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Aláírták az osztrák–magyar PCT-együttműködésről szóló megállapodást
Friedrich Rödler, az Osztrák Szabadalmi Hivatal elnöke
és Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá 2008. szeptember 10-én, Budapesten.
A két hivatal a már eddig is sikeres bilaterális együttműködést kiterjeszti a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) alapján végzendő
munkákra is. Az együttműködés lényege, hogy az Osztrák Szabadalmi Hivatal (Österreichisches Patentamt,
ÖPA) bevonja a nemzetközi kutatást, illetve nemzetközi elővizsgálatot végző tevékenységébe az MSZH-t, az
MSZH pedig sz osztrák hivatal outsource-partnereként
eljárva – a PCT előírásainak megfelelően – nemzetközi
kutatási jelentéseket és nemzetközi elővizsgálati jelentéseket készít. A magyar hivatal bevonásával bővül az
ÖPA által elfogadott nyelvek köre, vagyis az eddig használt angol, német és francia nyelveken kívül az osztrák
hivatal alkalmassá válik az oroszul és a magyarul benyújtott nemzetközi bejelentések fogadására is.
A megállapodás a hatályos nemzetközi jogi előírások
alapján az ÖPA – mint PCT-hatóság – hatékonyságának növelése érdekében meghozott olyan intézkedésnek minősül, amellyel az MSZH elismert szakmai és
nyelvi kompetenciái tovább fejleszthetők. Az együtt-

működés tökéletesen illeszkedik az Európai Szabadalmi Szervezetben létrehozott Európai Szabadalmi
Hálózatba, mivel a meglévő kapacitások megfelelőbb
kiaknázását és a nemzeti kompetenciák fejlesztését is
szolgálja.
Bár külön testületi jóváhagyáshoz nem kötött az
együttműködés, mégis indokolt volt mind a Szellemi
Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodáját,
mind az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsát értesíteni, illetve tájékoztatni. Az együttműködés
kedvező fogadtatásban részesült.
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Eurobrand 2008 Budapest: a legértékesebb magyar márka az OTP
A Magyar Szabadalmi Hivatal és a bécsi székhelyű
Eurobrand Institute közös
szervezésében 2008. szeptember 10-én a Magyar
Tudományos Akadémián
került megrendezésre az
„Eurobrand 2008 Budapest”
elnevezésű szimpózium,
amelynek témája a védjegyek
(márkák) vagyoni értékelése
volt, valamint a márkák, az
arculat jelentősége a gazdasági szereplők piaci eredményességében.

póziumot megelőző sajtótájékoztató keretében hozták
nyilvánosságra. A legértékesebb védjegyekkel rendelkező magyar vállalatok rangsorának élén az OTP, a
Szerencsejáték Zrt. és a MOL áll.

A szimpózium keretében Dr. Gerhard Hrebicek,
ügyvezető igazgató és Wolfgang Zankl, vezető elemző mutatta be részletesen a magyarországi felmérés
eredményeit nemzetközi összehasonlításban, és betekintést nyújtott a védjegyértékelés módszertanába.
A vizsgálat legfontosabb következtetései között fogalmazták meg, hogy a nemzetközi piac kulcsfontosságú a magyar védjegytulajdonosok, így az OTP Bank,
Richter Gedeon, Zwack Unicum, Waberer´s számára.
A magyar védjegyérték ágazatok szerinti megoszlása
Az Eurobrand Institute Európa-szerte jelentős tapasz– a gazdaság szerkezetével és tulajdonosi struktúrátalatokkal rendelkező független szakmai szervezet,
jával szoros összefüggésben – eltér a nyugat-európai
amelynek elsődleges feladata a védjegyek vagyoni érországok átlagától. Magyarország a 10 legértékesebb
tékelése, olyan elemzések készítése, amelyeket elismert
védjegy értékének a GDP-hez viszonyított aránya
szakembereik által kidolgozott, nemzetközileg elismert
tekintetében a kelet-közép-európai országok közötti
metodika mentén készítenek el. Évente rangsorolják
rangsorban a harmadik helyen áll, de elmarad a nyuaz egyes védjegyeket
gat-európai orszátényleges vagyoni érAz öt legértékesebb magyar védjegy
goktól. Mindazotékük alapján, és ezek
(milliárd Ft)
náltal a magyar
– országokra vetített
védjegypotenciál
eredményét – egy-egy
igen nagy. A védrendezvény keretében
jegyek erősítik a
ismertetik.
gazdasági fejlődést
és növelik a nemAz Eurobrand Institute
zeti identitástudaelső alkalommal a matot, hozzájárulnak
gyarországi védjegyeka hagyományőrről is készített részletes
zéshez. (További
felmérést, rangsorolta
információk éra legértékesebb mahetők el a http://
Forrás: European Brand Insitute
gyar védjegyeket. Az
study.eurobrand.
eredményeket a szimcc honlapon.)

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Szabadalmi Hivatal
és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) képviselői 2008.
szeptember 5-én megállapodást írtak alá, amelynek
célja a két hivatal közötti együttműködés további
elmélyítése a hazai szellemitulajdon-védelmi- és in-

novációs rendszer hatékony működtetése érdekében.
Az együttműködési megállapodás a közös fellépés
jövőbeni területeként azonosította az MSZH részvételét az NKTH által meghirdetésre kerülő pályázatok
iparjogvédelmi vonatkozásainak megalapozásában,

2008. október

valamint a beérkezett pályázatokkal összefüggésben
szabadalmi kutatások lefolytatásában. A közös kiadványok megjelentetése, illetve a közösen végzendő
esetleges promóciós tevékenység mellett együttesen
megvalósítandó feladat a közfinanszírozású kutatóhelyek igényeinek megfelelő szellemivagyon-értékelési
módszertan kidolgozása, illetve alkalmazási feltételeinek megteremtése.
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Az együttműködési megállapodás alapján intenzívebbé váló közös munka első lépéseként az NKTH
vállalkozási szerződés keretében megbízta az MSZH-t
az NKTH által a felhasználásorientált kutatás-fejlesztések támogatására meghirdetett Nemzeti Technológia
Program 2008. őszi fordulójára benyújtott pályázatok
vonatkozásában szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás elvégzésére.

Fontos változás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás
és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv viszonyában
A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) Magyarországon az
1999. évi LXXXIII. törvény hirdette ki.
A Jegyzőkönyv 9sexies cikkének 2008. szeptember
1-jéig hatályos szövege a Madridi Megállapodás
fenntartását célozta azáltal, hogy kimondta: ha egy
adott nemzetközi bejelentés vagy egy adott nemzetközi lajstromozás vonatkozásában a származási hivatal olyan állam hivatala, amely tagja mind a
Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi Megállapodásnak,
a Jegyzőkönyv rendelkezései nem hatályosak azon
államok tekintetében, amelyek ugyancsak részesei
mind a Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi Megállapodásnak.
A szóban forgó cikk (2) bekezdése ugyanakkor lehetővé tette, hogy a Madridi Unió közgyűlése háromnegyedes többséggel hatályon kívül helyezze az (1) bekezdést, vagy korlátozza annak terjedelmét a Jegyzőkönyv
hatálybalépésétől számított tíz év elteltét követően, de
semmiképpen sem attól a naptól számított öt év letelte
előtt, amelyen a Madridi Megállapodás tagországainak
többsége a Jegyzőkönyv tagjává vált.
E felhatalmazással összhangban a Szellemi Tulajdon
Világszervezetében részes tagállamok közgyűléseinek
negyvenharmadik üléssorozatán (Genf, 2007. szeptember 24. - október 3.) a Madridi Unió közgyűlése
módosította a Jegyzőkönyv 9sexies cikkének címét
és szövegét, és a változás hatályba lépésének napját
2008. szeptember 1-jében határozta meg. A változás
lényege, hogy a Madridi Megállapodás fenntartása
helyett a kapcsolatokat azon tagállamok között, amelyek tagjai mind a Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi
Megállapodásnak, a Jegyzőkönyv rendelkezései határozzák meg.

A Jegyzőkönyv 9sexies cikkének új, ez év szeptember
1-jétől hatályos szövege a következő:
„9sexies Cikk
A mind ebben a Jegyzőkönyvben, mind a Madridi
Megállapodás stockholmi szövegében részes államok
egymás közötti viszonya
(1) a) Kizárólag ez a Jegyzőkönyv alkalmazandó azon
államok egymás közötti viszonyára, amelyek mind e
Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegének részesei.
b) Az a) pontban foglaltaktól eltérően a mind ebben a
Jegyzőkönyvben, mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegében részes állam által e Jegyzőkönyv 5.
cikke (2) bekezdésének b) pontja, 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja vagy 8. cikkének (7) bekezdése szerint
tett nyilatkozat nem hatályos a szóban forgó részes
állam és olyan másik állam viszonyában, amely mind
a Madridi Megállapodás stockholmi szövegének, mind
e Jegyzőkönyvnek részese.
(2) A Közgyűlés a 2008. szeptember 1-jét követő három éves időszak elteltével felülvizsgálja az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazását, és ezt követően bármikor – háromnegyedes szótöbbséggel – hatályon
kívül helyezheti, illetve korlátozhatja annak hatályát.
A Közgyűlés szavazásán csak azok az államok vehetnek
részt, amelyek mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegének, mind ennek a Jegyzőkönyvnek a
részesei.”
A 9sexies cikk új szövegének kihirdetéséről – az 1999.
évi LXXXIII. törvény megfelelő módosításával – külön
törvény gondoskodik.
Az új 9sexies cikk a következő átmeneti szabályokkal
érvényesül a gyakorlatban.
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A 2008. szeptember 1-jén meglévő nemzetközi lajstromozások tekintetében a Megállapodás alapján tett és a
nemzetközi lajstromban feljegyzett területi kiterjesztések automatikusan a Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó
területi kiterjesztésekké alakulnak át. Az alkalmazandó egyezmény változása ugyanakkor nem érinti az
oltalom elutasítására nyitva álló határidőt, valamint
a megújítás esetén fizetendő díjakat.
A 2008. szeptember 1-jén függőben lévő – azaz még
nem lajstromozott – területi kiterjesztések (nemzetközi bejelentések, illetve utólagos megjelölések) tekintetében a bejelentés napján irányadó rezsim szerint
kell eljárni. Ennek megfelelően a szóban forgó területi
kiterjesztéseket a nemzetközi lajstromba a Megállapodás hatálya alá tartozó területi kiterjesztésekként
jegyzik be.
Mindazonáltal – a 9sexies cikk módosításának következtében – az említett területi kiterjesztések 2008.
szeptember 1-jétől, amint lajstromozzák őket, automatikusan a Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó területi
kiterjesztésekké alakulnak át. Az alkalmazandó egyezmény változása ugyanakkor ez esetben sem érinti az
oltalom elutasítására nyitva álló határidőt, valamint a
megújítás esetén fizetendő díjakat.
A 2008. szeptember 1-jét követően tett nemzetközi
bejelentések, illetve utólagos megjelölések esetében
a mind a Megállapodásban, mind a Jegyzőkönyvben
részes országok egymás közötti viszonyai tekintetében
a Jegyzőkönyv válik alkalmazandóvá. A nemzetközi
bejelentés tehát a származási hivatalhoz benyújtott
nemzeti védjegybejelentésre is alapítható, kivéve, ha
olyan ország területére kérik az oltalom kiterjesztését,
amely csak a Megállapodásnak tagja. (Algéria, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, Kazahsztán, Libéria,
Szudán és Tadzsikisztán kizárólag a Megállapodásban
részes.) Hasonló módon az oltalom utólagos – a nem-

zetközi lajstromozást követő – területi kiterjesztésére
is sor kerülhet az alapul szolgáló nemzeti bejelentés
alapján, és az utólagos megjelölés közvetlenül a Nemzetközi Irodához is benyújtható, kivéve, ha arra csak
a Megállapodásban részes ország tekintetében, illetve
ilyen ország származási hivatalánál tett bejelentés alapján kerülne sor.
Az új 9sexies cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint
mindazon megjelölések (azaz a 2008. szeptember 1-je
után benyújtott nemzetközi bejelentések vagy utólagos területi kiterjesztések) tekintetében, amelyek az
új 9sexies cikk alapján a Jegyzőkönyv hatálya alá tartoznak, változatlanul az oltalom elutasítására nyitva
álló egy éves határidő és a standard díjak irányadók,
függetlenül a megjelölt ország által tett nyilatkozatok
tartalmától.
A Jegyzőkönyv módosításával összefüggésben 2008.
szeptember 1-jével a Madridi Megállapodáshoz és
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat is módosult.
A változások közül külön figyelmet érdemelnek a következők:
■■ 2008. szeptember 1-jétől a nemzetközi bejelentés
angol, francia vagy spanyol nyelven is benyújtható
(a származási hivatalnak ugyanakkor lehetősége
van arra, hogy a választást egy vagy két nyelvre
korlátozza);
■■ 2008. szeptember 1-jétől a pótdíjak és a díjkiegészítések (ún. standard díjak) összege 73 CHF-ról
100 CHF-ra emelkedik.
A Közös Végrehajtási Szabályzat módosításainak magyarországi kihirdetéséről külön jogszabály gondoskodik.
Dr. Kovács Krisztina
Dr. Millisits Endre

Új főigazgató a Szellemi Tulajdon Világszervezete élén
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének tagállamai
2008. szeptember 22-én egyhangúlag Dr. Francis Gurryt
nevezték ki a szervezet új főigazgatójává.
A WIPO legfelsőbb irányító szerve, a Közgyűlés azt
követően nevezte ki Gurryt, hogy a WIPO Koordiná-

ciós Bizottsága májusi ülésén őt jelölte főigazgatónak.
Francis Gurry, aki korábban a WIPO helyettes főigazgatójaként a szabadalmakat, a Szabadalmi Együttműködési Szerződést, a WIPO Választott Bírósági
és Közvetítő Központját és a globális iparjogvédelmi
ügyeket felügyelte, október 1-jén lép hivatalba.

2008. október
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Az iparjogvédelmi szakképesítés megújult szabályozása
2008. augusztus 30-án lépett hatályba a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter 2/2008. (VIII. 22.)
TNM rendelete az iparjogvédelmi szakképesítésről,
felváltva az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló korábbi, 78/1995. (XII. 29.) IKM rendeletet.
A Magyar Szabadalmi Hivatal célja az iparjogvédelmi szakképesítés tekintetében is a változó körülményekhez alkalmazkodó, folyamatos és magas szintű
feladatellátás. Ezt teszi lehetővé az új, a megváltozott
körülmények között jobban alkalmazható, ugyanakkor
az iparjogvédelmi szakképzéssel szemben támasztott
speciális igényeket is kielégítő miniszteri rendelet.
Fontos tartalmi változás az új rendeletben, hogy az
oktatott tantárgyak témakörei felülvizsgálatra kerültek,
figyelemmel egyfelől a korábbi rendelet hatálybalépése
óta eltelt időszak alatt történt jogszabály-változásokra,
másfelől a szellemi tulajdonnal kapcsolatosan jelenleg
rendelkezésre álló legkorszerűbb egyéb tudásanyagra
(például a szellemi tulajdon menedzselésének területén). A jogszabály így egy friss, összetett, ugyanakkor
jól hasznosítható tudásanyagot határoz meg.

Bár a régi rendelet átfogó felülvizsgálatát a gazdasági
és jogszabályi környezet változásai szükségessé tették,
a korábbi szabályok szerinti oktatási formák azonban
kiállták az idő próbáját. E keretek ezért megtartásra
kerültek, és a Magyar Szabadalmi Hivatal továbbra
is három szinten – alap-, közép- és felsőfokon – indít
képzéseket. Újdonság azonban, hogy a hagyományos
„tantermi” forma mellett minden tanfolyami szinten
lehetőség nyílik a tanfolyam anyagának távoktatási
formában történő elsajátítására is. Ezt a változást az
elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai, valamint a képzésekkel szemben támasztott újabb elvárások indokolták
annak érdekében, hogy lehetővé váljék a szellemi tulajdon területén ismereteket szerezni kívánók igényeinek
rugalmasabb kielégítése.
Az új rendeletet idén ősztől a Magyar Szabadalmi
Hivatal már minden újonnan indított tanfolyama
tekintetében alkalmazni fogja. Bízunk abban, hogy
ez a jogszabály-változás is támogatni fogja a szellemi
tulajdonnal kapcsolatos legkorszerűbb tudásanyag
hatékony átadását.
Dr. Stadler Johanna

Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a Magyar Szabadalmi Hivatal
Együttműködési keretmegállapodást írt alá 2008. szeptember 23-án a Magyar Szabadalmi Hivatal képviseletében dr. Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke és dr. Fésüs
László, a Debreceni Egyetem rektora. Ezzel az aktussal
megújult a Debreceni Egyetem és a Magyar Szabadalmi Hivatal között 2005-ben létrejött együttműködési
megállapodás, amelynek célja a felsőfokú oktatás keretei között folytatott kutatási-fejlesztési tevékenység
szellemitulajdon-védelmi támogatása.
A két intézmény képzési, pályázatszervezési és infrastrukturális fejlesztéseket valósít meg az oktatók és
hallgatók iparjogvédelmi és szerzői jogi szakértelme
növelésének, az innovációs eredmények jogvédelmé-

nek erősítése érdekében, a szakemberképzés választékának szellemitulajdon-védelmi irányban történő
hazai, regionális és nemzetközi bővítése szándékával.
Az MSZH szakdolgozati, kutatási pályázatok kiírásával, valamint oktatói/hallgatói ösztöndíj-alapítással
szolgálja az egyetemi képzésben résztvevők szellemitulajdon-védelmi tudatosságának megerősítését.
A megállapodás aláírásának különös aktualitását képezi a debreceni székhellyel működő gyógyszeripari
Pharma Klaszter, amelynek lendületes fejlődése elengedhetetlenné teszi az iparjogvédelmi képzésben is
részesülő fiatal szakemberek jelenlétét.

Szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás
Az Európai Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szabadalmi Hivatal között létrejött együttműködési szerződés
keretében az MSZH 2008 szeptemberétől tíz magyar
vállalkozásnál tesztelheti az ún. szellemivagyon-diagnózis szolgáltatást.

Napjaink gazdasági környezetében a szellemi vagyon
hatékony menedzsmentjével jelentős üzleti előnyök érhetők el. A szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás célja,
hogy a felhasználók segítséget kapjanak szellemi vagyonuk azonosításában, és megismerjék szellemi vagyonuk
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védelmének és kiaknázásának lehetőségeit. A szolgáltatás rávilágít a szellemi vagyon védelmével kapcsolatos
kockázatokra, valamint támpontokat nyújt egy hatékony
szellemitulajdon-védelmi stratégia kidolgozásához.
A szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás több európai országban sikerrel alkalmazott módszertanon alapszik. Két
fontos kérdésre ad választ: Hogyan erősítheti pozícióját
az ügyfél a szellemivagyon-védelem valamely eszközével?
Hogyan segíthet a szellemivagyon-védelem és -stratégia
az üzleti, működési kockázat csökkentésében?
A szolgáltatatás a következő fázisokból áll:
■■ Adatkutatás
A regisztrációnál kitöltött űrlap adatai alapján
nyilvános adatbázisokban tájékozódunk az ügyfél
tevékenységét, lehetséges versenytársait és szellemitulajdon-védelmi oltalmait illetően.
■■ Személyes vezetői interjú
Előre egyeztetett időpontban felkeressük a vállalkozást, és rövid vezetői interjú keretében további
információt gyűjtünk a vállalkozás üzleti célkitűzéseiről és szellemi vagyonáról.
■■ Elemzés
Az összegyűjtött adatok alapján helyzetelemzést
készítünk, amely tartalmazza a szellemivagyon-vé-

delem és -hasznosítás aktuális helyzetét, a szellemi
vagyonnal kapcsolatos kockázatok azonosítását, a
lehetséges cselekvési alternatívák meghatározását,
valamint támpontok nyújtását az üzleti célkitűzések
és szellemivagyon-hasznosítási stratégia összehangolásához. Az elemzés célja egy „testre szabott” jelentés készítése arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás rendelkezik-e szellemivagyon-védelem hatálya
alá tartozó eszmei javakkal, és ezek jogi védelmére milyen lehetőségek kínálkoznak; erősítheti-e a
vállalkozás pozícióját a szellemivagyon-védelem
valamely eszköze?
A szellemivagyon-diagnózis szolgáltatást olyan innovatív kis- és középvállalkozások számára ajánljuk,
melyek fontosnak tartják versenyképességük fokozását
szellemi vagyonuk védelmén és kiaknázásán keresztül. A szolgáltatás középpontjában a szellemi vagyon
védelme, felhasználása, menedzselése és új üzleti lehetőségeket felfedezése áll.
A 2008. szeptember és 2009. január közötti tesztidőszakban – az Európai Szabadalmi Hivatal támogatásával – tíz vállalkozásnál van lehetőség szellemivagyondignózis ingyenes elvégzésére.
Káldos Péter

ÖTLET 2008 pályázat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvénnyel összhangban, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter nevében, a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot
hirdetett a K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni
megvalósításának támogatására.
A pályázat célja az egyéni feltalálók innovációinak felkarolása, a kutatás-fejlesztési eredmények és az innovatív
ötletek gyakorlati megvalósításának, piaci termékké fejlesztésének elősegítése, a szellemi tulajdon hasznosítására
létrejövő cégek alapításának ösztönzése. Alapelv, hogy az
egyén akkor juthat támogatáshoz, ha projektjavaslatával,
az egyes fázisokban elvégzett munkájával alá tudja támasztani, hogy az ötletből új termék lesz, valamint képes
a hasznosításhoz szükséges vállalkozás létrehozására.
A támogatott projektek megvalósításával elérhető további célok:
1. Feltalálók innovatív ötletein alapuló K+F eredmények hasznosítási lehetőségeinek bővülése, az erre
irányuló szemlélet erősítése.

2. A hazai innováció dinamizálása az ötlettől a termékig tartó folyamat gyorsításával.
3. A magyar kutatók ösztönzése K+F eredményeik
és innovatív ötleteik gyakorlati megvalósítására,
üzleti hasznosítására.
4. Nyereséges, növekedésre képes innovatív vállalkozások, valamint új munkahelyek létrejötte.
A projektjavaslatok támogatására az NKTH a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 3000 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást biztosít. A projektjavaslatok benyújtása folyamatos. Az első, illetve a második fázis elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolóitól
számított három hónapon belül kell a pályázónak a
következő fázisra vonatkozó projektjavaslatát beküldenie.
A pályázati felhívás és útmutató, valamint a pályázati
űrlap az NKTH honlapján található:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/
otlet2008/eredmenyek-innovativ

2008. október
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Megjelent a WIPO szabadalomstatisztikai jelentése
A Szellemi Tulajdon Világszervezete közzétette a
„World Patent Report” című statisztikai jelentésének
2008. évi kiadását, amelynek adatai alátámasztják az
innovációs tevékenység nemzetközivé válásának növekedését.

2006-ban világszerte mintegy 1,76 millió szabadalmi bejelentést nyújtottak be, ami 4,9%-os növekedést
jelent az előző évhez képest. A megadott szabadalmi
oltalmak száma 727 ezer volt, 18,2%-kal több az előző
évinél.

A szabadalmi bejelentések száma és növekedési üteme a világon
(1985– 2006)

Emlékkiállítás Zsolnay Vilmos születésének 180. évfordulója alkalmából
Zsolnay Vilmos születésének 180. évfordulója alkalmából szeptember 18-án emlékkiállítás nyílt a Magyar
Szabadalmi Hivatalban.
A kiállítás fókuszában a „munkásművész” életútjának, pályájának bemutatása, többek között a
pirogránit burkolóanyag és az eozinmázas technológia kifejlesztése áll, amit Zsolnay-kerámiával díszített épületek, továbbá a Zsolnay-védjegyek részletes

bemutatása kísér. A kiállítás megrendezését többek
között a Zsolnay Manufaktúra Zrt., a Zsolnay Múzeum, a Magyar Fotográfiai Múzeum, az Országos
Műszaki Múzeum és az Iparművészeti Múzeum segítette.
A kiállítás megtekinthető 2008. szeptember 19-től október 15-ig, munkanapokon 10–16 óra között a Magyar
Szabadalmi Hivatalban.

A Magyar Formatervezési Tanács hírei
Magyar Formatervezési Díj 2008 pályázat ünnepélyes
díjátadó gálájára, valamint a pályázat nyertes és kiemelkedő alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójára
2008. október 7-én kerül sor az Iparművészeti Múzeumban. A kiállítás, amely kiegészül az elmúlt öt év során
díjazott alkotásokat felvonultató FormaTúra vándorkiállítással, 2008. október 26-ig tekinthető meg.
A Design Terminál Kht. idén ötödik alkalommal rendezi meg a fővárosban 2008. október 3-12. között a Design

Hét című eseménysorozatot. A 2008. évi rendezvény
központi gondolata a Párbeszéd. A folyamatos fejlődés
kultúrája, ahogy korunkat jellemezni szokták, valójában folyamatos párbeszéd eredménye. A minket körülvevő anyagi/tárgyi világ, a vizuális kultúra, amelyben
élünk, alkotói válaszként született meg a társadalom
szükségleteire és kulturális igényeire. Az idei Design
Hét hívószava egyként utal a tárgy és a felhasználó interakciójára, a designer és a megbízó együttműködésére, a tervező és a társadalom aktív kapcsolatára.
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Összesen több mint 50 különböző rendezvény, kiállítás,
divatbemutató, konferencia és kerekasztal-beszélgetés
várja a látogatókat. A Design Hét sztárvendégeként a
holland Marcel Wanders tart előadást a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemen. Hagyományosan a Design Hét
részét képezi a Magyar Formatervezési Díj 2008. évi
pályázati anyagának és nyerteseinek seregszemléje az
Iparművészeti Múzeumban kiegészülve a FormaTúra ki-

állítással. Tovább színesíti a palettát a New York, London
és Berlin után Budapestre érkező, nagyszabású “Made
in Italy” designválogatás, amely a világhírű olasz formatervezés legjobbjai mellett fiatal tehetségek munkáit is
bemutatja. A minden évben más-más tematika szerint
felépített túraprogram idén exkluzív budapesti hotelek
belsőépítészeti titkaiba enged bepillantást. A részletes
program a www.design7.hu honlapon érhető el.

Rendezvények
2008. szeptember 19. Zsolnay-kiállítás
–október 15.
(MSZH Konferenciaterem)

2008. október 7.

A Magyar Formatervezési
Díjpályázat díjkiosztója
és kiállítás megnyitója
(Iparművészeti Múzeum)

2008. október 7.

„Szép beszélgetések” a
Garibaldi Klubban Dr.
Kovács Orsolya művészettörténésszel
(MSZH Konferenciaterem)

2008. október 3–12.

Design7

2008. november
24–25.

MIE-konferencia
(Siófok)

Hasznos webcímek
Magyar Szabadalmi Hivatal
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO, GENF)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO, München)

www.mszh.hu
www.nfgm.gov.hu
www.meh.hu
www.nkth.gov.hu
www.mie.org.hu
www.innovacio.hu
www.wipo.org
www.epo.org

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM, Alicante)

www.oami.eu.int

Közösségi Növényfajta Hivatal (CPVO, Angers)

www.cpvo.eu.int

Kereskedelmi Világszervezet (WTO, Genf)

HÍRLEVÉL A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRŐL
A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács
kiadványa
5. évfolyam, 3. szám, 2008. III. negyedév
Megjelenik negyedévenként

www.wto.int

Terjeszti: Magyar Szabadalmi Hivatal
Szerkesztőbizottság:
Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Faludi Gábor, Dr. Ficsor Mihály,
Dürr János, Dr. Kiss Marietta, Dr. Kiss Zoltán,
Dr. Penyigey Krisztina, Szitáné dr. Kazai Ágnes

Felelős kiadó: Dr. Bendzsel Miklós
Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal · Magyar Szellemitulajdon-védelmi
Tanács Titkársága · 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. · Telefon: 474-5987
Levélcím: Pf. 552, 1370 · mszh@hpo.hu · http://www.mszh.hu

HU ISSN 1785-7767
500 – MSZH – 2008.071

