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A Magyar Szabadalmi Hivatal 2005. évi tevékenységének rövid mérlege
A Magyar Szabadalmi Hivatal 2005-ben is hatékony
módon töltötte be a szellemi tulajdon védelmével öszszefüggő joggyakorlat-elemző és jogszabály-előkészítő
feladatkört. A jogszabály-előkészítési feladatok döntően az Európai Unióban viselt tagsággal összefüggő
kodiﬁkációs és kapcsolódó munkákra, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel kapcsolatos
feladatokra összpontosultak. A szellemi tulajdonjogok
érvényesítéséről szóló 2004/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv átültetése céljából módosításra került az Szjt., az Szt., a Vt., az Fmtv. és a Pp..
A hivatal elismert színvonalon érvényesítette a nemzeti iparjogvédelmi hatósági tevékenység (szabadalom,
használati és formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány engedélyezése, védjegyek és földrajzi árujelzők lajstromozása)
mennyiségi és minőségi követelményeit a nemzetközi
előírásokkal összhangban.
A nemzetközi együttműködés keretében érkezett iparjogvédelmi ügyek száma az elmúlt két évben – oltalmi
formák és együttműködési rendszerek szerint ellentétes irányú mozgások végső eredőjeként – összességében látványos növekedést mutatott. A nemzetközi
szabadalmi (PCT) együttműködés keretén belül Magyarországot is megjelölő bejelentések becsült száma
130 ezer volt, tehát jelentősen emelkedett. 2004 óta

folyamatosan növekvő számban érkeztek Magyarországra a megadott európai szabadalmi bejelentésekkel
kapcsolatos ügyek, amelyek közül 15 igénypontok fordításaként, 169 az európai szabadalomnak a magyarországi hatályosítása iránti igénnyel – szövegfordítás
benyújtásával – kerültek a hivatalhoz.
Tovább csökkent a nemzetközi (madridi) együttműködés keretében beérkezett külföldi védjegy-bejelentések
száma a közösségi védjegyrendszer elszívó hatása következtében. A közösségi védjegy-bejelentések hatálya
a 2004. május 1-jei csatlakozás óta Magyarországra is
kiterjed. Az elmúlt évben 58 343 közösségi védjegy-bejelentés történt, a Szellemi Tulajdon Világszervezetén
keresztül, az ún. madridi rendszerben további 6696
közösségi védjegy-bejelentést regisztráltak.
A nemzetközi (hágai) együttműködés keretében magyarországi hatállyal benyújtott formatervezési mintaoltalmi bejelentések száma 353 volt, 11,7%-kal magasabb a megelőző évinél. A bejelentésekben foglalt
minták száma 1170 volt. A Magyarországra is érvényes
közösségi formatervezési mintaoltalmi bejelentések
száma az elmúlt évben 15 354, a bennük foglalt minták
száma 57 791 volt.
A nemzetközi eredetmegjelölések száma csupán 1 volt.
A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentések száma
2634 volt.
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Az európai oltalmi rendszerekhez való csatlakozás új
hivatali feladatokat generál: a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal számára az elmúlt évben több mint 73 ezer
nemzeti védjegy-kutatást végzett el és adott át a hivatal. Az elkövetkező években az európai szabadalmak
magyarországi hatályosítása iránti kérelmek száma is
várhatóan jelentős mértékben növekedni fog. Emellett az MSZH látja el a Szabadalmi Együttműködési
Szerződésből (PCT), 2003. január 1-je óta az Európai
Szabadalmi Egyezményhez való csatlakozásból, valamint 2004. május 1-je óta az Európai Unióhoz történt
csatlakozásból adódó átvevő hivatali feladatokat.
Nemzetközi együttműködések keretében
Magyarországot célzó iparjogvédelmi ügyek
főbb adatai (2001–2005)
PCT megjelölések*
Európai szabadalom
szövegfordításának
benyújtása

2003
2004
2005
99 077 121 264 130 000**

Európai igénypontok
fordításának benyújtása
Nemzetközi (madridi)
védjegy-bejelentés

8784

Közösségi védjegybejelentés

18

169

4

15

6664

5897

58 852 58 343

WIPO-n keresztül
a Közösséget megjelölő
bejelentés
Nemzetközi formatervezési
mintaoltalmi bejelentés
Minták száma

6696
788

301

353

3390

1388

1170

Közösségi formatervezési
mintaoltalmi bejelentés

14 048 15 354

Minták száma
Nemzetközi
eredetmegjelölések
Közösségi növényfajtaoltalmi bejelentések

53 892 57 791
7

13

1

2655

2634

* 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 a jövőben az ESZH számára jelent közvetlen munkaterhet.
** Becslés

A közösségi és európai oltalmi rendszerekhez való
csatlakozás hatásaként a nemzeti úton – belföldről és
közvetlenül a hivatalnál külföldről – benyújtott iparjogvédelmi ügyek száma az első teljes tagsági évben
arányos csökkenést mutatott. A csökkenés elsősorban
a nemzeti úton tett külföldi szabadalmi bejelentések
és a PCT bejelentésekből a nemzeti szakaszba lépő
nemzetközi szabadalmi bejelentések számának a viszszaesése miatt következett be, de a nemzeti úton tett
védjegy-bejelentések száma is mérséklődött.
A hazai vállalkozások iparjogvédelmi aktivitása az
előző évekhez hasonlóan alacsony színvonalú volt.
Ez összefüggésben áll a hazai, általános innovációs
és kutatás-fejlesztési aktivitás gyengeségeivel, a belföldi vállalkozások gazdasági helyzetével, valamint
a vállalati iparjogvédelmi tudatosság terén tapasztalható elmaradással. A hivatal kiterjedt tájékoztató,
információszolgáltató, oktató tevékenységével sok
erőfeszítést tett a hazai vállalkozások iparjogvédelmi
tudatosságának növelése érdekében, és a kormányzat
innováció-támogató, szellemitulajdon-védelmet ösztönző politikája is kedvező fordulatot vett, de ez még
nem tükröződhetett a bejelentések számában. A hazai
vállalkozások külföldi bejelentéseinek száma rendkívül
alacsony, de néhány oltalmi forma (közösségi védjegy
és mintaoltalmi bejelentések) esetében ígéretes növekedés volt regisztrálható.
Nemzeti úton – belföldről és közvetlenül
a hivatalnál külföldről – összesen benyújtott
iparjogvédelmi bejelentések száma oltalmi
formák szerint (2001–2005)
2003
4810

2004
2657

2005
1275

Formatervezési minta

390

371

262

Minták száma
Használati minta
Védjegy
Földrajzi árujelző
Növényfajta-oltalom

717
316
5677
6
85

1290
296
5 119
5
58

961
268
4174
0
19

0

84

21

Szabadalom*

Kiegészítő oltalmi
tanúsítvány (SPC)

* Hazai bejelentések, nemzeti úton benyújtott külföldi bejelentések, a
korábbi PCT megjelölésekből eredő nemzeti eljárási kérelmek.
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A külföldi bejelentők Magyarországra irányuló iparjogvédelmi aktivitásának a mutatói a magyar piac iránti
nemzetközi érdeklődésről, a magyar gazdaság versenyképességéről adnak jelzést. A külföldi bejelentők növekvő aktivitása élesebbé is teszi a belföldi piacon folyó
versenyt, hiszen a közösségi oltalmi rendszerekhez való
csatlakozás után az egyébként csak a belföldi piacra termelő magyar vállalkozásoknak is tekintettel kell lenniük
a hazánkra is érvényes közösségi oltalmakra.
Az érvényben levő főbb nemzeti oltalmak száma
2005-ben
Szabadalom
Használati minta
Formatervezési
Védjegy

9125

belül létrehozott 23 regionális információs központ
információ-szolgáltató, tájékoztató tevékenységének
bővülése. 2005 októberében került sor a szabadalmi
információkat szolgáltató második PATLIB központ
megnyitására a Szegedi Egyetemen.
A legtöbb érvényes szabadalommal rendelkező
szakterületek 2005-ben
Szakterület
Gyógyszeripar,
biotechnológia

Szabadalmi oltalmak
száma (db)
3489

Gépelemek

872

988

Kémia (gyógyszeripar nélkül)

857

2415

Fém termékek (gépek nélkül)

562

Műszerek

611

48 292

Az elmúlt évben hazánkat érte az a megtiszteltetés,
hogy az Európai Szabadalmi Egyezmény teljes jogú
tagjaként tevékeny részt vegyen a szervezet legnagyobb
seregszemléjének tartalmi és formai megújításában.
Az Európai Szabadalmi Hivatal 2005. november 8-10.
között Budapesten, a Magyar Szabadalmi Hivatallal
közösen rendezte meg az éves rendszerességgel tartott
Európai Szabadalmi Információs Konferenciát (EPIC),
amelyhez csatlakozott a brüsszeli Európai Bizottság
kétévente tartott Patinnova’05 konferenciája és kiállítása. A rendezvény mintegy 650 külföldi és hazai
szakembert vonzott.
A hivatal tovább javította a hazai iparjogvédelmi és
szerzői jogi kultúra tudatossági, tájékozódási és képzettségi feltételeit ügyfélszolgálati, informatikai és oktatási
támogató programokkal. A hazai vállalkozások iparjogvédelmi kultúrájának fejlesztését célul tűző VIVACE
program fontos eredménye volt az elmúlt évben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti keretein

A hivatal színvonalas és tudatos oktatási tevékenysége
következtében a szellemitulajdon-védelmi oktatás egyre
hangsúlyosabban van jelen a felsőoktatási intézményekben. Az MSZH-nak az ország legjelentősebb oktatási
intézményeivel kötött együttműködési megállapodásai alapján az elmúlt évben a felsőoktatási intézmények
1113 hallgatója vett részt összesen 40 849 hallgatói óra
értékű iparjogvédelmi képzésben.
A 2004-ben megújított hivatali honlap új rovatokkal
gazdagodott (vállalkozói rovat, VIP kampány), és tartalma folyamatosan frissül. A honlapot az elmúlt évben
222 961 felhasználó 338 300 alkalommal látogatta meg.
A MSZH hivatalos lapja, a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2006 januárjától, elektronikus formában,
díjmentes hozzáféréssel jelenik meg a honlapon. (Ez
a hivatalos változat; nyomtatott példány csak külön
megrendelésre készül.)
Dr. Penyigey Krisztina

Az adóleírási lehetőség a növényfajta-oltalomra is kiterjed
2005. január 1-jétől a kis- és középvállalkozások társasági adóalapjukból, a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozók a vállalkozói
bevételből leírhatják a szabadalmi oltalom, használati- és formatervezési mintaoltalom magyarországi
megszerzésére és fenntartására fordított költségeket.

Előrelépést jelent, hogy az adókról, járulékokról és
egyéb költségvetési beﬁzetésekről szóló törvények
módosításáról rendelkező 2005. évi CXIX. törvény
180. § (4) d) pontja szerint a kis- és középvállalkozások esetében 2006. január 1-jétől az adóalapból való
leírási lehetőség a növényfajta-oltalomra is kiterjed.
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A megújult Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács
A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács, a szellemi
tulajdon védelmére irányuló stratégiai elképzelések,
jogszabályok, nemzetközi szerződések véleményezésére 2001-ben létrehozott tanácsadó testület tagsága
ötéves mandátumának megújítására idén került sor,
miután első ötéves ciklusa 2005. december 31-én lejárt.
A tanács elnöke és tagjai kinevezési okmányait – az

Elnök
Bogsch Erik

vezérigazgató,
Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt.
Kormányzati tagok

Dr. Balogh Tamás

főosztályvezető,
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

Dr. Fazekas Judit

helyettes államtitkár,
Igazságügyi Minisztérium

Dr. Horváth Zoltán

főosztályvezető,
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma

Szitáné dr. Kazai Ágnes kormányfőtanácsadó,
Miniszterelnöki Hivatal

MSZH elnökének felterjesztése alapján – a gazdasági
és közlekedési miniszter 2006. február 15-én írta alá.
A megújult összetételű testület 2006. március 24-én
tartja első, alakuló testületi ülését. A tanács kimagasló
innovációs, iparjogvédelmi és szerzői jogi szakértelemmel rendelkező kormányzati tagokból és szakértői
tagokból áll:

Dr. Gál Katalin

ügyvezető igazgató,
Vince Kiadó,
a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztők
Egyesülésének alelnöke

Dr. Gödölle István

szabadalmi ügyvivő,
Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és
Védjegy Iroda

Dr. Inzelt Péter

igazgató,
MTA Számítástechnikai
és Automatizálási Kutató
Intézet

Kézdi-Kovács Zsolt

ﬁlmrendező,
Magyar Filmunió Kft.

Dr. Pakucs János

elnök,
Magyar Innovációs
Szövetség

Szakértő tagok
Dr. Bobrovszky Jenő

ny. igazgató,
ENSZ Szellemi Tulajdon
Világszervezete

Pintz György

szabadalmi ügyvivő,
Pintz és Társai Szabadalmi
és Védjegy Iroda

Dr. Faludi Gábor

az Artisjus Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület jogi
igazgatója

Dr. Török Ádám

akadémikus, egyetemi tanár,
Veszprémi Egyetem

Dr. Vörös Imre

volt alkotmánybíró,
tanszékvezető egyetemi
tanár, Széchenyi István
Egyetem
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Önkéntes műnyilvántartás a Magyar Szabadalmi Hivatalban
2006. április 15-én lép hatályba az egyes törvényeknek
az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével
összefüggő módosításáról szóló 2005. évi CLXV. törvénynek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szjt.) érintő módosítása a szerzőség vélelmének újraszabályozásáról. Az Szjt. újonnan
beiktatott 94/B. §-a többes vélelmet vezet be, ami azt
jelenti, hogy a soron következő vélelem akkor lép be,
ha az előző vélelem valamilyen oknál fogva nem alkalmazható. Ennek megfelelően az ellenkező bizonyításáig
azt kell szerzőnek tekinteni, akinek a nevét ilyenként a
művön a szokásos módon feltüntették. Ha ez a rendelkezés nem alkalmazható, akkor pedig azt, aki a művet
sajátjaként az MSZH-nál önkéntes műnyilvántartásba
vetette, és ezt közokirattal igazolja. Az MSZH által az
önkéntes műnyilvántartás alapján kiadott igazolást a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 83. §a értelmében hatósági bizonyítványnak kell tekinteni,
amelynek tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni. Az Szjt. módosítása hatalmazta
fel az igazságügy-minisztert, hogy – az MSZH elnökével egyetértésben – a hivatal által vezetett önkéntes
műnyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat
rendelettel megállapítsa.1
Magyarországon korábban az Artisjus Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület és a Filmjus Filmszerzők és
Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete végzett önkéntes
műnyilvántartást. E tevékenységről mindezidáig sem
az egyesületek alapszabálya, sem pedig külön szabályzata nem rendelkezett, a gyakorlat alakította ki az általuk végzett önkéntes műnyilvántartás rendszerét. 2006.
április 15-éig ezeknek a közös jogkezelőknek is az Szjt.
94/B. §-ához kell igazítaniuk a gyakorlatukat.
Az Szjt. hatálya alá tartozó művek – ideértve a kapcsolódó jogi teljesítményeket is – önkéntes műnyilvántartásba vételét a szerző, illetve a szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultja kérheti az MSZH-tól. A szerző
helyett és nevében képviselő is eljárhat. Az önkéntes
műnyilvántartás az Szjt. hatálya alá tartozó valamenynyi műtípusra, illetve kapcsolódó jogi teljesítményre
kiterjed, ezek példálózó felsorolására a rendelet sem
vállalkozik.

1
2

A rendelet a cikk megírásakor közigazgatási egyeztetés alatt volt;
kihirdetése és hatályba lépése 2006. április 15-ére tehető.
A Magyar Szabadalmi Hivatal ügyfélszolgálatának elérhetősége: 1054
Budapest, Akadémia u. 21., telefon: 474 5561

A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló
kérelmet az MSZH által rendszeresített formanyomtatványon, személyesen vagy képviselő útján lehet majd
benyújtani az ügyfélszolgálaton2. A formanyomtatvány
rögzíti a szerző(k) nevét és címét, képviselőjének (meghatalmazottjának) nevét és címét (székhelyét), a nyilvántartásba venni kért mű címét, műfaját és rögzítésének módját. A kérelemhez mellékelni kell a mű eredeti
vagy másolati példányát. A műpéldánynak olyan méretűnek kell lennie, hogy egy A/4-es szabványméretű
borítékban elhelyezhető legyen. Ha a műpéldány ezt
meghaladó méretű, műpéldányként a művet tartósan
rögzítő és a mű azonosítására alkalmas, A/4-es méretet
meg nem haladó hordozót (pl. fénykép, elektronikus
adathordozó, mágnesszalag) kell mellékelni.
A rendelet a kérelemért ﬁzetendő igazgatási szolgáltatási díjat – ﬁgyelemmel az MSZH közvetlen költségeire és a műnyilvántartást végző közös jogkezelők
díjtételeire – 5000 forintban határozza meg. A díjat a
hivatal pénztárában készpénzben vagy bankkártyával
POS-terminál útján adott ﬁzetési rendelkezéssel kell a
hivatal kincstári keretszámlájára megﬁzetni, a kérelem
benyújtásával egyidejűleg. A díj a kérelem benyújtásakor esedékes; kedvezménynek és mentességnek nincs
helye.
Az MSZH ügyfélszolgálata – a rendeletben előírt követelmények teljesítése esetén – a kérelmet azonnal, a
műtanúsítvány kiállításával és kiadásával teljesíti. Az
okiratban a hivatal azt igazolja, hogy a megnevezett
szerző(k) a tanúsítványhoz hozzáfűzött műpéldány
szerinti művet sajátjaként (sajátjukként) ismerte(ék)
el. A tanúsítvány – többek között – fontos ﬁgyelmeztetésként utal arra, hogy az sem szerzői jogi, sem a
szellemi alkotásra vonatkozó más jogi védelmet nem
keletkeztet, csupán bizonyítási eszközként szolgál
annak igazolására, hogy a szerző által a sajátjaként
nyilvántartásba vett alkotás a tanúsítvány kiállításának napján a tanúsítványhoz hozzáfűzött műpéldány
szerinti tartalommal létezett.
A szerző az MSZH által rendszeresített formanyomtatványon bármikor kérheti a tanúsítvány visszavonását. A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelmet
két példányban kell személyesen vagy képviselő útján
benyújtani, amelyhez csatolni kell a tanúsítványt és
az ahhoz hozzáfűzött, a műpéldányt tartalmazó lezárt
borítékot. Az MSZH a kérelmet – díjmentesen és az
előírt feltételek megléte esetén – azonnal teljesíti, és a
tanúsítványt visszavonja, valamint a visszavonó nyilat-
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kozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerző
részére átadja.

kiadásával összefüggő döntés bírósági felülvizsgálata
a Fővárosi Bíróságtól kérhető.

Az önkéntes műnyilvántartásba vételre irányuló eljárásra és a tanúsítvány visszavonására egyebekben a
Ket.-et kell megfelelően alkalmazni. Ebből következően az eljárásra irányadóak a Ket.-nek a képviseletre, a
hiánypótlásra, az eljárás megszüntetésére, valamint a
jogorvoslatra vonatkozó rendelkezései. A tanúsítvány

A szerző írásban megadott hozzájárulása esetén az
MSZH a formanyomtatványon megadott adatokat
nyilvánosságra hozhatja, és az adatokból a köz tájékoztatásának céljaira adatbázist szerkeszthet. Az erre
vonatkozó külön szerzői hozzájárulást (nyilatkozatot)
a műnyilvántartás iránti kérelem tartalmazza.
Dr. Kiss Zoltán

Egyezmény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről
Az Országgyűlés 2006. február 6-án fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október 17. napján elfogadott UNESCO
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről szóló 2006. évi XXXVIII. törvényt.
Az Egyezmény célja
• a szellemi kulturális örökség védelme,
• az érintett közösségek, csoportok és egyének szellemi kulturális öröksége tiszteletének biztosítása,
• a szellemi kulturális örökség és annak kölcsönös
elismerése jelentőségének helyi, nemzeti és nemzetközi szinten való tudatosítása,
• a nemzetközi együttműködés és segítségnyújtás
fejlesztése.
Az Egyezmény alkalmazásában a szellemi kulturális
örökség fogalmába tartozik minden olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint az
ezekkel összefüggő eszköz, tárgy, műalkotás és kulturális színhely –, amelyet közösségek, csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként elismernek. Ezek az alábbi területeken nyilvánulnak meg:
• szóbeli hagyományok és kifejezési formák, beleértve a nyelvet is, mint a szellemi kulturális örökség
hordozóját,
• előadóművészetek,
• társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események,
• természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok,
• hagyományos kézművesség.
Az Egyezmény „védelem” alatt a szellemi kulturális
örökség fennmaradását célzó intézkedéseket, beleértve
az ilyen örökség azonosítását, dokumentálását, kutatását, megőrzését, védelmét, támogatását, megerősítését,
terjesztését, az ilyen örökség különféle aspektusainak
felélesztését érti.

A szellemi kulturális örökség védelmének az Egyezmény szerint vannak nemzeti és nemzetközi szintű
feladatai. Nemzeti szinten a tagállamok:
• megteszik a szükséges intézkedéseket a területükön
található szellemi kulturális örökség védelmének
biztosítására, valamint ezek azonosítására és meghatározására,
• a területükön található szellemi kulturális örökségről egy vagy több nyilvántartást készítenek,
• egyéb védőintézkedéseket tesznek a területükön
található szellemi kulturális örökség védelme, fejlesztése és megőrzése érdekében,
• oktatási, a tudatosságot erősítő és a szellemi képességek fejlesztését célzó programokkal biztosítják a
szellemi kulturális örökség elismerését, tiszteletét
és erősítését,
• biztosítják a szellemi kulturális örökséget létrehozó, megőrző és továbbadó közösségek, csoportok
és egyének részvételét és aktív közreműködését a
kulturális örökség kezelésében.
Nemzetközi szinten a szellemi kulturális örökség védelmével foglalkozó kormányközi bizottság (a továbbiakban: Bizottság):
• létrehozza, folyamatosan naprakésszé teszi és nyilvánosságra hozza az emberiség szellemi kulturális
örökségének reprezentatív listáját,
• összeállítja, folyamatosan naprakésszé teszi és nyilvánosságra hozza a sürgős védelmet igénylő szellemi kulturális örökség listáját,
• támogatja a szellemi kulturális örökség védelmét
célzó programokat, projekteket és tevékenységeket.
Az Egyezménnyel létrehozott Szellemi Kulturális
Örökségvédelmi Alapból (a továbbiakban: Alap) az
alábbi célok elérésére nyújtható támogatás:
• a sürgős védelmet igénylő szellemi kulturális örökség listájára felkerült örökség védelme,

2006. március

• a nemzetközi nyilvántartások előkészítése,
• a szellemi kulturális örökség védelmét célzó nemzeti, szubregionális és regionális programok, projektek és tevékenységek,
• bármely egyéb, a Bizottság által szükségesnek ítélt
cél.
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Az Alap forrásai különösen a tagállamok hozzájárulásai, az UNESCO Általános Konferenciája által e célra
előirányzott források, továbbá egyéb hozzájárulások,
adományok vagy hagyatékok. Az Alap forrásainak a
Bizottság által történő felhasználásáról a Közgyűlés
iránymutatásai alapján fognak dönteni.
Dr. Kiss Zoltán

Jedlik Ányos-díj
A Jedlik Ányos-díjat a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke adományozza évente egyszeri alkalommal, és a
kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a
kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja. A 2006. évi Jedlik
Ányos-díj ünnepélyes átadására a hagyományoknak
megfelelően 2006. március 13-án az MSZH konferenciatermében került sor. Jedlik Ányos-díjat kapott: dr.
Borka József, villamosmérnök, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos
osztályvezetője, Hajdú Judit, villamosmérnök, a Magyar Szabadalmi Hivatal főosztályvezetője, Mármarosi

Tamásné, vegyészmérnök, szabadalmi ügyvivő, a
Chinoin Rt. – a Sanoﬁ-Aventis vállalatcsoport tagja
– Iparjogi Osztályának vezetője, a Magyar Szabadalmi
Ügyvivői Kamara elnökhelyettese, dr. Matuz János, a
mezőgazdaság-tudomány doktora, a szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht. igazgatója, dr. Szalai Kálmán,
híd- és szerkezetépítő mérnök, a műszaki tudomány
doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóprofesszora. Honoris causa Jedlik
Ányos-díjat kapott dr. Antalovits Miklós, a BMGE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Ergonómia és
Pszichológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

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

A pályázatok termék, vizuális kommunikáció, terv,
diákmunka kategóriákban nyújthatók be. A pályázat
beadási határideje: 2006. április 8.

A részletes pályázati felhívás, a jelentkezési lap és adatlap a www.gkm.hu és a www.mft.org.hu honlapokon
található meg.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet
a következő telefonszámon és e-mail címen:
Majcher Barbara 474 5587, barbara.majcher@hpo.hu
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Rendezvények
„Szép beszélgetések”
a Garibaldi Klubban
Dr. Láng István akadémikus és dr. Mika János
klimatológus előadása
XIV. Innovációs Nagydíj
díjátadó ünnepség
(Parlament)
Szellemi Tulajdon
Világnapja (Gödör Klub)
„Szép beszélgetések”
a Garibaldi Klubban
Dr. Sándor Judit egyetemi
tanár előadása

2006. március 21.

2006. március 31.
2006. április 26.

2006. május 9.

2006. május 16–19.

Industria Nemzetközi Ipari Szakkiállítás
(Hungexpo)

2006. május 17–18.

MIE konferencia
(Eger)

2006. június 13–14.

Innofórum –
XIV. Országos
Ifjúsági Innovációs
Verseny díjkiosztó
ünnepség
(Millenáris Park)
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