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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az 
Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége 
alkalmából 2011. május 17-18. között szelle-
mitulajdon-védelmi konferenciát szervezett a 
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) tá-
mogatásával „Global and European Initiatives 
for Sharing Work between Intellectual Property 
Authorities” címmel.

A konferencián mások mellett olyan magas 
rangú előadók tartottak előadást, mint Francis 
Gurry, a WIPO főigazgatója, Benoît Battistelli, 
az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) elnö-
ke, Christian Archambeau, a Belső Piaci Har-
monizációs Hivatal (BPHH) elnökhelyettese, 
David Kappos, az USA Szabadalmi és Védjegy 
Hivatalának igazgatója és Margot Fröhlinger, az 
Európai Bizottság (EB) igazgatója, valamint a 
magyar kormányzat részéről Zombor Ferenc, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium he-
lyettes államtitkára. A tanácskozás lendületet 
adott a szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről 
és az érdekelt felek közötti együttműködésről 
folyó diskurzusnak.

SIKERES NEMZETKÖZI KONFERENCIA BUDAPESTEN

Sikeres nemzetközi konferencia Budapesten 1 – Budapesten adták át a 2011. évi Európai Feltalálói Díjat 2 – Stra-
t é g i a i  m e g á l l a p o d á s  1 6  é r d e k - k é p v i s e l e t i  s z e r v e z e t t e l  2  –  A  h i v a t a l  e l n ö k e  a z  E u r ó p a i  D e s i g n  V e z e t ő t e s t ü -
let tagja 3 – Megújult elektronikus hivatali szolgáltatások az EU támogatásával 3 – Két iparjogvédelmi előterjesztés 
a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács ülésén 3 – Szakdiplomáciai sikerek a Szellemi Tulajdon Világ-
szervezetében 3 – Az egységes hatályú európai szabadalomról szóló rendelettervezetek a Versenyképességi Tanács napirend-
jén 4 – Szerzői jogi szakmai találkozó 5 – A Szellemi Tulajdon Világnapja  5 – Az OECD Nemzeti Tanács létrehozása 5 – A Ha-
misítással és Kalózkodással Foglalkozó Európai Megfigyelőközpont Budapesten ülésezett 6 – USTR Special 301 Report 2011 6 –  
A magyar középiskolások hiányos szerzői jogi ismeretekkel rendelkeznek 6 – Az Új Széchenyi Terv aktuális innovációs pályázatai 7 – Alap-, 
közép- és felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamok indulnak 7 – Számottevően nőtt  az európai  szabadalmi bejelenté-
sek száma 8 – Innovációs Nagydíj 8 – Kiadvány a szellemivagyon-értékelésről 8 – A Magyar Formatervezési Tanács hírei 8

közötti együttműködés eddigi és lehetséges 
útjairól. A témában új távlatot nyitó előadások 
hangzottak el például John Alty, az Egyesült 
Királyság Szellemitulajdon-védelmi Hivatalá-
nak főigazgatójától, valamint Josef Kratochvíl, a 
Cseh Iparjogvédelmi Hivatal elnökétől. Jesper 
Kongstad, a Dán Szabadalmi és Védjegy Hivatal 
főigazgatója pedig elköteleződött az ESZH és 
a nemzeti szabadalmi hivatalok közötti meg-
erősített partnerség továbbfejlesztésének szük-
ségessége mellett. Az Európai Bizottság igaz-
gatója, Margot Fröhlinger és az ESZH elnöke, 
Benoît Battistelli előadásaikban utat mutattak 
a felmerülő kihívások kezelésére, illetve az eu-
rópai szabadalmi rendszer további fejlődése 
számára.

A konferencia sikeresen összehozta a világ szel-
lemitulajdon-védelmi életének legfontosabb 
személyiségeit, amit jelez a megközelítőleg 200 
magas rangú, külföldi vendég jelenléte, illetve 
a több mint 30 hivatalvezető személyes rész-
vétele az eseményen. Az előadások elérhetők 
a konferencia honlapján: http://euhupres_
conf_2011budapest.hungary.com.

Az első nap fő témája a szellemitulajdon-jogok 
erőteljesebb érvényesítése, valamint a hamisí-
tás és kalózkodás okozta kihívások voltak. A 
nemzetközileg elismert előadók mellett, mint 
például Christian Archambeau (BPHH), a te-
rület magyar szakértői is jelen voltak; előadást 
tartott például Bogsch Erik, a Richter Gedeon 
Nyrt. vezérigazgatója és Szecskay András, a Ma-
gyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 
elnöke.

A második nap a nemzetközi kooperációról, 
munkamegosztásról szólt. Globális szinten 
áttekintést kaptak a résztvevők az USA, Japán 
és az ESZH közötti kooperációról, a „Patent 
Prosecution Highway” kezdeményezés részletei-
ről, valamint az európai szinten a nemzeti szel-
lemitulajdon-védelmi hivatalok és az ESZH 
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BUDAPESTEN ADTÁK ÁT A 2011. ÉVI EURÓPAI FELTALÁLÓI DÍJAT

A 2006 óta minden évben 
az innovatív tevékenység 
legrangosabb elismerését je-
lentő Európai Feltalálói Díj 
(European Inventor Award) 
díjkiosztó ceremóniája az 
Európai Unió soros elnöki 
tisztét betöltő országban, 

idén Budapesten került megrendezésre. A 
Magyar Tudományos Akadémián 2011. má-
jus 19-én megtartott ünnepélyes díjátadó ren-
dezvényre az Európai Szabadalmi Hivatal és az 
Európai Bizottság Vállalkozáspolitika és Ipar 
Főigazgatóságának közös védnöksége alatt a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szervezé-
sében került sor. 

Az ünnepség fővédnöke Schmitt Pál, Magyar-
ország köztársasági elnöke volt, az Európai Bi-
zottság részéről Michel Barnier, belső piacért 
felelős biztos, a belga kormány részéről pedig 
Vincent Van Quickenborne volt jelen. 

A komoly erkölcsi megbecsülést kifejező díj 
azon feltalálók tevékenységének elismerését 

célozza, akik magas szintű feltalálói tevékeny-
ségen alapuló megoldásokat alkalmaznak és 
ezzel javítják mindennapi életünk és mun-
kánk minőségét, hozzájárulnak a környezet 
védelméhez, valamint gazdasági sikerükkel 
erősítik Európa versenyképességét. A talál-
mányok létrehozóit öt kategóriában díjazta 
a nagy presztízsű személyekből álló nemzet-
közi zsűri, amit idén Jerzy Buzek, az Európai 
Parlament elnöke vezetett, valamint tagja volt 
Rubik Ernő is.

A 2011. évi Európai Feltalálói Díj nyertese 
életmű kategóriában Per-Ingvar Brånemark 
(Svédország), az osseointegráció úttörője; ipar 

kategóriában Ann Lambrechts (Belgium) a be-
ton szakítószilárdságát növelő acélszálak meg-
alkotója; kkv-k kategóriában Jens Dall Bentzen 
(Dánia) speciális környezetbarát kemencéjének 
köszönhetően; kutatás kategóriában Christine 
van Broeckhoven (Belgium) az Alzheimer-kórt 
okozó gének azonosítására kifejlesztett úttörő 
módszerével és az Európán kívüli országok 
kategóriában Ashok Gadgil és Vikas Garud 
(USA/India) az UV-sugaras vízfertőtlenítő 
eszközükkel.

dr. Stadler Johanna

STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS 16 ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEZETTEL 

Dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes 
és Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának elnöke 16 érdek-képvi-
seleti szervezettel írt alá stratégiai megállapodást 
2011. április 26-án, a szellemi tulajdon világ-
napján. 

 A stratégiai megállapodások annak érdekében 
jöttek létre, hogy a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter közvetlenül és transzparens módon 
vonhassa be a jogszabályok előkészítésébe az 

adott tárgykörben tevékenykedő, széles tár-
sadalmi réteg érdekeit megjelenítő, illetve 
kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó szer-
vezeteket és intézményeket, ezáltal is növelve 
az elfogadott jogszabályok hatékonyságát és 
legitimációját. A megállapodások hozzájárul-
nak a szellemitulajdon-védelem magas szintű, 
kiegyensúlyozott szabályozásához, amely a 
hazai innovációs szereplőket új, a társadalom 
számára is értékes szellemi alkotások létreho-
zatalára ösztönzi, valamint a szellemi tulajdon 
hatékony alkalmazásával serkenti a kreatív ipar-
ágak fellendülését.

A szerződő érdek-képviseleti szervezetek:
Magyar Iparjogvédelmi  

és Szerzői Jogi Egyesület
Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda
Filmjus Filmszerzők és Előállítók Szerzői 

Jogvédő Egyesülete
Hungart Vizuális Művészek Közös 

Jogkezelő Társasága Egyesület
Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara
Proart Szövetség a Szerzői Jogokért
Magyar Védjegy Egyesület
Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége
LES Magyarország a Szellemi  

Tulajdon Üzleti Hasznosításáért 
Közhasznú Egyesület

Művészeti Szakszervezetek Szövetségének 
Előadóművészi Jogvédő Irodája

az AIPPI magyar csoportja
Magyar Reprográfiai Szövetség
Reprogress Magyar Lapkiadók  

Reprográfiai Egyesület
Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és 

Kiadók Reprográfiai Egyesülete
Magyar Feltalálók Egyesülete
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A HIVATAL ELNÖKE AZ EURÓPAI DESIGN VEZETŐTESTÜLET TAGJA 

KÉT IPARJOGVÉDELMI ELŐTERJESZTÉS 
A NEMZETI KUTATÁSI, INNOVÁCIÓS ÉS TUDOMÁNYPOLITIK AI TANÁCS ÜLÉSÉN

Dr. Bendzsel Miklóst, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának elnökét kérte fel 
Antonio Tajani, az Európai Bizottság ipa-
rért és vállalkozáspolitikáért felelős alel-
nöke a European Design Leadership Board 
(Európai Design Vezetőtestület) tagjává. A 

A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypo-
litikai Tanács 2011. május 13-án tartott ülésén 
Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatala elnökének előterjesztésében két 
iparjogvédelmi tárgyú javaslatcsomag került 
megvitatásra. Az ülés résztvevői támogatták a 
nemzeti innovációs szféra szabadalmi aktivitá-

A hivatal az Elektronikus Kormányzati Operatív 
Program (EKOP) keretében az „Elektronikus 
tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése” pályázat-
ban vállalta, hogy új, illetve megújuló elektroni-
kus hatósági ügyintézési, nyilvántartás-vezetési 
és tájékoztatási szolgáltatásokat bocsát ügyfelei 
rendelkezésére. Az EU által támogatott, 2009. 
július 1-jén indított projekt 2011. május 31-
ével célkitűzéseit teljesítve, sikerrel lezárult. 

A megújuló elektronikus szolgáltatások a kö-
vetkező területeken jelentek meg:

automatikusan előállított, rövid átfutá- •
si idővel készülő elektronikus közlöny  
(e-közlöny), 
online elérésű, elektronikus közhitelű nyil- •
vántartás (e-nyilvántartás), 
új technológiára épülő, folyamatosan fris- •
sített, elektronikus kutató felület (e-kuta-
tás),
elektronikus iratbetekintő felület  • (e-irat-
betekintés), 

15 tagú, magas rangú európai szakértőkből 
álló nemzetközi testület irányítja az EU 2020 
Innovation Union keretében újonnan létre-
hozott European Design Innovation Initiative 
kezdeményezést. A grémium tanácsadóként 
az Európai Bizottsággal együttműködésben 

sának javítására irányuló javaslatokat, amelyek 
szerint a K+F+I forrásallokáció során, a támo-
gatási pályázatok odaítélésénél és értékelésénél 
jobban érvényre kell juttatni és számon kell kér-
ni a szellemitulajdon-védelmi szempontok tel-
jesülését, továbbá eredménykövetelményként – 
az értelmezhető esetekre szorítkozva – elő kell 
írni a K+F+I célú pályázati támogatási összeg 

elektronikus lajstromkivonat előállítása és  •
küldése az ügyfelek számára (e-lajstrom),
kommunikációs felület kialakítása az ügy- •
felek és a hivatal között, amely lehetővé 
teszi az online ügyintézést (bejelentés, 
kérelmek előterjesztése stb.). 

Valamennyi szolgáltatás egy újonnan kidolgo-
zott, integrált adatbázisra épül, amely a hivatal 
állandóan gyarapodó adatvagyonát tartalmazza 
és teszi kereshetővé. Az EKOP pályázat lehető-
séget adott arra, hogy a hivatal teljes adatvagyo-
nát a legkorszerűbb technológiát alkalmazó, 
egyetlen adatbázisba szervezze. Az új e-publi-
kációs adatbázis 2011. május 27-étől naprakész 
tájékoztatást nyújt a felhasználók számára. 

Az új adatbázis méreteit a következő adatok 
jellemzik: a teljes tartalom 1554 ezer rekord, 
amelyből az elektronikus lajstromban 454 ezer 
ügy adatai találhatók meg; 274 ezer szabada-
lom, 113 ezer nemzeti védjegy, 46 ezer nem-
zetközi védjegy, 13 ezer hatályosított európai 
szabadalom, 5,7 ezer formatervezési minta, 
továbbá a külföldi adatbázisokból, nemzetkö-

javaslatokat dolgoz ki a design európai in-
novációs stratégiába való integrálására, az 
innováció és a design kapcsolatának javítá-
sára, valamint a felhasználó-központú forma-
tervezés ösztönzésére. A testület első ülését 
május 26-27. között Helsinkiben tartotta.

átlagosan 2-4%-ának szellemitulajdon-védel-
mi célokra történő felhasználását. A testület 
támogatta és zöld utat adott a Közép-Európai 
Szabadalmi Intézet tervének, a nemzetközi 
hálózatos kutatási szolgáltatásra irányuló kez-
deményezésnek a Duna-régióban.

zi adatcsere-együttműködés keretében átvett 
közel 900 ezer közösségi védjegy, 130 ezer 
közösségi formatervezési minta, 80 ezer nem-
zetközi ipari minta. Mindehhez tartozik 500 
ezer csatolt dokumentum teljes szövegű keres-
hetőséggel, további 120 ezer digitalizált irat, 
amely 2010. január 1. után érkezett a hivatalba, 
valamint 2 millió ábra.

A 2001. április 26-án, a szellemi tulajdon első 
világnapján megjelent Publikus Iparjogvédel-
mi Adatbázis Család (PIPACS) szolgáltatás 
fennállásának elmúlt tíz évében az iparjogvé-
delmi szakemberek legfontosabb tájékoztatási 
forrásává lépett elő. A népszerű szolgáltatás 
funkcionalitását megőrizve, 2011. május 27-
étől a legkorszerűbb IT technológiára és új 
adatbázisra épülő szellemitulajdon-védelmi 
elektronikus szolgáltatási portfolió váltotta 
fel a régi rendszereket.

Dr. Tószegi Zsuzsanna
Barna Tamás 

SZAKDIPLOMÁCIAI SIKEREK A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETÉBEN

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) 
keretein belül működő, az eredetmegjelölések 
nemzetközi oltalmáról szóló Lisszaboni Meg-
állapodás rendszerének továbbfejlesztésével 

foglalkozó munkacsoport elnökének ismét 
dr. Ficsor Mihályt, a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatalának jogi elnökhelyettesét válasz-
tották meg.

A WIPO Védjegyjogi Állandó Bizottsága 
25. ülésszakán ismét alelnökké választották 
dr. Gonda Imrét, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala Védjegy- és Mintaoltalmi Főosztályá-
nak főosztályvezető-helyettesét.

MEGÚJULT ELEKTRONIKUS HIVATALI SZOLGÁLTATÁSOK AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL
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A VERSENYKÉPESSÉGI TANÁCS ÁLTALÁNOS MEGKÖZELÍTÉST FOGADOTT EL AZ EGYSÉGES HATÁLYÚ 
EURÓPAI SZABADALOMRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZETEK KAPCSÁN

2011. március 10-én a Versenyképességi Tanács – 
Olaszország és Spanyolország ellenszavazatával – 
elfogadta az egységes szabadalom létrehozatalára 
irányuló ún. megerősített együttműködés elindítá-
sára felhatalmazó határozatot. Ennek nyomán a 
Bizottság 2011. április 15-én előterjesztette az 
egységes szabadalmi oltalom létrehozásának terü-
letén működtetett megerősített együttműködés végre-
hajtásáról, valamint az egységes szabadalmi oltalom 
nyelvi rezsimjéről szóló rendeletjavaslatokat.

A Versenyképességi Tanács május 30-i ülésének 
napirendjén mindkét rendelettervezet szerepelt. 
Az ülést elnöklő Cséfalvay Zoltán államtitkár a 
tanácskozás eredményét úgy foglalta össze, hogy 
a tagállamok többsége támogatja a magyar elnök-
ség céljait, miszerint a rendelettervezetek kapcsán 
mihamarabb előrelépésre van szükség; a lényegi 
vitás kérdések kapcsán született elnökségi komp-
romisszumos módosító javaslatok pedig jó irányba 
mutatnak.

Ennek megfelelően 2011. június 27-ére a magyar 
elnökség összehívta a Versenyképességi Tanács 
rendkívüli ülését, amelyen ún. általános megkö-
zelítés elfogadásra került sor a két rendeletterve-
zet kapcsán. Az általános megközelítés a Tanács 
által támogatott szövegtervezetet jelenti, amellyel 
kapcsolatban az Európai Parlament még nem nyil-
vánított véleményt.

A két rendelettervezet közül az egységes szabadal-
mi oltalom létrehozását szolgáló rendelettervezet 
célja a belső piac igényeit kiszolgáló egységes 
hatályú európai szabadalom létrehozása, amely 
a megerősített együttműködésben részt vevő 25 
tagállam (Spanyolország és Olaszország kivételé-
vel valamennyi EU tagállam) területén érvényes, 
és melyet e 25 tagállam összességére vonatkozó-
an lehet korlátozni, átruházni, megsemmisíteni, 
illetve oltalmának megszűnését megállapítani. 
A „egységes hatályú európai szabadalom” úgy 
képezi majd az európai szabadalmak speciális 
válfaját, hogy a bejelentőnek a „rendes” európai 
szabadalom megadásról szóló értesítés meghirde-
tését követő egy hónapon belül lenne lehetősége 
külön kérnie az Európai Szabadalmi Hivataltól 
(ESZH) az európai szabadalom „egységes hatály-
lyal” való felruházását. Az ESZH-t az egységes 
hatályú európai szabadalmak és fenntartási díjaik 
adminisztrációjával, valamint az ezzel összefüggő 
lajstromvezetési feladatokkal a résztvevő tagállam-
ok összessége bízza meg.

A tárgyalások során vitás volt, hogy a fenntartási 
díjak miként és milyen kritériumok alapján oszol-
janak meg az ESZH és a tagállamok, illetve − a 
tagállamok között felosztandó rész tekintetében 
− az egyes tagállamok vonatkozásában. Az elfo-
gadott általános megközelítés alapján az egységes 

hatályú európai szabadalmak progresszív fenntar-
tási díjait az ESZH-nak kellene befizetni, amely a 
befolyt összeg 50%-ának levonását követően – ezt 
az ESZH a rendszer működtetéséhez szükséges 
adminisztrációs költségek fedezésére kapja – a 
maradék 50 %-ot „tisztességes, méltányos és rele-
váns” kritériumok alapján osztja fel a megerősített 
együttműködésben részt vevő tagállamok között. 
E kritériumok a következőket takarják: a) a szaba-
dalmi bejelentések száma; b) a piac mérete, annak 
biztosítása mellett, hogy egy minimális összeget 
minden részt vevő tagállam kapjon; c) kompen-
záció (ha az adott tagállam hivatalos nyelve nem 
szerepel az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos 
nyelvei között, és/vagy a tagállamban aránytala-
nul alacsony szintű a szabadalmi tevékenység, és/
vagy a tagállam viszonylag rövid ideje rendelkezik 
tagsággal az Európai Szabadalmi Szervezetben). A 
felosztott összeget az egyes tagállamokban csak 
szabadalmakkal kapcsolatos célokra szabad fel-
használni. 

A rendelettervezetről folyó tárgyalások során 
az is vitás volt, hogy az egységes hatályú európai 
szabadalom fenntartási díjait a Bizottság vagy az 
Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsán 
belül alakított ún. Select Committee állapítsa-e 
meg (a tagállamok az utóbbit támogatták, így ez 
szerepel a rendelettervezetben is).

A rendeletjavaslat záró rendelkezései a folyamat-
ban lévő európai szabadalmi bejelentések alapján 
is módot adnak egységes hatály igénylésére, azaz 
erre vonatkozó kérelmet minden olyan európai 
szabadalom esetében be lehet nyújtani, amelyet a 
rendelet hatálybalépését követően adnak meg.

A nyelvi kérdésekről szóló rendelettervezet értelmé-
ben az egységes hatályú európai szabadalmaknak a 
25 tagállam területén való hatályosulásához – egy 
külön szabályozott átmeneti időszakon túl – nem 
lenne szükség további fordítások benyújtására azt 
követően, hogy az európai szabadalmat megadták, 
a megadott szabadalom szövegét pedig (a leírást 
a megadás nyelvén, azaz angolul, németül vagy 
franciául; az igénypontokat pedig mindhárom 
nyelven) közzétették. Ennek alapján az oltalom 
terjedelmét meghatározó igénypontok az ESZH 
három hivatalos nyelvén (angolul, franciául és né-
metül), a leírás pedig a megadás nyelvén (angolul 
vagy franciául vagy németül) lennének hozzáfér-
hetőek (és ez utóbbi képezné a szabadalom hiva-
talos szövegét is).

Az európai szabadalmi bejelentést továbbra is 
bármilyen nyelven meg lehet tenni, az ESZE 
által előírt határidőn belül azonban továbbra is 
angolra, németre vagy franciára kell fordítani 
annak érdekében, hogy az ESZH elbírálja azt. A 
rendelettervezet által bevezetni kívánt újítást az 

a kompenzációs mechanizmus jelenti, amelynek 
értelmében – egy bizonyos plafonig – ennek a 
fordításnak a költségeit az EU angolon, németen 
és francián kívüli hivatalos nyelvei egyikén beje-
lentést tevők számára a fenntartásidíj-bevételből 
megtérítenék.

Jogvita esetén a szabadalmasnak az egységes hatá-
lyú szabadalom teljes fordítását a fentiek ellenére 
el kellene készítenie az állítólagos bitorló lakóhely-
ének vagy a bitorlás helyének, illetve az eljáró bí-
róság székhelyének megfelelő tagállam hivatalos 
nyelvére. Az eljáró bíróságnak a kártérítési igények 
megítélése kapcsán figyelembe kell vennie, ha ezt 
megelőzően az állítólagos bitorló nem férhetett 
hozzá a szabadalom szövegéhez a saját nyelvén, 
és ezért nem volt tőle ésszerűen elvárható, hogy 
tudjon a bitorlásról (az objektív jogkövetkezmé-
nyek azonban mindenképpen alkalmazhatók 
lennének).

Mindemellett az ESZH a gépi (automatizált, on-
line hozzáférhető) fordításoknak egy olyan rendsze-
rét honosítaná meg, amely ingyenes hozzáférést 
biztosít a közzétett szabadalmi bejelentések és a 
megadott szabadalmak fordításához valamennyi 
uniós hivatalos nyelven. Mindez azonban csupán 
a „szabadalmi tájékoztatás” céljait szolgálná, a 
gépi úton előállt fordítások ugyanis nem rendel-
keznének joghatással. Szintén joghatás nélküli 
fordítások lennének a szabadalom szövegének 
azok a nyelvi verziói, amelyeket „a jó minőségű 
gépi fordítások rendelkezésre állásáig” (de legfel-
jebb 12 évig) tartó átmeneti időszakban kellene a 
bejelentőknek a megadásról szóló értesítés meg-
hirdetését követő egy hónapon belül, az egységes 
hatály bejegyzésével egyidejűleg benyújtani. Ezek 
a franciául vagy németül megadott európai szaba-
dalmak esetében angol fordítások lennének, ango-
lul megadott európai szabadalmak esetében pedig 
a megerősített együttműködésben résztvevő tagál-
lamok bármely olyan hivatalos nyelvén elkészített 
fordítások, amely egyben EU hivatalos nyelv is. A 
fordítási követelményeket előíró rendelettervezet 
preambuluma ugyanakkor kiköti, hogy ezek nem 
lehetnek gépi fordítások. Az átmeneti időszak a 
rendelet alkalmazásának kezdetétől számított 12 
elteltével mindenképp lejárna, azt megelőzően 
azonban a Bizottság – egy „független szakértői 
bizottságnak” a gépi fordítások minőségéről alko-
tott véleménye alapján – javasolhatja a Tanácsnak 
a korábbi megszüntetést.

Párhuzamos, de az egységes szabadalom létreho-
zásával szorosan összefüggő feladatként jelentke-
zik az európai, illetve az egységes hatályú európai 
szabadalmakra vonatkozó jogviták elbírálására 
joghatósággal rendelkező egységes bírói fórum-
rendszer kialakítása, tekintettel arra, hogy az 
Európai és Európai Uniós Szabadalmi Bíróságról 
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SZERZŐI JOGI SZAKMAI TALÁLKOZÓ 

AZ OECD NEMZETI TANÁCS LÉTREHOZÁSA

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. 
május 31-én szakmai találkozót szervezett, ame-
lyen a szerzői és a szomszédos jogok közös keze-
lését végző hazai szervezetek, valamint a hivatal 
illetékes munkatársai vettek részt. Az esemény-
re a közös jogkezelőkkel ez év áprilisában aláírt 
stratégiai partnerségi megállapodás jegyében 
került sor azt követően, hogy az SZTNH ha-
tásköre 2011. január 1-jétől kibővült a közös 
jogkezelő szervezetek felügyeletével, nyilván-
tartásának vezetésével, valamint díjszabásuk 
véleményezési eljárásának lefolytatásával és a 
miniszteri jóváhagyás előkészítésével. 

A 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozattal a 
Kormány létrehozta a Gazdasági Együttmű-
ködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Nemzeti 
Tanácsot. A szervezet általános feladata, hogy 
elősegítse hazánk hatékony részvételét az 

Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke az 
egyes jogkezelő szervezetekkel külön-külön 
lefolytatott találkozók során nyert informá-
ciókra, valamint a január óta eltelt időszak 
egyéb tapasztalataira épülő átfogó helyzetér-
tékelés keretében összegezte a közös jogkezelők 
szervezetével és működésével kapcsolatos főbb 
megállapításokat. Tájékoztatást adott továb-
bá a magyar uniós elnökség alatt az Európai 
Bizottság által elfogadott, szellemi tulajdon-
jogokkal kapcsolatos stratégiáról szóló közle-
ményében foglalt digitális jogkezelést érintő 
kezdeményezésekről, valamint a szerzők, illetve 
a felhasználók megfelelőbb tájékoztatásának 
feltételeiről. 

OECD-ben és szakmai támogatást nyújtson a 
tagságból adódó kötelezettségének teljesítésé-
hez. Az évente legalább két alkalommal ülése-
ző Tanács tagjai az OECD együttműködésben 
érdekelt minisztériumok, kormányhivatalok 

Dr. Sarkady Ildikó, az SZTNH Szerzői Jogi Fő-
osztályának igazgatója előadásában ismertette 
a kibővült hatáskörrel kapcsolatos jövőbeni 
feladatokat, hangsúlyozva, hogy a hivatal a 
felügyeleti jog gyakorlását a jogszabályok ke-
retei között kívánja megvalósítani, számítva a 
közös jogkezelő szervezetek együttműködésére. 
A nyilvántartással összefüggésben tájékoztatást 
adott a létrehozni kívánt átfogó szerzői jogi 
portál informatikai hátteréről, felépítéséről és 
– minden műfajt lefedő, magyarul és angolul 
történő – működéséről. 

(köztük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) 
és központi hivatalok, valamint a Kormány 
által meghatározott autonóm államigazgatási 
szervek és egyéb intézmények.

A SZELLEMI TULAJDON VILÁGNAPJA

Az ezredforduló óta a szellemitulajdon-védelem 
intézményei minden év április 26-án változatos 
rendezvényekkel állítják reflektorfénybe az alko-
tóerő, a szellemi tulajdon népszerűsítését. 

Az idei évben a budapesti világnapi eseményen, 
az MTA Zenetudományi Intézetében köszöntőt 
mondott Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának elnöke, Freund Tamás, 
akadémikus, az MTA Kísérleti Orvostudomá-
nyi Kutatóintézet igazgatója és Roska Tamás 

akadémikus, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem dékán emeritusa. 

Az ünnepségen került sor a 2011. évi Millen-
niumi Díjak átadására. A 2000-ben alapított 
díjjal a szellemi tulajdon védelmében fontos 
szerepet játszó intézményeket ismerik el; a 
megtisztelő kitüntetésben idén az alábbi alko-
tóközösségek részesültek: 
• az MTA Kísérleti Orvostudományi  

Kutatóintézete, 
• a 77 Elektronika Kft, 
• a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,
• a Typotex Elektronikus Könyvkiadó.

szóló nemzetközi vegyes megállapodás tervezetét 
az EU Bírósága 2011. március 8-án kiadott véle-
ményében összeegyeztethetetlennek minősítette 
az alapszerződésekkel. Az európai ipar jelentős ré-
sze, illetve számos tagállam az európai szabadalmi 
bíráskodási rendszer megfelelő kialakítását a „sza-
badalmi reformcsomag” sine qua non-jának tartja, 
így addig, amíg az új modellről nem körvonala-
zódik megállapodás, az egységes szabadalmi olta-
lomról szóló tárgyalások sem tudnak befejeződni. 
A Bizottság által a témában készített non-paper a 
nemzeti bíróságokon nyugvó vagy az EU Bíró-
ságának új hatásköröket adó megoldások helyett 

a résztvevő tagállamok közötti nemzetközi szer-
ződéssel létrehozott európai szabadalmi bíróság 
modelljét tartja üdvözítőnek, amelyet a legtöbb 
tagállam várhatóan támogatni tud.

A magyar elnökség 2011. június 14-én mutatta 
be azt a megállapodás-tervezetet, amely a 2009-
ben az Európai Unió Bírósága elé tárt tervezetet 
alakítja át annak érdekében, hogy kiküszöbölje a 
bírósági vélemény által feltárt hiányosságokat. Az 
új tervezet már csupán uniós tagállamoknak ten-
né lehetővé a nemzetközi megállapodás aláírását, 
valamint rendelkezne az uniós jog elsőbbségének 
garanciáiról is, a szerződő tagállamok kollektív fe-

lelősségére építve abban az esetben, ha az új bírói 
fórum megsértené az uniós jogot (akár azzal, hogy 
nem fordul előzetes döntéshozatali kérelemmel az 
EU Bíróságához), illetve ha ezzel kárt okozna. 

A tárgyalásokat a lengyel elnökség természetesen 
folytatni kívánja, és két rendelettervezetről elfo-
gadott általános megközelítés parlamenti vitája 
mellett a jogviták elbírálására joghatósággal ren-
delkező egységes bírói fórumrendszer kialakítására 
vonatkozó javaslat előkészítését is prioritásként 
fogja kezeli. 

dr. Stadler Johanna,
dr. Jókúti András
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A MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK HIÁNYOS SZERZŐI JOGI ISMERETEKKEL RENDELKEZNEK

kínálnak hasonló linkeket (filmek: 29%, zenék: 
45%). A letöltés elterjedtségének hátterében 
az áll, hogy rendkívül egyszerű módon meg-
szerezhetőek a tartalmak, az igény azonnal ki-
elégíthető, a hozzáférés ingyenes, sok esetben 
a legális kereskedelmi csatornákon még nem 
megvásárolhatók a tartalmak. Az illegális le-
töltés utólagos legalizálása vásárlás útján a vá-
laszadók 27%-ánál fordult már elő.

A megkérdezett diákok 3/4-e törvénytelennek 
tartja a fájlmegosztó oldalak használatát, bár ez 
a tudat csak a fiatalok 1/5-ét tartja vissza a fájl-
megosztástól. A válaszadó fiatalok közül tízből 
heten úgy nyilatkoztak, hogy az online elérhető 
tartalmakért nem terveznek fizetni addig, amíg 
van ingyenes hozzáférési alternatíva. Annak el-
lenére vélekednek így a diákok, hogy 63%-uk 
szerint a zenészek pénzt (jogdíjat) érdemelnek 
sikeres dalaikért. 

A felmérés szerint a középiskolások többsége 
nem rendelkezik az alapvető szerzői jogi isme-
retekkel sem. A diákok 1/6-a (17%-a) szerint 
az iskolában szóba kerültek a szerzői jogok, túl-
nyomórészt az informatika óra keretein belül. 
A válaszadók 33%-a viszont úgy nyilatkozott, 
hogy soha nem is hallott a szerzői jogról. Isme-
retek hiányában a diákok bizonytalanok az in-
ternetes le- és feltöltés jogszerűségét illetően: 
36%-uk szerint jogszerű filmeket feltölteni az 
internetre, negyedük szerint jogszerű az is, ha 
egy teljes regényt beszkennelnek és felteszik a 

világhálóra. A válaszadók 30%-a szerint pedig 
a forrás megjelölése nélkül bemásolhatnak a 
dolgozatukba egy interneten talált szöveget.

A megkérdezett diákok 80%-a már találkozott 
hamis ruhával vagy hamis cipővel, de a többi 
terméktípus esetében is meglepően magas volt 
a pozitív válaszadási arány (illatszer 71%; játék 

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 
– a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatá-
sért Felelős Államtitkárságának támogatásá-
val – 2011. március-április folyamán országos 
felmérést végzett a magyar középiskolákban, 
amelynek segítségével a diákok szellemi tulaj-
donnal, különösen a szerzői jogi védelem alatt 
álló tartalmak online felhasználásával, valamint 
a termékhamisítással kapcsolatos ismereteit, 
attitűdjét vizsgálta. Az online kérdőívet 241 
középiskolából 17 435 diák töltötte ki. 

A kutatás szerint a középiskolás korosztály 
mindennapjainak szerves részét képezi az 
internethasználat: iskolai napokon a megkérde-
zettek több mint fele (55%) 1-3 órát, 24%-a vi-
szont több mint 3 órát tölt a világhálón. Hétvé-
gére a napi 3 órát meghaladó internethasználati 
arány 48%-ra emelkedik. Az internet elsősor-
ban szórakozási és kapcsolattartási felület, de 
fontos forrása az érdeklődésre számot tartó tar-
talmak begyűjtésének, azaz a letöltésnek is. A 
keresett tartalmak listáját a zenék (85%) és fil-
mek (71%) vezetik. Egyre népszerűbbek a zenei 
és filmes tartalmakhoz való hozzáférést letöltés 
nélkül lehetővé tevő felületek, az ún. streaming 
szolgáltatásokra szakosodott oldalak. 

A megkérdezett diákok 52%-a szokott az 
internetről tartalmakat letölteni. A letöltési 
módszerek között továbbra is a torrent aránya 
a legjelentősebb (filmek: 83%, zenék: 55% a 
letöltőkre vetítve), de a fórumok is sokaknak 

USTR SPECIAL 301 REPORT 2011

Az Amerikai Eg yesült Államok Kereskedel-
mi Képviselőjének Hivatala (Office of the 
United States Trade Representative, USTR)  
2011.május 2-án tette közzé a kereskedelmi part-

nereknek minősülő országok szellemitulajdon-
védelmi helyzetéről készített értékelését (Special 
301 Report), amelynek keretében a szellemitulaj-
don-jogok megsértésében élen járó országokról 
listákat vezet. Magyarország 2010-ben lekerült 

a Watch List-ről és az idei évben sem szerepel a 
USTR egyik listáján sem, ami a szellemitulajdon-
védelem és a jogérvényesítés terén tett magyaror-
szági erőfeszítések elismerését jelenti.

Hajlandó lennél fizetni azért,  
hogy legális forrásból tölthess le  

az internetről tartalmakat?  
(zene, film, e-book)

 Nem, amíg van olyan oldal, ahon-
nan ingyenesen tölthetek le

 Nem, nekem mindegy, hogy legális 
vagy illegális forrásból származik

 Igen, de csak ha megfizethető áron 
adják

 Igen

9%

19%
3%

69%

A HAMISÍTÁSSAL ÉS KALÓZKODÁSSAL FOGLALKOZÓ EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONT  
BUDAPESTEN ÜLÉSEZETT 

A Hamisítással és Kalózkodással Foglalkozó Euró-
pai Megfigyelőközpont (European Observatory on 
Counterfeiting and Piracy) nemzeti képviselőinek 
plenáris ülését 2011. május 17-én Budapesten tar-
tották, amelyen áttekintették a Megfigyelőközpont 
eddigi eredményeit és a folyamatban lévő tevékeny-
ségeit. A szakértők tájékoztatást kaptak a hamisítás 
volumenének és hatásainak mérésére vonatkozóan 
a RAND Europe kutatóintézet által végzett vizsgálat 
főbb irányairól; a 2011. május 4-én Brüsszelben a 
hamis áruk internetes úton való terjesztésével szem-
beni fellépésre vonatkozóan aláírt privátszektorbeli 
együttműködési szándéknyilatkozatról; a tudatos-
ságnövelő kampányok kihívásairól a Nemzetközi 

Kereskedelmi Kamara (ICC) hamisítás elleni tag-
szervezete, a BASCAP (The Business Action to Stop 
Counterfeiting and Piracy) kutatási eredményeinek 
tapasztalatai alapján. A tagállami legjobb gyakorla-
tok bemutatása során a Megfigyelőközpont magyar 
tagja, a rendezvény házigazdája, Dr. Bendzsel Miklós, 
hivatali elnök ismertette a szellemitulajdon-jogok 
megsértése elleni küzdelem magyarországi erőfeszíté-
seit. Előadásában beszámolt a Hamisítás Elleni Nem-
zeti Testület (HENT) 2008 óta elért eredményeiről, 
a testület jogi alapjainak megerősítéséről, valamint 
a jövőbeli tervekről.

Az ülésen részt vett az Európai Bizottság Belső Pi-
aci és Szolgáltatási Főigazgatóságának igazgatója, 

Margot Fröhlinger, valamint a Belső Piaci Harmoni-
zációs Hivatal (BPHH) elnökhelyettese, Christian 
Archambeau is, akik tájékoztatást adtak a 2011. 
május 24-én nyilvánosságra hozott rendeletterve-
zetről, amely a Megfigyelőközpont működtetésével 
a BPHH-t bízza meg, bővítve a közösségi hivatal 
feladatköreit a szellemitulajdon-jogok érvényesíté-
sével kapcsolatos kérdésekben. A bizottsági javaslat 
szerint a BPHH, saját költségvetési forrásai, meglé-
vő struktúrái és a szellemitulajdon-védelem terüle-
tén felhalmozott szakértői tudása felhasználásával, 
hatékonyabban tudja ellátni a Megfigyelőközpont 
működtetését. 
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AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV AKTUÁLIS INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATAI

Az iparjogvédelemmel kapcsolatba kerülő kis- 
és középvállalkozások, felsőoktatási intézmé-
nyek, kutatóintézetek, szakmai szervezetek és 
magánszemélyek érdeklődésére tarthat számot 
az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Tudomány – In-
nováció Programjának négy pályázata.

A Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység 
támogatása című (GOP-2011-1.1.1) pályázat 
keretén belül olyan kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségekre (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti 
fejlesztés) lehet támogatást nyerni, amelyek 
jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó 
új, piacképes termékek, szolgáltatások, techno-
lógiák, illetve ezek prototípusainak kifejlesz-
tését eredményezik. A felhasználható keret 45 
milliárd Ft; a támogatás összege 40 millió Ft-
tól 500 millió Ft-ig terjed. Pályázhatnak jogi 
személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaságok, szövetkezetek. A benyújtási 
határidő: 2011. augusztus 1. – december 31. 

Az Akkreditált innovációs klaszterek közös 
technológiai innovációjának támogatása című 
(GOP-2011-1.2.1) pályázat célja az együtt-
működő innovatív vállalkozások közös tech-
nológiai innovációs projektjeinek (meglévő 
termék, technológia, szolgáltatás-fejlesztés 

és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés 
hátterének biztosítása. Támogatható a K+F 
kísérleti fejlesztés; eszköz- és a kapcsolódó 
gyártási licenc, gyártási know-how beszer-
zése; infrastrukturális és ingatlan-beruházás; 
információs technológia-fejlesztés; piacra ju-
tás; minőség-, környezet- és egyéb irányítási, 
vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 
bevezetése és tanúsíttatása, valamint az ipar-
jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység. A 
célhoz rendelt keretösszeg 15 milliárd Ft, pro-
jektenként 100 millió Ft és 1 milliárd Ft közötti 
összeg nyerhető el. A kiírás szerint jogi szemé-
lyiségű gazdasági társaságok pályázhatnak  
2011. július 15. – december 31. között.

Az Innovációs eredmények hasznosításának 
támogatása mikro-, kis és középvállalkozások 
részére (GOP-2011-1.3.1/C, KMOP-2011-
1.1.4/B) pályázat célja újszerű technológiák, 
szolgáltatások, eljárások alkalmazásának beve-
zetése a termelés/szolgáltatás folyamataiba, az 
elért innovációs eredmények jogvédelme, ezért 
támogatás nyerhető munkatársak alkalmazásá-
ra, eszközbeszerzésre, valamint iparjogvédelem-
mel kapcsolatos tevékenységre. A rendelkezésre 
álló forrás 28 milliárd Ft; a támogatás összege 
5 millió Ft és 25 millió Ft között lehet. A pályá-
zatok benyújtási határideje 2011. december 31. 

Iparjogvédelmi tevékenység maximum 10 mil-
lió Ft értékben számolható el.

A Vállalatok komplex technológiai innováci-
ójának támogatása, valamint az Akkreditált 
klaszter tagvállalatok komplex technológiai in-
novációjának támogatása pályázatok esetében 
(GOP-2011-1.3.1/A, KMOP-2011-1.1.4/A, 
GOP-2011-1.3.1/B) a pályázati feltételek azo-
nosak. A pályázatok célja olyan vállalkozások 
(beleértve az innovatív beszállítókat) techno-
lógiai innovációs tevékenységeinek támogatása, 
amelyek meglevő, piacképes termékek, szolgál-
tatások, technológiák továbbfejlesztését vállal-
ják. A támogatható beruházás körébe tartozik 
a K+F kísérleti fejlesztés, eszközbeszerzés és 
a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-
how beszerzése, infrastrukturális és ingatlan-
beruházás, információs technológia-fejlesztés, 
piacra jutás és iparjogvédelemmel kapcsolatos 
tevékenység. A rendelkezésre álló forrás 39 mil-
liárd Ft; a támogatás összege 15 millió Ft és 
500 millió Ft között lehetséges. A pályázatok 
benyújtási határideje 2011. december 31.

További információ az Új Széchenyi Terv hon-
lapján érhető el: http://ujszechenyiterv.gov.
hu/doc/2642.

Simon Dorottya

A Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hiva-
tala 2011. szeptem-
berében ismét felső-
fokú iparjogvédelmi 
tanfolyamot indít. 
A három féléves 
képzés a szabadal-
mi ügyvivőjelöltek, 
jogászok, közigaz-
gatásban dolgozók, 
továbbá az iparjog-

védelmi kérdésekkel rendszeresen foglalkozó 
érdeklődők számára nyújt lehetőséget magas 
szintű szakmai ismeretek elsajátítására. Az itt 

ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ IPARJOGVÉDELMI TANFOLYAMOK INDULNAK

megszerezhető tudást mindazok jól hasznosít-
hatják, akik vállalkozások szellemitulajdon-vé-
delmi ügyeit intézik, illetve jogi, közgazdasági, 
mérnöki előképzettséggel látnak el hasonló fel-
adatokat. A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam 
jelentkezési határideje 2011. augusztus 19.

Az iparjogvédelmi szakképzést szabályozó mi-
niszteri rendeletben előírt háromszintű (alap-, 
közép- és felsőfokú) képzési rendszernek meg-
felelően az év második felében folytatódik az 
alap- illetve középfokú iparjogvédelmi tanfo-
lyamok szervezése is.

2011. első félévben alapfokú iparjogvédelmi 
tanfolyam négy vidéki helyszínen (Pécsen, 
Győrben, Sopronban és Székesfehérváron) 

került megrendezésre, minden esetben az érin-
tett felsőoktatási intézményekkel, illetve a helyi 
kereskedelmi és iparkamarákkal szoros együtt-
működésben. Az alapfokú képzést már külön 
tankönyv is segíti, amely a hivatal által tervezett 
szellemitulajdon-védelmi tankönyvsorozat első 
tag ja. A könyvet a résztvevők térítésmentesen 
kapják kézhez. Ősztől a hivatal a budapesti kö-
zépfokú képzés mellett várhatóan további fél 
tucat helyszínen indít alapfokú tanfolyamot

Az iparjogvédelmi képzésekre jelentkezi, il-
letve a képzésekkel kapcsolatban érdeklődni a  
(06 1) 474 5548-as telefonszámon vagy az  
anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen lehet.

65%; elektronikai cikk 56%, gyógyszer 22%). 
A hamis termékek potenciális veszélyessége a 
diákok körében ismert, miként az a tény is, hogy 
ezek forgalmazása bűncselekmény és kárt okoz a 

jogtulajdonosoknak. A középiskolások körében 
végzett felmérés részletes eredményei letölthető-
ek a www.hamitasellen.hu honlapról. 

Megjelent a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
2010. évi tevékenységéről szóló éves jelentés 

angol és magyar nyelven. A kiadvány szintén a 
www.hamitasellen.hu honlapról tölthető le.

dr. Tóth Zita



8 Hírlevél a Szellemi Tulajdon védelméről

HÍRLEVÉL A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRŐL 
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa
8. évfolyam 2. szám, 2011. II. negyedév
Megjelenik negyedévenként
Felelős kiadó: Dr. Bendzsel Miklós

Szerkesztőség: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala · Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Tanácsa · 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. · Telefon: 474 5564
Levélcím: Pf. 552, 1374 · sztnh@hipo.gov.hu · www.sztnh.gov.hu
Terjeszti: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
HU ISSN 1785-7767
500 – SZTNH – 2011.086

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

SZÁMOTTEVŐEN NŐTT  
AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉSEK SZÁMA

KIADVÁNY A SZELLEMIVAGYON-ÉRTÉKELÉSRŐL

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS HÍREI

A Magyar Innovációs Szövetség 
(MISZ) kuratóriuma által 1992 
óta évente meghirdetett Inno-
vációs Nagydíj pályázat azokat a 
magyar egyéni vállalkozókat vagy 
Magyarországon bejegyzett társa-

ságokat jutalmazza, amelyek a pályázati kiírást 
megelőző évben a legnagyobb jelentőségű és 

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) köz-
zétette a 2010. évre vonatkozó, legfrissebb sza-
badalmi statisztikáját. Az európai szabadalmi 
bejelentések száma a tavalyi évben – az előző 
évhez képest 11%-kal növekedve – elérte a  

hasznot hozó innovációt létrehozták. A 2010. 
évi Innovációs Nagydíj átadására 2011. március 
29-én került sor. 

A nagydíjat a MEDISO Orvosi Berendezés Fej-
lesztő és Szerviz Kft. nyerte az általa kifejlesz-
tett NanoPET/CTTM kisállat-vizsgáló in vivo 
molekuláris képalkotó rendszerért, amely képes 
egyesíteni funkcionális (PET) és anatómiai 

235 ezret, ami páratlan a hivatal 34 éves fenn-
állása óta. A szabadalmi bejelentések 39%-a az 
Európai Szabadalmi Egyezmény 38 tagországá-
ból, 26%-a az USA-ból, 18%-a Japánból érke-
zett. Európában Németországból nyújtották 
be a legtöbb bejelentést (14%), Franciaország 
a második helyen áll (5%). Benoît Battistelli, az 
ESZH elnöke a gazdasági válság lecsengését, 

(CT) képalkotó eljárásokat, ezáltal növelve a 
diagnózis pontosságát. A Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala 2010. évi innovációs díját a 
Ferrobeton Zrt. kapta az előregyártott vasbeton 
hídgerenda-család kifejlesztéséért.

valamint az ázsiai országokból – különösen Kí-
nából – benyújtott bejelentések számának ug-
rásszerű növekedését nevezte meg a növekedés 
fő okaként. Az ESZH statisztikái a www.epo.
org/about-us/office/statistics.html oldalon 
olvashatók. 

Megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala Szellemivagyon-értékelés a kutatóintéze-
tekben: A technológiatranszfer nélkülözhetetlen 
eszköze című kiadványa. A tanulmány célja 
felhívni a figyelmet a szellemivagyon-értékelés 

Az Európai Design Management Díjjal kapcso-
latban tartott tájékoztatót a Magyar Formater-
vezési Tanács Irodájának szervezésében 2011. 
május 4-én a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
talában Jean Schneider, a Design Management 
Europe (DME) elnöke. A díjra öt kategóriában 
lehet pályázni: mikrovállalkozások, multina-
cionális vállalatok, a szolgáltató és gyártó ága-
zatokban megjelenő cégek, valamint állami és 
nonprofit szervezetek. A díjátadó ünnepségére 
szeptember 23-án kerül sor Tallinban.

fontosságára a döntés-előkészítés során a ku-
tatóintézetekben és technológiatranszfer-iro-
dákban, valamint megtenni az első lépést egy 
elfogadott, szabványosított szellemivagyon-
értékelési módszertani eszköztár kidolgozása 
és bevezetése felé. A tanulmány kifejezetten 

Az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzet-
közi Szövetsége (ICSID) idén harmadszorra 
hirdette meg a szervezet tagegyetemein tanuló 
hallgatóknak a Design Világnapjához (június 
29.) kapcsolódó poszterpályázatot. Az inter-
netes szavazók a chilei Paula Beatríz Cabrera 
Osorio és Vania Farias közös alkotását ítélték 
a legjobbnak, amely a Design Világnap 2011 
hivatalos posztere lett.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
a Design Terminál Nonprofit Kft. és a Moholy-

az SZTNH szellemivagyon-értékelési kezde-
ményezésére koncentrál és bemutat egy pilot-
projekt keretében elkészült esettanulmányt. A 
kiadvány elérhető magyar és angol nyelven az 
SZTNH honlapján.

Nagy Művészeti Egyetem közös rendezésében 
első alkalommal került sor a Gombold újra! Di-
vat a magyar című öltözéktervezési pályázat 
megrendezésére. A háromfordulós pályázat fő-
díját Gyöngyösi Renáta kapta Metallic-Folklór 
című kollekciójáért, amelyet 2011. május 8-án, 
a Szépművészeti Múzeumban tartott Európa 
Nap programsorozat keretében megrendezett 
nagyszabású divatbemutatóval egybekötött 
díjátadáson vehetett át. 


