat Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke adta át
2011. március 16-án a hivatal konferenciatermében.
Jedlik Ányos-Díjat Kapott:
Almási Gyula őrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és
Pénzügyőri Igazgatósága Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztályának osztályvezetője
Kecskeméthy Géza okleveles gépészmérnök, a
Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. alapító
tulajdonosa és ügyvezető igazgatója

Lantos Mihály okleveles villamosmérnök, gazdasági mérnök, magyar és európai szabadalmi
és védjegyügyvivő, a Danubia Szabadalmi és
Jogi Iroda Kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Mátyus László egyetemi tanár, a Debreceni
Egyetem Általános Orvostudományi Kara Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Biomatematikai
Tanszékének tanszékvezető professzora
Vilmos András okleveles közgazdász, a SafePay
Systems Kft. ügyvezető igazgatója
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A Versenyképességi Tanács elfogadta az egységes szabadalom létrehozatal ára
irányuló megerősített együttműködés elindítására felhatalmazó határozatot
A Versenyképességi Tanács 2011. március 10én – Olaszország és Spanyolország ellenszavazatával – elfogadta az egységes szabadalom létrehozatalára irányuló ún. megerősített együttműködés elindítására felhatalmazó határozatot.
A megerősített együttműködés lehetőségét
(azaz az EU egész területére kiterjedő hatályú
uniós szabadalom helyett egy olyan „egységes szabadalom” megteremtését, amely csak
az együttműködésben résztvevő tagállamok
területére kiterjedő hatállyal rendelkezik) azt
követően vetette fel több tagállam, hogy a
Versenyképességi Tanács 2010 novemberében
tartott rendkívüli ülésén sem sikerült konszenzusra jutni az uniós szabadalom nyelvi rezsimjét
illetően (az olasz és spanyol vétón kívül Lengyelország sem tudta elfogadni a fordítási kérdésekre vonatkozó javaslatot).
A kezdeményezéshez egyre több tagállam csatlakozott, így a Bizottság 2010 decemberében
benyújtotta a megerősített együttműködés elindításához szükséges felhatalmazásról szóló határozat-javaslatát. A határozat tanácsi elfogadásához szükséges előzetes hozzájárulást az Európai
Parlament 2011. február 14-én adta meg.
A határozat leírja, hogy a megerősített együttműködés két rendelet megalkotását teszi majd
szükségessé: az egységes szabadalmi oltalom
létrehozataláról szólóét, valamint a fordítási
szabályokkal foglalkozóét. Az egységes oltalom
a megerősített együttműködésben résztvevő
tagállamok területére terjedne ki (ez a jelenlegi állás szerint Olaszország és Spanyolország
kivételével valamennyi EU-tagállam területét
jelentené), és az európai szabadalmak speciális

válfaját képezné, amelyet az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) adna meg. Az egységes szabadalmi oltalmat csak a résztvevő tagállamok
összességére vonatkozóan lehetne megadni,
átruházni vagy megsemmisíteni, ugyanakkor
nem váltaná fel a nemzeti és a „rendes” európai szabadalmak rendszerét. Utóbbi esetén a
megadás központosítottan történik ugyan, de
ezt követően az oltalom – a megjelölt (nem
feltétlenül EU-tagállam) országokban hatályos
nemzeti szabadalmakra bomlik szét; a hatályosításhoz pedig az egyes szerződő államok a hivatalos nyelvükre való fordítások benyújtását
írhatják elő (ezeken a követelményeken enyhít
a Londoni Megállapodás rendszere, amelynek
értelmében csak az igénypontok fordítása írható elő a részes állam hivatalos nyelvére).
A határozat preambuluma felvázolja az egységes szabadalom nyelvi rezsimjének alapvető
vonásait is, amely azonban külön jogszabály
tárgyát képezi majd. Ennek értelmében a bejelentők a megadásig dönthetnének, hogy az
egységes oltalmat vagy „rendes” európai szabadalmat igényelnek-e a bejelentésükkel (esetleg
a kettő kombinációját). A fordítási rendelet értelmében az ESZH valamely hivatalos nyelvén
(angol, német vagy francia) történő megadást
követően nem lenne szükség egyéb fordításokra az egységes oltalom hatályosulásához. Egy
átmeneti időszakban „arányos és ideiglenes
jellegű” kötelezettségként jelentkezhet más fordítások benyújtásának kötelezettsége, de ezek
nem rendelkeznének joghatással, és csak addig
lennének megkövetelhetőek, amíg nem állnak
rendelkezésre jó minőségű gépi fordítások. Jogvita esetén a szabadalmasnak „kézi” fordításokat kellene biztosítania. Az ESZH-nyelvektől
eltérő hivatalos nyelvvel rendelkező tagállamok
bejelentői számára a bejelentés elbírálásához

szükséges fordítások költségeinek megtérítésére külön rendszer kerülne kidolgozásra.
A Bizottság a Tanács ülésén bejelentette, hogy a
két rendeletre vonatkozó javaslatát 2011. április
13-án terjeszti elő. Elképzeléseik szerint már
2012-ben megadásra kerülhetne az első „egységes szabadalom”. A határozat elfogadásáról
a magyar elnökség honlapján bővebben lehet
olvasni: www.eu2011.hu/news/green-lightunitary-patent
A fentiekkel kapcsolatban látni kell azt is, hogy
az „európai szabadalmi reform” – az egységes
oltalom létrehozatalán túl – több elemből tevődik össze. Az egységes bíráskodási rendszer
megteremtésére irányuló nemzetközi megállapodás-tervezetről az Európai Bíróság 2011.
március 8-án kelt véleményében megállapította,
hogy az nem egyeztethető össze az EU alapszerződéseivel. Az Európai Bizottság a véleményre
reagálva közölte, hogy gondosan tanulmányozni fogja a Bíróság kifogásait, és az elnökséggel,
valamint a tagállamokkal együttműködésben
arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb kidolgozzák az optimális megoldást.
Nem elhanyagolható szempontok a „szabadalmi csomag” egyéb elemei sem, azaz az egységes szabadalom fenntartási díjaira és azok
felosztására vonatkozó megállapodás, a nemzeti hivatalok és az EPO közötti „megerősített
partnerség” (enhanced partnership) részleteiről
szóló megegyezés, valamint az egységes szabadalom jogintézményének az Európai Szabadalmi Szervezet jogi kereteibe való megfelelő
beillesztése.

Dr. Jókúti András

Az Európai Bíróság véleménye az egységes európai szabadalmi
bíróságról szóló tervezetről
Az Európai Bíróság 2011. március 8-án tette közzé véleményét az Európai és Európai
Uniós Szabadalmi Bíróságról (SZB) szóló
nemzetközi megállapodás tervezetének az
EU alapszerződéseivel való összeegyeztethetőségéről. Az Európai Bíróság elé tárt tervezet
alapján az SZB – helyi, regionális és központi
divíziókból felépülő – elsőfokú bíróságból és
egy fellebbviteli bíróságból állna. Amennyiben uniós jogi aktusok értelmezésével vagy
érvényességével kapcsolatos kérdés merül fel
az SZB eljáró tanácsai előtt, az elsőfokú diví-

zióknak lehetősége, a fellebbviteli bíróságnak
pedig kötelessége lenne az Európai Bíróságához
ún. előzetes döntéshozatali kérelmet intézni,
ezek a határozatok pedig kötelező érvényűek
lennének a SZB számára.
Az Európai Bíróság szerint azonban a megállapodás tervezet nem egyeztethető össze az
EU-Szerződés és az EU Működéséről szóló
Szerződés rendelkezéseivel. A vélemény szerint ugyanis azáltal, hogy a megállapodás „egy
olyan nemzetközi bíróságnak ad kizárólagos

hatáskört a magánszemélyek által indított keresetek jelentős részének elbírálására, amely
az Unió intézményi és bírósági keretén kívül
helyezkedik el”, „megfosztaná a tagállami bíróságokat az uniós jog értelmezésére és alkalmazására vonatkozó hatáskörüktől, valamint
a Bíróságot attól a hatáskörétől, hogy előzetes
döntéshozatali eljárás keretében megválaszolja
az előbbi bíróságok által eléje terjesztett kérdéseket”. A vélemény kitér arra is, hogy az SZB
olyan határozatai, amelyek esetlegesen sértenék
az uniós jogot, nem képezhetnék kötelezettség-
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szegési eljárás tárgyát, és kártérítési felelősséget
sem keletkeztetnének a tagállamok irányában.
A megállapodás a fentiekből következően
„aránytalanul megváltoztatná a Szerződések
által az uniós intézmények és a tagállamok
részére megadott azon hatásköröket, amelyek
alapvető fontosságúak magának az uniós jog
jellegének megőrzését illetően”.
Az Európai Bizottság a véleményre reagálva
közölte, hogy gondosan tanulmányozni fogja

a Bíróság kifogásait, és az elnökséggel, valamint
a tagállamokkal együttműködésben arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb kidolgozzák az
optimális megoldást.
A magyar elnökség képviseletében a Versenyképességi Tanácsot elnöklő Cséfalvay Zoltán,
az NGM államtitkára sajtóközleményt adott
ki, amelyben az európai szabadalmi rendszer
megújítását nélkülözhetetlennek nevezte, a
vélemény fényében pedig további erőfeszítéseket helyezett kilátásba az említett reform egyik
pillérét alkotó bíráskodási rendszer létrehoza-
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tala érdekében. Hangsúlyozta, hogy a március
10-én meghozni kívánt határozat elfogadását,
amely az egységes szabadalmi oltalom területén létrehozni kívánt megerősített együttműködésre adna felhatalmazást a 25 résztvevő
tagállamnak, az Európai Bíróság véleménye
nem érinti, az elnökség pedig mindkét vonalon folytatni fogja a munkát annak érdekében,
hogy az egységes európai szabadalmi rendszer
megszülethessen.
Dr. Jókúti András

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv felülvizsgálata
Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április
29-én fogadta el a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelvet, amely
a szerzői és iparjogvédelmi jogsértések nyomán
alkalmazható – polgári és közigazgatási természetű – intézkedések, eljárások és jogorvoslatok
tekintetében valósít meg harmonizációt.
Az irányelv azt is előírta a tagállamok számára, hogy 2009 áprilisáig készítsenek jelentést
a Bizottság számára az átültetett szabályok
alkalmazásából fakadó tapasztalataikról.
Magyarország azon kevés tagállamok közé
tartozott, amelyek időben eleget tettek fenti
kötelezettségüknek.
A tagállamoktól kapott értékelések és a szakmai szervezetekkel folytatott megbeszélései
alapján a Bizottság 2011. január 10-én kiadta

a jogérvényesítési irányelv alkalmazásáról szóló
jelentését, amely azonosítja az irányelv rendelkezéseivel kapcsolatos legfontosabb értelmezési
kérdéseket és az esetleges módosítást igénylő
pontokat. A jelentés hangsúlyosan jeleníti meg
azt is, hogy az internetes jogsértések az irányelv elfogadása óta olyan méreteket és újszerű
formákat öltöttek, amelyek a jogi szabályozás
szintjén is reakciókat igényelnek.
A Bizottság az irányelv esetleges módosításának
előkészítése érdekében hatástanulmányt fog kidolgozni, ehhez azonban mind a tagállamok,
mind a szakmai szervezetek további hozzájárulását várja. A tagállamoktól 2011. március 31-ig
kell megérkeznie a jelentésben felvetett problémákkal kapcsolatos tapasztalatok és javaslatok
összefoglalásának, és ugyaneddig az időpontig
tart a Bizottság honlapján is meghirdetett
nyilvános konzultáció is, amelynek keretében
valamennyi érdekelt eljuttathatja észrevételeit
az irányelv alkalmazásával kapcsolatban a Bizottsághoz.

A szellemi tulajdonjogok érvényesítésének
témája értelemszerűen a magyar elnökség napirendjén is szerepel. Az elnökségnek kiemelt
szerep jut az irányelvvel kapcsolatos szakértői
megbeszélések koordinációjában, ezért egy
olyan kérdőívet állított össze, amely strukturálja a jelentésben felvetett problémákat, és lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok hasonló
mélységben és formátumban adják meg válaszaikat, segítve ezzel a Bizottságot is a konzultáció
eredményeinek kiértékelésében.
A kérdésekre adandó hazai válaszok kialakítása
érdekében a magyar elnökség szellemi tulajdoni
jogérvényesítésért felelős tagjai megkeresték a
Fővárosi Bíróságot és az érdekelt szervezeteket,
hogy osszák meg jogérvényesítési gyakorlatuk
részleteit és idevágó tapasztalataikat a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalával és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal.
Dr. Jókúti András

Középtávú hamisítás elleni stratégia készül
A 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján
újjáalakított Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
2011. március 23-án tartotta meg első ülését.
A testület elnöke Dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár, elnökhelyettese pedig Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának elnöke.

Az első ülésen a tagok áttekintették a testület
2008. évi megalakulása óta a hamisítás elleni
küzdelem terén folytatott tevékenységét, a folyamatban lévő kezdeményezéseket, továbbá
döntést született arról, hogy a következő két
negyedévben a HENT kidolgoz a Kormány
részére egy középtávú hamisítás elleni stratégiát, amely meghatározza a hamisítás kínálati és

keresleti oldalának a csökkentését is megcélzó
cselekvési programot. Kiemelt hangsúlyt helyez
a testület a szellemitulajdon-védelmi ismeretek
közoktatásba építésére, az interneten elkövetett
jogsértések elleni fellépés hatékonyabbá tételére, valamint a fogyasztókra nézve legveszélyesebb hamisítások, így az élelmiszerhamisítás és
a gyógyszerhamisítás visszaszorítására.
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Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

A HENT tagjai: Dr. Répássy Róbert (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), Dr. Bendzsel
Miklós (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala),
Dr. Horváth Endre (Nemzetgazdasági Minisztérium), Dr. Kardeván Endre (Vidékfejlesztési Minisztérium), Dr. Páva Hanna (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős
Államtitkárság), Hardy F. Gábor (NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkárság), Veres Gábor
(NEFMI Kultúráért Felelős Államtitkárság),
Szabó Zsolt (Nemzeti Adó- és Vámhivatal), Dr.

Petőfi Attila (Országos Rendőr-főkapitányság),
Csákiné dr. Gyuris Krisztina (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság), Miszlai Róbert (Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság), Wimmer István
(Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége), Gláser Tamás (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége), Lantos Mihály
(Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület), Dr. Szamosi Katalin (Magyar Védjegy
Egyesület, Magyar Versenyjogi Egyesület),
Zentai Péter László (Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztők Egyesülése), Bogsch Erik
(Magyarországi Gyógyszergyártók Országos

Szövetsége), Dr. Horváth Péter (ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért), Dr. Bacher Gusztáv
(American Chamber of Commerce in Hungary), Fekete Zoltán (Magyar Márkaszövetség),
Dr. Baranovszky György (Fogyasztóvédelmi
Egyesületek Országos Szövetsége).
A HENT vezetőségének tagjai: Dr. Répássy
Róbert, Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Kardeván
Endre, Baranovszky György, Gláser Tamás,
Dr. Horváth Péter.

Hamisítás és K alózkodás Elleni Vil ágkongresszus
Hatodik alkalommal került megrendezésre
2011. február 2-án és 3-án Párizsban „Building
respect for IP: Sustainable Solutions to a Global
Problem” címmel a Hamisítás és Kalózkodás
Elleni Világkongresszus a francia Iparjogvédelmi Hivatal, a WIPO, az INTERPOL, a Vám
Világszervezete, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara és a Nemzetközi Védjegyszövetség szervezésében. A kongresszus a hamisítás
és kalózkodás gazdasági, társadalmi és politikai
dimenzióikat is felölelő problémájának kezelésében a szellemi tulajdonjogok, a kreativitás
iránti tisztelet megerősítésének szükségességére, valamint az állami és a privátszektor együtt-

működésére fókuszált. A probléma súlyosságának alátámasztására bemutatták a hamisítás és
kalózkodás gazdasági hatásai körében végzett
legfrissebb becslést, amely szerint a hamis és
kalóz termékek értéke 2015-re elérheti az 1,7
trillió dollárt, és évente 2,5 millió munkahelyet
veszélyeztet.
A kongresszus résztvevői egyebek mellett a
következő témákat tárgyalták meg: a hamis
gyógyszerek mennyiségének növekedése; a
hatóságok támogatása a hamis áruk azonosításában; a lefoglalt, illetve vámfelügyelet alá
vett áruk tárolási és megsemmisítési költségeinek viselése, a fuvarozók felelőssége. Az online
jogsértések visszaszorítása érdekében tett
erőfeszítések terén hatósági oldalról az USA

(Immigration and Customs Enforcement) és a
francia vámhatóság mutatta be jó gyakorlatát,
míg a magánszektorból a Google Inc. képviselője ismertette AdWords hamisítás elleni
politikájukat, valamint egy francia internetes
aukciós oldal, a PriceMinister.com nyújtott
tájékoztatást szűrési megoldásukról. Best
practice megosztására került sor a hamisítással
kapcsolatos kampányok területén is, amelyre
kiváló példaként a francia Cité des sciences et
de l´industrie-ban megtekinthető edukatív és
interaktív hamisítás elleni, illetve szellemitulajdon-védelmi kiállítás is.
(www.ccapcongress.net)

Hatásköri változás a szellemi tulajdon sérelmére elkövetett
bűncselekmények nyomozásában
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosítása
következtében a szellemi tulajdonjogokat sértő
bűncselekmények, így az áru hamis megjelölése, a bitorlás, a szerzői vagy szerzői joghoz
kapcsolódó jogok megsértése, a szerzői vagy

szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét
biztosító műszaki intézkedés kijátszása, jogkezelési adat meghamisítása és az iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmények miatt
kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a
nyomozást, a rendőrség nem rendelkezik nyomozóhatósági hatáskörrel e bűncselekmények
tekintetében.

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményekhez kapcsolódó joggyakorlati tapasztalatokról, nehézségekről 2011. április 8-án
szakmai rendezvényt szervez a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület a jogalkalmazó szervek számára a Magyar Bíróképző Akadémián.
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Szigorúbb szabálysértési szankció a gyógyszerhamisítókkal szemben
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításával 2011.
március 1-jétől szigorúbban szankcionálhatóak Magyarországon a gyógyszerrendészeti és
állatgyógyászati készítményekkel kapcsolatos
szabálysértést elkövetők. A módosítás értelmében a Kormány az eddigi ötvenezer forintos
pénzbírság összegét százezer forintra emelte,
másrészt előírta a szabálysértéssel érintett termékek kötelező elkobzását. Az engedély nélkül
gyártott, illetve forgalmazott termékek elkobzásával a hatóságok megfosztják az elkövetőt
a jogosulatlan haszonszerzési lehetőségétől, és
egyúttal megakadályozzák, hogy az engedély

nélküli, bizonytalan összetételű, az előírásoknak nem megfelelő készítmények forgalomba
kerüljenek, és akár hatástalan, akár káros ös�szetevőik miatt veszélyeztessék a fogyasztók
egészségét.
A pénzbírság és az elkobzás szankciója nem csak
az engedély nélkül gyógyszert készítővel, illetve
forgalmazóval szemben alkalmazható, hanem
azzal szemben is, aki forgalomból kivont, vagy
Magyarországon nem engedélyezett gyógyszert, illetve hazánkban orvosi rendelvényre
kiadható gyógyszernek minősülő anyagot,
készítményt indokolatlan mennyiségben tart
magánál. A gyógyszermennyiség indokolatlannak tekinthető, ha arról megállapítható, hogy

nem valamely meghatározott beteg személyes
szükségleteinek kielégítését célozza.
A jogszabály-módosítást a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület (HENT) gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportja kezdeményezte, amely a hamis gyógyszerek kínálatának
csökkentését a jogsértőkkel szembeni fellépés
megerősítésével, az ilyen készítmények iránti
kereslet visszaszorítását a lakosság felvilágosításával kívánja előmozdítani. Ezt szolgálja
az e célból működő tájékoztató honlapja is, a
www.hamisgyogyszer.hu.
Dr. Tóth Zita

Az Új Széchenyi Terv Innovációs pályázatai
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
pályázatok hat fejlesztési programon belül érhetőek el.
A Tudomány-Innováció Program 72 milliárd
Ft-ot meghaladó kerete lehetőséget biztosít a

vállalatok komplex technológiájának támogatására, képzés- és tartalomfejlesztésre, innovációs eredmények hasznosításának támogatására
(a kkv-k részére), a felsőoktatás minőségének
javítására, valamint az akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatására.

A pályázati útmutató szerint lehetőség van az
iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység
költségeinek az elszámolására. A pályázati
felhívások, a részletes pályázati útmutató a
http://ujszechenyiterv.gov.hu/palyazatok
honlapról érhető el.

az Innovációs Unió 2010. évi teljesítményéről szóló jelentés
Az Európai Bizottság közzétette az Innovációs
Unió 2010. évi teljesítményéről (Innovation
Union Scoreboard 2010) készített jelentést,
amely 25 indikátor segítségével értékeli és
hasonlítja össze a 27 tagország innovációs tevékenységét. Magyarország – az előző évihez
hasonlóan – az ún. mérsékelt innovátorok
csoportjába tartozik, ahol Csehország, Gö-

rögország, Olaszország, Málta, Lengyelország,
Portugália, Szlovákia és Spanyolország foglalnak helyet.
A jelentés négy indikátor segítségével értékelte a tagországok szellemitulajdon-védelmi
aktivitását, amely szerint a 21. helyet foglaljuk el a rangsorban. Hazánk tekintetében a
PCT-bejelentésekre vonatkozó mutató értéke
az EU 27 tagországa átlagos teljesítményének

39%-a, a társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó
PCT-bejelentések esetében 61%-a, a közösségi
védjegyek esetében 38%-a és a közösségi dizájn
terén 18%-a. A jelentés teljes szövege letölthető
a következő honlapról:
www.proinno-europe.eu/sites/default/files/
docs_EIS2010/IUS_2010_final.pdf

Ismét növekedett a nemzetközi szabadalmi
bejelentések száma
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének
(WIPO) közleménye szerint 2010-ben ismét
növekedett a nemzetközi szabadalmi együttműködési szerződés (Patent Cooperation
Treaty, PCT) keretében benyújtott bejelenté-

sek száma. A bejelentésszám 4,8%-kal volt több
a 2009. évinél. A legdinamikusabb növekedést
a Kínából (56,2%), Dél-Koreából (20,5%) és
Japánból (7,9%) származó bejelentések mutatták, miközben az USA-bejelentések esetében 1,7%-os csökkenés volt regisztrálható. A
PCT-rendszer legnagyobb felhasználói az USA

(44 ezer bejelentés), Japán (32 ezer) és Németország (17 ezer) bejelentői voltak. A műszaki
szakterületek közül a digitális kommunikáció
területén volt a legnagyobb a bejelentésszám
növekedése (17%-os), amely 2010-ben meghaladta a 10 ezret.
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magyar formatervezési díj pályázat 2011
A nemzetgazdasági miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével nyilvános
pályázatot hirdetett a 2011. évi Magyar Formatervezési Díj elnyerésére. A pályázat célja a

kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmények elismerése. A pályázatot négy kategóriában – termék, vizuális kommunikáció, terv,
diákmunka – nyújthatják be az alkotóművészek, valamint a gyártók, illetve kereskedők

A pályázat beadási határideje: 2011. május 3.
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap
megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.

design management díj felhívás
A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben
alapította a Design Management Díjat a design
céltudatos és eredményes használatának ösztönzésére. A díj célja, hogy bemutassa, hogyan
segítheti a design alkalmazása és szakszerű me-

nedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, továbbá elismerje ennek kiváló példáit. Az elismerés olyan
vállalatokat, intézményeket vagy szervezeteket
díjaz, amelyek a formatervezést példaértékűen
integrálják innováció-politikai eszköztárukba.
A díjat jelölés alapján lehet elnyerni.

A 2011. évi díjra történő jelölés hatásideje:
2011. április 20.
Jelölni a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető (www.mft.org.hu) jelölőlapon lehet, ahol a díjjal kapcsolatos további
információk is megtalálhatók.

Hasznos webcímek
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

www.sztnh.gov.hu
www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyiminiszterium

Nemzetgazdasági Minisztérium

www.kormany.hu./hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO, Genf)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO, München)

www.mie.org.hu
www.innovacio.hu
www.wipo.org
www.epo.org

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM, Alicante)

www.oami.eu.int

Közösségi Növényfajta Hivatal (CPVO, Angers)

www.cpvo.eu.int
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