Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa
11. évfolyam 3. szám 

2014. III. negyedév

Tartalomjegyzék
GLOBAL INNOVATION INDEX 2014
1
GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT
2014–2015
1
BENOIT BATISTELLI AZ EPO ÉLÉN
2
SZEMÉLYI DÖNTÉSEK AZ OHIMNÁL
2
EB INTÉZKEDÉSEK A SZELLEMITULAJDONJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE
ÉRDEKÉBEN
2
AZ EB IRÁNYELVJAVASLATA A NEM NYILVÁNOS
KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITKOK VÉDELMÉRŐL 3
	MEGJELENT AZ ÁRVA MŰ FELHASZNÁLÁSÁRÓL
SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET
3
	MEGÚJULT EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ IPOS
ÉS AZ SZTNH KÖZÖTT
3
A CAPP LÁTOGATÁSA AZ SZTNH-BAN
4
ÁTADTÁK AZ UJVÁRI JÁNOS
DIPLOMADÍJ-PÁLYÁZAT DÍJAIT
4
ÓRAVÁZLATOK AZ SZTNH HONLAPJÁN
5
RÓTH, THÉK ÉS JUNGFER KIÁLLÍTÁS
AZ SZTNH-BAN
5
PANGEA AKCIÓ MAGYARORSZÁGON
5
NO KAMU! SÁTOR A FESZTIVÁLOKON
6
A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS HÍREI 6
66 MAGYAR TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS
ÉRDEMELTE KI A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAT 7
A HIPAVILON ELINDÍTOTTA
ÚJ SZOLGÁLTATÁSÁT,
A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐT
8

GLOBAL INNOVATION INDEX 2014
2014. július 18-án a WIPO, a Cornell
University és az INSEAD közös kiadásában
megjelent az idén hetedik alkalommal publikált Global Innovation Index 2014.
A jelentés 143 országot rangsorol a 81 mutatóval felmért innovációs kapacitásuk alapján.
Az összetett eredmények alapján továbbra is
Svájc, az Egyesült Királyság és Svédország a világ
leginnovatívabb gazdaságai, míg a Szubszaharai
Afrika országai számottevő fejlődést mutattak a
tavalyi felmérés eredményeihez képest. Az első
tíz sorrendjében jelentős változások történtek:
a listavezető Svájcon kívül mindegyik gazdaság legalább egy pozíciót váltani kényszerült.
A legnagyobb előrelépést Luxemburg érte el,
amely tavaly a 12., idén a 9. helyen áll. Ezzel
ellentétben Hong Kong a 7. pozícióból a 10.
helyre csúszott vissza.
Magyarország összesített helyezése négy
hellyel romlott az előző évihez képest, és a 35.
helyen szerepel. A jövedelmi szintek szerinti
összehasonlítás azonban külön megemlíti
hazánkat, amely teljesítményét tekintve a 40
felső-közép jövedelmű gazdaság közül az idei
összevetésben Kína és Malajzia után a harmadik helyen szerepel. További pozitívum, hogy
hazánk azon kevés gazdaságok egyike, amelyekben a válság alatt egyrészt nem csökkentek a
bruttó hazai (GERD), illetve az üzleti forrásból szármató kutatás-fejlesztési célú kiadások

(BERD), másrészt 2010-2012 között ezek a
mutatók folyamatosan emelkedő tendenciát
mutattak.
Az előző évekhez hasonlóan a magyar innováció kiemelkedik annak hatékonyságában
(azaz a befektetett erőforrásokhoz képest kedvező számú újdonság lát napvilágot). A hazai
innovációs szektor további erőssége az új ismeretek átvétele, a meglévő tudás alkalmazása és
gazdasági hasznosítása, illetve a kreatív termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kibocsátás és kivitel. A legerősebb – azaz a világon a
negyedik – magyar helyezés a magas minőségű
(high- és medium-high-tech) termékek gyártási
mennyiségéhez köthető.
Az iparjogvédelmi indikátorok közül Magyarország a hazai eredetű szabadalmi bejelentések GDP-hez viszonyított arányához tartozó
helyezésben javítani volt képes (az idei helyezése a 33.), míg a hazai eredetű védjegybejelentésekben (51.), a hatályos nemzetközi védjegyekben (25.), a PCT-bejelentésekben (34.)
és a használatiminta-oltalmi bejelentésekben
(29.) egyaránt kissé romlott a pozíciója a tavalyi
eredményekhez képest.
A kiadvány megjelenéséről szóló angol
nyelvű sajtóközlemény és a teljes elemzés
elérhető az alábbi linken: http://www.
wipo.int/pressroom/en/articles/2014/
article_0010.html.

GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2014–2015
2014. szeptember 3-án a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) kiadásában megjelent az idén hetedik alkalommal
publikált globális versenyképességi jelentés, a
Global Competitiveness Report, amely továbbra is a világ legjelentősebb ilyen összevetése.
A tanulmánykötet 144 ország versenyképességi teljesítményét vette számításba, 12 pillér
összesen 119 indikátorának segítségével térképezve fel a termelékenységüket és fejlődésüket
leginkább ösztönző tényezőket. Az összetett
eredmények alapján Svájc vezetésével az európai gazdaságok uralják a 10 legversenyképesebb ország listáját. (A legjobban teljesítők

között szerepel még Finnország, Németország,
Hollandia, Nagy-Britannia és Svédország). A
második helyen álló Szingapúr egyike a három
élvonalbeli ázsiai államnak (előkelő helyen áll
még Japán és Hongkong). A legsikeresebb gazdaságok közös jellemzője, hogy kiemelten erős
innovációs aktivitással és intézményi rendszerrel bírnak.
Magyarország az összetett rangsorban az
előző évi felméréshez képest 3 helyet javított,
így jelenleg a 60. helyen áll. Az innovációs
összevetésben az ennél jobb pozícióban, az
50. helyen található. Az innovációs és szellemitulajdon-védelmi mutatók közül hazánk a

legjobban a külföldi működőtőke-beáramlás
és technológiatranszfer mennyiségében (19.), a
tudományos kutatóhelyek minőségében (23.),
illetve a népességszámhoz viszonyított PCT
bejelentések számában teljesít (29.). A tavalyi
eredményhez képest hazánk pozíciója javult
az üzleti szféra K+F kiadásaiban, az egyetemivállalkozási K+F együttműködések mennyiségében, illetve a rendelkezésre álló kutatók és
mérnökök számában.
A teljes elemzés elérhető angol nyelven a Világgazdasági Fórum honlapján: http://www3.
weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetiti
venessReport_2014-15.pdf.

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

BENOIT BATISTELLI AZ EPO ÉLÉN
Az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa 2014. június 26-án, Hágában tartott
140. ülésén nagy többséggel döntött az Európai Szabadalmi Egyezmény 11. cikkének
(1) és 35. cikkének (2) bekezdése alapján a
2010. július 1-jével hivatalba lépett Benoît

Battistelli, az Európai Szabadalmi Hivatal
elnöke mandátumának − 2015. június 30ától számított – három évvel történő meghosszabbításáról.
Az igazgatótanács egyetértett a megújított
kooperációs, minőségpolitikai, informatikai,

épületfejlesztési elvekkel, amelyek érvényre
jutásában az SZTNH is érdekelt és amelyhez
az igazgatótanács elnökhelyetteseként Bendzsel
Miklós, az SZTNH elnöke folyamatos támogatást kíván nyújtani.

SZEMÉLYI DÖNTÉSEK AZ OHIMNÁL
Az Európai Unió Tanácsa – a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for Harmonization
in the Internal Market, OHIM) igazgatótanácsa által előterjesztett, előválogatott jelöltek
listája alapján – 2014. június 24-én úgy határozott, hogy öt évre megújítja az OHIM
jelenlegi elnökének, António-Serge De Pinho
Campinosnak a megbízatását. A Tanács az
1968. október 24-én Poitiers-ben (Franciaország) született Antónió Campinost első ízben
2010. május 25-én nevezte ki az OHIM elnö-

kének, mostani döntésével az elnök hivatali
idejét 2015. október 1-jétől 2020. szeptember
30-ig hosszabbította meg.
Az Európai Unió Tanácsa – a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal igazgatótanácsa által
előterjesztett, előválogatott jelöltek listája
alapján – 2014. június 24-én úgy határozott,
hogy az OHIM egyik fellebbezési tanácsa elnökének öt éves időtartamra az 1964. március
1-jén Londonban (Egyesült Királyság) született Gordon David Thomas Humphreyst ne-

vezi ki, akinek a megbízatása 2014. szeptember
1-jén kezdődött.
Az Európai Unió Tanácsának 2014. június
24-én hozott, fent említett határozata az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. július 22-i
(2014/C 236/03) számában került közzétételre. A tanácsi határozat szövege magyar nyelven
a következő linken érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_23
6_R_0003&from=EN.

EB INTÉZKEDÉSEK A SZELLEMITULAJDON-JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
Az Európai Bizottság július 1-jén két közleményt adott ki a szellemitulajdon-jogok hatékonyabb érvényesítése érdekében. Az egyik
közlemény egy olyan Cselekvési Tervet vázol
fel, amely a szellemitulajdon-jogok Európai
Unión belüli megsértésének kezelésére nézve javasol intézkedéseket. Ezt egészíti ki az
a Stratégia, amely a szellemitulajdon-jogok
harmadik országokban történő érvényesítésére nézve határoz meg célkitűzéseket.
A Cselekvési Terv 10 intézkedést irányoz
elő a kereskedelmi mértékben elkövetett szellemitulajdon-jogi jogsértésekkel szemben. Célja, hogy új típusú jogérvényesítési eszközökre
helyezze a hangsúlyt – ilyen például „a pénz
útjának követésére” vonatkozó elv, amelynek
lényege azoknak a bevételi forrásoknak a
felszámolása, amelyek az üzletszerű jogsértőket motiválják. A javasolt intézkedéseknek
ugyanakkor arányosnak kell lenniük, továbbá
visszaélésszerű, versenyellenes alkalmazásuk
lehetőségét is ki kell zárni az új, innovatív
termékek és üzleti modellek megjelenése,
valamint az alapvető szabadságjogok biztosítása érdekében. Ezért a kereskedelmi mértékű szellemitulajdon-jogi jogsértésektől való
visszatartás érdekében a Bizottságnak átfogó,
kiegyensúlyozott és rugalmas rendszert kell alkalmaznia, amely képes gyors válaszokat adni
mindazokra a kihívásokra, amelyekkel az euró-

pai tudásalapú gazdaságnak szembe kell néznie
a 21. században.
A Cselekvési Tervben meghatározott intézkedések egy részét a Bizottságnak a Szellemi
Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontjával (Megfigyelőközpont) együttműködésben kell végrehajtania.
A Bizottság – többek között egy kétévente
elkészített jelentés segítségével – nyomon követi a Cselekvési Terv végrehajtását, és felkérte
az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a tagállamokat, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, valamint a Megfigyelőközpontot és
az érdekelt feleket a további munkában való
tevékeny részvételre.
A Stratégia a szellemitulajdon-jogi jogérvényesítés helyzetét vizsgálja harmadik országokban, valamint bemutatja azokat a módszereket,
melyekkel a Bizottság elősegítheti ezekben az országokban a szellemitulajdon-jogok védelmét és
visszaszoríthatja a jogsértő áruk kereskedelmét.
Az eredeti, 2004-ben elfogadott Stratégia
(Strategy for the enforcement of intellectual
property rights in third countries, 2005/
C29/03, OJ C129, 26.5.2005.) felülvizsgálatát a technológiai változások, valamint a
szellemitulajdon-jogok sérelmére elkövetett
jogsértések természetének és mértékének változása tették szükségessé.
Az új bizottsági közlemény ezért először ös�2

szefoglalja a 2004-ben alkalmazott megközelítés
újraértékelését szükségessé tevő körülményeket
(internet, gyors gazdasági fejlődésű országok,
ICT-szektor, a szellemi tulajdonról alkotott kép
a közvélekedésben, gyógyszer-hozzáférés, környezeti változások), majd egy felülvizsgált stratégiát
fogalmaz meg a szellemitulajdon-jogok harmadik
országokban történő érvényesítése érdekében.
A Bizottság célja a meglévő, jogérvényesítést elősegítő kereskedelempolitikai eszközök
új megközelítésben történő alkalmazásának
bemutatása, amely az egyes partnerek fejlettségi szintje szerint is differenciált. Ezek közé
az eszközök közé tartozik – a világosabb
kommunikáción és a megalapozottabb adatgyűjtésen túl – a harmonizált uniós szabályok
referenciapontként való kezelése (és további
uniós jogalkotási kezdeményezések), az egyes
országokkal kapcsolatban érvényesíteni kívánt
speciális szempontok bilaterális kereskedelmi
megállapodásokba foglalása, normaalkotás nélküli párbeszéd más fontos kereskedelmi partnerekkel (vitarendezési eljárások és konzultációs
kezdeményezések, IP Dialogue), az IP attasék
és az IPR helpdesk hálózat bővítése a kkv-k számára, illetve technikai támogatás nyújtása.
A két bizottsági közleményről további információk az alábbi linken érhetők el:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP14-760_en.htm?locale=en.
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AZ EB IRÁNYELvJAVASLATA A NEM NYILVÁNOS KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITKOK VÉDELMÉRŐL
Az Európai Bizottság (Bizottság) 2013. november 28. napján adta ki a nem nyilvános
know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről
szóló irányelvjavaslatot, amelynek célja az
üzleti titkokkal való visszaélésekkel szembeni
hatékonyabb jogi védelem biztosítása a belső
piac egészén. A javaslat célként tűzte ki továbbá az irányelvi szabályozáson keresztül annak
biztosítását, hogy az európai vállalkozások és
kutatóintézetek nem nyilvános know-how-i
és üzleti információi (üzleti titkai) megfelelő
védelemben részesüljenek, továbbá javuljanak az innováció feltételei és a tudástranszfer
keretei a belső piacon.
Az irányelvjavaslat megalkotását megelőző
előkészítő munka keretében az üzleti titkok
védelmét az Unióban két tanulmány értékelte
2012 januárjában és 2013 májusában. Az első
tanulmány az egyes uniós tagállamokban az
üzleti titokkal való visszaélésekkel szembeni
védelmet biztosító jogi eszközöket elemezte
átfogóan, míg a második tanulmány az üzleti
titok és azokkal való visszaélésekkel szembeni
védelem közgazdasági szempontjait vizsgálta,
illetve tovább elemezte az üzleti titkok részére
az Unió különböző országaiban biztosított jogi
védelmet. A Bizottság által folytatott nyilvános konzultáció keretében 386 válasz érkezett,
melyek többsége az üzleti titkokra vonatkozó

jelenlegi szabályozást gyengének találta, úgy
vélték, hogy a differenciált nemzeti szabályozás számos negatív hatással jár, különösen a
határokon átnyúló innovációs tevékenységek
ösztönzése vonatkozásában.
Az irányelvjavaslat hatálya az üzleti titok
jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával
és felfedésével szembeni védelemre terjed ki. A
bizottsági javaslat többek között meghatározza
az üzleti titok, az üzleti titok jogosultja, valamint a jogsértő áru fogalmát. Rögzíti azokat a
körülményeket, melyek értelmében az üzleti
titok megszerzése, használata és rendelkezésre
bocsátása jogszerűtlennek minősül, majd azokat az eseteket, amikor az érintett információ megszerzése jogszerűnek minősül. Ennek
megfelelően a javaslat többek között kimondja,
hogy a független fejlesztés, valamint mérnöki visszafejtés az információ megszerzésének
jogszerű módjai, így nem tekinthetők az üzleti
titok megsértésének. Ezt követően a javaslat
azokat az intézkedéseket, eljárásokat és követelhető igényeket veszi számba, melyek a jogosult rendelkezésére állnak az üzleti titokkal való
jogosulatlan visszaélés esetén. Rögzíti a polgári
jogi jogérvényesítés alapelveit, majd az elévülési
időre vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket.
Szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy
a tagállamok a bírósági jogérvényesítési eljárás
során hogyan kötelesek a benyújtott iratok,
dokumentumok és tárgyalási jegyzőkönyvek

hozzáféréséhez való korlátozással az üzleti
titkok bizalmas jellegét megőrizni. Emellett
a javaslat meghatározza az ideiglenes és óvintézkedéseket, amelyek között szerepel az üzleti
titkot sértő cselekmény abbahagyására kötelezés, illetve ilyen cselekménytől való eltiltás,
valamint a jogsértő áru lefoglalása is.
Az egyeztetések eredményeként 2014. május 7-én megszületett az elnökségi általános
megközelítés, amelyet az Állandó Képviselők
Bizottsága 2014. május 14-i ülésén támogatott.
Az általános megközelítés a Bizottság irányelvjavaslatához képest tartalmaz egy minimumharmonizációra vonatkozó rendelkezést, mely
a tagállamok számára a szigorúbb intézkedések
alkalmazásának a lehetőségét teremti meg bizonyos irányelvi rendelkezések vonatkozásában (1.
cikk). Egyszerűsítette az üzleti titkok jogosulatlan megszerzésére, használatára és terjesztésére
vonatkozó magatartásokat takaró eseteket (3.
cikk), továbbá pontosította az üzleti titok jogszerű megszerzésére vonatkozó 4. cikket. Mindezeken túl megemlítendő még az elévülési időre
vonatkozó szabály módosítása, mely az elévülési
időt legfeljebb 6 évre terjesztette ki.
Az általános megközelítést a Versenyképességi Tanács általi elfogadását követően az Európai Parlament előtt vitatják meg. Az irányelv
hatálybalépését követően a tagállamoknak két
év áll majd rendelkezésükre az irányelv rendelkezéseinek átültetésére.

MEGJELENT AZ ÁRVA MŰ FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET
A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában
(04. 30.) megjelent a Kormány 138/2014.
(IV. 30.) rendelete az árva mű felhasználásának részletes szabályairól (8815. o.).
A kormányrendelet az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/
EU (2012. október 25.) európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a magyar jogba való átültetését tette teljessé. Az irányelv alapvető szabályait a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvénynek
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvénnyel
megvalósított módosítása szolgálta.
Az irányelv és az átültetésére irányuló ha-

zai szabályozás fő célja az európai kulturális
örökség digitalizálásának és hozzáférhetővé
tételének előmozdítása oly módon, hogy lehetővé teszi bizonyos feltételek mellett az olyan
művek felhasználását, melyek szerzői ismeretlenek vagy ismeretlen helyen tartózkodnak
(árva művek). Az új rendelkezések gyakorlati
és pénzügyi könnyebbséget jelentenek az ilyen
műveket felhasználni kívánó hazai ún. kedvezményezett intézményeknek (könyvtárak, archívumok, oktatási intézmények stb.). Immár
lehetővé válik számukra, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától kérelmezett hatósági
engedély és az ezzel összefüggésben felmerülő

igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül
végezzék a gyűjteményük részét képező, szerzői
jogi védelem alatt álló, de árvának minősülő
művek digitalizálását és a nyilvánosság számára
történő online hozzáférhetővé tételét.
Az új kormányrendeletben foglalt szabályozás kiegészíti a 2009 óta hatályos 100/2009. (V.
8.) Korm. rendelet tartalmát, mellyel hazánk
az uniós tagállamok közül elsőként határozta
meg az árva mű felhasználásának engedélyezési
modelljét. Az árva művekre vonatkozó új 2014.
(IV. 30.) Korm. rendelet szabályai az Szjt. szabályozásával egyidejűleg, 2014. október 29-én
lépnek hatályba.

MEGÚJULT EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ IPOS ÉS AZ SZTNH KÖZÖTT
2014. augusztus 27-én került sor a szingapúri
és a magyar szellemitulajdon-védelmi hatóságok közötti – a szabadalomengedélyezési eljárás tekintetében folytatott – együttműködés
alapjául szolgáló szerződés újabb 5 évre szóló
meghosszabbításának aláírására.

A szingapúri Szellemitulajdon-védelmi
Hivatal (IPOS) részéről Tan Yih San vezérigazgató, míg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) képviseletében dr.
Bendzsel Miklós elnök írta alá a szerződést.
A szerződés aláírását követően Tan Yih San
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elismerően méltatta a magyar hivatal teljesítményét és minőségi munkáját, valamint
említést tett a magyar feltalálók világszinten
elismert kreativitásáról. Az SZTNH elnöke kiemelte Szingapúr dinamikus fejlődését,
egyben a támogatásáról biztosította a szin-

Fotó: IPOS

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Az IPOS-SZTNH megállapodás

gapúri törekvéseket a Szabadalmi Együttműködési Szerződés szerinti nemzetközi
kutatóhatósági szerepvállalásával kapcsolatban.
Az SZTNH hivatalközi nemzetközi együttműködés keretében 2006 óta vesz részt az
IPOS-hoz benyújtott szabadalmi bejelentések
érdemi vizsgálatában. A részvétel 2009-ben
alakult át közvetlen együttműködéssé, amikor
dr. Bendzsel Miklós, a magyar hivatal elnöke 5

évre szóló együttműködési szerződést írt alá a
szingapúri hivatalban.
Ennek eredményeként 2009 óta folyamatosan, a múlt évben például közel 1500 különféle, új szabadalmi bejelentés formájában
oltalmat igénylő találmány kapcsán vette
igénybe a szingapúri fél szabadalomengedélyezési eljárásában a magyar hivatal közreműködését. A számadatok azt mutatják,
hogy az SZTNH-ra hárul minden évben a
szingapúri bejelentések vizsgálatának mintegy
15-20 százaléka. Ezáltal más, vezető nyugateurópai hivatalok mellett aktívan veszünk
részt a dinamikusan fejlődő városállam területére érvényes oltalmak engedélyezésében.
Az angol nyelven folyó eljárásokban napjaink
műszaki-tudományos világának, ezen belül kiemelten a biotechnológia, az elektronika és az
információs technológiák élvonalába tartozó
megoldások vizsgálata során az SZTNH hos�szú távon bizonyította, hogy a legmagasabb
nemzetközi elvárásoknak is képes megfelelni

a hivatalban rendelkezésre álló szabadalmi
elbírálók szakértelme.
Az SZTNH elnökének látogatása egybeesett a 2014. augusztus 26-27-én tartott, az
IP Week@SG 2014 regionális iparjogvédelmi
konferenciával, amely eseményen így a magyar
delegáció is részt vett. A közel 1200 fős konferencia az ázsiai régió egyik legfontosabb rendezvénye, ahol a szellemi tulajdon védelemével foglalkozó regionális és globális szereplők osztják
meg egymással tapasztalataikat a folyamatosan
változó piaci környezetben. A konferencia keretében került megrendezésre a többoldalú PPH
szabadalom-engedélyezési gyorsítási lehetőségben részt vevő országok munkatalálkozója is. A
magyar hivatal a globális PPH rendszerében is
részt vesz, így a találkozón is képviseltette magát. A globális PPH keretében Magyarországon
engedélyezett szabadalmat alapul véve gyorsított eljárásban szerezhető oltalom az USA,
Japán, Dél-Korea, Kanada, Ausztrália és több
európai ország területére.

A CAPP LÁTOGATÁSA AZ SZTNH-BAN
A Kínából érkezett Chinese Academy of
Press and Publication (CAPP) delegációja
június 18-án látogatást tett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. A kínai állam által
finanszírozott szervezet kormányzati megbízásra adatgyűjtési és kutatói tevékenységet
végez, statisztikákat és tanulmányokat készít
szerzői jogi témákban.
A látogatás során az SZTNH képviselői
ismertették a hivatalt és működését, majd a
magyar nyomtatott és digitális könyvkiadással és piackutatással kapcsolatban válaszoltak
a delegáció tagjai által feltett kérdésekre.
Elsőként a Szerzői Jogi Főosztály részéről
Lábody Péter mutatta be az SZTNH működését, kitérve a hivatal elhelyezkedésére a magyar

közigazgatás rendszerében, jogi státuszára, kompetenciáira, felépítésére, majd ezt követően rövid
tájékoztatót adott a főosztály tevékenységi területeiről és bemutatta a főosztályhoz kapcsolódó
Szerzői Jogi Szakértői Testület tevékenységét is.
A szerzői jog nemzetgazdaságban elfoglalt
helyéről Zugh Kinga, a Szerzői Jogi Főosztály
munkatársa tájékoztatta a delegáció tagjait.
Előadásában nagy hangsúlyt kapott a változó
hozzáadott érték, kibocsátás, foglalkoztatottság és a munkajövedelem hatására bekövetkező
trendek megváltozása. A kínai fél elmondta,
hogy a CAPP maga is végez 2007 óta hasonló
felméréseket, sőt a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez (WIPO) is nyújtottak már be
ebben a témában jelentést.

A delegáció a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) tevékenységéről is tájékoztatást
kapott. A testület titkára, Németh Mónika a
HENT közigazgatási struktúrában elfoglalt
helyéről, összetételéről, működéséről és tevékenységéről beszélt. Bemutatta a HENT 2015ig hatályos Akciótervét és a benne foglalt célkitűzéseket, majd kitért a testület által létrehozott
munkacsoportok tevékenységére is. Ismertette a
HENT jogérvényesítés területén végzett munkáját és röviden bemutatta a Testület tudatosságnövelésben betöltött szerepét (weboldalát,
hírlevelét, facebook oldalát és blogját).
A találkozó végén a két fél biztosította egymást a további kapcsolattartásról, kialakítva a
folyamatos együttműködés feltételeit.

ÁTADTÁK AZ UJVÁRI JÁNOS DIPLOMADÍJ-PÁLYÁZAT DÍJAIT
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célkitűzése, hogy felkeltse a felsőoktatásban tanuló
hallgatók érdeklődését a szellemitulajdonvédelem jelentősége iránt. A pályázat saját
diplomatémájuk szellemitulajdon-védelmi
oldalról való vizsgálatával vezeti rá a hallgatókat a gyakorlati kapcsolódásokra szakterületük és a szellemitulajdon-védelem között. Ezt
a gyakorlatban megszerzett ismeretet aztán a
hallgatók sikerrel tudják saját szakmai karrierjük során hasznosítani és elhelyezkedésük
után magukkal viszik ipari és gazdasági munkáltatóikhoz is.

A most lezárult 2013/2014-es pályázati
ciklusban 39 hallgató pályázott az ország 12
egyeteméről és főiskolájáról. A legtöbb pályázat
ebben az évben szabadalom és használatimintaoltalom kategóriában érkezett be. A kategórián
belül számos pályázat a szabadalom gazdasági
szerepével foglalkozott, így ezek értékelésére
külön kategóriát alakított ki a hivatal. Több
pályázat olyan magas szakmai szinten, illetve
olyan új szögből tárgyalja a szellemitulajdonvédelmi vonatkozásokat, hogy várhatóan az
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében is
olvasható lesz.
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A 2014. szeptember 11-én megtartott ünnepélyes díjátadón 13 hallgató kapott pénzjutalommal járó díjazást. Szabadalom/használatiminta-oltalom kategóriában: Gorka Ágnes, Müller
Kinga, Szipka Károly és Repiszky Eszter. A szabadalom gazdasági szerepe kategóriában: Szalma
Borbála és Král Anett. Védjegy kategóriában:
Imre Tamás, Ladányi Katalin és Somogyi Dóra.
Szerzői jog kategóriában: Tímár Adrienn, Nyírő
Márton, Gyémánt András és Plajos Csilla.
Gratulálunk a díjazottaknak, és sok sikert
kívánunk a pályázaton megszerzett szellemitulajdon-védelmi ismereteik hasznosításához.

2014. November 

ÓRAVÁZLATOK AZ SZTNH HONLAPJÁN
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) 2013 végén általános és középiskolában dolgozó pedagógusok részére meghirdette a nagy sikerű, „A dinamótól Harry
Potterig” című óravázlatíró pályázatot, amire
az ország minden pontjáról érkeztek munkák.
A versenyen díjazott, valamint a legjobbak
közé sorolt óravázlatok most elérhetőek az
SZTNH honlapján.
A magyar-, informatika-, történelem-,
fizika-, ének-zene és osztályfőnöki órákra
készült óravázlatok a tantárgyakhoz kapcsolódó témákat dolgoznak fel, de hangsúlyosan
kiegészültek olyan szellemitulajdon-védelmi
mondanivalóval, amely megjelenik a nemzeti kerettantervekben is. A legfontosabb

feldolgozott témák: idézés, jogszerű szoftverhasználat, találmányok és szabadalmak,
tudatos fogyasztói magatartás és védjegyek,
művészeti és tudományos művek szerzői jogi
kérdései stb.
Az óravázlatok közreadásának a célja, hogy
a pedagógusok a tanári gyakorlatnak minden
szempontból megfelelő, a „polcról leemelhető” segédanyagot kapjanak kézhez, amelynek
segítségével a tantárgyhoz kapcsolódó témát
a szellemitulajdon-védelmi mondanivalóval
kiegészülve, játékos, érdekes és a gyerekeknek
is élvezetes módon adják elő.
Az elsőként elérhetővé tett óravázlatok
körét a hivatal folyamatosan bővíti, tehát érdemes többször is visszalátogatni a tanárok-

nak készült oldalra. Az anyagok szabadon,
minden további engedély nélkül – a forrás
megjelölésével − felhasználhatóak vagy módosíthatóak.
Az eddig elkészült óravázlatok elérhetősége
a hivatal honlapjáról a következő:http://sztnh.
gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/
oravazlatok/.
A tanároknak készült további tartalmak és
információk:http://sztnh.gov.hu/hivatalrol/
IP_oktatas/kozoktatas.html.
Az SZTNH köszönettel fogadja minden
gyakorló tanártól a visszajelzéseket és az észrevételeket. Kérjük, keresse munkatársunkat,
Baho-Borzók Noémit a noemi.baho-borzok@
hipo.gov.hu e-mail címen.

RÓTH, THÉK ÉS JUNGFER KIÁLLÍTÁS AZ SZTNH-BAN
2014-ben emlékezünk meg Róth Miksa halálának 70. és Thék Endre halálának 95. évfordulójáról. Ez szolgáltatott alkalmat arra, hogy
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában
(SZTNH) a „Tudomány Művészet Technika” kiállítássorozat keretében megrendezzék
a Róth Miksa, Thék Endre, Jungfer Gyula: a
magyar műipar állócsillagai a XIX–XX. század fordulóján című kiállítást.
A kiállítás szeptember 19-től október 8-ig
munkanapokon 10–18 óra között, a Kulturális
Örökség Napjai keretében, szeptember 20-án
szombaton pedig 10–20 óra között díjmentesen volt látogatható az SZTNH Konferenciatermében (Bp. V., Garibaldi u. 2.). A kiállításhoz kapcsolódó városi sétára az oroksegnapok.
hu honlapon lehetett jelentkezni.
A kiegyezés utáni robbanásszerű fejlődés, s
különösen Budapest viharos gyorsaságú világ-

várossá válása megnövelte az új köz- és magánépületek létrehozásához kapcsolódó iparművészeti alkotások iránti igényt. A nagyszabású
kihívásra kiemelkedő tehetségek adtak választ:
a kiállításon szereplő három „műiparos” munkássága szerencsés pillanatban találkozott az
igényekkel és egymással is: a kiállítás szervezői
a mindössze egy teremnyi bemutatótér keretei között nagy figyelmet szenteltek azoknak
az épületekre, ahol az alkotók közül legalább
kettőnek, esetleg akár mindháromnak a munkásságába bepillanthatunk.
Szerencsére „hőseink” kiváló munkakapcsolatban voltak egymással, ajánlották egymást a
megbízóknak, így ilyen épület nem is kevés található hazánkban. Ez az együttműködés mai
„iparosainknak” is például szolgálhatna.
A kiállítás az Iparművészeti Múzeum, a
Róth Miksa Emlékház, az orosházi Szántó

Kovács János Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, az MTA
Művészettörténeti Kutatóintézete, az Országgyűlés Hivatala, a Forster Központ, a Magyar
Építészeti Múzeum, a nádasdladányi Nádasdykastély és két, a Thék családdal kapcsolatban
álló magánszemély közreműködésével jöhetett
létre.
Számos olyan tárgy is látható volt a kiállításon, amelyet eddig még sohasem láthatott a
nagyközönség, például Thék Endre lakásának
egyes, saját maga által tervezett berendezési
tárgyai, Róth Miksa irathagyatékának számos
darabja, illetve néhány frissen megmentett
tárgy a Jungfer cég gyártmányai közül.
Mindhárom műiparos újító, feltaláló is volt
a maga szakterületén. Szabadalmaik leírásai, a
hely szelleméhez alkalmazkodva, ugyancsak
megtekinthetők voltak a kiállításon.

PANGEA AKCIÓ MAGYARORSZÁGON
A 2014. május 13-20. között zajló nemzetközi Pangea VII fedőnevű akció Magyarországon ismét rávilágított arra: ma a magyarok
a legtöbb hamis vagy illegális gyógyszert
az interneten keresztül rendelik. Egyre kevesebb az utcákon, piacokon vagy a pult
alatt árult hamis és illegális gyógyszer, de
megnövekedett a weboldalakon és közösségi
oldalakon árult készítmények száma.

Az akció ideje alatt az együttműködő magyar
hatóságok 49 illegálisan működő weboldalt
azonosítottak, melyek magyar nyelven a magyar fogyasztókat célozták meg hirdetéseikkel. Ezt követően próbavásárlásokat végeztek:
gyanús étrend-kiegészítőket és gyógyszereket
rendeltek az internetről. A beérkezett 24 különböző készítményt a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet (GYEMSZI) Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) laboratóriuma vizsgálta be.
A laboratóriumi eredmények egyértelműen kimutatták: minden bevizsgált készítmény hamis
vagy illegális volt.
A hamis gyógyszerek esetében a készítmények összetétele, a csomagolás és a tabletták
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kinézete tért el az eredeti gyógyszerektől. Minden gyanús gyógyszer, amit internetes oldalon
keresztül rendeltek be a hatóságok, hamisnak
vagy illegálisnak bizonyult. A bevizsgált potencianövelők a legtöbb esetben az eredeti készítményekben megtalálható hatóanyag-mennyiség töredékét, 15-20%-át tartalmazták csak,
azaz lényegében hatástalanok lettek volna, ha
valaki alkalmazta volna őket. A bevizsgált fogyasztószerek esetében nemcsak mennyiségi
problémák voltak, de többször nem az a hatóanyag szerepelt a hamis készítményben, ami
az eredeti készítmény hatóanyaga. A bevizsgált
étrend-kiegészítők egy része más összetevőkből
állt, mint ami tájékoztatójukban, dobozukon
fel volt tüntetve.

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

facebook.com/NoKamu

Az illegális szerek olyan készítmények, melyek nem rendelkeznek forgalomba hozatali
engedéllyel Magyarországon, ezért értékesítésük illegális. Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda, a
GYEMSZI OGYI főigazgató-helyettese szerint
súlyos egészségügyi kockázatot jelent, ha valaki
hamis vagy illegális készítményeket alkalmaz.
A laboratórium 24 mintát vizsgált meg, melyből 8 bizonyult hamisítványnak, a többi pedig
illegálisnak. A laboratórium eredményei alapján
a GYEMSZI OGYI az illegális weboldalak üzemeltetői ellen feljelentést tett az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervnél és kezdeményezi az illegális weboldalak eltávolítását is.
Székely Krisztina, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Gyógyszerhamisítás elleni mun-

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)
2014-ben két fesztiválon, a Művészetek Völgyében és a Sziget fesztiválon is programsátorral
várta mindazokat, akik ellátogattak a rendezvényekre. Taliándörögdön a hamis tárgyak bemutatására helyezték a hangsúlyt; a budapesti
Hajógyári szigeten a tematikus beszélgetésekre,
a performanszokra és a játékokra.
Egy fesztiválon könnyebb kézzel foghatóvá
tenni az ismereteket, szó szoros értelemben is.
Miközben a látogatók megnézhették, megfoghatták, szemügyre vehették a hamis tárgyakat,
eközben arról is információt kaphattak a sátorban dolgozó kollégáktól, hogyan kerülhetik el a
mindennapokban a hamisítványokat és különböztethetik meg azokat az eredeti termékektől.

kacsoportjának vezetője elmondta, hogy 2014ben az illegális antibiotikum készítmények és
egyéb gyógyszerek kevésbé vannak jelen a
magyar nyelvű illegálisan gyógyszert értékesítő honlapok kínálatában. Jelenleg ezeken az
oldalakon főként életmódgyógyszereket árulnak, ellentétben a külföldi oldalakkal, ahol nem
ritka a hamis antibiotikumok, rákgyógyszerek
és egyéb gyógyszerek értékesítése sem.
Az akció ideje alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakemberei kiemelt figyelmet
fordítottak az ország területére beérkező
gyógyszerkészítmény-szállítmányok ellenőrzésére a postai és a légi forgalomban. Emellett
ellenőrzéseket tartottak a közutakon, piacokon,
közterületeken és a határforgalomban is, 704

esetben röntgenátvilágításhoz is folyamodtak.
Az akció nyolc napja alatt 90 fajta gyógyszerkészítményt foglaltak le 5 millió forint értékben,
ami mintegy 7000 darab tablettát és 2500 ml
folyékony gyógyszert jelent. Az egészségügyi
termék hamisítása bűncselekmény megállapítása után a NAV átadta az ügyeket a rendőrhatóság részére.
Csákó Ibolya, rendőr alezredes, az ORFK
Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztályának
munkatársa hozzátette, hogy nemcsak a hamis,
hanem az engedély nélküli, azaz illegális készítmények forgalomba hozatala és kereskedelme is
büntetendő. Minden esetben rendőrségi feljelentés és eljárás lesz a következménye, ha valaki
ilyen tevékenységbe kezd.

NO KAMU! SÁTOR A FESZTIVÁLOKON
Rövid idő alatt sok ember megfordul ezeken
a rendezvényeken, a fesztiválokon a látogatók
nyitottabbak mint a mindennapokban, ezért az
üzenetek hatékonyabban jutnak el hozzájuk.
A kiállítások elsődleges célja a fogyasztói tudatosság felébresztése volt, hogy az emberek
legyenek tisztában azzal, hogy vásárlói döntéseikkel gazdasági folyamatokat generálnak, azaz
amennyiben hamis terméket vásárolnak, nemcsak becsapják magukat – a legtöbb olcsóbb
hamisítvány rossz minőségű, nem tartós és természetesen nem rendelkezik garanciával – de
egészségüket és biztonságukat is veszélyeztetik,
egyúttal általában támogatják a feketegazdaságot és a szervezett bűnözést is.
Ehhez szolgáltatott kiváló lehetőséget a

Művészetek Völgye családbarát jellege, ahol
egyszerre több generációhoz juttathatta el
üzenetét a HENT, míg a Sziget fesztiválon
elsősorban a fiatalok vettek részt a programokon. A Sziget különlegessége nemzetközi
jellegében rejlett. 2014-ben látogatószám-rekordot döntött a fesztivál, 415 ezer vendég
volt kíváncsi az idei programokra. A No
kamu! programsátorba is több ezren tértek
be. A látogatók többsége külföldi volt, csupán
harmaduk volt magyar, azonban ez sem okozott fennakadást az információ-átadásban: a
kvízek, játékok és a programok közül is több
angolul és magyarul is rendelkezésre állt, az
érdeklődő kérdésekre angolul is válaszoltak
a kollégák.

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS HÍREI
DESIGN HÉT BUDAPEST 2014: ÁTVITT ÉRTELEM
A Design Hét Budapest fesztivál 2014 őszén
is tíz napra a fővárosba varázsolta a hazai és
a nemzetközi design élet legjavát, a programok széles körével október 3. és 12. között
várta a nagyközönséget. A fesztivál védnöke
és főszponzora a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, kiemelt szakmai partnere a Magyar
Formatervezési Tanács és a Design Terminál,
szervezője a HIPAVILON Magyar Szellemi
Tulajdon Ügynökség.
Az immáron 11. alkalommal megrendezésre kerülő Design Hét Budapest fókuszában
a mindennapi életünket egyre inkább átható
technológia, az internet, az okos eszközök
használatának általános elterjedése, és ezeknek a design számos területére gyakorolt hatása állt. Az átvitt értelem szlogen jegyében a

fesztivál programadó rendezvényei elsősorban
a formatervezés és a technológia kapcsolódási
pontjait, lehetőségeit, legújabb eredményeit,
aktuális kérdéseit mutatták be, esettanulmányokkal, előadásokkal, gondolatébresztő beszélgetésekkel.
A fesztivál saját szervezésű programjainak
sora is folytatódott. A rendezvénysorozat
egyik legrégebbi hagyományokra visszatekintő kezdeményezése, a Nyitott Stúdiók
keretében újabb, a design szakma legkülönbözőbb területein tevékenykedő műhelyekkel ismerkedhettünk meg. A Design Túrák
idén a Herendi Porcelánmanufaktúrát, az
Ajka Kristályt és a Zsolnay Porcelánmanufaktúrát mutatták be, míg a Gasztro programok során a speciálisan a Design Hétre
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készített, ínycsiklandó finomságok kerültek
a vendégek elé.
Emellett a hazai design szakma legrangosabb díjait (Magyar Formatervezési Díj, Design Management Díj) 2014-ben is a fesztivál
keretén belül adták át.
Idén újdonságkén jelentkezett, hogy az itthon és az országhatárokon túl is széleskörű ismertségnek örvendő Central European Fashion
Days programjaira, köztük a Gombold újra!
pályázat, a közép-európai divattervezők egyik
legrangosabb megmérettetésének eredményhirdetésére és nagyszabású divatbemutatójára is a Design Hét Budapest nyitóhétvégéjén
került sor.
2014-ben a Holland Királyság volt a fesztivál
díszvendége, melynek kapcsán Budapestre láto-

Fotó: Roel van Tour
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Jurgen Bey

gatott Jurgen Bey, világhírű holland designer,
a Makkink & Bey design stúdió alapítója is,
aki a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen
(MOME) tartott előadást.
A Holland Királyság magyarországi nagykövetségének támogatásával került megrendezére
A mindennapok intelligenciája című kiállítás,
amely az elmúlt évek kiemelkedő munkáin keresztül mutatta be a holland design szerteágazó
tevékenységét, amelyet a tervezők által tartott
előadások és workshopok kísértek.
A Design ökoszisztémák – konferencia a kre-

atív iparágak fejlesztéséről kétnapos program
holland és magyar résztvevői három tematikus
szekcióban járták körül a gyártás és gazdasági
háttér, a szolgáltatás-tervezés és várospolitika,
illetve a design management témaköreit. A rendezvény kiemelt célja az volt, hogy hosszú távú
együttműködéseket és szakmai kapcsolatokat
hozzon létre a hazai érintettek, a magyar és holland szakemberek, intézmények között.
A holland díszvendégség keretében számos
további program várta a látógatókat, érdeklődőket. A Téreltérítés Munkacsoport a Sandberg
Instituut kísérleti mesterképzésével, a feltáratlan
informális hálózatokkal, szürkezónákkal, hétköznapi túléléssel foglalkozó System D Academyvel
(SDA) közösen szervezett workshopot és prezentációt. A styling, a lakberendezés iránt érdeklődők a Code Showroom workshopján a Fem
Home és a Pols Potten vadonatúj, a Design Hét
alkalmából érkező lakáskiegészítő termékeiből
állíthattak össze enteriőröket. A Mobili Mania
bútorstúdió kiállítása a holland design egykori és kortárs nagyjainak munkáiból nyújtott

designtörténeti keresztmetszetet, tisztelegve
Gerrit Thomas Rietveld építész-designer munkássága előtt. A NoNonszensz kiállítás a holland
vizualitást és design attitűdöt visszhangzó hazai
alkotókat mutatta be, a vizuális kultúrából szélesen merítve, a fotótól a bútortervezésen át a
testobjektekig. A válogatást Oltai Kata, kurátor
és Szendrő Péter, építész állították össze.
Emellett olyan világhírű holland brandek is
képviseltették magukat a Design Hét Budapesten, mint a Heineken, a Philips vagy a Moooi,
Hollandia legismertebb design-exportcikke. A
híres holland bútorgyártó, a mai napig családi tulajdonú Leolux a kézművesség alapelveit
szem előtt tartva készíti gyönyörű ülőbútorait,
melyeknek legfrissebb kollekciójából néhány
különösen szép darab is bemutatkozott a Design Héten a Desidea szervezésében.
A holland programok sorát az Anker’t szervezésében megvalósuló Gathering – a közösség
ereje tette teljessé, ahol a legkülönfélébb szakmák képviselői mutatták be a területeik közötti
átjárhatóságot.

Tizenhetedik alkalommal adták át a Magyar
Termék Nagydíj pályázat díjait és különdíjait
a Parlamentben. A pályázatra 31 főcsoport 53
témakörében lehetett jelentkezni Magyarországon gyártott és forgalmazott termékekkel,
illetve szolgáltatásokkal. A pályázaton 66 pályamű nyerte el a díjjal járó trófeát, ezzel 486ra emelkedett a díj fennállása alatt megítélt
nagydíjak száma.
A Magyar Termék Nagydíj olyan minőségtanúsító rendszer, amely a kiváló minőségű
magyar termékek, szolgáltatások elismerését, a
minőségtudatos szemlélet, a termékbiztonság,
a fogyasztóvédelem szintjének emelését tűzte
zászlajára. A díjazottak egy évig díjmentesen
használhatják nyertes termékeiken, illetve
szolgáltatásaikon a Magyar Termék Nagydíj
tanúsító védjegyet.
A nagydíj elnyerése szigorú követelményrendszerhez kötött. Független szakértőkből
álló Kiírói Tanács vizsgálja, garantálja és fo-

lyamatosan ellenőrzi a kitüntetett termékek
és szolgáltatások megfelelőségét. Idén a pályázatok elbírálásánál kiemelt figyelmet kapott az innováció, a munkahelyteremtés és az
exportorientáció. 2014-ben szakmai támogatóként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH), kiíróként pedig a HIPAVILON
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség csatlakozott a nagydíjpályázathoz. E két szervezet
részvételével a pályázatok főbb értékelési szempontjai közé bekerült az szellemitulajdon-védelmi tudatosság követelménye is.
A Parlament Felsőházi Termében tartott
ünnepélyes díjátadón Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Latorcai János, az Országgyűlés
alelnöke és Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter köszöntötte a
rendezvény résztvevőit. Bendzsel Miklós, az
SZTNH elnöke beszédében fölhívta a figyelmet az iparjogvédelemben rejlő lehetőségekre,
ezen belül a márkaépítés jelentőségére. Hangsúlyozta, hogy mindezek segítik a fogyasztókat
preferenciáik gyakorlásában, ugyanis egy cég,
egy termék, egy szolgáltatás hírneve és a hozzájuk köthető imázs szerepet játszik a vásárlói
szokások alakításában. Az iparjogvédelem által
a cégek értékes stratégiai eszközhöz és versenyelőny-forráshoz juthatnak.
A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon
Ügynökség számára nagy öröm, hogy kiíróként
részese lehetett e jeles és nagy hagyományokkal rendelkező nagydíjpályázatnak. A társaság
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szerepvállalásának célja volt, hogy a pályázat
során képviselje a szellemitulajdon-védelem
szempontjait, támogatva ezáltal a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését. A társaság különdíjként egy ingyenes
szellemivagyon-auditot ajánlott fel, amelyet
a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. nyert el „Aknás kerethíd keretelem”
pályázatával. Botos Viktor ügyvezető igazgató
beszédében elmondta, hogy a pályázatok értékelése során bebizonyosodott, hogy a projektgazdák közel 70%-a tudatosan kezeli szellemi
vagyonát; rendelkezik szabadalommal, mintaoltalommal vagy védjeggyel, biztosítva ezzel
a versenytársaktól való megkülönböztetést, az
exportképesség fokozását, illetve fejlesztési ráfordítások megtérülését.
A Magyar Termék Nagydíj pályázatról
bővebb információkat olvashatnak a www.
termeknagydij.hu weboldalon.
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66 MAGYAR TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS
ÉRDEMELTE KI A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAT

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

A HIPAVILON ELINDÍTOTTA ÚJ SZOLGÁLTATÁSÁT, A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐT
Frissen indított szolgáltatásunk hazai és nemzetközi szabadalmi adatbázisok felhasználásával közelíti egymáshoz a potenciális partnereket azokban az esetekben, amikor egy innovatív megoldás termékké formálásához vagy egy
már létező termék tökéletesítéséhez szükséges
egy új technológia bevonása. Segítséget nyújt
akkor is, amikor a találmányt feltalálója egy
ezen a területen fejlesztő cég részére kívánja
értékesíteni. De hasznos azon befektetők számára is, akik új invesztíciós lehetőségeket keresnek technológia-intenzív ágazatokban.
A technológiaipartner-kereső szolgáltatás a
megbízó igénye szerint két lépcsőben támogatja
a megfelelő partnerek beazonosítását.

Első lépésben egyeztetett paraméterek szerint, hazai és nemzetközi szabadalmi adatbázisokban keressük meg a megbízót érdeklő,
folyamatban lévő szabadalmi bejelentéseket
vagy már létező szabadalmakat, valamint beazonosítjuk az ezek kutatásában, fejlesztésében vagy kidolgozásában részt vevők körét. A
kutatás eredménye egy elsődleges találati lista
az adott műszaki területen folyamatban lévő,
már közzétett szabadalmi bejelentések vagy
már létező szabadalmak rövid kivonatával és
bibliográfiai adataival, valamint a jogtulajdonosok elérhetőségeivel.
Az elsődleges találati lista birtokában lehetőség van a keresési feltételek további szűkítésére,

a potenciális partnerek célzott kiválasztására és
részletesebb információk felkutatására. Ennek
eredménye egy szűkített találati lista a szabadalmi kivonatokkal és a lehetséges partnerek
elérhetőségi adataival. A megbízó igényei szerint rendelkezésre bocsátjuk továbbá a szabadalmi bejelentések teljes leírását vagy részletes
adatokat a kiválasztott találmányok oltalmi
státuszáról országonkénti bontásban.
A szolgáltatásunkat igénybevevők segítséget kapnak stratégiai céljaik meghatározásához,
üzleti döntéseik előkészítéséhez, különösen
licencszerződések, adásvételek, technológiai
együttműködési megállapodások kötéséhez,
illetve befektetési célpontok azonosításához.

értékesítés

TECHNOLÓGIA

együttműködés

ÖN

TERMÉK VAGY
SZOLGÁLTATÁS
TŐKE

technológiavásárlás
befektetés
technológiába vagy termékbe

Szolgáltatásunk előnyei:
•• a kutatást sok millió adatot tartalmazó
iparjogvédelmi adatbázisokban végezzük;
•• a hazai mellett külföldi hatóságoknál bejelentett szabadalmakat, találmányokat is
feltárunk;
•• a kutatás kiterjed minden már közzétett,
de még folyamatban lévő szabadalmi bejelentésre is;

•• nemcsak szabadalommal, hanem használati
mintával védett innovatív megoldásokat is
vizsgálunk;

•• a szolgáltatás keretében kérhető szabadalmi dokumentumokból a műszaki újítások
lényege ismerhető meg.

•• feltárjuk azokat az „alvó” technológiákat is,
amelyek jelenleg nincsenek hasznosítva;

A technológiaipartner-kereső szolgáltatásról bővebb információt olvashatnak a www.
hipavilon.hu weboldalon.

•• a találati lista a fejlesztői kör teljes vertikumát tartalmazza a nagyvállalatoktól kezdve a start-up cégeken keresztül az egyéni
feltalálókig;
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