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A Magyar Szabadalmi Hivatal
2008. évi tevékenységének mérlege
A szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatalként a Magyar Szabadalmi Hivatal
az elmúlt évben is magas színvonalon teljesítette a nemzeti iparjogvédelmi hatósági tevékenység
mennyiségi és minőségi követelményeit a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban.
A hivatal hatékony és kezdeményező módon
látta el a szellemi tulajdon védelmével összefüggő jogszabály-előkészítési feladatkört. A
feladatok döntően az iparjogvédelmi, illetve a
szerzői jogi szabályozást érintő jogszabály-módosítások előkészítésére és „menedzselésére”,
valamint az Európai Unióban, az Európai Szabadalmi Szervezetben és a Szellemi Tulajdon
Világszervezetében viselt tagsággal összefüggő
kodifikációs és kapcsolódó munkákra irányultak. Új kihívásként jelentkezett, hogy intenzívebbé vált a magyar közigazgatásban a 2011.
évi magyar EU-elnökségre való felkészülés.
A nemzetközi szabadalmi eg yüttműködés
(PCT) keretén belül Magyarországot is megjelölő – de nemzetiszakasz-indítási kérelmet nem
jelentő – bejelentéseknek a WIPO Nemzetközi
Irodája által becsült száma 163 800 volt; az
előző évhez viszonyítva 2,5%-kal növekedett.
Az Európai Szabadalmi Egyezményhez történt
2003. január 1-jei csatlakozást követő években
folyamatosan növekvő számban érkeztek Magyarországra a megadott európai szabadalmakkal kapcsolatos ügyek. Több mint 23 ezer volt
az ESZH által HU-megjelöléssel megadott
európai szabadalmak száma 2008-ban, és a
hivatal 2211 európai szabadalom magyarországi hatályosítása iránti kérelmet fogadott. A
közösségi oltalmi rendszerek hatálya a 2004.
május 1-jei csatlakozás óta Magyarországra
is kiterjed. A hazánkra is kiterjedő hatállyal

megadott közösségi védjegyoltalmak száma
az elmúlt évben meghaladta a 81 ezret, a közösségi formatervezési mintáké a 78 ezret.

Mindazonáltal a közösségi védjegybejelentések
számának korábbi években tapasztalt dinamikus növekedése megállt. A közösségi oltalmi

Nemzetközi együttműködések keretében
Magyarországot célzó iparjogvédelmi ügyek főbb adatai
(2006–2008)

PCT-megjelölések
Megadott európai szabadalom HUmegjelöléssel
Európai szabadalom
szövegfordításának benyújtása
(hatályosítás)
Európai szabadalom igénypontfordításának benyújtása
Nemzetközi (madridi rendszerű)
védjegybejelentés
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Közösségi védjegybejelentés
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23 631
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1 648

2 211

14

13
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4 568

4 132

77 880

88 339
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371

301

144

1 522

1 267

547

Nemzetközi (hágai rendszerű)
formatervezésiminta-oltalmi
bejelentés
Minták száma
Közösségi formatervezésimintaoltalmi bejelentés
Minták száma

16 603

18 321

18 751

64 530

69 995

72 750

Nemzetközi eredetmegjelölések

1

16

3

2 736

2 977

3 013

Közösségi növényfajta-oltalmi
bejelentések
1

2
3

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.
A WIPO Nemzetközi Iroda 2009. februári becslése.
2008. december 31-én
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rendszer elszívó hatása következtében tovább
csökkent a nemzetközi (Madridi Megállapodás
szerinti) együttműködés keretében hazánkra
kiterjedő hatályú külföldi védjegybejelentések száma, valamint erőteljesen visszaesett a
nemzetközi (hágai rendszerű) együttműködés
keretében magyarországi hatállyal benyújtott
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések, valamint a bejelentésben foglalt minták száma.
A közösségi és európai oltalmi rendszerekhez
való csatlakozás hatásaként a nemzeti úton –
belföldről és közvetlenül a hivatalnál külföldről – benyújtott iparjogvédelmi ügyek összesített
száma a várakozásoknak megfelelő csökkenést
mutatta. A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések számának csökkenése – a hazai
bejelentői aktivitás szinten maradása folytán –
döntően a közvetlenül a hivatalnál benyújtott
külföldi bejelentések alakulásának tudható be.
Örvendetes növekedés volt viszont regisztrálható a nemzeti úton benyújtott formatervezési
minták esetében, ahol mind a bejelentésszám,
mind a bejelentésekben foglalt mintaszám növekedett, döntően a hazai bejelentők aktivitása
következtében. A használati minták esetében a
bejelentői aktivitás szinten maradt.
A hazai bejelentők szabadalmi, illetve használatiminta-oltalmi aktivitása az előző év szintjén
maradt. A hazai szabadalmi bejelentések száma
évek óta 700 körül állandósult. Az alacsony hazai szabadalmi aktivitás szorosan összefügg a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység
gyenge intenzitásával, az oltalmi tudatosságbeli
hiányosságokkal, valamint a magyar gazdaság
tulajdonosi viszonyaival. A gazdasági konjunktúra alakulására visszavezethetően a hazai bejelentők védjegybejelentéseinek száma mintegy
9%-kal visszaesett, 48%-kal emelkedett viszont
a hazai bejelentők formatervezésiminta-oltalmi
bejelentéseinek a száma.
A hazai bejelentők külföldi bejelentéseinek
száma ugyan változatlanul rendkívül alacsony
volumenű volt, de mind nemzetközi (PCT-)
szabadalmi aktivitásuk (mintegy 170 bejelentéssel), mind európai szabadalmi aktivitásuk
(107 bejelentéssel), mind közösségi védjegy- és
mintaoltalmi bejelentési aktivitásuk (277, illetve 174 bejelentéssel) növekedést mutatott.
A külföldi bejelentők Magyarországra irányuló
iparjogvédelmi aktivitásának mutatói a magyar
gazdaság és piac iránti nemzetközi érdeklődésről adnak számot, valamint a magyar gazdaság
európai integrációjának jelzőkövei. Az Európai
Szabadalmi Egyezményhez való 2003. január
1-jei csatlakozást követően egyre több külföldi
bejelentő nem közvetlen módon, hanem európai úton, azaz az ESZH előtt lefolytatott eljárásban igényel oltalmat hazánk területére is.

A Magyarországra hatályos szabadalmak száma
2005 óta folyamatosan emelkedett elsősorban
a hatályosított európai szabadalmak számának
növekedése következtében. A hazánkra hatályos szabadalmak száma az év végén 11 462
volt, 1156-tal több az előző évinél. A nemzeti
úton megadott, hatályos szabadalmak száma
7204, a hatályosított európai oltalmak száma
4258 volt. A hatályos európai szabadalmak száma 67%-kal haladta meg az előző évit.

A hivatal iparjogvédelmi hatósági tevékenységét a magyar és külföldi bejelentők általános elégedettsége, az átfutási idő javulása, a
felhasználó-barát környezet és infrastruktúra
jellemzi. Az MSZH számos intézkedést tett
– a hivatali középtávú stratégiában is megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően – az
ügyfelek differenciált igényeihez igazodó, eljárási opciókban gazdag hatósági tevékenység
kialakítására. A hivatal módot kínál a hatósági

A hatályos szabadalmak száma
(2006–2008)

Nemzeti úton megadott, hatályos
szabadalmak száma
Hatályos európai szabadalmak száma
Összes hatályos szabadalmak száma
A hatályos szabadalmak jogosultjainak mindössze 9%-a volt magyar (az előző évben 12%),
így csupán 1073 szabadalom volt magyar tulajdonban. A jogosultak 91%-a külföldi, akik
közül a német (26%) és az amerikai jogosultak
(15%) álltak az élen. A hazánkra is hatályosított európai szabadalmi oltalmak 32%-a német,
12%-a amerikai, 10%-a francia és 9%-a svájci
jogosultak tulajdonában volt.
A hatályos – nemzeti úton megadott
és európai – szabadalmak jogosultjainak
országok szerinti megoszlása
(2008. december 31.)
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7 204
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2 553

4 258

9 338

10 306

11 462

eljárások gyorsított lefolytatására: az ügyfeleknek a lehetőségük van az eljárás gyorsítására a
szabadalomengedélyezési eljárásban, valamint a
védjegyengedélyezési eljárásban egyaránt. Az elmúlt évben a védjegy lajstromozására irányuló
eljárás átfutási ideje 11 hónapról 9,8 hónapra
csökkent, míg a védjegybejelentés meghirdetéséig terjedő idő átlagosan 6 hónapról 3,5
hónapra redukálódott. A vállalkozói szféra
igényeihez igazodva, az ügyintézési idő további csökkentését tette lehetővé a 2007. évi
CXLII. törvénynek a védjegytörvényt érintő
fontos rendelkezése, a védjegy lajstromozására
irányuló különleges gyorsított eljárás bevezetése
2008. január 1-jétől. A védjegybejelentés gyorsított eljárás keretében történő elbírálását 222
esetben, a különleges gyorsított eljárást 90
esetben igényelték az ügyfelek. A jelenlegi jogi
szabályozás lehetőséget ad hazánkban a szabadalomengedélyezési eljárás gyorsítására úgy,
hogy akár egy éven belül is megszerezhetővé
váljon a szabadalmi oltalom.

A legtöbb hatályos szabadalommal
rendelkező szakterületek, 2008
Szakterület
Gyógyszeripar
Gépelemek
Kémia (gyógyszeripar
nélkül)
Fém termékek (gépek
nélkül)
Műszerek
Villamos gépek
(elektronika nélkül)

Hatályos nemzeti szabadalmi
oltalmak

Hatályosított európai
szabadalmak

2730

1244

658

547

636

401

552

401

543

266

347

222

2009. április 

Az MSZH a szellemitulajdon-védelem sajátos
eszközeivel járult hozzá a hazai innováció támogatásához. Célja, hogy mérhető eredményességű befolyást gyakoroljon a hazai innovációs
potenciál meghatározó célcsoportjainak szellemitulajdon-védelmi tudatosságára és aktivitására. A minőségi szolgáltató hivatalra vonatkozó
mértékadó nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével fejlesztette az ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatásokon túlmutató,
emelt szintű iparjogvédelmi szolgáltatási kínálatát. A szabadalom- és védjegykutatás terén
kínált emelt szintű térítéses szolgáltatások – az
egyszerűsített védjegyszűrés, a védjegykutatási
szolgáltatás, az ötféle szabadalomkutatási szolgáltatás – a megalapozott üzleti döntéshozatalhoz nyújtanak iparjogvédelmi eszközöket. Az
Európai Bizottság „best practice”-ként ismerte el
a kilenc közép-európai ország (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország,
Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia)
együttműködésében megvalósított, regionális
védjegykutatási szolgáltatást, a CETMOS-t. Az
újonnan bevezetett IP-PreDiagnózis – Szellemi tulajdon diagnózis szolgáltatás célja, hogy a
kkv-k képet alkothassanak szellemi vagyonuk

kiaknázási lehetőségeiről, és ennek lehetséges
kockázatairól. Az ESZH szakmai támogatását
élvező projekt keretében a hivatal kidolgozta
a hazai vállalkozások számára nyújtott szolgáltatás módszertanát, valamint a szükséges
segédanyagokat, továbbá megkezdődött a szolgáltatás kísérleti szakasza magyar vállalkozások
bevonásával.
Az MSZH folyamatos bővítette és fejlesztette
gazdag szakmai ismereteket tartalmazó honlapját. A honlapot 382 549 egyedileg azonosítható
látogató 543 052 alkalommal látogatta meg az
elmúlt évben. A látogatók, illetve a látogatások
száma 23, illetve 12%-kal haladta meg az előző
évit. A megtekintett oldalak mennyisége 8%kal, a letöltött adatmennyiség 27%-kal nőtt.
A feketegazdaság elleni határozott és hatékony fellépés érdekében, az új rend programjának megvalósítása jegyében a Kormány a
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1002/2008. (I. 25.) Korm. határozattal − javaslattevő, véleményező és tanácsadói feladatokat ellátó szervként − létrehozta a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet. A testület egyik
elnökhelyettese az MSZH elnöke, a titkársági
feladatokat a hivatal látja el. A testület alakuló ülését 2008. március 3-án tartotta meg. A
Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiát és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet a Kormány
2008. október 1-jén hagyta jóvá. Az intézkedési
tervet a 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozatban tették közzé. A stratégiához kapcsolódó intézkedési terv azonosítja a cselekvés fő pilléreit,
amelyek a statisztika, a tudatosságnövelés és a
jogérvényesítés. A testület öt munkacsoport létrehozásáról döntött a statisztika, a büntetőjogi
és szabálysértési joggyakorlat, a gyógyszer- és
növényvédőszer-hamisítás, a képzés, oktatás,
kreatív és informatikai iparágak, valamint az
internet útján történő szolgáltatásnyújtás területén. A társadalmi tudatosság növelése érdekében a HENT több irányban, több célcsoportot
megszólító kampányt indított el.
dr. Penyigey Krisztina

A Kormány elfogadta a 2009-2010-re vonatkozó
tudomány-, technológia- és innováció-politik ai intézkedési tervet
A Kormány a 1019/2009. (II. 19.) Korm. határozattal elfogadta a 2009-2010-re vonatkozó
tudomány-, technológia- és innováció-politikai
intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv), amely a Kormány 2007-2013. évekre
vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájának (a továbbiakban:
TTI stratégia) a megjelölt kétéves időszakban
történő végrehajtását szolgálja.

adatokra való tekintettel − összesen már csak
negyven feladatot tartalmaz, azzal, hogy a megvalósítandó intézkedések köre több helyen módosításra, illetve kiegészítésre is került.

A TTI stratégia végrehajtásának 2007 második
felétől kezdődő első, közel másfél éves periódusában számos célkitűzés megvalósítására már
sor került, ugyanakkor a kutatás-fejlesztés és
az innováció területéért felelős kormányzati
irányítási rendszerben bekövetkezett átalakítások, valamint a megváltozott gazdasági és
társadalmi igények szükségessé tették az előirányzott intézkedések részbeni módosítását,
újrafogalmazását, illetve új felelősök kijelölését.
Ennek megfelelően a fenti kormányhatározat
hatályon kívül helyezte a Kormány 2007-2010re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) intézkedési tervéről szóló
1066/2007. (VIII. 29.) Korm. határozatot és
elfogadta a jelen intézkedési tervet.

a) Az intézkedési terv 6. pontja a felsőoktatási
és egyéb költségvetési K+F intézményeknél a
kutatási eredmények hasznosításának elősegítése érdekében célul tűzi ki a szellemi tulajdon
hasznosítására létrehozott vállalkozások alapításának megkönnyítését és egyszerűsítését.
Ezen túlmenően konstrukciót kell kidolgozni
és megvalósítani a költségvetési kutatóhelyek
kutatási eredményeinek menedzselésére, beleértve a szellemi vagyongazdálkodás szervezeti,
jogi és gazdasági feltételrendszerének megteremtését is.

A intézkedési terv − a már megvalósított fel-

A szellemi tulajdon védelmével összefüggő és a
Magyar Szabadalmi Hivatalt a végrehajtásáért felelősként is megjelölő intézkedések közül az
alábbiak érdemelnek figyelmet:

b) A K+F+I pályázatok szabályozásának fejlesztése érdekében a 8. intézkedés a szakterület
sajátosságait figyelembe vevő, egységes, pályázóbarát és a mainál egyszerűbb pályázatkezelést
biztosító jogi környezet kialakítását irányozza

elő. Ezzel összhangban a kutatás-fejlesztési és
technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet előkészítése jelenleg is folyamatban van. Az
új jogszabály egységes rendelkezéseket kíván
meghatározni az innovációs alap terhére, valamint a K+F célú költségvetési előirányzatokból nyújtott támogatások vonatkozásában.
A kormányrendelet előreláthatólag 2009 első
félévének végéig kerül elfogadásra.
c) Az intézkedési terv 12. pontja értelmében
át kell tekinteni a K+F+I tevékenységet közvetetten ösztönző adó- és járulékkedvezmények
rendszerét és javaslatokat kell kidolgozni annak
érdekében, hogyan lehetne ezeket az eddiginél
hatékonyabban felhasználni a K+F+I tevékenység ösztönzésére. Ide tartozik a személyi adóról
szóló törvény azon rendelkezésének felülvizsgálata is, amely alapján jelenleg a magánszemélyek a
szellemi alkotásaik vállalkozásba történő apportálása esetén személyi jövedelemadót kötelesek
fizetni. Tekintettel arra, hogy ez a szabályozás
alkalmas arra, hogy akadályát képezze a szellemi
alkotások megfelelő hasznosításának, indokolt,
hogy a feltalálók és a szellemi alkotásokat létrehozó egyéb magánszemélyek mentesüljenek az
apport értéke alapján kivetett adó alól.
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d) A Magyar Szabadalmi Hivatal eddigi tevékenységének elismeréseként a kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi ismereteinek fejlesztését és szellemitulajdon-védelmi tudatosságának erősítését célzó VIVACE+programot
az intézkedési terv külön pontban nevesíti.
Noha a program működtetésére az MSZH és
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

között egyelőre csak ez év végéig terjedően
jött létre megállapodás, a kormányhatározat a
program folytatását 2010 végéig irányozza elő,
pénzügyi forrásként pedig tárcaköltségvetést
határoz meg.

Az intézkedési terv végrehajtásának helyzetéről a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli
miniszternek − az érintett miniszterek bevonásával − évente kell majd beszámolót készítenie.
A kormányhatározat rendelkezései értelmében
a 2007-2008-ban teljesült feladatokról és azok
hatásáról 2009. november 25-ig kell a jelentést
a Kormány elé terjeszteni.
dr. Németh Gábor

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
szellemitul ajdon-védelmi
tudatosságnövelő tevékenysége
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)
– összhangban a Kormány által 2008. október
1-jén jóváhagyott Hamisítás Elleni Nemzeti
Stratégiában megjelölt cselekvési irányokkal,
valamint a stratégiához kapcsolódó intézkedési
tervről szóló 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozatban meghatározott intézkedésekkel – kiemelt figyelmet fordít a társadalom szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tudatosságának
növelésére és szemléletformálására. Mindennek
érdekében többirányú, több célcsoportot megszólító intézkedéseket, kampányokat indított el,
illetve tervez kezdeményezni a jövőben.
A szerzői jogok védelmére, különösen az illegális szoftverhasználat, valamint illegális film- és
zeneletöltések következményeire hívják fel a
fogyasztók figyelmét azok a figyelemfelkeltő
szórólapok, valamint termékeken elhelyezett
matricák, amelyeket 2008 decemberétől − több
műszaki áruházlánccal együttműködve − kapnak meg az elektronikai termékeket vásárló fogyasztók. Az illegális szoftverek használatának
az üzleti életben történő visszaszorítása és a vállalkozói szféra tudatosságnövelése érdekében a
könyvelők és pénzügyi vezetők részére szakmai
előadássorozat került megszervezésre 2009 első
két hónapjában, valamint telefonos forródrót
szolgáltatás kerül felállításra APEH-revizorok
és könyvelők számára a szoftver licencekkel és

azok könyvelésével kapcsolatban felmerülő
kérdések megválaszolására. A magyar filmipar
szereplőinek összefogását prezentálja a kalózkodás elleni küzdelemben a magyar filmipar
jeles képviselői által decemberben kiadott „Nyilatkozat a magyar filmek legális terjesztéséért”.
A magyar sajtó munkatársainak decembertől
kezdődően folyamatosan napi hírlevelet küld a
HENT, amelyben a világ és hazánk hírein keresztül a hamisítás következményeiről, hamisítással szembeni törekvésekről és eredményekről
kívánja értesíteni a sajtó közvetítésével az egész
lakosságot. Az ingyenes elektronikus hírlevelet
a hent@hpo.hu címre küldött e-maillel lehet
igényelni.
A 2009. év tudatosságnövelő kampányaiban
kiemelt figyelmet kap a fiatalok szemléletformálása. A szemléletalakítás részeként a diákok
szerzői jogi tudatosságának növelésére 2009
tavaszán „Hamisítás, ahogy én látom – Az én
alkotásom, az én tulajdonom” címmel képzőművészeti pályázat kerül kiírásra a középiskolás
diákok számára, amelynek díjazott pályamunkái kiállításra kerülnek majd. Még az idei évben a gyógyszerhamisítás okozta gazdasági és
egészségügyi problémákra fókuszáló kampányt
is kezdeményezett a HENT, amelynek keretében elindította gyógyszerhamisítás elleni honlapját a www.hamisgyogyszer.hu-t, valamint
orvosi rendelőkben elhelyezett szórólapokon,
újsághirdetésekben és egészségügyi portálokon
hívja fel a lakosság figyelmét a hamis gyógyszerek veszélyeire. A gyógyszerhamisítás elleni kampányt a gyógyszeripar több képviselő-

je is támogatja, 2009. március 19-én pedig a
HENT és a Magyar Gyógyszerészi Kamara
között született együttműködési megállapodás a
gyógyszerhamisítás elleni intézkedések sikeres
és hatékony végrehajtása érdekében.
A naprakész tájékoztatás érdekében az MSZH
gondozásában 2008 decembere óta üzemel a
HENT honlapja (www.hamisitasellen.hu),
amely gazdag híranyagot tartalmaz, és tájékoztatást nyújt a HENT tevékenységéről, aktuális
kampányairól.
A Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia másik
cselekvési irányához, a jogérvényesítés javításához kapcsolódik a HENT képzési munkacsoportja által a „Jogalkalmazói együttműködés a
szerzői jogi jogsértésekhez kapcsolódó büntetőeljárásokban” címmel 2009. április 22-én megrendezésre kerülő konferencia a bíróságok, az
ügyészségek, a rendőrség és a Vám-és Pénzügyőrség részvételével, amelynek célja előmozdítani a jogérvényesítés hazai joggyakorlatának
kedvező irányú változását, valamint a jogalkalmazó szervek együttműködését.
dr. Tóth Zita
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Forrástérkép a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati támogatásokról
A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter egyik kiemelt feladata a K+F+I támogatási rendszer hatékonyságának a növelése a
terület számára rendelkezésre álló hazai és európai uniós költségvetési források összehangolt
felhasználása révén. A támogatások hatékony
felhasználása pozitív hatást gyakorolhat a vállalati innováció élénkülésére, a kutatóhelyek és a
vállalkozások közötti kapcsolatokra, valamint a
tudás-intenzív iparágak fejlődésére, a regionális
egyenlőtlenségek csökkenésére. A K+F+I tevé-

kenység céljaira 2009-ben mintegy 170 milliárd
Ft, 2010-ben közel 180 milliárd Ft pályázati
forrás használható fel kutatás-fejlesztési és innovációs célokra.
A pályázati lehetőségek jobb áttekinthetősége
érdekében a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal a 2009-2010 időszakra vonatkozóan
K+F forrástérképet készített, amely egységes
szerkezetbe foglaltan tartalmazza az összes jelentős hazai, európai uniós és kétoldalú nemzetközi támogatási lehetőséget a Kormány kö-

zéptávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiája prioritásainak megfelelő
csoportosításban.
A forrástérkép letölthető pdf-formátumban
az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
honlapjáról:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatokeredmenyek/egyeb-forrasok/forrasterkep2009-2010

Jedlik Ányos-díj
A Jedlik Ányos-díjat a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének kezdeményezésére az ipari és kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, a magyar
szabadalmi rendszer centenáriumi évében, és a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú
iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja. A 2009. évi Jedlik Ányos-díj ünnepélyes átadására, a nemzeti ünnephez kapcsolódóan a hagyományoknak megfelelően 2009. március 13-án az MSZH konferenciatermében került sor. Köszöntőt mondott Kolber István, a kutatás-fejlesztésért
felelős tárca nélküli miniszter hivatalának államtitkára és Dudits Dénes akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke. A díjakat Bendzsel
Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke adta át.

Jedlik Ányos-díjat kapott:
Karácsonyi Béla, okleveles vegyész, közgazda, szabadalmi ügyvivő, az Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda vezetője

Dr. Ruzsányi Tamás, villamosmérnök, a BME egyetemi doktora, a Ganz-Škoda Electric Zrt. műszaki és fejlesztési igazgatója

Dr. Kovács Kornél, biológus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára

Dr. Szendrő Péter, mezőgazdasági gépészmérnök, az MTA doktora, a Szent István Egyetem egyetemi tanára, korábbi rektora

Vadász Ágnes, okleveles vegyész, informatikus, a Magyar Szabadalmi Hivatal korábbi igazgatóhelyettese, szakmai főtanácsadó

A Kreativitás és Innováció Európai Éve 2009
Az Európai Parlament és a Tanács a 2009. évet
a Kreativitás és innováció Európai Évévé nyilvánította a 2008. december 16-i 1350/2008/
EK határozattal.
A Kreativitás és Innováció Európai Éve átfogó
európai kezdeményezés, amelynek célja, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos
szerepet játszik a kreativitás és az innováció a
mindennapi életben, a tagállami és az európai
versenyképesség növelésében, a fenntartható
fejlődés biztosításában. A kezdeményezés
támogatni kívánja az egyes tagállamok arra

irányuló erőfeszítéseit, hogy az egész életen
át tartó tanuláson keresztül előmozdítsák a
kreativitást mint az innováció hajtóerejét, a
személyes, szakmai, vállalkozási és szociális
kompetenciák fejlesztésének és az egyének
társadalmi jólétének kulcsfontosságú tényezőjét.
A kezdeményezés jellegénél fogva számos területre kiterjed, ideértve egyebek mellett az oktatást és a képzést, a kultúrát, a kutatás-fejlesztést,
a kreatív iparágakat, valamint az információs
társadalommal összefüggő kérdéseket is.

A kezdeményezés néhány kiemelt célja:
•• innovációt segítő környezet kialakítása,
•• a kulturális sokszínűség hangsúlyozása, a
kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása,
•• a kreatív gondolkodás, esztétikai érzékenység, érzelmi fejlődés ösztönzése korai gyermekkortól,
•• a kreativitásnak, az innovációnak és a vállalkozó szellemnek a támogatása, a személyes fejlődésben, a gazdasági növekedésben
és a foglalkoztatásban való szerepének tudatosítása,
•• a dizájn mint az innovációhoz nagyban

6

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

hozzájáruló kreatív tevékenység előmozdítása, az innováció-menedzsmenthez és
designmenedzsmenthez kapcsolódó készségek támogatása,
•• a matematikai és a természettudományos
képességek oktatásának támogatása,
•• a kreativitás, a tudás, a rugalmasság, a változásokkal szembeni nyitottság személyes
élet szempontjából betöltött szerepének,
jelentőségnek, fontosságának tudatosítása,
•• a kreativitás és innovációs készség képzésekkel történő fejlesztése.
2009. január 7-én Prágában a cseh elnökség nyitóeseményéhez kapcsolódva került sor a Kreativitás és Innováció Európai Évének hivatalos
nyitókonferenciájára. Az eseményen a magyar
kormányt Molnár Károly miniszter megbízása
alapján Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke képviselte. A Kreativitás
és Innováció Európai Éve tudatosságnövelő
promóciós kampányokból, nyilvános vitafórumokból, a jó gyakorlatok felmutatásából és
ezek szolgálatába állított honlap (http://www.
create2009.europa.eu) kínálatából szőtt háló-

zat kíván lenni. A kezdeményezés üzenetének
minél szélesebb körhöz történő eljuttatása
érdekében huszonnégy kiemelkedő üzletembert, művészt, kutatót és designert kértek fel az
„Ambassador of the Year” szerepére. Magyarország számára külön elismerés, hogy a csoport
tagjai között Rubik Ernő és Losonczi Áron (az
üvegbeton feltalálója) személyében két elismert
magyar személyiség is helyet kapott.
A Kreativitás és Innováció Európai Évének magyarországi koordinátora az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Tempus
Közalapítvány, amely a kezdeményezés hivatalos magyarországi programjának összeállításáért is felelős. A magyar programsorozat 2009.
február 25-én hivatalosan is kezdetét vette. A
Mai Manó Házban megtartott nyitórendezvényen az akadémiai, gazdasági és kormányzati
szféra együttműködéséről szóló K+F kerekasztal-beszélgetésen Molnár Károly, kutatásfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter,

Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnöke, Rubik Ernő, professzor, az év nagykövete, Loboda Zoltán, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium főosztályvezetője, Pakucs János,
a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, Szécsi Gábor, az Országos Tudományos
Diákköri Tanács alelnöke vettek részt.
A megnyitó ünnepségen Bogyai Katalin, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára mondott beszédet, ismertetve az
év céljait, Losonczi Áron, az év nagykövete egy
fiatal kreatív feltaláló és vállalkozó tapasztalatairól, Galambos Gábor, a Tempus Közalapítvány
elnöke a kreativitás szerepéről, a magyarországi
év eseményeiről tartott előadást.
A részletes hazai eseménynaptár és további
információk megtalálhatók a kezdeményezés magyarországi honlapján: http://www.
kreativitas2009.tka.hu/ A Magyar Szabadalmi Hivatal által önállóan és társszervezetekkel
megvalósítandó rendezvények listája a hivatali honlapon is megtekinthető: http://www.
mszh.hu/kreativitas/

A 2009. évi jogdíjközleményekről
A közös jogkezelő szervezetek idei jogdíjközleményei – figyelemmel a szerzői jogi törvény
2009. február 1-jétől hatályos módosítására –
a Magyar Közlöny Mellékleteként megjelenő
Hivatalos Értesítőben kerültek közzétételre. A
következőkben a 2009. március 15-éig megjelent jogdíjközlemények néhány fontosabb
újdonságát ismertetjük.

jat [„Audio, illetve audiovizuális tartalom másolására/tárolására alkalmas külső, hordozható
háttértároló (pl. Pendrive, USB Flash Drive”)].
A bővítést az indokolja, hogy ezeken a hordozókon 40%-ot meghaladó mértéket öltött az
audio, illetve az audiovizuális alkotások aránya
egy 2008 augusztusában végzett Gfk-felmérés
szerint.

analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CDR, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról szóló
jogdíjközleménye – néhány kisebb, technikai
jellegű pontosítást leszámítva – nem változott,
viszont a minimumjogdíj összege az infláció
mértékét némileg meghaladó (6%-os) mértékben emelkedett.

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogdíjközleményeivel kapcsolatban fontos
kiemelni, hogy a közös jogkezelő szervezet jelentősen átdolgozta az interaktív online és mobil
felhasználásokról rendelkező jogdíjközleményét
(jele: I09) az ezen a területen zajló gyors technikai fejlődésre tekintettel. Ennek eredményeként
kerültek be a tervezetbe az ún. IPTV és más
digitális rádió-, televízió-szolgáltatások. Az ún.
előfizetéses zenei tartalomszolgáltatás esetében
például a fizetendő jogdíj előfizetőnként az előfizetési díj 25%-a, de legalább előfizetőnként
200 Ft/hó. A magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakra vonatkozó jogdíjközleményben
(jele: Ü09) érdemi változást jelent a 9. pont,
amely egy új hordozótípusra állapít meg jogdí-

A Mag yar Hanglemezkiadók Szövetsége
(MAHASZ) a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő
többszörözésének és nyilvános helyen történő
bemutatása céljából történő többszörözésének
díjtételeit tartalmazó jogdíjközleménye a zenegépekben történő felhasználás céljából készült
többszörözés havi átalánydíját 2009-ben 4000
Ft/gép díjról 3000 Ft/gép díjra mérsékelte,
amelynek kiszámlázása negyedévente történik, az adminisztráció csökkentése érdekében.
A többszörözésenkénti jogosítás esetében fizetendő jogdíj mértéke (160 Ft) változatlan
maradt. Az egyéb típusú többszörözéseknél
mind a példányonkénti, mind az átalánydíjas
jogosítás esetében 12%-os jogdíjemelésre került
sor, arra hivatkozással, hogy ez a jogdíj több éve
változatlan mértékű.

A Magyar Reprográfiai Szövetség 2009. évi
jogdíjközleményében a legfontosabb változás
az, hogy a gyártói, importőri díjak körében
a tételes díjak helyett, a díjak egységesen a
készülékek gyártói, illetve beszerzési árának
2%-ában kerültek megállapításra. Emellett az
üzemeltetői körben a településtípusok szerint
további kategóriákat állapítanak meg az egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében. Folytatva az előző évek hagyományát, az Reprográfiai
Szövetség 2009-ben is két évben (2009. január
1-jétől 2010. december 31-éig) határozta meg
a díjszabás érvényességét.

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői
Jogvédő Egyesülete 2009. évi, a filmalkotások

dr. Kiss Zoltán

2009. április 

7

Megnyílt az ArtFormer – Kelle Antal-kiállítás

Kelle Antal, a művészet és a tudomány határán tevékenykedő alkotó interaktív térplasztikáiból kiállítás
nyílt 2009. március 19-én a Magyar Szabadalmi Hivatal
konferenciatermében (1054 Budapest, Garibaldi utca
2.). A kiállítás megnyitóján Bendzsel Miklós, az MSZH
elnöke köszöntötte a vendégeket, a tárlatot Mélyi József művészettörténész nyitotta meg.
A kiállítás 2009. április 16-ig hétköznap 12-18 óra,
szombaton 10-16 óra között tekinthető meg.

Kelle Antal

i n t e r aktív
térplasztikái

Kamarakiállítás
Magyar Szabadalmi Hivatal
Konferenciaterem
(Bp, V., Garibaldi u. 2.)
Nyitva:
2009. 03.20–04.16.
H–P 12–18-ig,
szombaton 10–16-ig.

Magyar Formatervezési Díj pályázat 2009
design: Stáb-Stúdió Kft.

A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével nyilvános pályázatot hirdetett
a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére. A
pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

A pályázatok négy kategóriában – termék,
vizuális kommunikáció, terv, diákmunka –
nyújthatók be.
A pályázat beadási határideje: 2009. május 5.
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai,
ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat
útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési
Tanács Irodájához „Magyar Formatervezési

Díj” megjelöléssel ellátva, a következő címre:
Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1374 Budapest 5,
Pf. 552
A pályázati felhívás, valamint a jelentkezési
és adatlap letölthető a következő honlapról:
http://www.hpo.hu/testuletek/mft/

Design Management Díj 2009
A design céltudatos és eredményes használatának ösztönzésére a Magyar Formatervezési
Tanács Design Management Díjat alapított. A
díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a
design alkalmazása és szakszerű menedzselése
egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását,
eredményes működését, továbbá elismerje ennek kiváló példáit.

mély, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, cég, szervezet, intézmény, amelynek
székhelye Magyarország területén van. A díjat
elnyerheti bármilyen termelő, szolgáltatásokat
nyújtó stb. szervezet, amely a jelen felhívást
megelőző öt évben végzett tevékenysége során
a design alkalmazásának és/vagy menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

tatni, egy példányban, postai úton, ajánlott
küldeményként, vagy futárszolgálattal „Design Management Díj 2009” megjelöléssel, a
következő címre: Magyar Szabadalmi Hivatal,
Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1370
Budapest 5, Pf. 552.

A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra –
a bírálóbizottság tagjain kívül – bárki jelölést
tehet. A díjra jelölhető minden olyan jogi sze-

Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar
Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető
(http://www.hpo.hu/testuletek/mft/), jelölő lappal lehet. A jelölő lapokat a Magyar
Formatervezési Tanács Irodájához kell eljut-

A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció
alapján a külön erre létrehívott bírálóbizottság
dönt.

A jelölések beadási határideje: 2009. május 5.
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Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Rendezvények

2009. március 20. –
április 16.

ArtFormer
Kelle Antal interaktív
plasztikáinak kiállítása
(MSZH Konferenciaterem)

2009. március 27.

A Magyar Innovációs Nagydíj
díjkiosztása (Parlament)

2009. március 31. –
április 19.

FORMATÚRA
vándorkiállítás
(Pécsi Tudomány Egyetem
Pollack Mihály Műszaki Kar)

2009. április 20.

Szabadalmi Fórum
(MSZH)

2009. április 8.

Új színTEREK az alkotásban
szimpózium (MSZH)

2009. április 24.

A Szellemi Tulajdon
Világnapja alkalmából tartandó
rendezvény
(Művészetek Palotája)

Hasznos webcímek
Magyar Szabadalmi Hivatal
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala
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.kutatas.gov.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

www.wto.int

Terjeszti: Magyar Szabadalmi Hivatal
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