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Hírlevél 
a Szellemi  
Tulajdon  
Védelméről
 
A Magyar Szabadalmi  
Hivatal és a Magyar  
Szellemi Tulajdonvédelmi  
Tanács kiadványa

Az MSZH az elmúlt évben is magas színvonalon érvé-
nyesítette a nemzeti iparjogvédelmi hatósági tevékenység 
(szabadalom, használati és formatervezési mintaolta-
lom, növényfajta-oltalom, kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány engedélyezése, védjegyek és földrajzi árujelzők 
lajstromozása), valamint új hatósági szolgáltatásként 
az önkéntes műnyilvántartás mennyiségi és minősé-
gi követelményeit a nemzetközi és hazai előírásokkal 
összhangban.

A hivatal hatékony és kezdeményező módon töltötte 
be a szellemi tulajdon védelmével összefüggő joggya-
korlat-elemző és jogalkotási feladatkört. A jogszabály-
előkészítési feladatok döntően az Európai Unióban 
viselt tagsággal összefüggő kodifikációs és kapcsolódó
munkákra, valamint a kormányzati szervezetalakítás-
sal összefüggő, a hivatalt érintő jogszabály-módosítá-
sok előkészítésére irányultak.

A kormányzati szervezetalakítással összefüggő tör-
vénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény 1. 
§-ának (5) bekezdése – a Ksztv 1. §-ának (4) bekez-
dését kiegészítve – a Magyar Szabadalmi Hivatalt 
a kormányhivatalok közé sorolta. Az MSZH mint 
kormányhivatal jogállását az egyes iparjogvédelmi 
törvények módosításáról szóló törvény szabályozza, 
amelyet 2007. március 26-án fogadott el az Ország-
gyűlés.

A nemzeti úton benyújtott iparjogvédelmi ügyek kö-
zül csökkent a nemzetközi (PCT-) bejelentésekből 
a nemzeti szakaszba lépő nemzetközi szabadalmi 
bejelentések, valamint a nemzeti úton tett külföldi 
szabadalmi bejelentések száma. Emelkedett viszont 
a nemzeti úton tett védjegybejelentések száma, növe-
kedett a használatiminta-oltalmaké és a növényfajta-
oltalmaké, szinten maradt a nemzeti úton benyújtott 
formatervezésiminta-oltalmak száma.

Nemzeti úton – belföldről és közvetlenül a hiva-
talnál külföldről – összesen benyújtott iparjogvé-
delmi bejelentések száma oltalmi formák szerint 

(2004–2006)

2004 2005 2006

Szabadalom1 2657 1275 924

Formatervezési minta 371 262 260

Minták száma 1290 961 730

Használati minta 296 268 285

Védjegy 5119 4174 4237

Földrajzi árujelző 5 0 1

Növényfajta-oltalom 58 19 62
Kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány (SPC) 84 21 15

1 Hazai bejelentések, nemzeti úton benyújtott külföldi bejelentések, a 
korábbi PCT megjelölésekből eredő nemzeti eljárási kérelmek.
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A hazai bejelentők az előző évekhez hasonlóan vi-
szonylag alacsony mértékű iparjogvédelmi aktivitást 
mutattak, szoros összefüggésben a hazai innovációs 
és kutatás-fejlesztési tevékenység elégtelen intenzitá-
sával és a vállalkozók gyenge iparjogvédelmi oltalmi 
tudatosságával. Kedvező, hogy a hazai bejelentők sza-
badalmi bejelentésszámának 2002 óta tartó csökkenése 
megállt, valamint növekedett a hazai használatiminta-
oltalmi bejelentések száma is. Stagnált ugyanakkor a 
hazai védjegybejelentések mennyisége az előző évhez 
képest, és valamelyest csökkent a formatervezésiminta-
oltalmi bejelentések volumene. 

A hazai vállalkozások külföldi bejelentéseinek száma 
ugyan rendkívül alacsony, de néhány oltalmi forma 
esetében ígéretes növekedés volt regisztrálható. A 
magyar bejelentők a Belső Piaci Harmonizációs Hi-
vatalhoz összesen 206 közösségi védjegybejelentést 
nyújtottak be, ami több mint egynegyeddel múlta felül 
az előző évit. A nemzetközi (madridi) védjegybeje-
lentések száma is közel 25%-kal emelkedett, elérve a 
252-t. Növekedett a hazai bejelentők európai szaba-
dalmi bejelentéseinek a száma is. Csökkent viszont a 
nemzetközi (PCT-) szabadalmi bejelentések száma, 
valamint a hazai bejelentők által benyújtott közösségi 
formatervezési minták száma.

A nemzetközi együttműködés keretében Magyarorszá-
got célzó iparjogvédelmi ügyek száma az elmúlt évben 
– oltalmi formák és nemzetközi együttműködési rend-
szerek szerint – eltérően alakult. 

A nemzetközi szabadalmi (PCT-) együttműködés ke-
retén belül Magyarországot is megjelölő bejelentések 
becsült száma 145 300 volt; az előző évekhez hasonlóan 
jelentős növekedést mutatott. 2004 óta folyamatosan 
növekvő számban érkeztek Magyarországra a meg-
adott európai szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos 
ügyek. 

A közösségi védjegybejelentések hatálya a 2004. má-
jus 1-jei csatlakozás óta Magyarországra is kiterjed. 
Folyamatosan növekszik a hazánkra is hatályos közös-
ségi védjegybejelentések száma, amely meghaladta a 
77 ezret. A közösségi védjegyrendszer elszívó hatása 
következtében tovább csökkent ugyanakkor a nemzet-
közi (madridi) együttműködés keretében beérkezett 
külföldi védjegybejelentések száma. 

A nemzetközi (hágai) együttműködés keretében ma-
gyarországi hatállyal benyújtott formatervezésiminta-
oltalmi bejelentések száma 5,1%-kal növekedett. A be-
jelentésekben foglalt minták száma pedig több mint 
30%-kal múlta felül az előző évit. 

A Magyarországon is hatályos közösségi növényfajta-
oltalmi bejelentések száma 3,8%-kal volt magasabb 
az előző évinél.

Nemzetközi együttműködések keretében  
Magyarországot célzó iparjogvédelmi ügyek  

főbb adatai  
(2004–2006)

2004 2005 2006

Nemzetközi (PCT-) 
megjelölések1 121 264 136 488 145 3002

Európai szabadalom 
szövegfordításának 
benyújtása

18 169 973

Európai igénypontok 
fordításának benyújtása 4 15 14

Nemzetközi (madridi) 
védjegybejelentés 6 664 5 897 5 123

Közösségi 
védjegybejelentés 58 975 64 791 77 460

– ebből: WIPO-n 
keresztül a Közösséget 
megjelölő bejelentés

6 696 7 648

Nemzetközi (hágai) 
formatervezési 
mintaoltalmi bejelentés

301 353 371

 Minták száma 1 388 1 170 1 522

Közösségi formatervezési 
mintaoltalmi bejelentés 14 048 16 817 16 603

 Minták száma 53 892 63 657 64 530

Nemzetközi 
eredetmegjelölések 13 1 1

Közösségi növényfajta-
oltalmi bejelentések 2 656 2 633 2 736

1 A PCT megjelölés nem jelent hatályosítási kérelmet. A korábbi PCT 
megjelölésből eredő nemzeti eljárási kérelmeket a nemzeti úton benyújtott 
bejelentések között vesszük számba. Hazánkra vonatkozóan az ESZE 
tagjaként az ESZH számára jelent közvetlen munkaterhet.

2 A Nemzetközi Iroda előrejelzése.
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rendszer, és valamennyi oltalmi forma esetében az 
ügyféligények visszacsatolására alkalmas, rendszeres 
ügyfélelégedettség-mérés.

Az MSZH a nemzetközi tendenciákkal és a megújuló 
magyar közigazgatás kormányzati elvárásaival össz-
hangban tovább javította a hazai iparjogvédelmi és 
szerzői jogi kultúra tudatossági, tájékozódási és kép-
zettségi feltételeit iparjogvédelmi szolgáltatási, ügyfél-
szolgálati, informatikai és oktatási programjaival. A 
VIVACE-program keretében működtetett országos 
szellemitulajdon-védelmi információs hálózat hozzájá-
rult a hazai vállalkozói és kutatói szférában az iparjog-
védelmi tudatosság javításához. A hivatal 2006. július 
1-jével két, újonnan bevezetett emelt szintű iparjogvé-
delmi szolgáltatást kínál ügyfeleinek: az expressz sza-
badalmi kutatást és az egyszerűsített védjegyszűrést. 
2006. április 15-től új hatósági szolgáltatásként az ügy-
félszolgálaton önkéntes műnyilvántartásba vetethetők 
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya 
alá tartozó művek és teljesítmények.

A hivatali erőfeszítések eredményeként a szellemi-
tulajdon-védelmi oktatás egyre hangsúlyosabban van 
jelen a felsőoktatási intézményekben. Az elmúlt évben 

Az érvényes szabadalmak jogosultjainak országok szerinti megoszlása 
2006. december 31-én 
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A külföldi bejelentők Magyarországra irányuló iparjog-
védelmi aktivitásának a mutatói a magyar gazdaság és 
piac iránti nemzetközi érdeklődésről, a magyar gaz-
daság nemzetközi versenyképességéről adnak jelzést. 
Az európai szabadalmak magyarországi hatályosítási 
kérelmeinek az előző évhez képest közel hatszorosára 
növekvő száma azt mutatta, hogy a külföldi bejelentők 
az elmúlt években folyamatosan növekvő érdeklődést 
tanusítottak hazánk iránt, és az elkövetkező években 
további növekedés várható. Ezt vetíti előre, hogy az 
Európai Szabadalmi Hivatal által 2006-ban megadott 
európai szabadalmak közül 10 357 esetben jelölték 
meg Magyarországot, tehát a megjelölések száma az 
előző évihez képest 3,7-szeresére növekedett.

Az érvényben levő főbb nemzeti oltalmak száma 
2006-ban

Szabadalom 8 408
Használati minta 932
Formatervezési minta 2 204
Védjegy 50 516

A legtöbb érvényes szabadalommal rendelkező 
szakterület 2006-ban

Szakterület
Szabadalmi 

oltalmak 
száma (db)

Gyógyszeripar 3238

Gépelemek 786

Kémia  
(gyógyszeripar nélkül) 773

Fém termékek  
(gépek nélkül) 632

Műszerek 600

Villamos gépek  
(elektronika nélkül) 396

A hivatali iparjogvédelmi hatósági tevékenységet a 
bejelentők általános elégedettsége, az átfutási idő ja-
vulása, a felhasználó-barát környezet és infrastruktúra 
jellemezte. A minőségi szolgáltató hivatali működés 
szükséges lépéseként bevezetésre került 2007. janu-
ár 1-jén a szabadalmi területen a minőségirányítási 

Az érvényes szabadalmak jogosultjainak országok 
szerinti megoszlása 2006. december 31-én

A Magyarországon érvényes nemzeti  
védjegyoltalmak száma országok szerinti  

bontásban 2006. december 31-én
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A 2007. évi jogdíjközleményekről

A közös jogkezelő szervezetek 2007. évi jogdíjközle-
ményei – követve az előző évek hagyományait – némi 
késéssel és nem egy időben kerültek kihirdetésre és 
közzétételre a Magyar Közlönyben. Ennek oka dön-
tően az egyeztetési folyamat elhúzódása volt. A követ-
kezőkben a lapzártáig megjelent jogdíjközlemények 
néhány fontosabb újdonságát emeljük ki.

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
(Artisjus) idén csupán két jogdíjközleményt jelentetett 
meg (Magyar Közlöny 2007/19. sz.), mivel 2006-ban 
a tarifák többségét két évre állapították meg. A zene-
művek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on 
demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szer-
zői jogdíjak esetében újdonság, hogy a külföldön törté-
nő műlehívás esetén a jogdíjközlemény főszabállyá teszi 
a lehívás helyén fizetendő jogdíjmérték alkalmazását.
A „magánmásolási” díjszabás pedig olyan magáncé-
lú másolatkészítésre használt hordozókra is kiterjed, 
amelyeket a korábbi díjszabások egyértelműen nem 
nevesítettek: az üres hang- és képhordozónak minősülő 
egyéb nagy kapacitású optikai diszkekre és az audio- és 
audiovizuális tartalom rögzítésére szolgáló, szórakozta-
tóelektronikai eszközökbe integrált tárolóegységekre.

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) a 
hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal 
céljából történő többszörözésének és nyilvános helyen 
történő bemutatása céljából történő többszörözésének 

díjtételeit 2007-ben sem emelte, sőt, az átalánydíjas 
jogosítás jogdíja a 2006. évi 100 000 forintról 80 000 
forintra mérséklődött (Magyar Közlöny 2007/21. sz.). 
A zenegépekben történő felhasználás céljából készült 
többszörözés esetében a MAHASZ 2007-ben már nem 
ad kedvezményt annak a felhasználónak, aki adatszol-
gáltatási kötelezettségének elektronikus formában tesz 
eleget. A jogkezelő szervezet emellett a felhasználás 
feltételeit tovább egyszerűsítette, és a felhasználó szá-
mára lehetővé tette a jogosítás formái közötti szabad 
választást, attól függően, hogy számára melyik a ked-
vezőbb megoldás.

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Tár-
sasága Egyesület jogdíjközleménye (Magyar Közlöny 
2007/21. sz.) a 2006. évihez képest csak néhány kisebb, 
a gyakorlat által indokolt változtatást tartalmaz. Érdemi 
bővülést jelent a filmben megjelenített műalkotás díjtétel-
ének meghatározása 2007-től. A HUNGART a jogdíjak 
mértékét az infláció várható szintjét csekély mértékben
meghaladva, 5%-kal emelte a 2006. évihez képest.

A Magyar Reprográfiai Szövetség díjközleményében 
(Magyar Közlöny 2007/24. sz.) a fénymásoló berende-
zések díjtételeit a 2004-2005-ben megállapított díjakkal 
hirdette ki, ugyanakkor a nyomtató berendezések te-
kintetében kb. 25%-os emelést hajtott végre. Az ugyan-
csak három éve változatlan mértékű üzemeltetői díjak 
körében 5% körüli az emelés, egyedül a felsőoktatási 

947 óraszámban, 1481 hallgató részesült iparjogvédel-
mi oktatásban, ami a hallgatói létszám 9,1%-os növe-
kedését jelentette az előző évhez képest. 

A hivatal együttműködési megállapodást kötött a Ma-
gyar Tudományos Akadémiával, valamint az Országos 
Rendőr-főkapitánysággal. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírása-
inak megfelelőn módosított iparjogvédelmi törvények 
rendelkezéseinek megfelelően 2007 januárjától a hiva-

tal  elektronikus úton is fogad védjegybejelentéseket, 
2007. július 1-jétől pedig szabadalmi és mintaoltalmi 
bejelentéseket. Az elektronikus ügyintézés bevezetését 
az elmúlt év sokrétű jogszabály-előkészítő, informa-
tikai fejlesztő, ügyviteli előkészítő tevékenysége tette 
lehetővé. 

A portállá fejlesztett, gazdag szakmai ismereteket tar-
talmazó honlapot (www.mszh.hu) 257 ezer egyedileg 
azonosítható látogató 370 ezer alkalommal látogatta 
meg.

Dr. Penyigey Krisztina
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Nemzetközi tréning az innovációtámogatás témakörében

2007. február 26. és március 2. között került megren-
dezésre a Magyar Szabadalmi Hivatal és az Európai 
Szabadalmi Hivatal (ESZH) közös szervezésében a 
szellemitulajdon-jogok érvényesítési lehetőségeit és 
az abból adódó kihívásokat feldolgozó tanfolyam.

Az ESZH és a nemzeti szabadalmi hivatalok számá-
ra kidolgozott innovációtámogatási képzési program 
összesen nyolc, egyenként egy-egy hetes modulból áll, 
amely minden alkalommal más és más témát dolgoz 
fel, és különböző nemzeti hivatalok rendezésében va-
lósul meg. A koppenhágai és a prágai modul után, a 
szellemitulajdon-jogok érvényesítését biztosító stra-
tégiákat, a bírósági joggyakorlatot és az alternatív vi-
takezelési módszereket felölelő modulnak a Magyar 
Szabadalmi Hivatal adott otthont. 

Neves nemzetközi ügyvédek, ügyvivők, valamint a 
nemzeti hivatalok kiemelkedő gyakorlattal rendelkező 
képviselői osztották meg tudásukat, tapasztalataikat a 
21 országból érkezett, közel 30 hallgatóval. A műhely-
gyakorlatokkal tagolt előadások felölelték a nemzetközi 
jogalkalmazás legfontosabb és legérdekesebb területeit, 

többek között az előzetes intézkedések lehetőségét a 
különböző országokban, a bitorlás bizonyítottságának 
bírósági gyakorlatát, a feltalálói lépés/nyilvánvalóság 
esetének megállapítását szolgáló vizsgálati módszer-
tant, az igénypont értelmezésének kérdéskörét, illet-
ve az ezzel kapcsolatos eltérő bírósági gyakorlatokat, 
az igénypont, a leírás nyelvének kérdéseit, a fordítás 
problémáit, a fennálló rendszerek összeférhetetlensé-
geit/ütközéseit, a szabadalmak oltalmi körének megha-
tározásával kapcsolatos gondolatokat, az ekvivalencia 
megállapításának kérdéskörét stb.

A meghívott magyar előadók is hozzájárultak a kép-
zés teljes oltalmi körre kiterjedő vizsgálatához, így a 
szerzői jogi bírósági jogalkalmazás kérdéseiben dr. 
Faludi Gábor ügyvéd, egyetemi docens, a védjegy- 
és formatervezésiminta-oltalommal kapcsolatosan 
dr. Szamosi Katalin ügyvéd, az S.B.G.&K. ügyvédi 
iroda vezetője segítették a hallgatóságot az eligazo-
dásban.

A következő tréningre Stockholmban kerül sor az ipar-
jogvédelmi információ hasznosítása témájában. 

intézményekben elhelyezett másoló-berendezéseknél 
nőtt 10%-kal a jogdíj, a 2005-ben elvégeztetett kutatási 
adatokra figyelemmel.

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (MSZSZ-EJI) és a 
FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő 

Egyesülete jogdíjközleményei – a műsorszolgáltatók-
kal folytatott egyeztetések elhúzódása miatt – várha-
tóan csak 2007. március végén jelennek meg. 

Dr. Kiss Zoltán
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Magyar Formatervezési  Díj pályázat

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar 
Formatervezési Tanács közreműködésével nyilvános 
pályázatot hirdetett a Magyar Formatervezési Díj 
elnyerésére. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú 
formatervezői teljesítmény elismerése.

A pályázatok termék, vizuális kommunikáció, terv, 
diákmunka kategóriákban nyújthatók be. A pályázat 
beadási határideje: 2007. május 7. 

A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar 
Formatervezési Díjról szóló  17/2005.(III.26.) GKM 
rendelet, valamint a díj adományozási rendjének sza-
bályzata a www.gkm.hu és a www.mft.org.hu honlapon 
található meg. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon és e-mail címen: 

Majcher Barbara 474 5587, 
barbara.majcher@hpo.hu

Új fejlemények a rádió- és televízió-szervezetek szomszédos 
jogi védelmét érintő WIPO szerződéstervezet terén

A WIPO 33. Közgyűlésén 2006. október legelején 
hosszas tárgyalások, és kompromisszumos megoldá-
sok eredményeként döntést hozott arról, hogy 2007. 
november 19. és december 7. között Genfben diplo-
máciai konferenciát hívnak össze a hagyományos mű-
sorsugárzó szervezetek védelme témájában.

 A közgyűlés döntése arra is kiterjedt, hogy a Szerzői 
és Szomszédos Jogi Állandó Bizottság  két rendkívüli 
ülésére 2007 januárjában és 2007 júniusában sor kerül 
a még nyitva maradt kérdések tisztázása érdekében. E 
két ülés feladata, hogy megállapítsa és véglegesítse a jel-
alapú megközelítésben a védelem tárgyát és terjedelmét 
azzal, hogy a diplomáciai konferencia számára felül-
vizsgált alapjavaslatként szolgál, módosítva az SCCR/ 
15/2 dokumentum idevonatkozó részeit (avagy a teljes 
a dokumentumot). Ha ez a megállapodás létrejön, a 
diplomáciai konferenciát összehívják, ellenkező eset-
ben a további viták az SCCR/15/2 alapján zajlanak.

Az említett közgyűlési határozat  végrehajtása 2007 
első hónapjaiban intenzív munkát eredményezett. A 
Szerzői és Szomszédos Jogi Állandó Bizottság első 
rendkívüli ülése 2007. január közepén került meg-
rendezésre, amely még mindig nyitva hagyott számos 
lényeges kérdést, mint a műsorsugárzás rögzítését kö-

vető jogok, a műsorsugárzó szervezetek számára biz-
tosítandó kizárólagos jogok, a műszaki intézkedések 
alkalmazása (pl. kódolás) a műsorsugárzó szervezetek 
által, valamint az interneten továbbított jel természete. 
Az ülésen az állandó bizottság elnöke több ún. „non-
paper”-t adott ki az e kérdések vitaanyagaként. Az ülés 
végén az állandó bizottság felkérte az elnököt újabb 
nem hivatalos munkaanyag elkészítésére, különös te-
kintettel a feladatokra, a védelem különös terjedelmé-
re, és a védelem tárgyára, amelyhez elektronikus úton 
a tagállamok, az EK és 27 tagállama, illetve a regionális 
csoportok elektronikus úton észrevételeket tehetnek. 
Az új munkaanyag elkészítésének határideje 2007. 
május 1. napja; a Szerzői és Szomszédos Jogi Állandó 
Bizottság második rendkívüli ülésének megrendezé-
sére 2007. június 18. és 22. között kerül sor.

A soron következő munkaanyag érdemi megtárgyalása 
az új jelalapú megközelítésben szükségessé teszi a kö-
zösségi álláspont újrapozícionálását, ezért a bizottság 
2007 februárjában a jogosultak és az érintett körök 
számára nyilvános konzultációt tartott, illetve az év 
első felében megrendezésre kerülő szakértői munka-
csoporti üléseken pedig az egyik fő napirendi pontként 
szerepel a téma. 

Dr. Munkácsi Péter



 2007. március  7

Jedlik Ányos-díj

A Jedlik Ányos-díjat a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke adományozza évente egyszeri alkalommal, és a 
kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi 
munkásság elismerését szolgálja. A 2007. évi Jedlik Ányos-díj ünnepélyes átadására a hagyományoknak meg-
felelően 2007. március 13-án az MSZH konferenciatermében került sor. 

DR. FAIGL FERENC, vegyészmérnök, a kémi-
ai tudomány doktora, a BME Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kar Szerves Kémiai Technológia Tan-
székének egyetemi tanára 

HAVASI JÁNOS, okleveles villamosmérnök, a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal Védjegy és Mintaoltalmi 
Főosztályának helyettes vezetője 

DR. HIDVÉGI MÁTÉ, biológus-mérnök, a kémia 
habilitált doktora, a kémiai tudomány kandidátusa, 
a Biromedicina – Első Magyar Rákkutatási Rész-
vénytársaság elnöke, c. egyetemi tanár 

SIPOS JÓZSEF, okleveles gépészmérnök, magyar 
és európai szabadalmi ügyvivő 

DR. VEDRES ANDRÁS, okleveles vegyész, a Magyar Felta-
lálók Egyesületének főtitkára, a Feltalálók Egyesületei Nem-
zetközi Szövetségének (IFIA) elnöke

Jedlik Ányos-díjat kapott: 
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