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Tisztelt Partnereink! Engedjék meg, hogy az 
Újév elején összegezzem Önöknek a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalának 2017-es sike-
rekben bővelkedő évét. 

A működésünket jelentősen érintő változások 
történtek. Külső fejlemény, hogy a hivatal fe-
letti felügyelet az Igazságügyi Minisztériumtól 
a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került. 
Belső szervezeti változások is megvalósultak 
vezetői szinten. Személyemben új elnöke van a 
hivatalnak, új elnökhelyettes került kinevezés-
re, Kállayné dr. Csik Ildikó, jogi főigazgatóként 
pedig dr. Jókúti András. Számos új kolléga is 
érkezett hozzánk, akik szakmai munkánkat 
erősítik. A hivatal tevékenységei részben válto-
zatlanok, másrészt új feladatok is megjelentek. 
Alapvetően változatlan tevékenységi körünk 
sokrétűsége és differenciáltsága. Továbbra is a 
hatósági tevékenység a meghatározó, az ipar-
jogvédelem területén, a szerzői jog területén  
és a K+F minősítési tevékenység területén is. 
Változatlanul jellemzőek az alaptevékenység 
keretében ellátott szolgáltatások is. A hivatal - 
a megfelelő jogszabályi felhatalmazással bírva - 
folyamatosan törekszik arra, hogy az ügyfelek 
igényeit alaptevékenysége keretében ellátott 
szolgáltatásokkal minél teljesebben ki tudja 
elégíteni.  Az általunk ellátott tevékenységek-
ből jelentős részarányt képviselnek a szakértői 
feladatok, mint például a K+F minősítési fel-
adatkör keretében végzett szakértői munka.

2017 végétől már új területeket is kezelünk, 
ahol hivatalunk aktívan megjelenik. Az egyik 
ilyen az „angyal-lajstrom”, amely a korai fázisú 
(start up) vállalkozásokba beruházó gazdasági 
társaságok, úgynevezett angyalbefektetők nyil-
vántartásba vételét jelenti a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalánál. Ennek segítségével az 
érintettek igénybe tudják venni a Tao törvény 
szerinti adóalap-kedvezményt. Az eljárásunk 
díjmentes és teljes körűen elektronikusan 
intézhető. A másik új tevékenységünk a pro-
jektcsoport-minősítési eljárás. Az eddigiektől 
eltérően immár nem csupán egy-egy projekt 
kutatás-fejlesztési szempontú vizsgálatát le-

Elnöki köszöntő

het kérni a hivataltól, hanem a vállalkozás 
által az adott adóévben elvégzett teljes K+F 
tevékenységre egyetlen eljárásban lehet kérni 
a minősítést.

Az elmúlt évben is intenzív nemzetközi kapcso-
latokat ápoltunk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala részt vesz az európai uniós tagságból 
fakadó kötelezettségek ellátásában. Közremű-
ködünk a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
keretében folyó nemzetközi szakmai tevékeny-
ségben, valamint aktív szerepet töltünk be a re-
gionális és bilaterális szellemitulajdon-védelmi 
együttműködésben.

A hivatalt feladatai ellátásában kiváló munkát 
végző testületek segítik, a Magyar Formater-
vezési Tanács, a Hamisítás Elleni Nemzeti 
Testület, a Szerzői Jogi Szakértő Testület és 
Iparjogvédelmi Szakértő Testület. 

2018-ban is mindent megteszünk a gazdaság, 
a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek 
oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért. 
Köszönjük Önöknek az eddigi szakmai együtt-
működést. 

Boldog és sikeres új évet kívánok Önöknek!

Dr. Łuszcz Viktor
elnök
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
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Megválasztották az EPO új elnökét – kollégánk a Felügyelő Bizottságban

Az EPO – Európai Szabadalmi Hivatal – küldöttségének látogatása az SZTNH-ban

2017. október 11-én az Európai Szabadalmi 
Szervezet Igazgatótanácsa megválasztotta 
az Európai Szabadalmi Hivatal új elnökét a 
portugál António Campinos személyében, aki 
Benoît Battistellit váltja ebben a tisztségben 
2018. július 1-től. Mandátuma öt évre szól.

A szervezet ülésén újabb három éves idő-
szakra az Európai Szabadalmi Akadémia 
Felügyelő Bizottságának tagjává választották 
kollégánkat dr. Németh Gábort az SZTNH 
igazgatóját.

2017. október 17-én és 18-án az EPO 
(European Patent Office, EPO) küldöttsége, 
François-Régis Hannart, az Európai és Nem-
zetközi Együttműködési Főosztály vezetőjé-
vel az élén látogatást tett az SZTNH-ban. 

A küldöttséget fogadta dr. Łuszcz Viktor el-
nök és dr. Jókúti András jogi főigazgató. A 
vendégek tájékoztatást kaptak az SZTNH-
ban bekövetkezett fejleményekről, illetve a 

2017. október 11-én lezárult a Szellemi Tu-
lajdon Világszervezete (World Intellectual 
Property Organization, WIPO) közgyű-
léseinek 57. üléssorozata, amely 2017. ok-
tóber 2-11. között került megrendezésre 
Genfben.

Az esemény Magyarország számára jelentős 
diplomáciai sikert hozott, a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala (SZTNH) főosztály-
vezetőjét, dr. Baticz Csabát megválasztották 
a Lisszaboni Unió Közgyűlése alelnökének, 
továbbá hazánk 2019 októberéig a Program és 
Költségvetési Bizottság, valamint a Koordiná-
ciós Bizottság tagja lesz.

Jóváhagyásra került a 2018/2019-es bienniumra 
vonatkozó program és költségvetés. A 2018. évi 
közgyűlés napirendre veszi az új külső irodák 
nyitásának kérdését. A tagállamok tudomásul 

vették a következő bizottságok jelentéseit: 
Szerzői Jogi Állandó Bizottság, Szabadalmi 
Jogi Állandó Bizottság, Védjegyjogi Állandó 
Bizottság, Fejlesztéssel és Szellemi Tulajdon-
nal Foglalkozó Bizottság , WIPO Szabvá-
nyok Bizottsága, Jogérvényesítési Tanácsadó 

Bizottság. A 2018. évi közgyűlés napirendre 
veszi a formatervezésiminta-oltalmi eljárások 
alakiságainak harmonizálásáról szóló nemzet-
közi szerződés (Design Law Treaty) elfogadása 
céljából összehívandó diplomáciai konferencia 
kérdését. Megújították a Szellemi Tulajdonnal, 
Genetikai Forrásokkal, Hagyományos Tudással 
és Folklórral foglalkozó Kormányközi Bizott-
ság mandátumát a 2018/2019-es bienniumra. 
A Fülöp-szigetek Szellemi Tulajdoni Hivatalát 
nemzetközi PCT-hatósággá jelölték ki. A je-
lenlegi nemzetközi PCT-hatóságok kijelölését 
meghosszabbították 2027 végéig. Elfogadták 
a PCT Végrehajtási Szabályzatának díjtáblá-
zatára vonatkozó módosításokat. Elfogadták 
a Lisszaboni Megállapodáshoz és a Lisszaboni 
Megállapodás genfi szövegéhez kapcsolódó 
Közös Végrehajtási Szabályzatot, illetve meg-
hosszabbították a Lisszaboni Megállapodás 
munkacsoportjának mandátumát.

Dr. Németh Gábor

Az EPO küldöttsége az SZTNH-ban

Dr. Baticz Csaba

António Campinos
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Az EPO küldöttsége az SZTNH-ban
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hivatali munkában az innovációtámogatás 
előtérbe helyezéséről. Az EPO küldöttsége 
Hannart főosztályvezető úr vezetésével elő-
adást tartott az EPO Együttműködési Politi-
kájáról. Egyeztettünk arról is, hogyan tud az 
SZTNH az EPO által kínált képzésekből, az 
informatikai projektekből és tudatosságnöve-
lő programokból, például a Szellemivagyon-
diagnózishoz nyújtott EPO támogatásból a 
lehető legtöbbet hasznosítani.

Magyar siker – lezárult a WIPO közgyűlések 57. üléssorozata
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Együttműködési megállapodás az SZTNH és a BPO között

Sikeresen zárult a VPI irányítási  
rendszerének ISO auditja

Indonézia a Madridi Unió 100. tagja

2017. október 10-én kétoldalú hivatalkö-
zi együttműködési megállapodást írt alá 
dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke és 
dr. Petko Nikolov, a Bolgár Köztársaság 
Szabadalmi Hivatalának (Patent Office of 
Republic of Bulgaria, BPO) elnöke.

A megállapodás elsősorban a képzések, szak-
értői szintű találkozók, tapasztalatcsere, jogi 
együttműködés, informatikai rendszerek és 
adatbázisok területére terjedt ki.

A svájci székhelyű SGS (Société Generale de 
Surveillance) Csoport tagja, az SGS Hungária 
Kft. a külső audit során megállapította, hogy a 
Visegrádi Szabadalmi Intézet (Visegrad Patent 
Institute, VPI) irányítási rendszere megfelel az 
ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek. 

A négy visegrádi ország kormányközi szerveze-
tének valamennyi tagja ISO 9001 tanúsított, 
ami garantálja az ügyfelek számára a nemzet-
közi szervezet elkötelezettségét a magas minő-
ségű szakmai munkára a nemzetközi kutatási és 
elővizsgálati eljárások során.

Petko Nikolov és Łuszcz Viktor
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2017. október 2-án Indonézia kormánya letét-
be helyezte csatlakozási okmányát a WIPO-
nál a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról 
szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 
Jegyzőkönyv vonatkozásában. Ezzel Indonézia 
lett a Madridi Unió 100. tagja. A Jegyzőkönyv 
Indonézia tekintetében 2018. január 2-án lép 
hatályba. 

INPI és Moldova csatlakozott  
a TMview védjegy kutatási rendszerhez

2017. november 20-ával az argentin Nemzeti 
Ipari Tulajdon Intézete (INPI) és Moldovai 
Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivata-
la (AGEPI) hozzáférhetővé tette adatait a 
TMview védjegykereső eszköz számára.

A TMview legutóbbi bővítésével 62-re emel-
kedett a védjegyadataikat megosztó hivatalok 

száma. A több mint 2,5 millió argentin és a 
több mint 40 000 moldáv védjeggyel együtt a 
TMview immár összesen több mint 47,6 millió 
védjegyhez biztosít hozzáférést.

A 2010. április 13-án elindított TMview a fel-
használók körében népszerűnek bizonyult. 
Indulása óta a kutatási felületen az ügyfelek 

több mint 35,7 millió kutatást végeztek a 
világ 157 országából. A különösen nagyszá-
mú kutatás az eszköz népszerűségét igazolja 
a spanyol, a német és az olasz felhasználók 
körében.

A TMview adatbázisról további információ az 
alábbi oldalon érhető el: www.tmdn.org.
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Tovább egyszerűsödik a kutatás-fejlesztési  
adókedvezmények igénybevétele

Az intenzív K+F tevékenységet végző vállal-
kozások számára a következő adóévtől kez-
dődően tovább egyszerűsödik az adókedvez-
mény igénybevételét megalapozó minősítés 
beszerzése. 

A K+F tevékenység minősítésének lehetősé-
gei – amelyet egyébként 2012 óta lehet kez-
deményezni az SZTNH-nál – egy új, további 
eljárással bővülnek. Az úgynevezett projekt-
csoport-minősítési eljárásban az eddigiektől 
eltérően immár nem csupán egy-egy projekt 
kutatás-fejlesztési szempontú vizsgálatát le-
het kérni a hivataltól, hanem a vállalkozás 
által az adott adóévben elvégzett teljes K+F 
tevékenységre egyetlen eljárásban lehet kérni 
a minősítést.

a projektcsoport-minősítési határozat alkalmas 
az egyedi kormánydöntéssel nyújtott K+F pro-
jekttámogatás megszerzésekor is a K+F tarta-
lom igazolására is.

A most új elemmel bővülő, összességében már 
több mint öt éve működő minősítési rendszer 
célja, hogy elősegítse a kutatás-fejlesztési tevé-
kenységekhez kapcsolódó kedvezmények meg-
felelő felhasználását, legyen szó akár közvetlen 
támogatásokról, akár adókedvezményekről. 
Az SZTNH tevékenysége a K+F megítélé-
séhez kapcsolódó bizonytalanságok csök-
kentésével és a kiszámíthatóság növelésével, 
végeredményben hozzájárulhat a vállalatok 
K+F ráfordításainak további növekedéséhez 
Magyarországon.

Változik a zugírászat büntetőjogi szabályozása

2018. január 1-jétől a szabadalmi ügyvivői te-
vékenység is az ügyvédi és közjegyzői tevékeny-
séggel azonos büntetőjogi védelmet élvez.

Az utóbbi időben megnövekedett a megfelelő 
képesítés és szakértelem nélkül, jogosulatlanul 
végzett szabadalmi ügyvivői tevékenységet kí-
náló személyek száma, amely sok esetben azzal 
a veszéllyel fenyeget, hogy a hozzájuk forduló 

ügyfelek szellemitulajdon-jogainak védelme 
nem lesz megfelelő szintű. A jogosultság nél-
küli és a színlelt szabadalmi ügyvivői tevékeny-
ség aláássa az igazságszolgáltatás szereplői iránti 
bizalmat és az ügyfelek számára is hátrányos 
következményekkel jár. Mindezekre figyelem-
mel került sor a zugírászat büntetőjogi tény-
állásának (Btk. 286. §) a szabadalmi ügyvivői 
tevékenységgel történő kiegészítésére.

A jövő évtől tehát szélesebb körű védelem-
ben részesülnek a szellemitulajdon-jogaik 
oltalmazásában és érvényesítésében érdekel-
tek azáltal, hogy a jogosulatlanul és üzlet-
szerűen, illetve e tevékenység végzésére való 
jogosultság színlelésével végzett szabadalmi 
ügyvivői tevékenységet is büntetni rendeli 
a törvény.

- nemzetközi bejelentési díj 363.000 HUF
 o 30 oldalt meghaladóan, laponként 4.100 HUF
 o e-bejelentés esetén alkalmazandó illetékkedvezmények 
  a PCT Végrehajtási Szabályzatához mellékelt Illetéktáblázat 
   4. pont b) alpontja alapján 54.600 HUF
   4. pont c) alpontja alapján  81.900 HUF
-  kutatási díj az Európai Szabadalmi Hivatal  

és a Visegrádi Szabadalmi Intézet kutatóhatóságként  
történő megjelölése esetén 585.300 HUF

Változnak a PCT-bejelentésekkel kapcsolatos egyes illetékek és kedvezmények

2018. január 1-től változnak egyes, a nem-
zetközi szabadalmi (PCT-) bejelentésekkel 
kapcsolatos bejelentési és kutatási illetékek, 
valamint az elektronikus bejelentések illeték-
kedvezményeinek magyar forintban megha-
tározott összegei. 

Az illetékek forintban meghatározott összege 
változásának szabályait és rendjét a PCT Unió 
Közgyűlése által elfogadott, az egyes díjak 
egyenértékének meghatározására vonatkozó 
irányelvek (Directives of the PCT Assembly 
Relating to the Establishment of Equivalent 
Amounts of Certain Fees) rögzítik. 

Ennek megfelelően a WIPO  főigazgatója min-
den év októberében – az érintett hivatalokkal 
folytatott konzultációt követően – javaslatot 
tesz a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel 
kapcsolatos illetékeknek a svájci franktól eltérő 
devizákban meghatározott új összegeire a svájci 

frank, illetve egyéb pénznemek (esetünkben 
a magyar forint, illetve az euró) egymáshoz 
viszonyított, az adott év októberének első hét-
főjén érvényes árfolyama alapján. A módosí-
tott összegek – ellenkező főigazgatói döntés 
hiányában – a soron következő év első napján 
lépnek hatályba.

Az willetékek változását és az illetékek pon-
tos összegét a WIPO 2017. november 16-án 
tette közzé hivatalos lapjában (PCT Gazette, 
Official Notices, Fees Payable Under the PCT, 
168-176. oldal), ami elérhető az alábbi linken: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/
pct/en/official_notices/officialnotices.pdf.

Az új minősítési lehetőség elsősorban a jelentős 
mértékű K+F ráfordítást megvalósító vállalko-
zások számára lesz elérhető, és a K+F célú adó-
ösztönzők biztonságos érvényesítéséhez kíván a 
számukra segítséget nyújtani. Ezen túlmenően 
a kormányrendelet kifejezetten nevesíti, hogy 

2018. január 1-től a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatosan  
az alábbi illetékek fizetendők:
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Új adókedvezmény angyalbefektetők számára

Elismerő oklevelél

Sikeresen lezajlott a Szabadalmi Szakmai Ügyfélfórum

Miniszteri elismerés

Magyarországon a digitalizáció folyamata az 
utóbbi időben láthatóan felgyorsult, ehhez 
a Digitális Jólét Program keretében hozott 
intézkedések is hozzájárultak. A sikeres digi-
tális átalakulás lehetőséget teremt arra, hogy 
Európa élvonalába kerüljünk, éppen ezért a 
Program egyik legfontosabb célkitűzése, 
hogy minden polgárnak, minden vállalko-
zásnak esélye legyen arra, hogy lépjen egyet 
előre a digitális felkészültségében. 

A programhoz kapcsolódóan fontos előrelé-
pés történt, amelyben az SZTNH-nak jelen-
tős szerepe van. 2017. december 9-én hatály-
ba lépett 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 
megteremti a keretfeltételeit annak, hogy a 
korai fázisú (start up) vállalkozásokba befek-
tető gazdasági társaságok – úgynevezett üzle-
ti angyalok vagy angyalbefektetők – igénybe 

Dékán, tudós, kutató, gyógyszerész, orvos 
fogott össze azért, hogy tudásukat, tapaszta-
lataikat felhasználva javítsanak a magyarok 
egészségi állapotán és egészségtudatosságán. 
A 21NŐ alapítvány elismerte a HENT mun-
kacsoportjának munkáját.

Idén is nagy érdeklődéssel zajlott le Szabadal-
mi Szakmai Ügyfélfórum, ahol a jelenlévők 
rövid témafelvezető előadások után vitatták 
meg a hatósági eljárásokat érintő aktuális kér-
déseket. A fórum résztvevői hasznos észrevé-
telekkel gazdagították a szakmai eszmecserét, 
mellyel hozzájárultak a joggyakorlat további 
fejlesztéséhez.

Dr. Gárdonyi Márk a Visegrádi Szabadalmi In-
tézet (VSZI) eddigi tevékenységét mutatta be, 
kiemelve, hogy a négy tagország bejelentői saját 
nyelvükön kezdhetik meg az eljárást és a saját 

Kimagaslóan eredményes szakmai tevékeny-
sége elismeréséül Miniszteri Elismerő Ok-
levélben részesült dr. Lábody Péter Csaba a 
Szerzői Jogi Főosztály vezetője. Az elisme-
rést Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
adta át.

tudják venni a Tao. törvény szerinti adóalap-
kedvezményt. 

A kedvezmény lehetővé teszi, hogy a vállalko-
zásban szerzett részesedés bekerülési értékével 
a befektetők csökkenthessék a társasági adó 
alapját. Igénybevételének feltétele, hogy mind a 
korai fázisú vállalkozás, mind pedig az ilyen vál-
lalkozásokba befektető gazdasági társaság (an-
gyalbefektető) kérje a nyilvántartásba vételét az 
SZTNH-nál. A hivatal előtti eljárás díjmentes és 
teljes körűen elektronikusan intézhető lesz.

Az angyalbefektetők olyan kockázati tőkét 
befektető gazdasági társaságok vagy magánsze-
mélyek, akik nem pénzügyi szervezetként támo-
gatják a startup vállalkozások indítását, cserébe 
a nyereségek egy részéért. Emellett tudásukkal 
és kapcsolati tőkéjükkel is hozzájárulnak a vál-
lalkozás felemeléséhez.

A Nők Nemzetközi Napján publikálták a 
„21Nő az Egészségügyért” című kiadványt, 
amely a magyar egészségügy női vezetőit mu-
tatta be. A kötet sikerére építve idén júniusban 
az abban bemutatott szakemberek 21Nő néven 
alapítványt és egyúttal védjegyet hoztak létre 
annak érdekében, hogy az évek során meg-
szerzett ismereteikkel és tekintélyükkel olyan 
szervezeteket támogassanak, amelyek népsze-
rűsítik, és széles körben terjesztik az egészség-
tudatosságot. 

A 21Nő Alapítvány hat programja közül el-
sőként a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) égisze alatt futó, Ilku Lívia vezette 
gyógyszerhamisítás elleni munkacsoport pro-
jektjét karolták fel, amely az iskolai tananyagba 

nyelvükön kaphatnak segítséget az újdonságku-
tatás és elővizsgálati jelentés elkészítése során. 
További jelentős előnyt jelent, hogy a kutatási 
illeték 40%-os visszatérítését lehet igényelni ko-
rábbi nemzeti kutatási jelentés benyújtásával.

Szilvitzky Gyöngyi a VSZI, mint választott 
kutató hatóság előnyeit tekintette át átvevő 
hivatali szemmel.

Dr. Mikló Katalin a VSZI-hez kapcsolódó 
nemzetközi kutatási feladatok ellátásáról tar-
tott érdekfeszítő előadást elsősorban a  gyakor-

illeszthető oktatási anyagot állított össze álta-
lános és középiskolások részére. A felvilágosító 
foglalkozásokon a hamis gyógyszerek mellett 
az internetes vásárlás kockázataival is megis-
mertetik a diákokat.

lati szempontok ismertetésével, kitérve többek 
között a korábbi kutatás figyelembe vételének 
körülményeire.

Földvári Edit pedig a Szabadalmi Módszertani 
Útmutató megújult VI. fejezetéről adott szá-
mot, a Tanácsi eljárásokat érintő legfontosabb 
változások ismertetésével.

Az elhangzott előadások elérhetőek az SZTNH 
honlapján: https://www.sztnh.gov.hu/hu/
hirek/sztnh-hirek/hirek-esemenyek/sikeresen-
lezajlott-a-szabadalmi-szakmai-ugyfelforum.
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A díjátadók és Ilku Lívia az oklevéllel

Dr. Lábody Péter Csaba
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HENT-kutatás az internetes tartalmakról

Az illegális tartalmak ingyenes letöltése 
elsősorban a gyors és egyszerű hozzáférés 
miatt népszerű a fiatalok körében, tovább 
a letöltött tartalmak sok esetben nem is 
beszerezhetőek törvényes úton, derült ki a 
HENT fiatalokat érintő legfrissebb országos 
felméréséből.

A kutatásból kiderül, hogy a fiatalok több mint 
négyötöde (84%) zenehallgatásra, háromne-
gyede (75%) filmnézésére, kétharmada vásár-
lásra, 50%-a pedig különböző játékra is igénybe 
veszi az internetet. A hat évvel ezelőtti ered-
ményekhez képest a fiatal felnőttek körében 
mára jelentősen (46%-ról 71%-ra) megugrott 
az online hírek fogyasztása.

A kutatás szerint a fiatalok közel fele (45%) 
fizetett már életében legalább egyszer online 
beszerezhető vagy azon keresztül elérhető tar-
talomért, ez a férfiak 59%-ára és a nők 31%-
ára volt jellemző. A nem fizetőknek mindössze 
egyharmada lenne hajlandó a jövőben pénzt 
áldozni legális tartalmakért. A HENT felméré-
séből az is kiderül, hogy az internetes tartalmak 
esetében a jogszerűtlen források legálistól való 
megkülönböztetése a fiatal felnőttek egynegye-
dének okoz gondot. 

A felmérés szerint a zenei tartalmak első számú 
szolgáltatója továbbra is a YouTube (88%), emel-
lett a válaszadók csaknem kétharmada (64%) 
a letöltést is használja. A fiatalok egyharmada 

valamelyik stream alapú zeneszolgáltatónál 
már regisztrált, és annak többnyire valamilyen 
ingyenesen elérhető verzióját veszik igénybe. A 
letöltési megoldások között a legnépszerűbb 
platform a YouTube downloader (70%), amelyet 
a régóta ismert torrentezés (55%) követ.

A filmek esetében ugyancsak fontos szerepe van 
a letöltésnek (64%), ami 2011-hez képest már 
10 százalékpontos növekedést jelent. Emellett 
az ugyancsak ingyenes, stream alapú filmné-
zés is népszerű (50%). Pozitív fejlemény, hogy 
már minden ötödik megkérdezett válaszolta 
azt, hogy legális internetes felületeken keresztül 
is nézi a filmeket.

A HENT kutatásából az is kiderül, hogy ezeknek 
a tartalmaknak az ingyenes letöltése mögött sok-
kal inkább a gyorsabb és egyszerűbb hozzáférés 
húzódik meg, mintsem az ingyenes hozzájutás 
lehetősége. Ugyanakkor a válaszadók egy jelen-
tős része (56%) szerint a letöltött tartalmak sok 
esetben nem is beszerezhetőek legális úton.

A kutatás letölthető a HENT honlapjáról: 
http://www.hamisitasellen.hu/wp-content/
uploads/2017/11/Hent_kut_2017_Free.ppt.

Jogérvényesítési konferencia Galyatetőn

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) harmadik alkalommal szervezett 
jogérvényesítési konferenciát az EUIPO tá-
mogatásával.

A 2017. november 16-án és 17-én Galyatetőn 
megtartott rendezvény célja a korábbi éveknek 
megfelelően továbbra is az volt, hogy a szel-
lemi tulajdon elleni jogsértések, hamisítások 

terén érintett gyakorlati szakemberek, ható-
ságok képviselői (például Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV), ügyészség, jogtulajdono-
sok) megosszák tapasztalataikat a legégetőbb 
kérdésekben. Az aktuális problémákat felve-
tő előadások mellett 2017-ben először olyan 
workshopokra is sor került, amelyek konkrét 
eseteket vizsgáltak meg.

HENT-konferencia Galyatetőn

Új HENT ismertetőfüzet

2017. november 9-én megjelent a vagyoni 
hátrány meghatározásával kapcsolatos is-
mertetőfüzet.

A HENT Jogérvényesítési Munkacsoportja 
feladatául tűzte ki, hogy egy, a gyakorlatban 
egyszerűen használható útmutatót dolgozzon 
ki annak érdekében, hogy az iparjogvédelmi 
jogok megsértése bűncselekmény/szabálysértés 
illetőleg a szerzői vagy a szerzői joghoz kap-
csolódó jogok megsértése bűncselekmény/sza-
bálysértés egyes, gyakran előforduló elkövetési 
típusai esetében a büntető illetőleg szabálysér-
tési eljárásokban a vagyoni hátrány megállapí-
tása kérdésében a kialakult bizonytalanságot 

A HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI TESTÜLET 
AJÁNLÁSA

JOGALKALMAZÓK, KÜLÖNÖSEN A BŰNÜLDÖZŐ  
ÉS RENDÉSZETI SZERVEK MUNKATÁRSAI RÉSZÉRE

A VAGYONI HÁTRÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA

az iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény és 
a szerzői vagy a szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmények 

egyes típusaival kapcsolatban

eloszlassa, és egy következetes jogalkalmazói 
gyakorlatot segítsen elő, amely a bíróságok 
előtt is megállja a helyét.

A kiadvány a HENT Jogérvényesítési mun-
kacsoportja által kidolgozott anyag, amely a 
NAV, az Igazságügyi Minisztérium (IM) és 
az SZTNH képviselőivel folytatott egyez-
tetések nyomán nyerte el végleges formáját. 
Célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a 
vagyoni hátrány meghatározásához. A teljes 
kiadvány elérhető a HENT honlapján: http://
www.hamisitasellen.hu/2017/11/megjelent-
a -va g yoni-hatrany-meg hataroza sava l-
kapcsolatos-ismertetofuzet/. 
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A magyarok kétharmada szigorúbban büntetné a hamisítókat

Műtárgyhamisítási konferencia Kaposváron

Tavaly óta enyhén emelkedett a hamisított 
termékek iránti kereslet a magyar lakosság 
körében, derült ki a HENT és a Tárki leg-
frissebb közös kutatásából. 

A válaszadók 15%-a vásárolt az elmúlt egy 
évben valamilyen hamis terméket. Továbbra 
is leginkább a férfiak, illetve a Budapesten 
élők vásároltak ilyen árucikkeket. A „legkelen-
dőbb” termék idén is a ruha volt 18%-kal, amit 
az illatszerek (5%), valamint az élelmiszerek és 
a szoftverek követtek 3-3%-kal. Hamis gyógy-
szereket mindössze 1%-uk vásárolt. Enyhén 
javuló tendenciáról tanúskodik, hogy a fo-

Élénk érdeklődés kísérte az „Eredeti vagy 
hamis” címmel megrendezett október 10-i 
műtárgyhamisítási konferenciát Kaposváron. 

A HENT Műtárgyhamisítás elleni munkacso-
portja és a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai 
Művészeti Kara közös rendezvényén mintegy 
százan vettek részt; az egyetem oktatói és diák-
jai mellett számos budapesti és pécsi érdeklődő 
is jelen volt.

Dr. Végvári György professzornak, a Kaposvári 
Egyetem rektorhelyettésenek köszöntője után 
Lengyel László, a Szépművészeti Múzeum osz-
tályvezetője, ismert igazságügyi szakértő tartott a 
hamisítás történetére, a hamisítóknak az idők so-
rán megváltozott motivációjára is kitérő, számos 
konkrét példával is illusztrált előadást. Horváth 
János művészettörténész, Rippl-Rónai József 
életművének egyik legavatottabb ismerője az ál-
tala leleplezett hamisítványokat mutatta be. Sajó 
István, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai 
János Kutatóközpontjának munkatársa – ugyan-
csak Rippl-Rónai példáján keresztül – azt mu-
tatta be, hogyan segítik a természettudományos 

gyasztók aránya az illatszerek, adathordozók 
és az élelmiszerek esetében kisebb mértékben 
csökkent tavaly óta.

A válaszadók közel kétharmadának (62%) dön-
tésében a kedvező ár játszotta a döntő szerepet. 
A hamis termékek beszerzésének elutasítási ará-
nya a ruházati cikkek esetében enyhén csökkent 
tavalyhoz viszonyítva (66%), az illatszereknél és 
kozmetikumnál ez a mutató 85%, a letölthető 
számítógépes programoknál, valamint az élel-
miszereknél és italoknál 85-85%, a gyógyszerek 
esetében pedig rendkívül magas, 95%.

kutatási módszerek, így az anyagvizsgálat a ha-
misítványok leleplezését. Emőd Péter művészeti 
újságíró az elmúlt évek néhány nagyszabású 
nemzetközi hamisítási botrányát idézte fel. A 
konferencia kerekasztalbeszélgetéssel zárult, 
ami Lengyel László, dr. Kármán Gabriella, az 
Országos Kriminológiai Intézet tudományos 
munkatársa, a HENT Műtárgyhamisítás elleni 
munkacsoportjának vezetője és dr. Hegedűs Gá-

A válaszadók csaknem kétharmada (60%) bűn-
cselekménynek tartja a hamisítványok eladá-
sát, egyharmaduk (33%) pedig a fogyasztót is 
felelősségre vonná. A megkérdezettek 63%-a 
a mostaninál szigorúbban büntetné a hamisí-
tókat.

A HENT és a Tárki legfrissebb közös kuta-
tásából az is kiderül, hogy a megkérdezettek 
43%-a szerint a hamisítás veszélyes, ám 26%-uk 
szerint nem annyira, mint amennyire mondják. 
A bizonytalanok aránya is jelentős (31%), va-
gyis a kérdésben nem egyértelmű a lakosság 
állásfoglalása.

bor rendőr őrnagy közreműködésével, dr. Farkas 
Krisztina ügyész moderálásával arra kereste a vá-
laszt, miért rendkívül nehéz a műtárgyhamisítási 
ügyek felgöngyölítése és a tettesek felelősségre 
vonása. Bemutatták a témát érintő bűnügyi 
statisztikákat és beszámoltak az utóbbi évek e 
területen elért legnagyobb sikeréről is, egy olyan 
ügyről, ami éppen egy kaposvári illetőségű mű-
kereskedő jogerős elítélésével zárult.

Agroteka Roadshow Budapest

A Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai 
Megfigyelőközpontja (EUIPO Observatory) 
Agorateka elnevezésű projektjében összegyűj-
ti és hozzáférhetővé teszi a legális tartalmakat 
azzal a céllal, hogy segítsék a fogyasztókat a 
jogszerű források elérésében. Magyarország-
ról a HENT és az SZTNH segíti a nemzetkö-
zi projekt munkáját.

A Megfigyelőközpont a program népszerűsítése 
céljából roadshow keretében keresi fel az érin-
tett tagállamokat, és mutatja be az Agorateka 
program részleteit.  

A roadshow első állomása Magyarország volt, 
ahol 2017. november 7-én a SZTNH konfe-
renciatermében mutatták be a projektet, me-
lyet konzultációs lehetőséggel kötöttek össze. 
A Megfigyelőközpont delegációját Alexandra 
Poch, az EUIPO szolgálatvezetője vezette. A 
rendezvényen az SZTNH és a HENT részéről 
Kállayné dr. Csik Ildikó elnökhelyettes asszony 
köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően elő-
adásokra, és kötetlen beszélgetésre került sor.

A projektről bővebb információ elérhető az 
Agorateka honlapján: https://agorateka.eu/ea/. 
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Az Agorateka projekt bemutatása az SZTNH-ban

Nagy érdeklődés kísérte a műtárgyhamisítási konferenciát Kaposváron 
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Paradigmaváltás: kreatívipar, digitalizáció

A 14. Design Hét Budapest rendezvényso-
rozat mintegy 160 programjának egyikeként 
került sor a Paradigmaváltás: kreatívipar, 
digitalizáció című konferenciára, melyet 
Budapest Főváros Önkormányzata együtt-
működésével a Bálna Budapest épületében 
rendezett meg az MFT.

A konferencián a résztvevők az Ipar 4.0 stra-
tégia küszöbön álló bevezetését, valamint a 
digitalizáció és a városfejlesztés, a termékterve-

zés és ‒gyártás metszéspontjait vitatták meg az 
érintett iparágak több kiemelkedő szereplőjé-
nek részvételével, a délelőtt folyamán zártkörű 
workshopon, délután pedig nyilvános konferen-
cia keretében. A rendezvény során egyedülálló 
módon, élő kapcsolással Cselényi József iparági 
szakértő, a Magyar Bútor- és Faipari Szövetség 
elnökségi tagja értő tolmácsolásában bemuta-
tásra került az SCM Group és a YourCad integ-
rált faipari vállalatirányítási-gyártási modellje: 
egy új, digitális típusú bútorgyártási rendszer 

is, mely a jövő hatékony, rugalmas és a változó 
piaci igényekre valós időben reagálni képes bú-
toriparát vetítette elő. 

A konferencián dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH és 
az MFT elnöke kiemelte, hogy a 21. századi ma-
gyar ipar számára kulcsfontosságú a minél átfo-
góbb digitalizáció, technológiai innováció és az 
ehhez kapcsolódó kreatív szakemberek tudásá-
nak elmélyítése, valamint a különböző iparágak 
szereplői közötti hatékony kommunikáció.

Őszi MFT ülés Pécsett

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 
harmadik ülésére a Pécsi Tudományegye-
tem meghívására 2017. szeptember 29-én 
14 órától került sor Pécsett, a Nádor Ga-
lériában. 

Az ülés célja, a PTE Zsolnay InN Kreatívipari 
Innovációs és Ipari Centrum és a Művészeti Kar 
az együttműködési lehetőségeinek feltérképe-
zése, elmélyítése volt. Mind az MFT, mind az 
SZTNH tekintetében a stratégiai célkitűzések 
terén szakmai támogatásáról biztosította az 

egyetemet, a szellemi tulajdonvédelem jelen-
tőségét, az innovációs pillérben való markáns 
jelenlétét hangsúlyozva. 

Az ülést követően került sor a Határtalan de-
sign nemzetközi kiállítás megnyitó ünnepségé-
re, melyen vendéglátóink mellett köszöntő be-
szédet mondott dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH 
elnöke. Ezt követően került sor a DesignPécs 
Vállalkozói kiállítás megnyitó ünnepségére, 
amin dr. Bendzsel Miklós, az MFT tisztelet-
beli elnöke mondta el ünnepi gondolatait. A 

rendezvénnyel vette kezdetét a DesignPécs 
fesztivál gazdag programkínálata.

Átadták az E2O ergonómiai ötletpályázat díjait

A neves szakértőkből álló zsűri döntése alap-
ján kiosztották a 2017. évi E2O ergonómiai 
ötletpályázat díjait.

A Magyar Ergonómiai Társaság (MET) által 
2017 elején ismét meghirdetett pályázatra a 
2017. június 30-i határidőre tizenöt hallgató 
egy-egy pályamunkája érkezett be. A pálya-
munkák értékelését és a díjak odaítélését a 
pályázati kiírásban megadott szempontok 

alapján az alábbi szakértői bírálóbizottság vé-
gezte: dr. Szabó Gyula, a MET elnöke; dr. Né-
meth Edit, az MFT tagja (BME Ergonómia 
és Pszichológia Tanszék); Fodor Lóránt DLA 
(BME Gép- és Terméktervezés Tanszék) és 
Mischinger Gábor (BME Ergonómia és Pszi-
chológia Tanszék). A zsűri döntése alapján 1. 
díj nem került kiosztásra, 2. díjat megosztva 
kapta Szabó Bence (NYME Simonyi Károly 
Kar): Drixie – többfunkciós lakáskiegészítő 
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terméke, valamint Tímár István (NYME 
Simonyi Károly Kar): UnlimitedCekker 
című pályázata. 3. díjban részesült Vass 
Martina (NYME, Simonyi Károly Kar): 
Helytakarékos gyermek-várósarok munkája. 
Különdíjat kapott Marosi Eszter (Budapesti 
Metropolitan Egyetem): Búra című alkotása. 
A 2. és 3. helyezettek, valamint a különdíjas 
pályázatok tervezői az MFT által felajánlott 
könyvjutalomban részesültek.

Bendzsel Miklós, Łuszcz Viktor  
és Majcher Barbara az MFT ülésén

A workshop résztvevői


