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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának kiadványa

A négy visegrádi ország képviselőiből álló IT 
és Minőségbiztosítási Munkacsoport, ülést 
tartott Budapesten.

A napirendi pontok között a következő főbb 
témák szerepeltek:

az intézet  Minőségirányítási Stratégiája, •

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) elkezdte a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Tanácsával közösen kiadott hírlevelének 
megújítását. A tartalmi-szerkesztési megújítá-
son túl – figyelemmel a környezeti fenntart-
hatóság követelményeire és alkalmazva a XXI. 
században mindennapos technikai eszközöket 
– az SZTNH a hírlevél elektronikus változatá-
nak kibocsátását tervezi.

Annak érdekében, hogy a megújuló, remé-
nyeink szerint egyre magasabb színvonalú hír-
levelet a jövőben is el tudjuk juttatni Önnek, 
szükségünk van arra az e-mail címre, amelyre 
ezt meg tudjuk tenni. Kérjük, olvassa el figyel-
mesen az ehhez kapcsolódó adatkezelésre vo-
natkozó tájékoztatásunkat, hogy hozzájárulását 
az adatai SZTNH-általi kezeléséről, illetve az 
ezzel kapcsolatos jogairól szóló információk 
birtokában tudja megtenni. 

A Hírlevélbe csatolva találja a hozzájáruló 
nyilatkozatot kérjük, írja be a lap alján a nevét, 
e-mail címét és scannelve küldje el nekünk – 
elég a 2. oldal – az alábbi e-mail címre: 
kommunikacio@hipo.gov.hu 

KÖSZÖNJÜK!

A Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) 
feladatait ellátó négy nemzeti hivatal képvi-
selői, valamint a VSZI igazgatója kétnapos 
látogatást tettek, a VSZI-hez mind felépíté-
sét, mind működését tekintve erős hasonló-
ságot mutató a Nordic Patent Institute-nál. 
A résztvevők bepillantást nyerhettek az NPI 
nemzetközi kutatóhatósági és elővizsgálati 
szervként végzett munkájába. 

Az NPI a PCT munka során nagy hang-

A budapesti székhelyű Visegrádi Szaba-
dalmi Intézet (VSZI) teljes jogú tagja lett 
a világviszonylatban legmeghatározóbb 25 
szabadalmi hivatalt tömörítő ún. „globális 
szabadalmi szupersztrádának” (Global Pa-
tent Prosecution Highway). 

A csatlakozás által az innovatív magyar 
vállalkozások könnyebben és gyorsabban sze-
rezhetnek versenyelőnyt nyújtó szabadalmat 
exportjuk célországaiban. A négy visegrádi 
ország szabadalmi hivatalai által létrehozott 
és másfél éve működő, növekvő ügyforgal-
mat bonyolító VSZI jelentősen csökkenti 

Budapesten ülésezett a Visegrádi Szabadalmi Intézet

Tisztelt olvasó, megújulunk!

Tanulmányút a Nordic Patent Institue-nál  

Növekszik a VSZI elismertsége

az idei minőségcélok, •
a minőségpolitika aktualizásása,  •
a minőségellenőrzés rendszerének további  •
finomítása
a szakemberek továbbképzése,  illetve  •
a VPI  promóciós tevékenysége. •

súlyt helyez az ügyfelekkel történő közvetlen 
és informális kapcsolattartásra, amely - meg-
győződésük szerint - képes versenyelőnyt 
teremteni számukra a skandináv régióban, 
ehhez járul hozzá még határidők szigorú be-
tartása.

A tanulmányút lényeges napirendi pontja volt 
a WIPO képviselőjének az ePCT rendszerről, 
illetve az abban tervezett legújabb, a nemzetközi 
hatóságok munkáját tovább könnyítő fejleszté-
sekről szóló tájékoztatása.

a nemzetközi szabadalomszerzés költségeit, 
valamint kiterjeszti a magyar, cseh, lengyel és 
szlovák nyelv használatának lehetőségét. 

A magyar székhelyű intézet 2016-ban, azaz 
a tevékenység megkezdésének évében 14 ku-
tatási jelentést állított ki, ebből 4 darabot az 
SZTNH munkatársai készítettek el. 2017-ben 
több mint nyolcszor annyit, azaz 123 kutatási 
jelentést állítottak ki, ebből az SZTNH-ra 42 
jutott. A kérelmek kétharmad része nemzeti 
nyelven érkezett, egyharmad része angolul. 
A beérkező kérelmek megoszlása a bejelentő 
honossága szerint tavaly: 48% lengyel, 30% 
magyar, 17% cseh és 5% szlovák.
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módosult a használati minta oltalmára vonatkozó szabályozás

Széleskörű szakmai konzultációt követően, 
a belföldi iparjogvédelmi oltalomszerzés 
esélyeinek javítása érdekében módosításra 
került a használati minták oltalmára vonat-
kozó szabályozás.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett szabá-
lyok értelmében bővült a használatiminta-olta-
lom tárgyát képező minta definíciója és kiegé-
szítésre kerültek az oltalomképességi feltételek. 
Ennek nyomán egyértelműbbé vált, hogy mi 
minősülhet mintának, mi a megkövetelt alko-
tói szint és mi tartozik a technika állásához; 
valamint az is, hogy milyen zsinórmértéket kell 
alkalmazni a mesterségben járatos személy tu-
dásszintjének meghatározásakor.

Mind a bejelentési eljárásban, mind a 
mintaoltalom megadását követően lehetőség 
van ún. oltalmazhatósági véleményt kérni az 
SZTNH-tól. Az oltalmazhatósági vélemény 
egy újdonságkutatáson alapuló – indokolást 
is tartalmazó – megállapítás arról, hogy az 
újdonságkutatási jelentésben megjelölt ira-
tokra és adatokra figyelemmel a minta kielé-

gítheti-e az újdonság, a feltalálói lépés és az 
ipari alkalmazhatóság követelményeit.

Változott a mintaoltalmakkal összefüg-
gő jogérvényesítési eljárások szabályozása is. 
Az új rendelkezések értelmében a bitorlási 
pert kötelező felfüggeszteni, ha a mintaolta-
lommal kapcsolatban megsemmisítési eljárást 
kezdeményeztek az SZTNH előtt, és ezt kellő 
időn belül igazolják a bíróság felé. Újdonság, 
hogy a mintaoltalom bitorlása miatt indított 
perben a bíróság az alperesnek a mintaoltalom 
érvénytelenségére hivatkozó kifogása alapján a 
mintaoltalom érvényességét is vizsgálja, és ha 
mérlegelés alapján úgy ítéli meg, hogy a min-
taoltalom megsemmisítésének feltételei fenn-
állnak, a keresetet elutasítja. Ennek kapcsán 
fontos kielemelni, hogy a kifogás nyomán a 
bitorlási perben lefolytatott érvényességi vizs-
gálat a használati minta oltalmát egyebekben 
nem érinti: az érvénytelenséget a bíróság csak 
a felekre kiterjedő hatállyal állapíthatja meg, 
az oltalom megsemmisítésére továbbra is csak 
az SZTNH előtti megsemmisítési eljárásban 
kerülhet sor. 
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Szakdiplomáciai siker

miniszteri elismerés

IP konferencia Szófiában

Szakdiplomáciai siker, hogy az Európai Sza-
badalmi Szervezet Igazgatótanácsa mellett mű-
ködő Fellebbezési Tanácsok Bizottsága (Boards 
of Appeal Committee) ülésén dr. Łuszcz Vik-
tort az SZTNH elnökét a testület elnökhelyet-
tesévé (Deputy Chairman) választotta.

A március 15-i ünnepségek alkalmából ki-
magaslóan eredményes szakmai tevékenysége 
elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevélben 
részesült kollégánk Dr. Botos-Penyigey Krisztina 
stratégiai főtanácsadó. Az oklevelet Varga Mi-
hály nemzetgazdasági minisztertől vette át. 

Az eu-n belül hordozhatóvá váltak a saját országban előfizetett 
online tartalomszolgáltatások

Az Európai Bizottság – a Digitális Egy-
séges Piaci Stratégia első jogalkotási 
javaslataként – 2015 végén mutatta be 
rendeletjavaslatát az online tartalom-
szolgáltatások uniós tagállamok közötti 
hordozhatóságáról. Az európai uniós 
szerzői jogi reformcsomag részét képező 
rendeletet 2017. június 30-án hirdették ki 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, de 
annak rendelkezéseit csak 2018. március 
20. óta kell alkalmazni az Európai Unió 
valamennyi tagállamában.

A rendelet fő célja annak előmozdítása, 
hogy az Európai Unió egész területére kiterje-
dő digitális belső piac előnyeiből az uniós fel-
használók minél inkább részesedni tudjanak. 
Ennek megfelelően kizárták az online szolgál-

tatások elérhetőségét leszűkítő földrajzi alapú 
tartalomkorlátozások (az ún. geoblocking) al-
kalmazhatóságát az olyan előfizetők esetében, 
akik ideiglenesen tartózkodnak az előfizetésük 
helye szerinti tagállamtól eltérő uniós ország-
ban. Ez azt jelenti, hogy az új szabályok értel-
mében például a Netflix filmeket és sorozatokat 
kínáló „online videotékája” vagy a Deezer-hez és 
Spotify-hoz hasonló, streaming alapú zeneszol-
gáltatók magyar előfizetőjének akkor is hozzá 
kell tudnia férni az általa egyébként a magyar 
előfizetése alapján elérhető filmekhez és soroza-
tokhoz, ha éppen Horvátországban nyaral vagy 
Spanyolországban jár üzleti úton. A szabályok 
alapján az előfizetőknek ráadásul az előfizetésük 
országában részükre biztosított feltételekkel és 
minőségben kell tudniuk hozzáférni a szolgálta-
tásokhoz az Európai Unió egész területén.

Hivatalunk háromfős delegációja részt vett 
a bolgár elnökség kétnapos IP konferenciáján 
Szófiában. A rendezvényen a magyar hivatalt 
dr. Jókúti András, dr. Baticz Csaba és dr. Lábody 
Péter képviselte. A szerzői jogi napon a fő fó-
kuszt a közös jogkezeléssel kapcsolatos témákra 
helyezték, az iparjogvédelmi napon pedig töb-
bek között szó volt az EU-s védjegyreformról, 
az egységes hatályú európai szabadalomról és az 
IP hivatalok lehetséges hozzájárulásáról a K+F 
tevékenység megfelelő finanszírozásához.
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Juhász Sándor, dr. Volk Balázs, dr. Láng László, dr, Kemény Lajos, dr. Gazda István

ákr. segédletek az SZTNH honlapján

Hivatalunk a Construma Kiállításon

Az SZTNH elérhetővé tette honlapján az 
Ákr. szellemi tulajdonnal összefüggő eljárá-
sokban történő alkalmazásával kapcsolatos 
segédleteket.

Az SZTNH előtti eljárások háttérjogszabá-
lyát 2017. december 31-ig a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) képezte. 
2018. január 1-jével a Ket.-et – annak egyidejű 
hatályon kívül helyezésével – az általános köz-
igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (Ákr.) váltotta fel.

Az SZTNH standdal vett részt az ez évi 
Construma kiállításon. A kiállítás iránt nagy 
érdeklődés mutatkozott, ezen belül a Hivatal 
standján is csaknem folyamatos volt az ügy-
félforgalom. Sokan érdeklődtek a szabadal-

Az SZTNH közzétette honlapján az 
Ákr. rendelkezéseinek a szabadalmi eljá-
rásokban történő alkalmazásáról szóló se-
gédletet. Ez az útmutató megfelelően alkal-
mazandó a topográfia-, használatiminta- és 
formatervezésiminta-oltalmi eljárásokban is. 
Időközben sor került ennek további ponto-
sítására, valamint elkészült az Ákr. rendelke-
zéseinek a védjegyeljárásokban, a kutatás-fej-
lesztési tevékenységek minősítésére irányuló 
eljárásokban, valamint a szerzői jogi eljárá-
sokban történő alkalmazásával kapcsolatos 
segédlet is. 

Valamennyi útmutató elérhető az SZTNH 
szakmai felhasználóknak szóló oldalán a „Jog-
gyakorlat” cím alatt, a „Segédletek az Ákr. al-
kalmazásáról a szellemi tulajdonnal összefüggő 
eljárásokban” felületén.

Az útmutatók célja, hogy megkönnyítse az 
ügyfelek, a hivatásos képviselők és a jogalkal-
mazó szervek számára az SZTNH feladat- és 
hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi, szerzői 
jogi és a kutatás-fejlesztési tevékenységek 
minősítésére irányuló eljárásokban alkalma-
zandó szabályok azonosítását és megfelelő 
alkalmazását.

átadtuk a jedlik ányos-díjakat

A március 15-ei nemzeti ünnepünkhöz 
kapcsolódóan került sor a Jedlik Ányos-díjak 
átadására Budapesten. A díjat a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala – korábbi nevén Magyar 
Szabadalmi Hivatal - elnökének kezdeménye-
zésére az ipari és kereskedelmi miniszter alapí-
totta 1996-ban, a magyar szabadalmi rendszer 

létrehozásának 100 éves évfordulóján. A Jedlik 
Ányos-díjjal a kimagaslóan sikeres feltalálói te-
vékenységet valamint a kiemelkedő színvonalú 
és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásságot 
ismeri el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
minden évben. Az idei Díjazottak között te-
rületük kiváló szakemberei: fejlesztő-feltaláló, 

vegyészmérnök, orvos, agrármérnök és tudo-
mánytörténész találhatóak.

Az eseményen megjelent és köszöntőt mon-
dott Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium gazdaságfejlesztésért és –szabályozásért 
felelős államtitkára és dr. Łuszcz Viktor, a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.
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maztatás lehetőségei iránt, valamint többen 
tettek fel olyan szervezési megoldásokkal, 
szerzői joggal kapcsolatos kérdéseket ame-
lyekre az önkéntes műnyilvántartás igény-
bevétele szolgáltathat megoldást. A Hivatal 

munkatársai számos innovatív hazai kisvál-
lalkozás standját keresték fel, és felhívták 
a figyelmet az SZTNH standján elérhető 
információkra, illetve a Hivatal szolgálta-
tásaira.
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egyre több az európai bejelentés és szabadalom

Megjelent az Európai Szabadalmi Hivatal 
(EPO) 2017. évi jelentése.

A riport szerint az EPO-hoz tavaly 166 ezer 
európai szabadalmi bejelentést nyújtottak be; 
4%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ez új 
csúcsot jelent a szervezet történetében. A meg-
adott szabadalmak száma is rekordot döntött: 
a 106 ezer oltalom 10%-os gyarapodást mu-
tatott. 

A jelentés szerint az európai szabadalom 
iránti növekvő igény és az európai vállalatoktól 
érkező gyarapodó ügyszám jól tükrözi Európa 
kiemelkedő szerepét a technológiai innováció 
és a kutatás-fejlesztés területén.

Az EPO 38 tagállamából származó bejelen-
tések 3%-kal növekedtek 2017-ben, és az ösz-
szes új ügy 47%-át tették ki. Tavaly a legtöbb 
bejelentés az Amerikai Egyesült Államokból 
érkezett (az összes kérelem 26%-a), ezt Német-
ország (15%), Japán (13%), Franciaország (6%) 
és Kína (5%) követte. Az utóbbihoz kapcsoló-
dott a legintenzívebb fejlődés is (+17%). 

Az egy főre eső bejelentésekben továbbra is 
Svájc bizonyult a legerősebbnek (ahol 1 mil-
lió lakosra 884 bejelentés jutott), ezt Hollan-
dia (412), Dánia (377), Svédország (374) és 
Finnország (329) követte. Az EU-átlag ebben 
a mutatóban 134 volt. Az Európán kívüli or-
szágok közül ebben a mutatóban Japán volt a 
legeredményesebb (172). 

A magyarországi bejelentőkhöz kapcsoló-
dó ügyek száma csökkent tavaly: 186 európai 
szabadalmi bejelentést nyújtottak be (-11%) és 
94 kérelmet adtak be közvetlenül az EPO-hoz 
(-14%). Az európai hivatalhoz érkező beje-
lentések 69%-át nagyvállalatok nyújtották be, 
további 24%-át kis- és középvállalkozások és 
egyéni bejelentők, 7%-át pedig egyetemek és ku-
tatóintézetek. A szakterületek között tavaly az 

Kiadták a WIPr 2017 jelentést

Megjelent a Szellemi Tulajdon Világszerve-
zetének (WIPO) 2017. évi globális szellemi 
tulajdonról szóló jelentése.

A két évente meg jelenő riport új, Az 
immateriális tőke a globális értékláncokban 
(WIPR 2017) című tanulmánya azt vizsgálja, 
hogy a munkaerő, a reáltőke és az immateriális 
tőke külön-külön mennyiben járul hozzá a világ-
kereskedelemben résztvevő termékek értékéhez. 
A számítások szerint az immateriális tevékenysé-
gek, mint a márkaépítés, a dizájn és a technológia 
a globális értékláncban keletkező jövedelem közel 

harmadát (30,4%) teszik ki. Az immateriális ja-
vak jövedelme 2000 és 2014 között 75%-kal nőtt, 
a 2014. évre kalkulált 5,9 billió dollár kétszerese 
az épületeknek, a gépeknek és a reáltőke egyéb 
formáinak a termékekben képviselt értékéhez 
képest. A három legjelentősebb termékcsoport 
- az élelmiszerek, a gépjárművek és a textíliák - a 
gyártási globális értékláncok immateriális tőkéjé-
ből származó összes jövedelem közel 50%-át teszi 
ki. A kapott eredmény megerősíti az immateriális 
javak védelmére szolgáló szellemi tulajdon egyre 
növekvő szerepét a világgazdaságban. 

A teljes riport megtalálható a WIPO hon-
lapján: http://www.wipo.int/pressroom/en/
articles/2017/article_0012.html. 

orvostechnológiához kapcsolódott a legtöbb új 
ügy, a digitális kommunikáció és a számítógépes 
technológia előtt. A leggyorsabban fejlődő terü-
letek közé a biotechnológia (+15%), a gyógysze-
részet (+8%) és a mérés (7%) tartozott.

Az EPO 2016. évi jelentése elérhető a 
hivatal honlapján: http://www.epo.org/
about-us/annual-reports-statistics/annual-
report/2017.html.
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Szakmai rendezvény a K+F minősítési rendszer értékeléséről

Szellemi tulajdon világnapja: előtérben a kreatív és innovatív nők

Hivatalunk 2018. április 18-án szakmai kon-
ferenciát szervezett a K+F minősítési rendszer 
eddigi eredményeiről és aktuális kérdéseiről.  

A rendezvény keretében került bemutatásra a 
Deloitte Zrt. közreműködésével immár második 
alkalommal készített átfogó értékelési jelentés a 
K+F minősítési tevékenységről. A jelentés leg-
fontosabb megállapításainak ismertetése mellett 
az érdeklődők tájékoztatást kaptak a 2018-től 
igénybe vehető projektcsoport-minősítési eljárás 
legfontosabb szabályairól, valamint megismer-
kedhettek az egyedi kormánydöntéssel K+F jog-
címen adható támogatás feltételrendszerével. 

Bátor, alkotó magyar hölgyek projektje is 
Millenniumi díjban részesült idén a Szellemi 
Tulajdon Világnapja alkalmából, amelynek 
idei mottója: „A változás előmozdítói: kreatív 
és innovatív nők.” 

A Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
és az SZTNH elnöke Łuszcz Viktor által át-
adott díjjal a magyar művészeti és technológiai 
kultúra örökségének ápolásában, közvetítésé-
ben és védelmében jeleskedő intézményeket, 
valamint innovatív projekteket és társaságokat 
tűntetett ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala. A Világnap mottója ebben az évben – 
Powering change: Women in innovation and 
creativity.

Ivócsap Projekt – Az Ivócsap Projekt egy olyan 
innovatív és kreatív kezdeményezés, amit a köz-
téri ivókutak hiánya hívott életre. Az ivócsapo-
kat négy magyar egyetemista lány találta ki és 
valósította meg, gépészmérnökök és kivitelezők 
segítségével. A szerkezet bármely magyarorszá-
gi tűzcsapot képes másodpercek alatt ivókúttá 
alakítani ott, és amikor éppen szükség van rá, 
anélkül, hogy annak eredeti tűzbiztonsági funk-
ciója sérülne. A csapokat a Fővárosi Vízművek 
Zrt. üzemelteti. Alkotók: Zétényi Zsófia, Hüttl 
Sarolta, Soltész Judit, Zoletnik Zsófia.

Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. – A cég 
által kifejlesztett “Platio” egy elsődlegesen 
kültéri, moduláris energiatermelő térburkoló 
rendszer, igény szerint különböző informáci-
ós technológiai eszközökkel is felszerelhető. 
Hálózatfüggetlen, környezetbarát energiaellá-
tást biztosít kültéri eszközök számára. A nagy-
teljesítményű napelemcellákat olyan esztétikus 
térburkoló elemekbe integrálja, melyeknek az 
alapja újrahasznosított műanyag. A napsütéses 
órákban megtermelt áram a közvilágítás, közle-
kedési irányítás működtetésére használható. Al-
kotók: Sziszák Imre, Cseh József, Ilyés Miklós.

Copy21. com blog – A Szerzői jog a 21. század-
ban c. blog 2009-ben indult. Eredendő célkitű-
zése a digitális szerzői joggal kapcsolatos legfris-
sebb hírek feldolgozása és elemzése volt, terepet 
adva kritikai gondolatoknak, vendégposztoknak 
egyaránt. Mára – köszönhetően a szerzői kör bő-
vülésének is – a szerzői jog számos területéről is-
mertet aktuális jogeseteket, cikkeket, foglal össze 
szakvéleményeket. A blog kiemelkedő szerepet 
játszik a szerzői jogi tudatosság erősítésében és 
szerzői jogi műveltség terjesztésében. Alkotók: 
dr. Mezei Péter, dr. Békés Gergely, Gyömbér Béla, 
dr. Harkai István, dr. Újhelyi Dávid.

EGIS Gyógyszergyár Zrt. – A társaság több 
mint nyolcvan éves kutatási tapasztalattal 
rendelkezik, a kutatás-fejlesztésben jelenleg 
mintegy 500 fő dolgozik. Regionális szinten 
is kiemelkedően innovatív vállalat: a közép-
kelet-európai vállalatok közül az egyik legna-
gyobb összeget fordítja kutatás-fejlesztésre: a 
2016/2017-es üzleti évben 13 milliárd forintot 
költöttek erre a célra és 10 új termékcsaládot 
hoztak forgalomba. Az elmúlt két évben itthon 
és külföldön összesen 17 szabadalmi bejelentést 
tettek, 29 szabadalmat szereztek.
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dr. Łuszcz Viktor – dr. Mezei Péter, Ravadits Imre, Hüttl Sarolta,  
Zétényi Zsófia, Ilyés Miklós díjazottak – Varga Mihály

Előadók: dr. Németh Gábor igazgató (SZTNH), Szabó Márton (HIPA), dr. Bárdi Maja (SZTHN), 
Dr. Nikodémus Antal (NGM), Dr. Márkus Csaba (Deloitte Zrt.)
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A HeNT bemutatkozása a NAV-ban 

A Nemzeti Adó-és Vámhatóság kapcsolattar-
tói értekezletén a Hamisítás Elleni Nemzeti 
Testület lehetőséget kapott tevékenysége is-
mertetésére. Kállayné dr. Csik Ildikó – a Tes-
tület operatív elnökhelyettese – bemutatta 
a HENT tagjait, feladatait, valamint ismer-
tette a tavalyi év kiemelkedő eredményeit és 
a jövőre vonatkozó terveket.

Az OPSON – a hamis élelmiszerek és ita-

lok felderítését célzó Euoropol-INTERPOL 
művelethez kapcsolódóan a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület mellett a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal és az EUROPOL is 
részt vett a rendezvényen, ahol rövid előadások 
keretében vázolták munkájukat és szervezetük 
feladatait, valamint az OPSON művelethez 
kapcsolódó terveket, elképzeléseket.

A közel hetven résztvevő a jogosulti képvise-
lők segítségével hamis tárgyakon keresztül bepil-

lantást nyerhetett azokba az ismertető jegyekbe, 
amelyek segítségével megkülönböztethetőek az 
eredeti termékek a silány hamisítványoktól.

Innovációs Nagydíjak átadása a Parlamentben

Március 28-án átadták a Magyar Innovációs 
Nagydíjakat. A pályázatok értékelésében hiva-
talunk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
is részt vett, annak Szabadalmi Főosztálya. A 
díjbizottság munkáját Gyetvainé Virág Dóra 
főosztályvezető segítette. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
2017. évi Innovációs Díjában a Kőröstej Tej-
feldolgozó és Kereskedelmi Kft. részesült a 
gyártástechnológiájában és csomagolásában 
innovatív sajtkrém és tejalapú élelmiszerké-
szítmény kifejlesztéséért és nemzetközi piacra 
történő sikeres bevezetéséért.

Az innováció lényegi eleme egy olyan ult-
raszűréses eljáráson alapuló krémsajt (friss 
sajt) alapanyag előállítása volt, mely lehetővé 
teszi a közvetlen tejből való friss sajt gyártá-
son alapuló ömlesztett sajt és készítmény fo-
lyamatos gyártását. Jelenleg a terméket már 
8 országban értékesítik. A új termékcsalád-
ból a 2017-es bevezetés évében 1715 tonna 
mennyiséget értékesítettek, mely több mint 
1,5 milliárd forintos árbevételt jelentett a 
vállalat számára.

Incyte-ítélet

Az Európai Unió Bírósága (EUB) ítéletet ho-
zott a Fővárosi Törvényszék által az Incyte-
ügyben kezdeményezett előzetes döntéshoza-
tali eljárásban (C-492/16.).

Az ítélet a Seattle Genetics-ügyben (C-471/14.) 
hozott korábbi ítélet által nyitva hagyott egyes 
kérdéseket rendezi a növényvédő szerekre és a 
gyógyszerekre adott kiegészítő oltalmi tanú-

sítványok időtartamának helyes megállapítása 
kapcsán.

A Seattle Genetics-ügyben hozott ítélet alap-
ján az Európai Unióban kiadott első forgalom-
ba hozatali engedély keltezésének napja alatt 
az engedély kézbesítésének napját kell érteni; 
míg az Incyte-ügyben az EUB kimondta, hogy 
a forgalomba hozatali engedélynek a tanúsít-
vány iránti bejelentésben megjelölt időpont-

ja hibásnak tekinthető, ha az eljáró nemzeti 
hatóság azt korábban nem a Seattle Genetics 
ítélet szerinti jogértelmezésnek megfelelően 
állapította meg.

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány jogosultja 
a tanúsítvány hibás időpont alapján megálla-
pított időtartamának helyesbítését kérheti az 
SZTNH-tól, mindaddig, amíg a tanúsítvány 
le nem jár.

Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke,  
Riad Naboulsi, a Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. tulajdonosa
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Börtönbüntetés illegális gyógyszerekért

Húsvét kapcsán a Testület sajtóközlemény-
ben próbálta felhívni a figyelmet arra, hogy 
az ismeretlen eredetű, és ellenőrizetlen for-
rásból származó parfümök akár súlyos aller-
giás reakciókat is okozhatnak a fogyasztó-
nak. Nem mellékes a hamis termék forgalma-
zásának a gazdaságra gyakorolt hatása sem, 
mivel ezek hozzávetőleg 800 millió forintos 

Európában évente közel 17 milliárd doboz 
gyógyszer kerül forgalomba, ebből minden 
tizedik doboz hamis. Idén januártól módo-
sult a Büntető Törvénykönyv: az illegális 
gyógyszer-kereskedelemben való előkészületi 
tevékenység most már egy év szabadságvesz-
téssel is büntethető.

Magyarországnak 10 százalék részesedése 
van az európai gyógyszerpiacból. A legtöbb 

kárt jelentettek hazánknak az elmúlt három 
évben.

Bíztató azonban a HENT éves fogyasztói 
kutatásának eredménye. A hamis illatszerek, 
kozmetikumok elutasítottsága 2011 óta egyre 
határozottabban növekszik: 2011-ben 66%, 
2017-ben már 85% az elutasítók aránya. 2017-
ben a lakosság 10%-a jelezte, hogy talán venne, 

hamis készítmény Ázsiából érkezik. Ha-
zánkban régebben főként életmódszereket, 
potencianövelő és fogyasztó készítménye-
ket, ma már viszont bármilyen típusú ké-
szítményeket hamisítanak. A büntető tör-
vénykönyv módosítása az első jelentős lépés 
az illegális gyógyszer-kereskedelem elleni 
harcban, a szigorítással a jogalkotó követi 
azokat a jelenségeket, amelyekre a jognak 
reagálni kell.

5% pedig, hogy bármikor venne hamis termé-
ket. Kállayné dr. Csik Ildikó operatív elnökhe-
lyettes számos helyen nyilatkozott a témában.

Ezzel egyidőben a HENT Facebook oldalán 
kampányt szervezett „Honnan ismerhető fel a 
hamis parfüm?”- címmel. Gyakorlati tanácsot 
posztoltak, egy-egy témába vágó cikk kísére-
tében. 

Nagy mennyiségű, nyugtató, altató, daga-
nat-ellenes gyógyszer és fájdalomcsillapító 
jutott ki a legális ellátási láncból és került 
illegálisan forgalomba Magyarországon és 
külföldön egyaránt. Az elmúlt három évben 
ez a mennyiség több, mint 20 millió tablettát 
jelent, s ez a korábbi értelmezések szerint nem 
minősült büntetőjogi szempontból illegális-
nak. A szigorítás ma már bünteti az előkészí-
tői tevékenységet is.

Hamis élelmiszerek kiszűrése

Először 2010 áprilisában rendezték az 
INTERPOL és az olasz erdészeti hivatal kezde-
ményezésére az első hamisított élelmiszerek kiszű-
rését célzó nemzetközi találkozót Olaszországban. 
Az első művelethez, 2011-ben még csak 10 EU 
tag ország csatlakozott, majd a résztvevők száma 
évről-évre gyarapodott, ma már a világ 65 országa 
vesz részt az akcióban, így Magyarország is.

Idén már a 7. olyan akcióról számolhatunk 
be, melyben az INTERPOL és az EUROPOL 
irányítása mellett közösen vesznek részt az or-
szágok vámhatóságai, kiegészülve az élelmi-
szerlánc biztonságáért felelős szakemberekkel, 
illetve a hamisítás megakadályozásáért felelős 
szervezetekkel. A művelet hazai koordinálá-
sért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felelt a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal-
lal és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel 
együttműködve, a magánszektor támogatásá-

val. A hazai eredményekről az április 26-i saj-
tótájékoztatón adtak hírt a közreműködők, 
az általuk készített kisfilm megtekinthető az 
EUROPOL honlapján:

http s : / / w w w.e uro p o l .e uro p a .e u /
newsroom/news/fraud-plate-over-3-
600-tonnes-of-dangerous-food-removed-
consumer-market
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magyar Formatervezési díj 2018 

A 2017-es moholy-Nagy lászló formatervezési ösztöndíjpályázat projektjei

A nemzetgazdasági miniszter a Magyar 
Formatervezési Tanács közreműködésével 
idén is meghirdette a Magyar Formaterve-
zési Díjat. 

A nyilvános díjpályázat a kimagasló szín-
vonalú formatervezői teljesítmény elisme-
rését, a hazai formatervezés alkalmazásának 

Április 23-án került sor a Magyar Formater-
vezési Tanács (MFT) szervezésében a 2017-es 
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztön-
díjasok féléves programjait ismertető prezen-
tációkra, valamint a kivitelezett projekteket 
bemutató kiállítás megnyitójára. 

Kilenc ifjú designer féléves munkájának 
eredményeivel ismerkedhettek meg. Több 
bútor projekt, fénygyűjtő üvegékszer és kör-
nyezettudatos divatkollekció, egészségügyi se-
gédeszköz és a retro diavetítő újragondolása, 

ösztönzését hivatott elősegíteni. A legran-
gosabb hazai design elismerésre alkotók és 
gyártók pályázatát egyaránt várják termék, 
terv, vizuális kommunikáció és diákmunka 
kategóriában.

A pályázatokat az évente felkért nemzet-
közi bírálóbizottság két fordulóban értékeli, 
a kategóriánként legszínvonalasabbnak ítélt 

hagyományos designba új életet lehelő porce-
lánkollekció és egyedi, exkluzív szemüvegkeret 
– igencsak színes az idei kínálat, mely 2018. 
május 31-ig várja az érdeklődőket.

MOHOLY EXTRA: Moholy-Nagy László 
Formatervezési Ösztöndíjprogram 2017. 
kiállítása
Zipernowsky ház, 1114 Budapest, Bartók Béla 
út 33. 

Az ösztöndíjpályázatot a fiatal, önálló al-
kotói munkát folytató tervezők, designerek, 

alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési 
Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és 
pénzjutalomban részesülnek. A bírálóbizottság 
által legjobbnak ítélt további pályamunkákat 
meghívják a kiállításra, ahol a díjazott alkotá-
sokat bemutatják a nagyközönségnek. Az elis-
meréseket a kiállítás megnyitóján, ünnepélyes 
keretek között adják át.

design elméleti szakemberek részére írják ki, 
évente egy alkalommal. A pályázat nyertesei 
fejenként havi bruttó 150.000 forint ösztön-
díjban részesülnek 6 hónapon keresztül. Az 
ösztöndíjpályázat finanszírozásában részt vett 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt., a Nyír-Demonich 
Zrt. és a Planet-Gép Kft. 

További információ: mft.org.hu
facebook.com/magyarformatervezesidij

mFT testületi ülés

A Magyar Formatervezési Tanács március 
26-án tartotta ez évi első ülését. Az ülésen 
többek között elfogadták az MFT beszámo-
lóját, amit dr. Łuszcz Viktor elnök úr jóváha-

gyásra az igazságügy miniszternek megküld. 
Az ülésre meghívást kapott a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem rektora, prof. dr. Heidrich 
Balázs és dr. Radácsi László rektori tanács-

adó, a BudapestLAB igazgatója, valamint a 
Kovács Péter, az XLab ügyvezető igazgatója, 
az együttműködési lehetőségek feltérképezése 
céljából.
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