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Középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia
2007–2013
A Magyar Köztársaság Kormánya 2007. március 28-án
megtárgyalta és elfogadta a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó középtávú tudomány-, technológia- és
innováció-politikai stratégiájáról készített előterjesztést (http://www.nkth.gov.hu/ oldalról letölthető). A
dokumentum fontosságát jelzi, hogy a rendszerváltozás óta nem készült ehhez hasonló, átfogó kormányzati stratégia a tudomány-, technológia- és innováció
témakörében.
A stratégia általános célja, hogy a magyar gazdaság középtávon a tudáson és innováción alapuló új fejlődési
pályára lépjen, hazánk olyan országgá váljon, ahol a
gazdaság hajtómotorja a tudás és az innováció, melynek
nyomán a vállalkozások a globális piacon versenyképes
termékekkel, szolgáltatásokkal jelenjenek meg.
A stratégia számszerűsített célindikátorokat határoz
meg 2010. és 2013. évekre vonatkozóan. Átfogó cél,
hogy hazánk összesített innovációs mutatója (SII)
2013-ra érje el az EU átlagát. Ennek érdekében – a
vállalati K+F ráfordítások növelésén túl – a ﬁatal műszaki és természettudományos szakemberek számarányán, a vállalati szféra iparjogvédelmi aktivitásán
és a tőkepiaci működés feltételein kell javítanunk. Az
iparjogvédelmi aktivitásra vonatkozóan a stratégia azt
tűzte ki célul, hogy az EPO szabadalmak egy millió
lakosra jutó száma a 2005. évi 18,9-ről 2010-re 24-re,
2013-ra 28-ra növekedjen.

A középtávú stratégia az alábbi öt területre,
prioritásra jelöl ki feladatokat:
I. A tudományos kutatás eredményei befogadásának
és hasznosításának kultúrája;
II. Minőség-, teljesítmény- és hasznosítás-vezérelt,
hatékony nemzeti innovációs rendszer;
III. Megbecsült, a tudásalapú gazdaság és társadalom
igényeinek megfelelő kreatív, innovatív munkaerő;
IV. A tudás létrehozását és hasznosítását ösztönző
gazdasági és jogi környezet;
V. A globális piacon versenyképes hazai vállalkozások, termékek és szolgáltatások.
Az I. prioritás keretében a Kormány ösztönzi az innovatív vállalkozói attitűd fejlesztését, támogatja a
társadalmi és gazdasági kihívások keresését, segíti
továbbfejleszteni a K+F+I társadalmi befogadását, elismertségét, a nemzeti értékek, örökségek kutatását,
támogatja a közérdekű kutatás-fejlesztést.
A II. prioritáshoz kapcsolódva a Kormány többek között támogatja az inkubátorházak kiépítését, technológiai platformok létrehozását, innovációs klaszterek
létrejöttét, megerősödését. Fejlesztési pólusok kialakításával csökkenti a nemzeti innovációs rendszer területi egyenlőtlenségeit, az innovációs infrastruktúra
fejlesztésével elősegíti a regionális innovációs cent-
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rumok, kompetencia-központok, transzfer központok fejlődését. A KKV-k innovációs tevékenységének
segítése érdekében támogatja az innovációs szolgáltató környezet kialakítását a régiókban. A Kormány
2010-ig felértékeli a közﬁnanszírozású kutatóintézetek
vagyonát, különös tekintettel a szellemi tulajdonra,
ösztönzi a kutatóhelyeken a szakmai és tudományos
menedzsment megerősítését modern üzleti, vállalkozási kompetenciákkal. Célul tűzi, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításával
mielőbb meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy
a költségvetési kutatóhelyen létrehozott szellemi alkotások felett a kutatóhely rendelkezzen, e tulajdont
értékesíthesse, megterhelhesse, hasznosításának jogát
átengedhesse. Arra ösztönzi a kutatóhelyeket, hogy a
szellemi tulajdon védelmét és hasznosítását szolgáló
szabályzatukban serkentsék az egyéni feltalálói aktivitást és erősítsék a feltalálók érdekeltségét.

tervezi továbbfejleszteni a szellemi vagyonértékelés
és a szellemi vagyonnal való gazdálkodás szabályait.
Ösztönzi a közﬁnanszírozású kutatóhelyek érdekeltségének erősítését a szellemi tulajdon hasznosításában. A
jogszabályi környezet átalakításával el kell érni, hogy a
kutatóhelyek saját szellemi-tulajdon kezelési stratégiát
alakítsanak ki. A Kormány a kis- és középvállalkozások
körében ösztönzi az iparjogvédelmi tudatosságot, a
gazdasági, üzleti és hasznosítási készségeket és ismereteket. Segíteni kívánja a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését. Támogatja továbbá a
hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzését,
fenntartását, illetve megújítását, amelyek elősegítik az
új, eredeti termékek piaci bevezetését, az innováció
eredményeinek piaci hasznosíthatóságát. Elősegíti a
hazai kis- és középvállalkozások számára fontos külföldi technológiáknak a szellemi tulajdon védelmével
összhangban álló átvételét és adaptálását.

A III. prioritás feladatai közül kiemelésre érdemes a
kutatói pályamodell kidolgozása, a doktori iskolák, a
PhD-képzés fejlesztése, a kutatói teljesítményértékelés alkalmazása. A gazdaság igényeinek érvényesítése
érdekében speciális munkaerő-piaci visszajelző és pályakövető rendszerek kialakítását tervezi.

Az V. prioritás előirányozza a vállalati K+F befektetéseket támogató tőkepiaci eszközök fejlesztését, a
K+F munkahelyek létesítését a vállalatoknál, a K+F
tartalmú külföldi befektetések ösztönzését, a nemzetközi K+F+I programokban való részvételt, ösztönzi a
magyar vállalkozások külföldi jelenlétét.

A IV. prioritás a kutatásﬁnanszírozás terén fogalmaz
meg feladatokat. A jogi környezettel kapcsolatban

A stratégia részletes feladatairól és azok ütemezéséről
intézkedési terv rendelkezik.

Az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény
A 2007. május 1-jén hatályba lépett 2007. évi XXIV.
törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény (Szt.), a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
(Vt.), valamint a formatervezési minták oltalmáról
szóló 2001. évi XLVIII. törvény (Fmtv.) módosítását
hajtja végre. A törvény legfontosabb rendelkezései a
következőkben foglalhatók össze.
Az Szt.-ben új elemként jelenik meg a közegészségügyi problémák kezelésére szolgáló kényszerengedélyek
megadásával kapcsolatos eljárás. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által elfogadott, a TRIPS-megállapodás és a közegészségügy kapcsolatáról szóló dohai nyilatkozat 6. pontjának végrehajtására született
meg a WTO Általános Tanácsának 2003. augusztus
30-i határozata, amely – a TRIPS-megállapodásban

foglalt, a kényszerengedélyeknek kizárólag belföldi
kereslet kielégítésére való engedélyezhetőségének
korlátját feloldva – lehetővé teszi, hogy a WTO tagjai kényszerengedély alatt előállított gyógyszeripari
termékeket exportáljanak gyógyszeripari kapacitással
nem vagy csak nem kielégítő mértékben rendelkező
harmadik országoknak. Az Európai Közösségben
az új kényszerengedélyezési rendszer működésének
feltételeit a közegészségügyi problémákkal küzdő
országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari
termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak
kényszerengedélyezéséről szóló 816/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza. A törvény
a közösségi rendelet végrehajtásához szükséges szabályokat vezeti be az Szt.-be. A 816/2006/EK rendelet
szerinti kényszerengedélyekkel kapcsolatos ügyekben – megadás, visszavonás, felülvizsgálat, valamint

2007. június

a kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintésre irányuló eljárás – a Magyar
Szabadalmi Hivatal (MSZH) jár el. Fontos, hogy a
törvény az MSZH soron kívüli eljárását írja elő, valamint az, hogy hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre
az általános szabályok helyett legalább tizenöt napos
határidő is kitűzhető. Az MSZH-nak a 816/2006/EK
rendelet által előírt értesítési kötelezettségek teljesítése érdekében folyamatos kapcsolatot kell tartania
az Európai Bizottsággal, a kényszerengedélyek megadásáról szóló határozatait meg kell küldenie a vámhatóságnak (VPOP Közép-Magyarországi Regionális
Parancsnoksága) és a gyógyszerészeti államigazgatási
szervnek (Országos Gyógyszerészeti Intézet), illetve e
két szervet rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai
Unió más tagállamaiban megadott kényszerengedélyek adatairól.
A 2007. évi XXIV. törvény révén az Szt. új hatodik
részében kerültek elhelyezésre azok a szabályok, amelyek az MSZH jogállását hozzáigazítják a közigazgatási
reform követelményeihez, illetve a kormányhivatali működés ismérveihez, és részletesen, a szellemi tulajdon
valamennyi területére kiterjedően ismertetik az MSZH
feladat- és hatáskörét. Igen fontos, hogy az Szt. immár tartalmazza azokat a garanciális jelentőségű szabályokat is, amelyek megteremtik a kormányhivatali
működéshez elengedhetetlen függetlenség és szakmai
önállóság gazdálkodási feltételeit. Alapelvként került
kimondásra, hogy az MSZH önállóan gazdálkodik bevételeivel, azokat működésének fedezetére használja
fel és azok csak az államháztartásról szóló törvényben
előre meghatározott mértékben, illetve arányban vonhatók el más célra. Az új szabályok lehetőséget biztosítanak a tartalékképzésre is. A befolyt bevételekről és
azok felhasználásáról az MSZH-nak évente kimutatást
kell közzétennie hivatalos lapjában.
Ugyancsak az Szt. hatodik részében találjuk az MSZH
elnökét szakmai tanácsadó szervként segítő Magyar
Szellemitulajdon-védelmi Tanács feladataira, illetve tagjainak kinevezésére vonatkozó alapvető szabályokat.
A törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezései közül ki
kell emelnünk, hogy az írásos véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelem benyújtásának határideje egy hónapról két hónapra emelkedik.
A törvény szabályozza a szolgálati találmány feltalálójának ügyféli jogait a szabadalom megsemmisítésére
irányuló eljárásban. Ezáltal a szolgálati találmány feltalálója szabadon dönthet arról, hogy a megsemmisítési
eljárásban részt kíván-e venni. A törvény egyértelművé
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teszi, hogy nincs helye további származtatásnak akkor, ha a használati mintaoltalmi bejelentést európai
szabadalmi bejelentésből vagy európai szabadalomból
származtatták.
A 2007. évi XXIV. törvénynek a Vt.-t érintő rendelkezése, hogy – újdonságként – 2007. július 1-jei hatállyal
bevezeti a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelmek elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségét. A törvény kimondja, hogy a védjegynek a képviselő, illetve az ügynök általi használatától való eltiltás
iránt, illetve a védjegyoltalmi igény vagy a védjegyoltalom átruházása iránt indított perekben a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.
A Vt. új 116/A. §-a a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja. E közösségi rendelet a 2081/92/EGK
tanácsi rendeletet váltotta fel 2006. március 31-i hatállyal. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi árujelzőinek közösségi oltalmával kapcsolatos tagállami feladatok az agrárpolitikáért felelős
miniszter és az MSZH között oszlanak meg. Az új
szabályok nem eredményezik az MSZH feladatainak
megváltozását, így hatásköre továbbra is arra terjed ki,
hogy megvizsgálja a közösségi kérelemben szereplő
elnevezés oltalomképességének feltételeit. Változást
jelent, hogy az 510/2006/EK rendelet értelmében a
tagállam által biztosított átmeneti (ideiglenes oltalom) a kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő
benyújtása napjától kezdődhet. Törvényi szinten került rögzítésre a más tagállamokból, illetve harmadik
országokból a Bizottsághoz érkezett és a Bizottság
vizsgálatának eredménye értelmében az 510/2006/
EK rendeletnek megfelelő kérelmekkel szembeni kifogások benyújtására nyitva álló négyhónapos határidő, illetve az is, hogy a közösségi oltalom bitorlása
esetén milyen jogkövetkezmények alkalmazhatók.
További újdonság, hogy a Vt. biztosítja annak lehetőségét, hogy a 116/A. §-ban foglalt rendelkezések
végrehajtását szolgáló kormányrendelet előírja, hogy
a termékleírásnak való megfelelést az 510/2006/EK
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő terméktanúsító szervezetek is ellenőrizhetik.
A törvénynek az Fmtv.-t érintő módosítása révén – az
Szt. módosítása kapcsán említettekkel analóg módon
– rendezésre kerülnek a szolgálati minta szerzőjének
ügyféli jogai a mintaoltalom megsemmisítésére irányuló eljárásban.
Dr. Baticz Csaba
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Európai uniós kezdeményezések a kutatóhelyeken létrehozott
szellemi tulajdon hasznosításának elősegítésére
A lisszaboni célkitűzések megvalósítása, a globalizációból eredő kihívásokkal való szembenézés az
innovációpolitika számos területén kíván meg hatékony fellépést az Európai Uniótól. Egyik ilyen kiemelt
terület a közﬁnanszírozású kutatóhelyeken létrehozott
szellemi alkotások hasznosításának kérdése.
Az Európai Bizottság „A kutatóintézmények és az
ipar közötti tudástranszfer hatékonyságának javítása Európában: a nyitott innováció felkarolása” című,
2007. április 4-i közleménye1 is egyik fontos cselekvési
területként határozza meg annak elősegítését, hogy
a közﬁnanszírozású kutatóhelyeken (felsőoktatási
intézményekben és más költségvetési kutatóintézetekben) létrehozott kutatás-fejlesztési eredmények
minél nagyobb arányban kerüljenek gyakorlati hasznosításra.
A közlemény megállapítja, hogy Észak-Amerikával
összehasonlítva az európai egyetemeken jóval kevesebb találmány születik, illetve lényegesen kevesebb
szabadalmi bejelentést nyújtanak be, aminek egyik
legfőbb oka, hogy az európai kutatóhelyek kevésbé
rendszerezetten és kisebb professzionalizmussal menedzselik az ott létrehozott szellemi tulajdont. A hatékony tudástranszfert ezen túlmenően egyéb tényezők
is gátolják. Ilyenek például a kutatási szféra és az ipar
közötti szemléletbeli különbségek, a támogatás hiánya,
a jogi szabályozásban fellelhető akadályok, vagy a piac
fragmentáltsága.
A jelenlegi kedvezőtlen helyzet orvoslása érdekében
meg kell teremteni a sikeres tudástranszfer feltételeit. Az
európai kutatóintézetek jelentős része az utóbbi években már létrehozta saját technológiatranszfer-irodáját,
ugyanakkor elő kell segíteni az itt dolgozó munkatársak képzését, illetve a megfelelő ismeretek megszerzése
érdekében lehetővé kell tenni az intézmények, illetve a
magánszféra közötti foglalkoztatási mobilitásukat is.
A hatékony tudástranszfer megvalósítását a rendelkezésre álló forrásokkal mind tagállami, mind pedig
közösségi szinten támogatni kell.
Mindezzel összhangban áll az Európai Unió Tanácsának – a soros német elnökség által előkészített – 2007.
1

Improving knowledge transfer between research institutions and industry
across Europe: embracing open innovation.
Lásd: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/com2007182_en.pdf

április 13-án közzétett kezdeményezése2, amely a
közﬁnanszírozású kutatóhelyeken és egyetemeken létrehozott szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó Charta
(Szellemitulajdon-védelmi Charta) kidolgozására és elfogadására tesz javaslatot.
A kezdeményezés megállapítja, hogy a kérdésben
már számos jelentés és tanulmány látott napvilágot,
de indokolt az ezekből leszűrhető elveknek, következtetéseknek és tapasztalatoknak a Tanács által kiadott
Charta formájában megfelelő politikai súlyt adni. A
Charta célja a szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos
tudatosság növelése az Európai Kutatási Térségben.
A Charta az Európai Unió Versenyképességi Tanácsa
által elfogadott ajánlás formáját öltené; annak címzettjei egyrészt a tagállamok lennének, amelyeket a
Charta ösztönözni kíván a szellemi tulajdon megfelelő
kezelésére vonatkozó elvi iránymutatások megalkotására, másrészt pedig a közﬁnanszírozású kutatóhelyek
és egyetemek, amelyek esetében elő kívánja segíteni,
hogy e kutatóhelyek a Chartában rögzített elvekkel
összhangban törekedjenek a szellemitulajdon-kezelési
tevékenységük hatékonyabbá tételére.
A kezdeményezés a szellemi tulajdon kezelésének európai gyakorlatában hiányosságként nevesíti a találmányok gazdasági hasznosításával kapcsolatos tudatosság
és ismeretek hiányát, a szellemi tulajdon kezelésének
eltérő megközelítését a kutatóhelyeken, illetve az ipari
partnereknél, a magánszféra nem elégséges volumenű
K+F ráfordításait, továbbá az európai kutatás és az ipar
nem megfelelő szintű együttműködését.
A fentiek orvoslására a Charta általános alapelveket
és iránymutatásokat kíván megfogalmazni, amelyek
önkéntes ﬁgyelembevételével a K+F területen együttműködő partnerek kialakíthatják közös kutatási tevékenységük kereteit. A Charta továbbá létrehozna egy
közösségi szellemitulajdon-védelmi tanácsadó szolgálatot is (IP Advisory Service), amelynek célja, hogy
a nemzetközi K+F együttműködések során a feleknek
tanácsadást nyújtson a tagállami, illetve a harmadik
országbeli szellemitulajdon-védelmi jogszabályok rendelkezéseiről.
Dr. Németh Gábor
2

Initiative for a charter for the management of intellectual property from
public research institutions and universities.
Lásd: http://www.bmbf.de/pub/Eckpunkte_IP_eng(1).pdf
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Miniszteri rendelet az audiovizuális műsorszámok felújításáról és szolgáltatásáról
A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi
CXXXVII. törvény (a továbbiakban: NAVA tv.) felhatalmazása alapján került kiadásra az audiovizuális
műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának
műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről szóló
52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet, amely
a Magyar Közlöny 2007/61. számában jelent meg.
A rendelet meghatározza a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) archívumához való hozzáférés feltételeit. Eszerint a hozzáférés kizárólag olyan intézmény
részére biztosítható, amely
• a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
(Szjt.) 38. §-ának (5) bekezdésében megjelölt intézményi körbe tartozik (nyilvános szolgáltatásokat
nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló
intézmények, muzeális intézmények, levéltárak,
valamint kép- és hangarchívumok),
• megfelel az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra
történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról szóló 117/2004. (IV. 28.)
Korm. rendelet előírásainak, továbbá
• összekapcsolási megállapodást kötött a NAVÁ-val
(NAVA-pontok).
Az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdésében megjelölt intézmények a rendelet melléklete szerinti szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezhetik a NAVA archívumához való hozzáférés biztosítását. A szándéknyilatkozat elektronikus úton, a NAVA honlapján tölthető

ki. A szándéknyilatkozat beérkezését követően a NAVA
megvizsgálja, hogy az intézmény az Szjt. 38. §-ának (5)
bekezdésében megjelölt intézményi körbe tartozik-e,
valamint teljesíti-e a hivatkozott kormányrendeletben és rendeletben meghatározott követelményeket.
Szükség esetén a NAVA felkéri az intézményt, hogy
megfelelő dokumentumokkal támassza alá a jogszabályokban foglaltak teljesítését.
A NAVA továbbá azt is vizsgálja, hogy az intézmény
megfelel-e a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
műszaki követelményeknek. Az intézmény akkor
felel meg a műszaki követelményeknek, ha rendszere alkalmas a NAVA által rendelkezésre bocsátott
tesztoldal megjelenítésére. A jogszabályi, valamint a
műszaki követelményeknek megfelelő intézménnyel
a NAVA a Kormányrendelet 3. §-ának (1) bekezdésével összhangban összekapcsolási megállapodást köt.
Ez a rendelkezés azt mondja ki, hogy „[a] kedvezményezett intézmény gyűjteménye az Szjt. 38. §-ának (5)
bekezdésében meghatározott szabad felhasználás alapján történő hozzáférhetővé tétel céljából bármely más
kedvezményezett intézmény gyűjteményével szabadon
összekapcsolható (célrarendelt hálózatba kapcsolódás).
A kedvezményezett intézmény gyűjteménye más, vele
összekapcsolt kedvezményezett intézményben felállított
számítógépes terminálon keresztül az igénybevevő számára a nyilvánossághoz közvetíthető.”
A NAVA-pontok listáját a NAVA a honlapján (www.
nava.hu) nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.
Dr. Kiss Zoltán

A 2007. évi jogdíjközleményekről
A Hírlevél 2007. I. negyedévi számában ismertettük
a közös jogkezelő szervezetek lapzártáig megjelent
2007. évi jogdíjközleményeinek néhány fontosabb újdonságát. Időközben az Előadóművészi Jogvédő Iroda
(MSZSZ-EJI) és a FilmJus Filmszerzők és Előállítók
Szerzői Jogvédő Egyesülete – a műsorszolgáltatókkal
folytatott egyeztetések elhúzódása miatt – is nyilvánosságra hozta jogdíjközleményeit, amelyekről most
számolunk be.
Az MSZSZ-EJI jogdíjközleménye a rögzített előadás
nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről lényegében
megegyezik az ugyanezen felhasználásra vonatkozóan

közzétett 2006. évi jogdíjközleménnyel. A 4%-ot meg
nem haladó mértékű díjemelésen túlmenően a jogdíjközlemény a ﬁlmben rögzített előadások, illetve a televíziós műsorok internetprotokollon keresztül történő
nyilvánossághoz közvetítésére ﬁgyelemmel tartalmaz
egyfelől új tarifát, másfelől technikai jellegű (elszámolás-technikai) újdonságot. Az előadás sugárzás vagy a
nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díja és a felhasználás egyéb feltételeit és díjait
rögzítő jogdíjközlemény tartalmában és a jogdíjtarifák
mértékében megegyezik a 2006. évi jogdíjközleménynyel. A kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek
vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel
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vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért ﬁzetendő előadóművészi és hangfelvétel előállítói jogdíjak
5%-kal emelkedtek a 2006. évhez képest. 2007-től
továbbá megszűnt a „webcasting” felhasználásokra
korábban megállapított kedvezményes minimumdíj,
e szolgáltatás erősödésére és terjedésére tekintettel.
(Magyar Közlöny 2007/35. sz.)
A FilmJus a ﬁlmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében
ﬁzetendő jogdíjakról szóló jogdíjközleménye 2007ben első ízben került bevezetésre, összhangban azzal,
hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere 2.3./482-1/2006. számú határozatának f) pontja alapján a
FilmJus jogosult a ﬁlmalkotások rendezői, operatőrei
és ﬁlmírói nevében az Szjt. 26. §-a (8) bekezdésének
második mondatában rögzített, ún. „lehívásos” fel-

használás engedélyezésére és a jogdíjak beszedésére.
A jogdíj mértéke függ egyrészt a letöltés lehetőségétől
(letöltést engedő vagy nem engedő), másrészt attól is,
hogy a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan
bevételt ér-e el vagy sem. Letöltést nem engedő felhasználás esetén, ha a ﬁlmalkotások ingyenesen hívhatók le, a ﬁzetendő jogdíj lehívott ﬁlmalkotásonként
havonta 30 Ft. Filmalkotás részlete esetén a jogdíj
időarányosan csökkentett része ﬁzetendő. Abban az
esetben, ha a ﬁlmalkotások díjﬁzetés ellenében hívhatók le, a ﬁzetendő jogdíj a nyilvánosság tagja által a
lehívás fejében ﬁzetett díj 6%-a, ilyen díjbevétel hiányában a szolgáltatással kapcsolatban elért egyéb (reklám- és szponzorációs) bevételek 6%-a, de legalább a
jogdíjminimumot kell megﬁzetni. (Magyar Közlöny
2007/45. sz.)
Dr. Kiss Zoltán

A Szellemi Tulajdon Világnapja a Műcsarnokban
Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete 2000.
évi közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a
világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és
művészek munkásságának és eredményei védelmének szentelt világnappá nyilvánítja, amely tisztelgés
az emberi tudás és képzelőerő, a kreativitás előtt.
2000 óta a világ szellemitulajdon-védelmi hatóságai
változatos programokkal, akciókkal és kezdeményezésekkel valósították meg a közösen vállalt célkitűzést: az alkotóerő reﬂektorfénybe állítását, a szellemi
tulajdon oltalmának népszerűsítését. A Magyar Szabadalmi Hivatal kezdetektől fogva célul tűzte ki az ars
és a techné összekapcsolását a magyar művészeti és
technológiai kultúra örökségének ápolásában, közvetítésében és védelmében jeleskedő intézmények előtti
tisztelgéssel– a 2000-ben alapított Millenniumi Díjával.

A világnap idei budapesti ünnepségén, a Műcsarnokban, a Kempelen - ember a gépben című kiállítás kulisszái között került sor a 2007. évi Millenniumi Díjak
átadására. A díjakat Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke adta át.
Az alábbi alkotóközösségek részesültek a megtisztelő kitüntetésben: Artisjus - Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület, BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, Cyclolab - Ciklodextrin
Kutató és Fejlesztő Laboratórium, Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézet.
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Composites on Tour - egy (mű)anyag formái
Designkiállítás a Centrális Galériában
A Composites-on-Tour-2 projekt nyolc európai szervezet –köztük a Magyar Formatervezési Tanács, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem –
együttműködésének eredménye. (A projektről további
tájékoztatást kaphatnak a www.compositesontour2.be
weboldalon.) Az Európai Bizottság „Kutatás, technológiai fejlesztés és demonstráció” programja keretében szervezett projekt célja, hogy a formatervezőkkel
megismertesse a kompozit anyagokat és a bennük rejlő
lehetőségeket, a kompozittal foglalkozó szakembereknek pedig új felhasználási ötleteket adjon.
A kiállításon interaktív „szigetek” teszik érthetővé a
kompozit anyagok felépítését, működését és előnyeit.
Az így megszerzett alapismeretek birtokában célszerű
megtekinteni a projekt magját képező designkiállítást,
amely egy nyilvános pályázat nyertes pályamunkái-

ból áll. A munkák között szerepelnek olyan egyszerű,
ám formatervezők által újragondolt termékek, mint
például egyedi székek, újszerű kültéri padok, környezetbarát, természetes szálból készült dohányzóasztal,
mindössze 1 kg össztömegű létra, és még sok egyéb,
szemet gyönyörködtető érdekesség. A pályamunkák
másik része pedig a mérnöki csúcsteljesítményt képviselő termékekből áll, ide sorolható például, a szén-

szálas kerékpár, vagy a repülőgépgyártásban használt
3 dimenziós mérőkamera.
A kiállítás 2007. február 15-én nyílt meg Brüsszelben, a
Design Flanders Galériában. Onnan Párizson és Barcelonán keresztül érkezik Budapestre, majd Ljubljanában
és Eindhovenben lesz látható.

A budapesti kiállítás helyszíne az OSA Archívum kiállítóterme, a Centrális Galéria (1051 Budapest Arany János u. 32.). A kiállítás 2007. július 1-jéig tekinthető meg,
hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között.
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Patlib-központ nyílt Sopronban
A Magyar Szabadalmi Hivatal fontos feladata a
szellemitulajdon-védelmi ismeretek és információk
közelebb vitele a felhasználókhoz. Ennek elengedhetetlen eszköze a regionális iparjogvédelmi információs hálózat fejlesztése, az európai szabadalmi rendszer
keretében működő Patent Library (Patlib) hálózat
magyarországi tagjainak a kiépítése és működtetése.
A Patlib hálózat egységes elvek és elvárások szerint
létrehozott szabadalmi információs központok hálózata Európa-szerte. A Patlib-központok elsősorban a
kutatók és oktatók, a kis- és középvállalkozások, egyéni
feltalálók és nem utolsósorban a hallgatók iparjogvédelmi tájékozottságát szélesítik, szolgáltatnak részükre
szabadalmi információkat.

2007. május 18-án újabb Patlib-központ nyílt meg
– Miskolc, Szeged és Debrecen után – a Magyar
Szabadalmi Hivatal, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára és Levéltára, valamint az
ERFARET közös együttműködésében. Az egyetemi
hallgatók és a szélesebb közönség szellemi tulajdonvédelmi információk iránti igényét kielégíteni és felkelteni egyaránt hivatott intézményt Bendzsel Miklós,
az MSZH elnöke és Faragó Sándor, a NYME rektora
nyitotta meg.
Bővebb információ: http://ilex.efe.hu/patlib/index.htm
oldalon található.

Rendezvények
„A szellemi tulajdon,
a kreatív gazdaság és a
fogyasztó kapcsolata” című
2007. szeptember 6–8.
AIPPI-MIE-MSZJF
nemzetközi konferencia
(Hotel Helia Budapest)

2007. szeptember 19
– október 4.

Puskás Tivadar- kiállítás
(MSZH konferenciaterem)

2007. szeptember 25.

Szép beszélgetések
a Garibaldi klubban
(MSZH tanácsterem)
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