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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa

A „Szerzői jog a Digitális korban” című 
szubregionális konferenciára, melyet a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
a Szellemi Tulajdon Világszervezetével 
(WIPO) közösen rendezett Budapesten, a 
Festetics Palotában 2017. április 4-5-én ke-
rült sor. 

Az eseményen köszöntőbeszédet mondott 
Sylvie Forbin, a WIPO szerzői jogi főigazgató-
helyettese, Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi 
Minisztérium európai uniós és nemzetközi 
igazságügyi együttműködésért felelős állam-
titkára, valamint Łuszcz Viktor, az SZTNH 
elnöke. 

Sylvie Forbin a Szerzői jog a digitális kor-
ban: WIPO trendek és kezdeményezések című 
előadásában hangsúlyozta, hogy hivatalának 
első fél évében még inkább egyértelművé 
vált számára, hogy a szerzői jog a kulturális 
és gazdasági fejlődés egyik fontos mozgatója. 
Néhány országban ugyanakkor e terület nem 
mindig élvez kiemelt figyelmet. Fő megoldan-
dó feladatának egy olyan környezet kialakítását 
tekintette, amelyben a kreatív gazdaság vala-
mennyi szereplőjének szempontjai megfelelően 
érvényesülnek és az érdekelt felek betartják az 
irányadó szabályokat.

Kecsmár Krisztián beszédében a digitális 
korszak szerzői jogi jogalkotói és döntéshozói 
előtt álló lehetséges nemzetközi, európai és ha-
zai szintű feladatokat és célokat tekintette át.

Łuszcz Viktor előadása során a szerzői jog 
jelenlegi helyzetét egy tetrisz játékhoz hason-
lította, amelyben a játék a pályákon való előre-
haladással egyre nehezebbé és gyorsabbá válik. 
Rávilágított arra, hogy az akadályok között az 
új technológiákon alapuló szolgáltatások, (pl. 
Netflix, Google News) elterjedése okozza a 
legnagyobb nehézséget a jogosultaknak, mi-
közben a szolgáltatók a széleskörű felhasználói 
igények kielégítésére törekednek. Minden sze-
replőnek ebben az új közegben kell kialakíta-
nia az együttműködések új hálózatát, legyen 
szó akár regionális, európai vagy nemzetközi 
szintről.

A konferencia során neves magyar elő-
adók – Bodó Balázs (Amszterdami Egye-
tem), Simon Dorottya (SZTNH), a ProArt 
Szövetség, az Előadóművészi Jogvédő Iroda, 
az Artisjus - Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 
Egyesület – és külföldi szervezetek képviselői 
– a WIPO, az EUIPO, az Európai Bizottság, 

WIPO-SZTNH szubregionális szerzői jogi szeminárium

az International Confederation of Societies 
of Authors and Composers (CISAC), a 
Google, az International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI), a DEEZER, va-
lamint a georgiai, lengyel, szlovák, cseh, francia 
és romániai szerzői jogi társhivatalok – vitatták 
meg a szerzői jog aktuális kérdéseit. 

A konferencia első napján a szerzői jog gaz-
dasági vonatkozásairól szóló panelbeszélgetés 
során szó esett az új üzleti modellekről, az új 
iparágakról, a szellemi alkotások európai gazda-
ságban betöltött szerepéről. A nyilvánossághoz 
közvetítés értelmezési kérdéseiről szóló panel-
ben id. Ficsor Mihály, a WIPO nyugalmazott 
főigazgató-helyettese a felvezetésben arról be-
szélt, hogy nagy különbség van az amerikai és 
az európai joggyakorlatban a nyilvánossághoz 
közvetítés vagyoni joga kapcsán. A probléma 
egyik alapvető gyökere az új nyilvánosság kon-
cepciója, erre az előadó a SGAE, TV Catchup 
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CICL 2017

Megjelent a 2017. évi Globális Innovációs Index

A Szegedi Tudományegyetemen 2017. má-
jus 29–30-án rendezték meg a 9. Innováci-
óról és Kommunikációs jogról szóló kon-
ferenciát (Conference on Innovation and 
Communications Law (CICL)). 

A kétnapos eseményen kilenc panelben 34 
előadó mintegy 14 órán keresztül beszélt külön-
böző szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos 
témákról. A meghívottak között volt Timothy 
Holbrook (Emory University), aki a 3D nyomta-
tás szabadalmi jogi kérdéseit járta körül; Baksay-
Nagy György (Szecskay Ügyvédi Iroda) a grafi-
kus felhasználói felületek és az animált ikonok 
formatervezésiminta-oltalom szerepét vizsgálta. 
Két izgalmas előadás is foglalkozott a mester-

A Szellemi Tulajdon Világszer vezete 
(WIPO), a Cornell University és az INSEAD 
közös gondozásában  2017. június 15-én 
jelent meg a The Global Innovation Index 
2017: Innovation Feeding the World című 
kiadvány.

Az új tanulmány a világ 127 országának in-
novációs kapacitását és teljesítményét méri fel 
81 indikátor felhasználásával, a 2015. illetve a 
2016. évekre vonatkozó adatok alapján. A 2007 
óta évente közzétett, nemzetközi összehason-
lító elemzés mutatói hét területet ölelnek fel, 
amelyek a következők: az intézményrendszer, 
a humántőke és kutatás, az infrastruktúra, a 
piacok fejlettsége, az üzleti élet fejlettsége, a 
tudományos és technológiai teljesítmények, a 
kreatív teljesítmények.

Az összetett index szerint a világ leginnovatí-

séges intelligencia szellemitulajdon-védelmi 
szempontú megközelítésével. Sven Hetmank 
(Technische Universität Dresden) arról beszélt, 
hogy szabadalmaztathatók-e, és ha igen, akkor 
ki a feltalálója a mesterséges intelligencia által 
létrehozott találmánynak; Mira Sundara Rajan 
(CREATe és University of Glasgow) pedig azt 
elemezte Skype-os előadásában, hogy szerzői 
jogi védelemben részesíthetőek-e a mesterséges 
intelligencia által létrehozott művek. Timár Ad-
rienn (SZTNH) a felhasználók által feltöltött 
tartalmak aktuális kérdéseit járta körül, Legeza 
Dénes (SZTNH) pedig az SZTNH által szer-
vezett IP túrákat mutatta be, majd a túra egyik 
állomásaként szolgáló Dollártangó jogesetet is-

vabb gazdasága – már hetedik esztendeje – Svájc, 
ezt követi Svédország, Hollandia, az Amerikai 
Egyesült Államok és az Egyesült Királyság. Ma-
gyarország a 39. helyet foglalja el az összesített 
innovációs rangsorban. A kiadvány hazánkat az 
ún. hatékony innovátorok (efficient innovators) 
közé sorolja, az innovációs szektor ráfordítása-
inak és eredményeinek arányát mutató inno-
vációs hatékonyság (innovation efficiency ratio) 
alapján.

Magyarország a legjobb 20 ország között sze-
repel a következő mutatókban: az ISO 14001 
környezetirányítási tanúsítványok GDP-hez 
viszonyított száma (14. hely), az ISO 9001 
minőségbiztosítási tanúsítványok GDP-hez 
viszonyított száma (16. hely), az ún. high-tech 
importnak a kereskedelemhez viszonyított ará-
nya (16. hely), az ún. high-tech exportnak a 

mertette. A jogérvényesítési témák közül Sean 
Pager (Michigan State University) azt vizsgálta, 
hogy tekinthetők-e az iparjogvédelmi jogokkal 
való visszaélésszerű magatartások versenykor-
látozó tevékenységnek, az EUB joggyakorlatá-
ból Sár Csaba (Sár és társai Ügyvédi Iroda) az 
online nyilvánossághoz közvetítési jogeseteket, 
Grad-Gyenge Anikó (Károli Gáspár Református 
Egyetem) pedig az EUB döntéseiből levezethe-
tő felelősségtani kérdéseket elemezte.

A konferencia létrehozását a Szecskay Ügy-
védi Iroda, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, az 
SZTNH, a Danubia, a Sár és társai Ügyvédi 
Iroda és a Pro Art Szövetség a Szerzői Jogokért 
támogatta.

kereskedelemhez viszonyított aránya (14. hely), 
az üzleti szférában dolgozó kutatók aránya a 
népességben (12. hely), a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos jogdíjbevételek aránya (13. hely), a 
kreatívipari javak exportjának a kereskedelem-
hez viszonyított aránya (8. hely).

(A kiadvány teljes terjedelemben letölthető 
pdf-ben a WIPO honlapjáról: http://www.
wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_
gii_2017.pdf.)

és Svensson európai bírósági ítéletek elemzése 
révén részletesen kitért. Silke von Lewinski 
professzor asszony (Max Planck Intézet) arra a 
kérdésre kereste a választ, hogy a nyilvánosság-
hoz közvetítés esetében pontosan ki is minősül 
felhasználónak. A harmadik panel a jogosultak 
műveinek és teljesítményeinek online felhasz-
nálásán alapuló szolgáltatásokat és ezek piacát 
járta körbe, kitérve különösen az ezekkel ösz-

szefüggésben a jogosultaknak jutó díjazás kér-
désére, valamint a jelenlegi rendszer esetleges 
fejlesztési irányaira.

A második nap első szekciójában a résztve-
vők az Európai Unió tagállamaiban az out-of-
commerce művekkel kapcsolatos, már létező sza-
bályozási megoldásokat (illetve azok hiányát és 
az ebből fakadó problémákat), valamint a DSM 
szerzői jogi irányelv tervezetében szereplő javas-

lat egyes elemeit járták körbe. A záró panel a 
szerzői jogot jelenleg érintő digitális kivételekre 
és korlátozásokra, valamint ezek jövőbeni lehet-
séges továbbfejlesztésére fókuszált.

(A konferencián elhangzott előadások 
alább érhetők el: https://www.sztnh.gov.
hu/hu/hirek/sztnh-hirek/hirek-esemenyek/
wipo-sztnh-szubregionalis-szerzoi-jogi-
szeminarium-0.)

EPO-SZTNH szabadalmi szakmai szeminárium

Nagy érdeklődés mellett  zajlott le az EPO és 
az SZTNH által közösen szervezett kétnapos 
szakmai szeminárium 2017. május 29-30-án a 
gyógyszeripari tárgyú szabadalmi bejelenté-
sek szabadalmaztatása témakörében.

Az első napon a két hivatal szabadalmi szak-
emberei egyeztették a gyógyszeripari találmá-
nyok elbírálásának olyan alapvető szempont-

jait, mint az újdonság és feltalálói tevékenység 
megítélése, az új tartalom bevitele, a találmány 
feltárása, illetve az egység kérdése.

Örömteli, hogy jelentős különbségeket se-
hol sem tapasztaltak a szakértők, így a hivatali 
joggyakorlatok további közelítésére lehet kon-
centrálni.

A második napon szabadalmi ügyvivők-

kel, a hazai gyógyszeripar képviselőivel és 
egyetemi résztvevőkkel kibővített nyilvános 
fórummal folytatódott a rendezvény, ahol a 
képviselői oldal előadásokkal és igen hasznos 
észrevételekkel gazdagította a szakmai eszme-
cserét, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak 
a két hivatal joggyakorlati harmonizációjá-
hoz.
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Európai konzultáció az adatbázisok védelméről

Együttműködési megállapodás  
az IPOS és az SZTNH között

Visegrádi országok és barátaik találkozója

Az Európai Bizottság 2017. május 24-én nyil-
vános konzultációt indított az adatbázisok 
jogi védelméről szóló, az Európai Parlament 
és a Tanács 96/9/EK irányelvének felülvizs-
gálata kapcsán. A konzultáció 2017. augusz-
tus 30-ig tart.

A Bizottság által kezdeményezett kon-
zultáció célja az irányelv alkalmazásának és 
érvényesülésének vizsgálata, valamint annak 
azonosítása, hogy szükséges-e a módosítása. 
A Bizottság a válaszok beérkezése után dönt a 
következő lépésekről.

Az adatbázis irányelvet 1996-ban fogadták 
el azzal a céllal, hogy az alapvető szabályokat 

A Szingapúri Szellemi Tulajdoni Hivatal 
(IPOS) delegációja tett hivatalos látogatást 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában 
(SZTNH) 2017. május 18-án. 

A kétoldalú eszmecserék mellett az IPOS 
vezetője, Daren Tang és Łuszcz Viktor, az 
SZTNH elnöke a két hivatal közötti együtt-
működési megállapodást írt alá, amely el-
sősorban a következő területekre terjed ki: 
tapasztalat- és információcsere a nemzeti és 
nemzetközi szellemi tulajdoni szabályozás, 
az elbírálói tevékenység, a minőségirányítás, 
valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
dokumentáció terén.

2017. június 20-án és 21-én Magyarország 
adott otthont az évente megrendezésre kerülő 
„Visegrádi országok és barátaik” találkozó-
nak Tatán és Etyeken. 

Június 20-án a cseh, a lengyel, a szlovák és 
a magyar szellemi tulajdoni hivatalok vezetői 
folytattak megbeszélést, illetve ekkor került sor 
a Visegrádi Szabadalmi Intézet Igazgatótaná-
csának ülésére. 

Június 21-én a horvát, a román és a szlovén társ-
hivatalok képviselőivel kiegészülve folytatódtak a 
tárgyalások. A rendezvényen, többek között, az 
egységes európai szabadalmi rendszer, az Európai 
Unió védjegyreformja és az együttműködés továb-
bi lehetőségeinek kérdése volt napirenden.

harmonizálja az Európai Unióban. Az irányelv 
jelenleg kétféle védelmet biztosít: az adatbázis 
elemeinek eredeti jellegű összegyűjtése eseté-
ben szerzői jogi védelmet; illetve ún. sui generis 
oltalmat abban az esetben, ha az adatbázis 
tartalmának megszerzése, ellenőrzése, illetve 
előállítása minőségileg vagy mennyiségileg je-
lentős ráfordítással járt.

A Bizottság 2005-ben már közzétett egy ér-
tékelést az irányelv kapcsán. A 2005-ös értékelés 
szerint a sui generis oltalom számos területen bír 
jelentőséggel, ugyanakkor sok kérdés merült fel 
például ezen oltalom hatálya és az ezzel összefüg-
gő kivételek kapcsán. Az Európai Unió Bírósága 

számos ítéletet hozott az irányelv elfogadása óta, 
ezeket a döntéseket is elemzi majd a Bizottság.

A nyilvános felhívás megtalálható az 
SZTNH honlapján: https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/Consultation_Database_
Directive.

Kérjük, hogy a konzultációban való részvétel 
esetén a Bizottság részére megküldendő vélemé-
nyeket 2017. augusztus 15-ig juttassák el  az 
SZTNH részére is (az szjftitkarsag@hipo.gov.
hu és niehat@im.gov.hu e-mail címekre) an-
nak érdekében, hogy a konzultációban történő 
kormányzati részvétel során az abban foglaltak 
figyelembe vételre kerülhessenek.

A visegrádi országok szellemi tulajdoni  
hivatalainak elnökei és a találkozó résztvevői
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A magyar és a szingapúri hivatal elnöke  
és az országok képviselői az SZTNH-ban
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Együttműködési megállapodás az SZTNH és a Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatala között

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) delegációja Łuszcz Viktor elnök 
vezetésével hivatalos látogatást tett a Szerb 
Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatalában 
2017. május 3-4-én.

A Belgrádban lezajlott kétoldalú megbeszé-
lések mellett aláírásra került a két hivatal kö-
zötti együttműködési megállapodás is, amely 
a következő területekre terjed ki: tapasztalat-
csere a szellemi tulajdoni szabályozás, az ügy-
feleknek nyújtott különleges IP-szolgáltatások 
és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatos-
ságnövelés, valamint a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos rendezvények és oktatások szer-
vezése terén.

A szellemi tulajdon világnapja és a Millenniumi Díjak átadása – 2017

A Szellemi Tulajdon Világnapján, 2017. áp-
rilis 26-án került sor a 2017. évi Milleniumi 
Díjak átadására a Nemzetgazdasági Minisz-
térium dísztermében.

Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulaj-
don Világszervezete 2000. évi közgyűlésén 
döntött arról, hogy április 26-át a világ tár-
sadalmi fejlődéséhez és haladásához megha-
tározó módon hozzájáruló műszaki alkotók 
és művészek munkásságának és eredményei 
védelmének szentelt világnappá nyilvánítja, 
amely tisztelgés az emberi tudás és képzelőe-

rő, a kreativitás előtt.  Az azóta eltelt években 
a világ iparjogvédelmi és szerzői jogi intéz-
ményei – csakúgy, mint a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala változatos programokkal, 
rendezvényekkel, akciókkal és kezdeménye-
zésekkel valósították meg a közösen vállalt 
célkitűzést: az alkotóerő reflektorfénybe ál-
lítását, a szellemi tulajdon oltalma népszerű-
sítését és fáradságos művelésének társadalmi 
figyelemmel való elismerését, kezdetektől 
célul tűzve az ars és a techné összekapcsolását 
a magyar művészeti és technológiai kultúra 

örökségének ápolásában, közvetítésében és 
védelmében jeleskedő intézmények előtti 
tisztelgéssel – az ugyancsak 2000-ben alapí-
tott Millenniumi Díjával.

Az emberi alkotó tevékenység egyaránt haj-
tóereje a haladásnak a tudományban, az üzleti 
életben, a technológiában és a művészetekben 
– azaz az ember minden emberi törekvésében. E 
korlátlan erőforrás felismerése, fejlesztése és gaz-
dasági tőkeként való hasznosítása kulcsfontossá-
gú korunk világában ahhoz, hogy javíthassunk 
az emberi élet minőségén.   A világnap budapesti 

A Bolgár Szabadalmi Hivatal delegációjának látogatása az SZTNH-ban

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalába 
(SZTNH) látogatott a Bolgár Szabadalmi 
Hivatal elnökhelyettese, David Sukalinski 
és delegációja 2017. április 24-én. 

A megbeszélésen a felek ismertették hiva-
talaik tevékenységét, illetve megvitatták a két 
hivatal közötti együttműködés lehetőségeit.

Az SZTNH bemutatta felhasználóbarát, 
értékelő típusú szakvéleményt és szabada-
lomkutatási eredményeket nyújtó kutatási 
szolgáltatásait. Ezen szolgáltatásokkal olyan 
információk válnak elérhetővé, amelyekre 

szükség lehet a szabadalmi jogokkal  össze-
függő döntések megalapozásához, a jogsér-
tési kockázatok és a fölösleges ráfordítások 
elkerüléséhez.

Az oltalom megszerezhetőségének, illetve 
mások iparjogvédelmi jogainak tisztázása so-
kat segíthet a szabadalmi bejelentés tervezése 
során, meglévő bejelentésen, szabadalmon 
alapuló jogszerzési, jogérvényesítési szándé-
kok esetén ugyanúgy, mint új termék vagy 
eljárás kifejlesztésekor, licencvásárláskor, im-
port- vagy exporttevékenység alkalmával. Az 

SZTNH jelenleg a következő öt szolgáltatás-
fajtát nyújtja:
1. újdonságkutatás
2.  szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészí-

tett újdonságkutatás
3. szabadalmazhatósági vélemény
4. jogérvényességi kutatás
5. szabadalomtisztasági kutatás.

A kutatás folyamata és módszertana mellett, 
bemutatásra kerültek az alkalmazott eszközök 
is. Szabadalmi területen kétoldalú együttműkö-
dési megállapodás előkészítése is szóba került.

A szerb és a magyar hivatal képviselői Belgrádban

Fo
tó

: I
PO

 of
 th

e R
ep

ub
lic

 of
 S

er
bi

a

A magyar és a bolgár hivatal képviselői az SZTNH-ban
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India és Kolumbia csatlakozott a TMview védjegykutatási rendszerhez

Fülöp-szigetek és Bosznia-Hercegovina csatlakozott a DesignView formatervezésiminta-kutatási rendszerhez

Változások a Szerzői Jogi Szakértő Testület elnökségében

2017. április 26-ával az indiai Szabadalmi, 
Formatervezési Minta és Védjegy Hivatal 
(CGPDTM), valamint június 19-ével a 
Kolumbiai Ipari és Kereskedelmi Felügye-
let (SIC) is hozzáférhetővé tette adatait a 
TMview védjegykereső-eszköz számára.

A TMview legutóbbi bővítésével 58-ra 

2017. április 26-ával a Fülöp-szigeteki Szel-
lemitulajdon-védelmi Hivatal (IPOPHL), 
valamint június 12-ével a Bosznia-Hercego-
vina Szellemi Tulajdoni Hivatala (IIP-BIH) 
is hozzáférhetővé tette adatait a DesignView 
keresőeszköz számára.

A DesignView legutóbbi bővítésével 55-re 

Id. Ficsor Mihály lemondott a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) mel-
lett működő Szerzői Jogi Szakértő Testület 
(SZJSZT) elnökségi tagságáról és tisztelet-
beli elnöki címéről, ugyanakkor továbbra is 
segíti kimagasló szakértői munkájával a tes-
tület működését. 

Az SZTNH elnöke javaslatát elfogadva 
Trócsányi László igazságügyi miniszter 2017. 

emelkedett a védjegyadataikat megosztó hiva-
talok száma. A több mint 700 000 kolumbiai 
védjeggyel együtt a TMview immár összesen 
több mint 43,8 millió védjegyhez tesz lehetővé 
hozzáférést.

A 2010. április 13-án elindított TMview a 
felhasználók körében népszerűnek bizonyult. 

emelkedett a résztvevő hivatalok száma. A több 
mint 700 boszniai formatervezési mintával 
együtt a DesignView immár közel 10,4 millió 
mintához biztosít hozzáférést. A DesignView 
jelenleg 35 nyelven érhető el a bosnyák nyelvvel 
együtt. 

A 2012. november 19-én elindított 

február 20-tól Lábody Pétert, az SZTNH Szer-
zői Jogi Főosztályának vezetőjét nevezte ki az 
SZJSZT új elnökségi tagjává.

Az SZJSZT elnöksége 2017. május 5-én tar-
tott elnökségi ülésén, az Ügyrend 16. pontja 
alapján Gyertyánfy Péternek adományozta a 
Szerzői Jogi Szakértő Testület tiszteletbeli el-
nöke címet. Gyertyánfy Péter előbb a Szerzői 
Jogvédő Hivatal, majd az Artisjus Egyesület 

Indulása óta a kutatási felületen az ügyfelek 
több mint 31,3 millió kutatást végeztek a világ 
157 országából. A különösen nagyszámú kuta-
tás az eszköz népszerűségét igazolja a spanyol, a 
német és az olasz felhasználók körében. 

(További információ elérhető a TMview 
honlapján: www.tmview.org.)

DesignView adatbázisban eddig több mint 2,6 
millió kutatást végeztek a világ 146 országából, 
amely különösen népszerű volt a spanyol, a né-
met és az angol felhasználók körében. 

(További információ elérhető a DesignView 
honlapján: https://www.tmdn.org/tmdsview-
web/welcome?lang=hu.)

főigazgatója volt. Nevéhez fűződik a szerzői 
jogi törvényhez írott kommentár, amelynek 
2000 óta a szerkesztője. Számtalan cikket je-
lentetett meg hazai és külföldi folyóiratokban, 
több tucat SZJSZT szakvélemény elkészítésé-
ben vett részt előadóként, vagy az eljáró tanács 
elnökeként. A tiszteletbeli elnök e címét a szer-
zői joggal összefüggő bármely tevékenységével 
kapcsolatban használhatja.

ünnepségén, 2017. április 26-án, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium dísztermében került sor a 
2017. évi Millenniumi Díjak átadására. A díjat 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – alapí-
táskori nevén a Magyar Szabadalmi Hivatal – 
elnöke alapította a magyar millennium évében 
a szellemi tulajdon védelmében fontos szerepet 
játszó intézmények elismerésére.  A világnap al-
kalmából köszöntőt mondott Hornung Ágnes 
pénzügyekért felelős államtitkár, Łuszcz Viktor, 
az SZTNH elnöke és Simon Attila, a korábban 
Millenniumi Díjjal kitüntetett Herendi Porce-
lánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója.
A Millenniumi Díj kitüntetettjei 2017-ben:

Az értékteremtést, tudásmegosztást, közös-
ségépítést, a fenntartható és tudatos életfor-
mát, a társadalmi felelősségvállalás kérdéseit 
zászlajára tűző, kiállítások, virtuális és grafikai 
munkák megvalósítását magas szinten űző  
Cellux Csoport – Design Stúdió, Elméleti la-
bor, Közösségi Műhely.

A hosszú évtizedeken át az értékes hagyomá-
nyokra és a legmodernebb ismeretekre építve 
kiemelkedően eredményes növénynemesítői, a 
legkiválóbb minőséget és hozamot garantáló te-
vékenységet végző Gabonakutató Nonprofit Kft.

A legmodernebb technológiai színvonalú 

kiszolgáló infrastruktúra által kivételes energia-
hatékonysággal, a kutatás és innováció dinami-
kusan változó igényeit környezetbarát módon 
folyamatosan és hatékonyan támogató MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpont – Wigner 
Adatközpont.

2017. évi Millenniumi Díj díjazottjai és díjátadói
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Az Európában is egyedülállóan több mint 
175 éve működő, állandóan megújuló, a tu-
dástársadalom megteremtésén munkálkodó, a 
tehetséggondozásban, a kultúraterjesztésben 
megkerülhetetlen szerepet játszó Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat.
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Megjelent az SZTNH éves jelentése

A Szellemi Tulajdon Világnapján, 2015. áp-
rilis 26-án bemutatásra került a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2016. évi 
tevékenységét összefoglaló kiadvány. 

A jelentés összefoglalja a hivatal eredményeit 
többek között az iparjogvédelmi és szerzői jogi 
hatósági területen, a jogszabály-előkészítésben 

TÉNYEK 
ÉS ADATOK

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

HUNGARIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

FACTS
AND FIGURES

2016

és jogalkalmazásban, a szellemitulajdon-védel-
mi kultúra fejlesztése terén, valamint a nemzet-
közi és európai együttműködésekben. 

(A magyar és angol nyelvű kiadvány elérhető 
az SZTNH honlapján: https://www.sztnh.
gov.hu/sites/default/files/csatolmanyok/
sztnheves16web.pdf.)

Feltaláló nők és szabadalmak

Megjelent az SZTNH legújabb statisztikai 
elemzése Feltaláló nők és szabadalmak cím-
mel.

A „Szellemitulajdon-védelem számokban” 
című sorozat második része számos szempont-
ból vizsgálja meg a női feltalálók tevékenysé-
gét. A tanulmány ismerteti a téma jelentőségét 
felismerő hazai és nemzetközi szervezetek leg-
fontosabb elemzéseit és legfrissebb erőfeszíté-
seit, majd megvizsgálja a kutatónők helyzetét 
Magyarországon a 2000–2015 időszakban. A 
szabadalmi trend ismertetése után bemutatja 
a női szakemberek szerepét a nemzeti bejelen-
tésekben, külön vizsgálva a magyar hölgyek 
aktivitását. A bejelentésekben megnevezett 
feltalálók közötti arányuk vizsgálatán túl az 
elemzés kitér a kutatócsoportokban betöltött 

szerepükre, a szakterületi megoszlásukra, vala-
mint a kapott eredményeket összehasonlítja a 
nemzetközi mutatókkal.

A tapasztalatok alapján a magyar feltaláló 
nők inkább a több tagból álló és különböző 
nemű szakemberekből álló csoportokban foly-
tatnak sikeres tudományos munkát, a szakterü-
letek közül a vegyészetet részesítik előnyben. A 
világ nagy részén megfigyelt trenddel ellentét-
ben Magyarországon arányuk a nemzeti sza-
badalmi bejelentésekben az ezredforduló óta 
csökkent. 2015-ben a hazai feltalálót tartalma-
zó kérelmek 84,6%-a kizárólag férfi feltalálóhoz 
kapcsolódott.

(A tanulmány letölthető az SZTNH hon-
lapjáról: https://www.sztnh.gov.hu/sites/
default/files/noifeltalalok_ebook.pdf.) 

FE LTA L Á L Ó  N Ő K  
É S  S Z A B A DA L M A K

A női feltalálók  
szerepének vizsgálata  
a nemzeti szabadalmi  

bejelentésekben  
(2000–2015)

2.  
K Ö T E T

S Z E L L E M I T U L A J D O N - V É D E L E M  S Z Á M O K B A N

S Z E L L E M I  T U L A J D O N  N E M Z E T I  H I VATA L A  –  2 017
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Újra elérhető a szellemivagyon-diagnózis az SZTNH-ban

Középfokú szerzői jogi tanfolyam indul az SZTNH-ban

Az Európai Szabadalmi Hivatal támogatásá-
nak köszönhetően újra lehet jelentkezni az 
SZTNH szellemivagyon-diagnózis szolgál-
tatására. 

A tudatos szellemivagyon-menedzsment a 
gazdasági sikert megalapozó innovációs folya-
mat egyik fontos eleme. A vállalkozások több-
sége ugyan tisztában van ezzel, de nincsenek 
meg a kellő ismeretei, tapasztalatai a hatékony 
megvalósításhoz. A szellemivagyon-diagnózis 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2017 
szeptemberében középfokú szerzői jogi tan-
folyamot indít. 

A szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szó-
ló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján szervezett 
tanfolyam bemutatja a szerzői jog szerepét és je-
lentőségét a gazdaságban, részletesen tárgyalja a 
szerzők jogait és e jogok korlátait. A képzés kitér a 
szerzői művek felhasználása mellett a jogérvénye-

célja ennek az ellentmondásnak a feloldása 
azzal, hogy testre szabottan ad támpontokat 
a vállalkozások számára a szellemi vagyonuk 
jogi védelmének lehetőségeiről.

A térítésmentes tanácsadás igénybevétele 
olyan innovatív vállalkozásoknak ajánlott, 
amelyek az utóbbi években a kutatás-fejlesztés 
területén lépéseket tettek és úgy gondolják, 
hogy a hatékony üzletmenet érdekében fel 
kívánják használni, illetve az eddiginél haté-

sítésre, bemutatja a nemzetközi és uniós jog vonat-
kozó szabályait, valamint a szerzői joghoz kap-
csolódó jogterületeket. A tanfolyamon gyakorlati 
példák és feladatok segítik az elméleti ismeretek 
megértését. A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával 
zárul, és középfokú szerzői jogi képesítést tanúsító 
bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé. 

Az előadásokra 2017. szeptember 27-e és 
november 21-e között 8 alkalommal kerül 

konyabban kívánják felhasználni a szellemitu-
lajdon-védelem eszköztárát. A felmérés iránti 
igényt a kapcsolódó jelentkezési lap kitöltésével 
és az SZTNH-hoz való eljuttatásával jelezheti 
bármely innovatív kis- és középvállalkozás.

(A szolgáltatással kapcsolatban további in-
formáció és a jelentkezési lap megtalálható az 
SZTNH honlapján: https://www.sztnh.gov.
hu/sites/default/files/08_szellemivagyon-
diagnozis_2017_final.pdf.)

sor, a szakvizsga időpontja november 28. Az 
előadások és a vizsga helyszíne: Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala (1081 Budapest, II. 
János Pál Pápa tér 3., földszinti oktatóterem). A 
tanfolyam díja 80 000 forint, ami tartalmazza a 
60 órás képzést, a vizsgadíjat és a tankönyvet.

A képzésre legkésőbb 2017. július 31-ig le-
het jelentkezni az oktatas@hipo.gov.hu e-mail 
címen.
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Műtárgyak Éjszakája

A HENT plenáris ülése

A török vámhatóság delegációjának  
látogatása az SZTNH-ban

Nagy sikerrel lezajlott a Műtárgyak Éjszaká-
ja rendezvény, melyhez a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület (HENT) is csatlakozott.

A műtárgy.com műtárgypiaci hírportál idén 
első alkalommal rendezte meg a Műtárgyak Éj-
szakáját, amihez szakmai támogatóként a HENT 
is csatlakozott, tekintettel arra, hogy a rendez-
vénysorozat jó esélyt kínált egy, a művészetek 
iránt érdeklődő, illetve aktívan gyűjtő, így po-
tenciálisan hamisítványokkal is kapcsolatba ke-
rülő réteg eléréséhez. A 2017. június 10-én meg-
rendezett programban a HENT  két eseménnyel 

A 2017. május 24-i plenáris ülés napirendjén 
szerepelt a HENT vezetőségének bemutatko-
zása, új tagjainak kinevezése, a 2016. évi tevé-
kenység összefoglalása, valamint a 2017. évi 
munkaterv elfogadása és a Szellemi Tulajdoni 
Jogsértések Európai Megfigyelőközpontjá-
nak, valamint a HENT kommunikációjának 
ismertetése.

Az ülést Kállayné Csik Ildikó, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a 
HENT elnökhelyettese nyitotta meg. Jelen-
tős változásként értékelte a hivatal életében 
azt, hogy a felügyeletet a nemzetgazdasági 
miniszter látja el tavaly év vége óta, a HENT 
pedig a fejlesztési és innovációtámogatási el-
nökhelyettes operatív irányítása alá került. Ez 
egyrészt a testület tevékenységének új megkö-
zelítését is jelenti, de emellett az elmúlt idő-
szak jó gyakorlatai is megmaradnak, aminek 
egyik biztosítéka az, hogy a HENT elnöke 
az igazságügyi miniszter maradt. A testület a 
jövőben is megkapja azt az operatív és anyagi 
támogatást, amire eddig is támaszkodhatott. 
Elmondta továbbá, hogy a HENT tevékenysé-
ge azért is fontos többek között, mert a szelle-
mi tulajdonjogokhoz köthető iparágak az EU 

2017. május 25-én Törökország Vámügyi és 
Kereskedelmi Minisztériuma Vámügyi Fő-
igazgatóságának delegációja, Önder Göçmen 
helyettes főigazgató vezetésével, látogatást 
tett az SZTNH-ban. 

A megbeszélés során a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület (HENT), valamint a Nem-
zeti Adó és Vámhivatal szakemberei tájékoztat-
ták a török delegációt a HENT működéséről, 
tevékenységéről és a szellemi tulajdonhoz kap-
csolódó jogok érvényesítésének magyarországi 
eszközrendszeréről.

szerepelt. A Nagyházi Galériában felkérésükre 
Lengyel László művészettörténész, a Szépművé-
szeti Múzeum osztályvezetője tartott előadást 
az eredetiség és „hamisság” problémájáról a kép-
zőművészetben. Ezt követően a több mint 150 
résztvevő egy játékban vehetett részt: a galéria 
falain erre az alkalomra elhelyezett hat hamisít-
ványt, köztük Mednyánszky László, Schönberger 
Armand és Kádár Béla szignójával ellátott hamis 
festményeket kellett megtalálniuk. A leggyorsabb 
„hamisítvány-vadászok” a HENT és a Nagyházi 
Galéria ajándékcsomagjait vehették át.

gazdaságának gerincét képezik: a gazdasági 
összteljesítmény körülbelül 40%-át (4700 mil-
liárd euró) és a harmadik országokba irányuló 
export 90%-át teszi ki. A szektor biztosítja az 
uniós állások mintegy 35%-át, azaz hozzáve-
tőleg 77 millió munkahelyet. 

Ezt követően Nemessányi Zoltán helyet-
tes államtitkár Trócsányi László igazságügyi 
miniszter, a HENT elnöke képviseletében 
mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az 
Igazságügyi Minisztérium különösen elégedett 

a testület tevékenységével, hiánypótló feladata-
ival és magas színvonalú munkájával.

A köszöntők után az új tagok kinevezése 
és bemutatkozása következett. A HENT új 
tagjai a Nemzetgazdasági Minisztérium ré-
széről Marczinkó Zoltán István vállalati kap-
csolatokért felelős helyettes államtitkár, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében 
Simonyi István köznevelési referens, a Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság képviselő-
jeként Nagy-István Ildikó titkárságvezető, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól Szabó Károly 
vámszakmai szakfőigazgató és az Országos 
Rendőr-főkapitányság részéről Töreki Sándor 
r. dandártábornok, bűnügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes.

A tavalyi évről szóló beszámoló, az új mun-
katerv, a további napirendi pontok ismertetése 
és elfogadása után Kállayné Csik Ildikó felvázol-
ta a jövőre vonatkozó elképzeléseket, valamint 
az új projektekkel kapcsolatos elvárásokat. Arra 
biztatta a HENT tagjait, hogy ötleteikkel, ja-
vaslataikkal támogassák a testület munkáját, és 
a jövőben a megszokott lendülettel, még több 
területen érhessenek el közösen sikereket a ha-
misítás elleni fellépés terén.
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Az est másik előadásában a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem doktori iskolájának 
két hallgatója, Váli Zsuzsa és Kovácsné Gőgös 

Ágota előbb elméleti áttekintést adott a közel 
50 érdeklődőnek a műtárgyvizsgálatban alkal-
mazott természettudományos módszerekről, 

Interaktív órákkal a hamis termékek ellen

Shaping Hungary kiállítás Pozsonyban

A Design Világnapja 2017

Körülöttünk. Ipar- és Tervezőművészet Nemzeti Szalon 2017

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) szakemberei tartottak előadást 
a diákoknak és módszertani felkészítést a 
tanároknak a Padányi Katolikus Iskolában 
2017 áprilisában.

Az interaktív tanórán a diákok betekinthet-
tek a hamis tárgyak világába, az ezzel kapcsola-
tos jogi buktatókba és a hamis tárgyak megvá-
sárlásának veszélyeibe. A HENT szakemberei 

Pozsonyban is látható volt a magyar kreati-
vitást és formatervezést bemutató Shaping 
Hungary – Design in the 21st Century című 
utazókiállítás 2017. június 7–11-ig.

A már nyolc európai várost megjárt tárlat a 

A Design Világnapja alkalmából 2017. június 
29-én kerekasztal-beszélgetésre került sor a 
Bálna Budapestben.

A résztvevők eszmecseréjének középpont-
jában a design társadalomformáló ereje állt, 
összhangban az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaival, annak 12. célkitűzése szerint „a felelős 
termelés és fogyasztás jegyében”. A kerekasztal-
beszélgetésben részt vettek:

Gálik Györgyi, •  designinnováció-mérnök 
doktorandusz, School of Design, Royal 
College of Art, design kutató, Future Cities 

 A nagyszabású, nyolc ipar- és tervezőművé-
szeti szakterület utóbbi tíz évében született 
ötleteiből és megvalósult alkotásaiból válo-
gatott kiállítás 2017. április 21-én nyílt meg 
a Műcsarnokban. 

A tárlatot a Műcsarnok igazgatójának fel-
kérésére Fekete György, a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke mellett a Magyar Forma-
tervezési Tanács (MFT) tiszteletbeli elnöke, 
Bendzsel Miklós nyitotta meg. Az eseményen 

továbbá olyan óravázlatokat és programokat 
dolgoztak ki a témában, amelyeket hasznosítva 
a pedagógusok is továbbadhatják ezt a tudást a 
fiataloknak az osztályfőnöki órákon.

A HENT már harmadik éve működik együtt 
a Padányi Katolikus Iskolával, ahol idén a 11. 
évfolyam tanulói ismerkedhettek meg a védjegy, 
a szerzői jog és a hamisítás témakörével. A di-
ákok e-learning alkalmazás segítségével játékos 

Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Magyar 
Formatervezési Tanács és a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem közös szervezésében jött létre. A 
Bratislava Design Week 2017 keretén belül meg-
tartott Magyar Kulturális Hét rendezvényei között 

Catapult, brit kormányzati innovációs kuta-
tóközpont, London, 
Hosszú Gergely, •  négyszeres Red Dot díjas 
designer, ügyvezető, tulajdonos, CO&CO 
Designcommunication Kft., 
Koós Pál, •  Ferenczy Noémi-díjas formaterve-
ző, egyetemi docens, intézetigazgató, Design 
Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 
az MFT elnökhelyettese, 
Osvárt Judit, •  a Design Hét Budapest pro-
jektvezetője, a Magyar Formatervezési Ta-
nács tagja és 

a diplomáciai testületek képviselői, a hazai 
alkotóközösség, tervezőképző intézmények 
képviselői és hallgatói egyaránt jelen voltak. A 
kiállítás 2017. augusztus 13-áig látogatható a 
Műcsarnokban.

A tárlat megnyitóját egy kétnapos konfe-
rencia követte a Magyar Művészeti Akadémia 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóin-
tézete szervezésében. A „Fogalmak és ösz-
szefüggések az ipar- és tervezőművészetben” 

formában is tesztelhették tudásukat, illetve kéz-
be vehettek eredeti és hamis termékeket is.

A pedagógusok számára elkészített óraváz-
latokban korcsoportok szerint eltérő módsze-
rekkel és részletességgel dolgozták fel a téma-
kört, ami iránt a tanárok is nagy érdeklődést 
mutattak. (Az óravázlatok elérhetők a HENT 
honlapján: http://www.hamisitasellen.hu/
oktatasi-anyagok-iskolasok-reszere/.)

bemutatott alkotások a mai magyar fiatal formater-
vezők, feltalálók és mérnökök munkáit mutatták 
be. A tárlatot Hammerstein Judit, a külföldi magyar 
intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár nyitotta meg.

Ács Zoltán, •  a Design Terminál szakmai igaz-
gatója. 
A társalgást szakértőként vezette Radácsi 

László PhD, fenntarthatósági szakértő, Buda-
pesti Gazdasági Egyetem. 

A kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők 
megosztották gondolataikat a vállalkozásin-
dítás kihívásairól a design problémaorientált 
megközelítésmódján keresztül, továbbá szó 
esett a kreatívipar társadalmi szerepéről és a 
felhasználó központú fejlesztésekről. A beszél-
getést kötetlen eszmecsere zárta.

című szimpózium kiindulópontját az ipar-, 
a tervezőművészet és a design fogalmainak 
jelentésváltozása, az értelmezések folyamatos 
alakulása adta. 

Az MFT részvételével lezajlott tanácskozás 
a craft és a design egymásra hatásának lehe-
tőségeit helyezte fókuszába. A rendezvényen 
előadást tartott Koós Pál, Ferenczy Noémi-díjas 
formatervező, a MOME Design Intézetének 
igazgatója, az MFT elnökhelyettese is.

majd a hallgatók a Restaurátor Tanszék labo-
ratóriumában a gyakorlatban is kipróbálhattak 
néhány korszerű berendezést.


