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

A második nap folyamán átte-
kintették az Európai Szabadalmi 
Szervezet Igazgatótanácsa albi-
zottságának munkáját, majd meg-
vitatták az UPC bíráinak szánt 
képzés tantervébe integrálandó 
lehetséges szakmai tartalmakat is.

A Bíróképző Központ megnyi-
tásáról szóló sajtóközlemény, vala-
mint az elhangzott előadásokkal és 
további képekkel tarkított bővebb 
beszámoló a nemzetközi konferen-
ciáról elérhető az SZTNH hon-
lapján (http://www.sztnh.gov.

hu/hirek/hirek_201403150806_1.html és 
http://www.sztnh.gov.hu/hirek/birokepzo.
html).

lezajló kiválasztását követően - elin-
dulhat a képzés a budapesti Képzési 
Központ támogatásával.

A konferencia társszervezői a 
Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala (SZTNH) és 
az Európai Szabadalmi Hivatal 
(European Patent Office, EPO) 
voltak. Köszöntőbeszédet mon-
dott dr. Navracsics Tibor, Magyar-
ország miniszterelnök-helyette-
se, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter; dr. Cséfalvay Zoltán, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és 
gazdaságstratégiáért felelős államtitkára; Benoît 
Battistelli, az EPO elnöke; António Campinos, 

A Magyar Kormány 2014. március 13-14-
én, egy kétnapos nemzetközi konferencia 
keretében ünnepelte az Egységes Szabadal-
mi Bíróság (Unified Patent Court, UPC) 
budapesti Bíróképző Központjának meg-
nyitását. Az intézmény az új bírósági rend-
szer bíráinak és bírójelöltjeinek képzését 
és továbbképzését koordináló irodaként 
működik majd.

Az UPC létrehozására irányuló előkészü-
letek már folyamatban vannak. Az új bírósági 
rendszer - az egységes hatályú európai szabada-
lommal párhuzamosan - várhatóan 2015 végéig 
kezdi meg működését, de a Bíróképző Központ 
már korábban elkezdi a munkáját, mivel 2014 
második felében - a bírójelöltek első félévben 
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Bendzsel MiklósNavracsics TiborAntónio CampinosBenoît Batistelli

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for 
Harmonization in the Internal Market, OHIM) 
elnöke és dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH el-
nöke. A köszöntőket követően nyitóbeszédet 
mondott Paul van Beukering, az UPC Előké-
szítő Bizottság elnöke és dr. Várhelyi Olivér, az 
UPC Előkészítő Bizottság Humán Erőforrás és 
Képzési Csoportjának koordinátora, rendkívü-
li és meghatalmazott nagykövet Magyarország 
EU-hoz Akkreditált Állandó Képviseletén.

A konferencia első napját a résztvevők az 
Egységes Szabadalmi Bírósággal kapcsolatos 
általános ismereteknek szentelték, továbbá az 
UPC Előkészítő Bizottsága munkájának és 
a bírák jelenlegi képzési rendszerének az EU 
tagállamaiban. 
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FINISBEN A WIPO FŐIGAZGATÓ-VÁLASZTÁS

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
(World Intellectual Property Orga nization, 
WIPO) Koordinációs Bizottsága 2014. 
márciusi ülésén úgy döntött, hogy a jelen-
legi főigazgató, az ausztrál Francis Gurry 
újraválasztására tesz javaslatot. A Koordiná-
ciós Bizottság javaslata alapján az Általános 
Közgyűlés 2014. májusi ülésén nevezi ki az 
új főigazgatót. 

A jelenlegi főigazgató ismételt megválasz-
tása érdekében négy – Ausztrália, Nigéria, 
Panama, és Észtország által állított – jelölttel 
vette fel a versenyt, és nyerte el nagy fölénnyel 
a WIPO Koordinációs Bizottság támogatá-
sát. Ezen döntés magyar szempontból egyér-
telműen sikerként könyvelhető el. A Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala – egyetértésben 
a Külügyminisztériummal – Francis Gurry 
újraválasztását támogatta, hiszen a magyar 
szellemitulajdon-védelmi szektor alapvető ér-

deke, hogy a WIPO mindennapi tevékenysége 
során azon az úton haladjon tovább, amelyet 
az elmúlt években az intézményi reformok és 
a jogalkotás terén elért eredmények jellemez-
nek. A jelenlegi főigazgató a szellemi tulajdon 
területének avatott ismerője, tevékenységét 
szakmai elismerés és tisztelet övezi, továbbá 
birtokában van azoknak az intézményveze-
tői képességeknek, amelyek egy nemzetközi 
szervezet irányításához elengedhetetlenek. 
A 2008-ban irányítási és működési válságba 
jutott szervezetet Francis Gurry visszavezette 
arra az útra, amelyet a globális szellemitulaj-
don-védelmi rendszerek megfelelő és hatékony 
működtetése, a normaalkotó tevékenység elő-
térbe helyezése, valamint az erőforrásokkal 
való megfelelő gazdálkodás jellemez. A nor-
maalkotás terén jelentős eredményként érté-
kelhető a két új szerzői jogi tárgyú nemzetközi 
szerződés (Peking, Marrakesh) elfogadása, to-

vábbá küszöbön áll a 
formatervezésiminta-
o l t a l m i  t á r g y ú 
nemzetközi  szer-
ződés (Design Law 
Treaty), valamint az 
eredetmeg jelölések 
oltalmára és nemzet-
közi lajstromozására 
létrehozott Lissza-
boni Megállapodást 
felülvizsgáló nemzet-
közi szerződés elfoga-
dása is. Mindkét meg-
állapodás elfogadásá-
hoz jelentős magyar érdekek fűződnek. Francis 
Gurry-t szakmai hozzáértése, elkötelezettsége 
és vezetői tapasztalatai alkalmassá teszik arra, 
hogy a következő ciklusban is a nemzetközi 
szervezet élén álljon.

AZ INNOVÁCIÓS UNIÓ 2014. ÉVI ORSZÁGRANGSORA

2014. március 3-án megjelent az Európai 
Bizottság által publikált Innovációs Unió 
(Innovation Union Scoreboard, IUS) 2014. 
évi eredménytáblája. 

A riport szerint a gazdasági válság hatása Eu-
rópában kevésbé súlyos a vártnál. Az innovációs 
teljesítmény területén (ha szerény mértékben is), 
de csökkentek a különbségek. A jelentés 8 di-
menzió összesen 25 szempontja szerint értékeli 
az európai államok innovációs teljesítményét, 
amelyek ezek alapján négy csoportba sorolha-
tók. Svédország innovációs rendszere továbbra 
is az élen jár az Európai Unióban, a többi ország 
sorrendje összességében viszonylag állandó. 

Magyarország az innovációs rangsorban a 
tavalyihoz képest egy hellyel előrébb lépett, 
így a 20. helyen áll, továbbra is a mérsékelt 
innovátorok csoportjában. A magyar gazdaság-
nak az EU-átlaghoz mért innovációs teljesítmé-
nye 2006 és 2013 között 60%-ról 63%-ra nőtt. 
Magyarország a legjobb teljesítményt a külföldről 
származó szabadalmi és licencia-bevételekben (az 
EU-átlaghoz képest 122%), a nemzetközi együtt-
működés során létrejött tudományos publikációk 
(120%), illetve a gyorsan növekvő innovatív vál-
lalkozások számában (110%) nyújtja. A többi 
régiós ország átlagos teljesítményéhez képest 
leginkább az EU-n kívüli doktori hallgatók szá-
mában (11%) és a közösségi formatervezésiminta-
oltalmak mennyiségében (18%) marad el. 

A szellemi eszközök dimenzióban a tavalyi 
eredményhez képest hazánk egy hellyel előrébb 
lépett, így jelenleg a 21. 

A szellemitulajdon-védelem területén to-
vábbá kiemelendő, hogy hazánk esetében az 
összes vizsgált mutató közül a leggyorsabban 
fejlődő indikátor a közösségi védjegyek száma, 

Francis Gurry
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Az EU-tagállamok innovációs teljesítménye (2014)

Forrás: IUS 2014

Szellemi eszközök teljesítmény az EU-átlaghoz 
képest (EU=100%)

EU átlagos növekedési ütemtől 
való eltérés 

(EU növekedési ütem=100%)

PCT bejelentések 61%  (38%) 100,7%  (110%)

PCT bejelentések – 
társadalmi kihívások 72%  (35%) 100,1%   (85%)

Közösségi  
védjegyek 37%  (41%) 112%  (112,2%)

Közösségi  
formatervezésiminta-
oltalom

18%  (23%) 98,2%  (103,5%)

meg jegyzés: zárójelben a tavalyi eredmények  
(IUS 2013) szerepelnek; a szellemi eszközök értékei  

2012-ből származó adatokból származnak
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2013-BAN IS NŐTT A HAZAI EREDETŰ EURÓPAI SZABADALMAK SZÁMA

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 2014. 
március 6-án közzétett jelentése szerint 2013-
ban újabb rekordot döntött az európai szaba-
dalmi bejelentések száma, amely immár meg-
haladta a 265 ezret. A növekedés a 2012-es 
évhez képest közel 3%-os. 

Az Európai Szabadalmi Egyezményhez 
csatlakozott tagországokból 93 905 bejelentés 
érkezett, 171 785 pedig az azon kívüli orszá-
gokból. A Magyarországról származó kérelmek 
száma 4,3%-kal nőtt egy év alatt; míg 2012-ben 
188, 2013-ban 196 hazai eredetű oltalmi igényt 
nyújtottak be az európai hatóságnál.

Az Európából érkezett bejelentések szá-
ma viszonylag stabil szintet mutat, ugyanak-
kor a teljes ügyszámnak már csak alig több 

mint a harmadát teszik ki, míg a növeke-
dést főként az Ázsiából érkezett kérelmek 
okozták. Az európai adatok azonban régi-
ónként jelentős eltéréseket mutatnak: míg 
Hollandia, Dánia, Svédország, Portugália, 
Törökország, Csehország és Írország esetén 
jelentősen nőtt a bejelentések száma, addig 
Belgiumban, Németországban, az Egyesült 
Királyságban, Olaszországban, Svájcban és 
Spanyolországban visszaesést tapasztalha-
tunk 2013-ban.

Az európai szabadalmi bejelentések terén 
legaktívabb országok rangsora a következő: 
Amerikai Egyesült Államok (24%), Japán 
(20%), Németország (12%), Kína (8%), Korea 
(6%), Franciaország (5%), Svájc és Hollandia 

(3%), Egyesült Királyság és Svédország (2%). 
Magyarország az Európai Szabadalmi Egyez-
mény 38 tagállama között a 21. helyezést érte 
el a bejelentések számát tekintve.

A cégek részéről a Samsung vezeti az eu-
rópai bejelentések rangsorát (2 618 bejelen-
tés), a második helyen a Siemens, a harma-
dik helyen a Philips áll. Az EPO adataiból 
kiderül az is, hogy a bejelentők 65,5%-a 
nagyvállalat, 29%-a kis- és középvállalko-
zás, illetve egyéni bejelentő, valamint 5,5% 
az egyetemek és kutatóintézetek aránya. A 
jelentésről szóló sajtóközlemény és az EPO 
2013. évi jelentése megtalálható az EPO hon-
lapján: http://www.epo.org/news-issues/
news/2014/20140306.html.

MEGjELENT AZ Új SZERZŐI jOGI UNIÓS IRÁNYELV

követelményeket abból a célból, hogy – a 2011-
ben bevezetett hazai reformokkal egyező irány-
ban – erősítse e szervezetek átláthatóságát. Az 
új szabályozás tagállami átültetését követően a 
jogosultak számára több lehetőség nyílik majd 
arra, hogy beleszólhassanak a jogaik kezelését 
végző szervezetek döntéseibe, valamint biztosí-
tott lesz számukra, hogy a nekik járó jogdíjak-
hoz megfelelő időben hozzájussanak.

Az irányelv másik nagyon fontos eleme, 
hogy megteremti a határokon átívelő online 
zenei felhasználások (mint a zeneletöltés és a 

streaming) hatékony engedélyezésének új ke-
reteit. Ezáltal a digitális zenepiac szabályozá-
sának egyik fontos sarokpontja született meg, 
melynek várt következménye az európai zenei 
kínálat kiszélesítése és a repertoárokhoz való 
egyszerűbb hozzáférés biztosítása. Az irányelv 
rendelkezéseit átültető magyar szabályozás 
megalkotásának határideje 2016. április 10. 
Az irányelv teljes szövege magyar nyelven az 
EU Hivatalos Lapjában olvasható: http://
www.sztnh.gov.hu/jogforras/2014_26_EU_
iranyelv.pdf.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT AZ SZTNH ÉS AZ MNV 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) elnöke, Bendzsel Miklós és a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. ve-
zérigazgatója, Márton Péter és 2014. március 

19-én együttműködési megállapodást írt alá, 
amellyel a két szervezet stratégiai céljainak 
gyakorlati megvalósítását kívánják elősegí-
teni és támogatni.

Az SZTNH által vezetett nemzeti iparjog-
védelmi (szabadalmi, védjegy, használatiminta- 
és formatervezésiminta-) oltalmak megfelelő 
alapját képezhetik az állami kézben lévő szel-
lemi vagyonelemek összesítésének, valamint 
– hosszabb időtávon – e lajstromozott jogok 
rendszeres monitorozásának. Az állami vagyon 
részét képező szellemi tulajdonnal történő fele-
lős gazdálkodás nem képzelhető el annak elő-
zetes felmérése nélkül. Az SZTNH közremű-
ködésével összeállítandó vagyon-értékbecslési 
módszertani útmutató nagyban hozzájárulhat 
a nemzeti vagyon e részének hatékonyabb ke-

zeléséhez, adott esetben komoly segítséget 
nyújtva egyes vagyonelemek vásárlásához vagy 
értékesítéséhez.

Az MNV által készített országleltáron belül 
az érintett szektorok elemeire vonatkozó adat-
kiegészítési és monitorozási know-how közve-
títése is a felek nevesített céljai között szerepel, 
amely szintén elősegítheti az országleltárban 
összesített nemzeti vagyon felmérését és érték-
becslését.

Az állami költségvetési eszközök segítségé-
vel létrehozott K+F-eredmények hasznosítá-
sának követése, vizsgálata egy további olyan 
pont a felek együttműködésében, amelynek 
hatása túlmutathat a két szervezet tevékenysé-
gi körén és a hazai innováció egészének a javát 
szolgálhatja.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. 
március 20-i számában megjelent a szerzői 
és szomszédos jogokra vonatkozó közös jog-
kezelésről és a zeneművek belső piacon tör-
ténő online felhasználásának több területre 
kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló, az 
Európai Parlament és a Tanács 2014/26/EU 
irányelve.

A 2014. február 26-án elfogadott irányelv a 
szerzői és szomszédos jogok közös kezelésével 
foglalkozó szervezetek felépítésére, működé-
sére, irányítására nézve határoz meg minimum 

Bendzsel Miklós és Márton Péter  
aláírják a megállapodást
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amely 12%-kal intenzívebben gyarapodott 
2012-ben, mint a többi uniós tagállam ugyan-
ilyen adatából számított átlag.

Az összehasonlító adatok a Eurostat és más, 
nemzetközileg elfogadott források legfrissebb 

rendelkezésre álló adatainak elemzésével ké-
szült: a 2012-es évre 11 mutató, a 2011-es 
évre 4, a 2010-es évre 9, a 2009-es évre pedig 
1 mutató tekintetében mért adatok kerültek 
felhasználásra. A tanulmányról készült kü-

lönböző nyelvű összefoglalók, valamint a tel-
jes tanulmány elérhető az Európai Bizottság 
honlapján az alábbi linken: http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/innovation/policy/
innovation-scoreboard/index_en.htm.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ AZ SZTNH ÉS A NAV

2014. február 10-én együttműködési megál-
lapodást írt alá Bendzsel Miklós, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke 
és Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) elnöke.

Az SZTNH 2012. február 1-je óta látja 
el a kutatás-fejlesztési tevékenység minő-
sítésével kapcsolatos feladatokat, amely a 
hatósági jogkörben végzett előminősítés 
mellett kiterjedt szakértői tevékenységet is 

magában foglal. Az elmúlt két évben a NAV 
megkeresésére már közel kétezer szakértői 
vélemény készült el. Az SZTNH e szakértői 
tevékenység keretében megvizsgálja, hogy az 
adó- vagy járulékkedvezményt érvényesítő 
társaságok ténylegesen az adott években 
hatályos jogszabályokban meghatározott 
feltételek szerinti kutatás-fejlesztést folytat-
tak-e. 

Az SZTNH által elvégzett munka az elmúlt 

két év során jelentős mértékben hozzájárult a 
jogbizonytalanság csökkentéséhez és jelentő-
sen megkönnyítette a jogalkalmazó szervek 
munkáját.

Az együttműködési megállapodás aláírására 
a már kialakult jó munkakapcsolat megerősí-
tése érdekében került sor, amelyben a közös 
feladatellátás színvonalának – az adózók érde-
keit is mindenkor szem előtt tartó – további 
emelését is előirányozták.

SZTNH EGYÜTTMŰKÖDÉS A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) és a hét regionális innovációs 
ügynökség – megerősítve a korábbi évekre is 
visszanyúló közös tevékenységüket − együtt-
működési megállapodást írtak alá 2014. janu-
ár 22-én Budapesten, a hivatal székházában.

Az SZTNH az elkövetkező években is foly-
tatni kívánja a kis- és közepes vállalkozások szel-
lemitulajdon-védelmi tudatosságának fokozását 
és azok információs ellátottságának növelését cél-
zó, 2004. évben elindított Vállalkozói Iparjog-
védelmi Versenyképességet Alapozó Cselekvési 
(VIVACE) akcióprogramját, amelyben továbbra 
is kiemelt szerepet szán szakmai partnereinek.

A regionális innovációs ügynökségeknek 
változatlan célja, hogy – 2005 óta országos há-
lózatként működve − elősegítsék az adott régió 
nemzetközi versenyképességének a növekedé-

sét, az innováció- és vállalkozásorientált fejlesz-
téseket, innovációs szolgáltatásokat nyújtsanak, 
valamint összefogják az innovációs folyamatban 
érdekelt regionális szervezeteket. E törekvésben 
a szellemitulajdon-védelmi szempontok kiemelt 

szerepet kapnak. A megállapodás arra is kitér, 
hogy a szellemitulajdon-védelmi tudatosság nö-
velése, illetve a kkv-k szellemitulajdon-védelmi 
ismereteinek további bővítése érdekében infor-
mációs pontot működtetnek. 

SZAKMAI RENDEZVÉNY A SZELLEMI TULAjDON VILÁGNAPjA TISZTELETÉRE

AZ SZTNH 2013. ÉVI EREDMÉNYEI ÉS KITEKINTÉS 2014-RE

A Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából 
2014. április 25-én délelőtt a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatalában (SZTNH) szakmai 
előadássorozatra kerül sor. 

A rendezvényt a LES International kezde-
ményezésére a LES Magyarország KHE, az 
SZTNH, a Magyar Védjegy Egyesület és a Ma-
gyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH), mint az iparjogvédelem és a szer-
zői jog területéért felelős kormányhivatal a 
nemzetközi és hazai előírásokkal összhang-
ban 2013-ban teljesítette hatósági feladatai-
nak mennyiségi és minőségi követelményeit. 
Szakmai tevékenységét a felhasználó- és ügy-
félbarát környezet, minőségorientált szemlé-
let jellemezte. 

Megduplázódott hazánkban az új sza-
badalmak száma a világválság kirobbanása 
(2008) óta: tavaly 6471 esetben fejeződött be 

közös rendezésében tartják meg. Az eseményt 
dr. Ficsor Mihály, az SZTNH elnökhelyette-
sen nyitja meg, majd az érdeklődők előadásokat 
hallgathatnak meg a kiegészítő oltalmi tanú-
sítványok európai szabályozásáról; a térbeli 
alakzatok oltalmának Európai Bírósági gya-
korlatáról; különböző nemzetközi jogi eljárási 
ügyekben hozott ítéletekről, intézkedésekről, 

hivatali szabadalmi engedélyezési és európai 
hatályosítási eljárás, ami 46%-os növekedést 
jelent. A hivatal továbbra is sikeres az ún. gyorsí-
tott feldolgozási, illetve ügyteher-csökkentési terv 
végrehajtásában: 38%-kal sikerült csökkenteni 
a folyamatban levő szabadalmi bejelentések szá-
mát. A nemzeti szabadalmi bejelentések száma 
2013-ban 701 volt, 6%-kal kevesebb az egy év-
vel korábbi adathoz képest. Ezen belül 7%-kal 
mérséklődött a hazai ügyfelek bejelentési aktivi-
tása (641). Az európai szabadalmi hatályosítási 
kérelmek száma 4%-kal növekedett (3483). A 

valamint az üzleti titok védelméről szóló irány-
elv-javaslatról. A konferencián való részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési 
határidő: 2014. április 22.

További információk a rendezvényről és a re-
gisztrációs lehetőségekről elérhető az SZTNH 
honlapján: http://www.sztnh.gov.hu/hirek/
hirek_201404041509_1.html.

nemzeti eljárás elmúlt évi befejezéseiből – az 
előző rátát (28%) jelentősen felülmúlva – 46% 
végződött engedélyezéssel (1351). Az év végén 
érvényes magyar szabadalmi oltalmak száma 19 
130 volt (ebből 5237 nemzeti úton megadott, 
13 839 pedig hatályosított európai szabada-
lom). A hatályos szabadalmak jogosultjainak 
közel 95%-a külföldi, 971 db oltalom áll hazai 
tulajdonban. 

Az év végén 55 942 nemzeti védjegy volt 
hatályban, amelyek 61%-ának volt magyar a 
jogosultja. Tavaly 3122 megjelölésre kaptak 
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a bejelentők védjegyoltalmat, ami az utób-
bi öt év legmagasabb értéke. Nemzeti úton 
3857 védjegybejelentést nyújtottak be, amely 
védjegybejelentések meghirdetésének átlagos 
ideje 3,1 hónapra csökkent. Közel harma-
dával nőtt tavaly a nemzeti úton beérkezett 
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma 
(255). Az átlagos átfutási idő 10 hónapról 9,3 
hónapra csökkent. Az év végén 4221 nemzeti 
formatervezésiminta-oltalom volt hatályban. 
A hivatal 2013-ban 252 használatiminta-oltal-
mi bejelentést fogadott. Az év végén 924 ilyen 
nemzeti oltalom volt érvényben.

A hivatal harmadik éve látja el a szerzői közös 
jogkezelő szervezetek felügyeletével és nyilván-
tartásával kapcsolatos feladatokat. Az elmúlt év 
felügyeleti eljárásaiban különösen az átlátható 
beszámoló-készítési kötelezettséget, illetőleg a 
módosított és arányosabb működtetési feltéte-
lek maradéktalan érvényesülését vizsgálta. A 
szálláshelyeket érintő díjak tekintetében az el-
múlt évben több szállodakategóriánál jelentős 
mértékű (25-50%-os) díjcsökkenés következett 
be és további két évre változatlanul a 2013. évi 
jogdíjak maradnak érvényben. A háttér jellegű 
élőzenei szolgáltatásoknál a fizetendő jogdíj az 
eddigi tarifa felére csökken. Az üreshordozók 
után fizetendő jogdíjtípuson belül 30%-kal 
csökken a mobiltelefonok és 20%-kal a digi-
tális televíziózásnál műsorrögzítésre használt 
eszközök jogdíja.

A hivatal ügyfélszolgálatán 2006 óta veze-
tett önkéntes műnyilvántartásba vetethetőek 
a szerzői jogi törvényben nevesített művek és 
teljesítmények. A múlt évben kiállított 634 ta-
núsítvány-szám áttörést jelent, ami a hamisítás 
elleni küzdelem erősödésével állhat összefüg-
gésben. Az SZTNH a szolgáltatás bevezetése 
óta 2013 végéig 2979 művet vett önkéntes 
műnyilvántartásba. 

A Kormány 2013. augusztus 14-én fogadta el 
a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti 
stratégiát és határozott a végrehajtásával össze-
függő feladatokról. A Jedlik-terv az első olyan 
átfogó kormányzati stratégia Magyarországon, 
amely a szellemi tulajdont helyezi a középpont-
jába (Magyar Közlöny 2013. évi 154. számában 
megjelent 1666/2013. (IX. 23) Korm. határo-
zat). A 2013-2016-ig terjedő időszakra szóló 
dokumentum a szellemi tulajdon védelme te-
rületén középtávú célkitűzéseket rögzít: több 
mint negyven cselekvési irány mentén több 
mint száz különféle intézkedést irányoz elő. 
Mindezt négy fő pillérbe rendezi, amelyek a 
következők: iparjogvédelemmel a nemzetgaz-
daság felemelkedéséért; szerzői joggal a kreatív 
iparágak és a kultúra fellendítéséért; a nemzet-
politika és egyes kormányzati szakpolitikák 
szolgálata a szellemi tulajdon eszköztárával; a 
szellemi tulajdoni intézményi teljesítőképesség 
fokozása. 

A Jedlik-terv stratégiai céljainak megvaló-

sítása csak a szellemi tulajdon védelmére szol-
gáló hazai intézményrendszer megerősítése 
mellett lehetséges. A Kormány által elfoga-
dott Jedlik-terv a hazai szellemitulajdon-vé-
delmi és jogérvényesítési tudatosság növelése 
érdekében tett javaslatot a szellemi tulajdon 
védelmére irányuló nemzeti fejlesztési prog-
ram elindítására. A fejlesztési program fő 
célja, hogy hozzájáruljon az ország hosszú 
távú versenyképességének fenntartásához. 
Az általa biztosított erőforrások a következő 
általános célokra lennének felhasználhatók: 
vállalkozások, kutatóintézetek és egyetemek 
képességfejlesztése; az iparjogvédelmi és 
szerzői jogi ismeretek oktatása; a szellemi-
tulajdon-jogok megsértése elleni küzdelem 
(jogérvényesítés), a tudatos fogyasztói atti-
tűdre nevelés; továbbá a kulturális örökség-
védelemnek és a hungarikumok piaci sikeres-
ségének segítése, az állami vagyonkezelés és 
innovációmenedzsment új eszközökkel való 
támogatása, a tudatos forrásallokáció haté-
konyságának javítása.

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése te-
kintetében az előminősítési tevékenység ismert-
sége növekszik; az adóhatóság részére történő 
(az adóellenőrzésekhez kapcsolódó) utólagos 
szakértői tevékenység stagnáló intenzitást 
mutat. Az előzetes minősítést igénybe vevő 
kérelmezők (125) összetétele szempontjából 
2013-ban legnagyobb arányban (62%) a kis- és 
középvállalkozások nyújtották be a legtöbb mi-
nősítési kérelmet. A túlnyomórészt (80%) mű-
szaki területre vonatkozó kérelmek 89%-ában 
volt megerősíthető a projektek K+F tartalma. 
A NAV 2008-ig visszamenőleges, megküldött 
utólagos ellenőrzéseinek szakértői vizsgálatá-
ban az SZTNH 2013-ban 918 lezárt ügyben 
a műszaki projektek 39%-ában, a nem műszaki 
projektek mindösszesen 28%-ában igazolhatta 
a K+F tartalmat.

A tavaly október végén hatályba lépett új jog-
szabályok alapján a K+F minősítési eljárásban 
az ügyfél jogorvoslati kérelmére az SZTNH-
nak immár lehetősége nyílik saját hatáskörben 
is visszavonnia vagy módosítania döntését. 
Ezen túlmenően a jogszabálymódosítás kife-
jezetten lehetőséget ad arra, hogy a hivatal más 
hatóság vagy bíróság általi megkeresés alapján 
is szakértői véleményt adhat.

Az SZTNH 2013-ban a nemzeti kerettan-
tervekhez kapcsolódó komplex képzési projektet 
dolgozott ki az általános és középiskolás korosz-
tály, valamint az őket oktató pedagógusok szá-
mára.  Első lépésben a Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadóval folytatott együttműködés 
keretein belül bővülnek tankönyveik szelle-
mi tulajdonnal kapcsolatos ismeretekkel. Így 
a 2013-14-es tanévtől, felmenő rendszerben 
hatályba lépő kerettantervekben, a Jedlik-terv 
célkitűzéseivel is összhangban, számos tan-
tárgyhoz kapcsolódóan már a közoktatásban 

is megjelennek a szellemi tulajdon védelméhez 
kapcsolódó kérdések. Az együttműködés másik 
iránya a pedagógusok szellemitulajdon-védel-
mi ismereteinek bővítését célozza, egyrészt 
a tanároknak szóló kézikönyvek, útmutatók 
kiegészítésével, illetve tematikus kiegészítő 
segédanyagok készítésével, másrészt tovább-
képzések szervezésével.

A hivatásrendi képzés (alap-, közép- és felső-
fokú iparjogvédelmi ügyvivői rendszer) fejlesz-
tése és a hivatali, valamint a testületi honlapok 
(HENT, MFT) használati intenzitása kiemel-
kedő volt 2013-ban. 

Az állami vagyonkezelés, illetve az adó- és 
vámügyi igazgatás szellemi vagyon értékelési és 
módszertani támogatására új együttműködési 
programok indulnak az SZTNH, valamint az 
MNV Zrt., illetve a NAV között.  

Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásá-
ról szóló megállapodás és az Egységes Szabadal-
mi Bíróság Alapokmánya ünnepélyes aláírására 
2013. február 19-én került sor Brüsszelben. A 
megállapodás célja az egységes hatályú euró-
pai szabadalmakkal és a részes államokban 
hatályos „klasszikus” európai szabadalmakkal 
összefüggő peres eljárások lefolytatására hiva-
tott nemzetközi bírósági szervezet létrehozása. 
A 2012 júniusában létrejött politikai megál-
lapodás alapján az ESZB Elsőfokú Bíróságá-
nak központi divíziója Párizsban működhet, 
de a központi divízióban két szaktestület jön 
létre: az egyik Londonban (elsősorban gyógy-
szeripari ügyekben), a másik Münchenben 
(főként gépipari területen). A Mediációs és 
Választottbírósági Központnak Ljubljana és 
Lisszabon ad otthont, a Fellebbviteli Bíróság 
pedig Luxembourgban működik majd. Magyar 
sikerként könyvelhető el, hogy a megállapodás 
alapján az ESZB bírái képzésének Budapest ad 
majd otthont. 

Egy közép-európai kutatási és elővizsgálati 
szerv (PCT-hatóság) felállítása olyan „virtu-
ális” szabadalmi intézet létrehozását jelenti, 
amely a Jedlik-terv célkitűzései szolgálatában 
állva a régió nemzetközi szabadalmi bejelen-
téseinek kutatási és elővizsgálati szerveként 
előnyös feltételekkel kínál majd hozzáférést a 
globális szabadalmi rendszerhez. Ennek érde-
kében 2013 októberében az SZTNH vezetése 
közös szándéknyilatkozatot írt alá a Visegrádi 
Együttműködés cseh, lengyel és szlovák part-
nerhivatalának vezetőjével az intézet felállításá-
ról, amely nyitott kereteket kínál a „V4 Barátai” 
(Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovénia) 
formációnak is.

A hivatal munkatársai a hatósági munka, 
mint hivatali alaptevékenység keretében el-
látott elbírálói, újdonságkutatói feladatokon 
kívül hivatalközi megállapodások alapján is 
végeztek kutatási és vizsgálati tevékenységet. 
Ennek megfelelően az osztrák hivatallal kötött 
együttműködés keretében, valamint szingapúri 
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jEDLIK ÁNYOS-DÍj 2014 

Hagyományosan a március 15-i nemzeti ün-
nepünkhöz kapcsolódóan, 2014. március 11-
én adták át a Jedlik Ányos-díjakat a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH).

A díj a kimagaslóan sikeres feltalálói tevé-
kenység valamint a kiemelkedő színvonalú 

és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság 
elismerésére szolgál. A honoris causa Jedlik 
Ányos-díj adományozására azon kiemelkedő 
személyiségek számára kerül sor, akik közéle-
ti tevékenységükkel, életművükkel nagyban 
hozzájárultak a hazai szellemi tulajdonvédelmi 

kultúra és tudatosság fejlődéséhez. A díjakat 
Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke adta át. 
Köszöntőt mondott továbbá Barsiné Pataky 
Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.

Jedlik Ányos-díjasok névsora 2014-ben:
Dr. Babcsán Norbert okleveles mérnök-fi-

zikus, címzetes egyetemi docens, az Aluinvent 
Zrt. műszaki igazgatója; Dr. Bencze Gábor 
okleveles biológus, a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatala nyugalmazott tanácsadója, szaba-
dalmi elbírálója, a HIPAvilon Magyar Szellemi 
Tulajdon Ügynökség szabadalmi szakértője; 
Nagy Zoltán vállalkozás-szervező, a hódme-
zővásárhelyi Ötlet Club 13 Egyesület elnöke;  
Dr. Raisz Iván a kémiai tudomány kandidátu-
sa, műszaki tudományi Ph.D, az Enviro-Pharm 
Kft. tulajdonos-ügyvezetője; Dr. Szamosi Ka-
talin elnök, SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi 
Irodák HONORIS CAUSA Jedlik Ányos 
díjban részesült: Dr. Pakucs János a Magyar 
Innovációs Szövetség alapító elnöke.

ISO TANÚSÍTVÁNYOK AZ SZTNH-BAN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) 2014. február közepén vette kézhez 
a 2016-ig érvényes ISO Integrált Irányítási 
Rendszerére vonatkozó tanúsítványokat. A ta-
núsító auditot a svájci székhelyű SGS (Société 
Générale de Surveillance) Csoport tagja, az 
SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. folytatta le.

A tanúsítványok értelmében a hivatali minő-
ség- információbiztonság- és informatikai szol-
gáltatásirányítási rendszer működése megfelel 
az ISO 9001:2008, az ISO/IEC 27001:2005 és 

az ISO/IEC 20000-1:2011 szabványoknak.
Az SZTNH 2010-ben – a központi kor-

mányzati intézmények közül szinte egyedül-
állóan – vezette be a minőségirányítási és az 
információbiztonság irányítási rendszert, 
tanúsításra 2010 decemberében került sor. A 
tanúsítvány három évre szólt, évenkénti sikeres 
felülvizsgálat esetén. A hivatal 2013-ra az újra-
tanúsítás mellett a minőségirányítási rendszer 
bővítését és az informatikai szolgáltatások vo-
natkozásában új szabvány bevezetését határozta 
meg kiemelt feladatként.

Az ISO rendszer bevezetésével és folya-
matos fejlesztésével az SZTNH célja az ipar-
jogvédelem és szerzői jogi rendszer hatékony 
működtetése, valamint a hazai és nemzetközi 
ügyfélkörünk magas szintű kiszolgálása.

A hivatal vezetőinek, munkatársainak a mi-
nőségi szolgáltatások nyújtása melletti szilárd 
elkötelezettségét jelzi, hogy a folyamatosan szű-
külő erőforrások és fokozódó biztonsági elvárá-
sok mellett 2013-ban vállalta a korábbi két, már 
működő szabvány mellett az ISO/IEC 20000-
es informatikai szolgáltatásirányítási szabvány 

hivatalközi kooperációs megállapodások alap-
ján a hivatal térítéses PCT-konform szabadalmi 
kutatást és vizsgálatot végez. Az angol nyelvű 
kutatási jelentések, vizsgálatok és írásos véle-
mények elkészítése nagymértékben hozzájárul 
a hivatali munkatársak szakmai tapasztalatai-
nak  bővítéséhez, illetve az intézményi reputá-
cióhoz. Az SZTNH célja, hogy a szingapúri 
hivatallal kötött szerződés lejártával 2014-ben 
újabb 3-5 évre szóló megállapodást írjon alá 
partnerével.

A „Szabadalmi Szupersztráda”, a Patent 
Prosecution Highway (PPH) a szabadalmi hi-
vatalok közötti bilaterális megállapodásokon 
nyugvó olyan együttműködés, amely módot ad 
a bejelentőknek a szabadalmak gyorsabb és ha-
tékonyabb megszerzésére azáltal, hogy az adott 
megállapodásban részt vevő mindkét hivatal 
számára lehetővé teszi, hogy a másik hivatal ál-
tal korábban elvégzett munkát hasznosítsa, és 

ezzel elkerülje a párhuzamos munkavégzést. Az 
SZTNH korábban Japán, Ausztria, Finnország, 
az USA és Dél-Korea szabadalmi hatóságaival 
kötött ilyen rangos megállapodást. Az elmúlt 
évtől a Portugál Nemzeti Iparjogvédelmi Inté-
zettel bővült ez a kör.

A bilaterális megállapodások rendszerén 
túllépve, az év végén a világ 17 vezető szaba-
dalmi hivatala tett olyan értelmű szándék-
nyilatkozatot, hogy kölcsönösen elfogadják 
egymás pozitív szabadalmazhatósági vélemé-
nyeit, amelyek alapján gyorsított eljárásban 
megadhatóvá válnak az egyes hivatalokban az 
azonos elsőbbséggel rendelkező, különböző 
hivatalokban benyújtott szabadalmi bejelen-
tések. Ennek alapján 2014. január 6-án részvé-
telünkkel indult el a Global Patent Prosecution 
Highway (GPPH) rendszere a bizalmi körbe 
tartozó nemzeti hatóságok, illetve nemzetközi 
szervezetek között. 

A hivatal tevékenységének és irányításának 
színvonalát elismerő szakdiplomáciai siker, 
hogy a 38 tagállamú, müncheni székhelyű Eu-
rópai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa 
(ESZSZ) 2013 októberében Bendzsel Miklóst, 
az SZTNH elnökét újabb három éves időtar-
tamra egyhangú szavazással újraválasztotta az 
igazgatótanács elnökhelyettesi pozíciójába. 

Az EU Belső Piaci Harmonizációs Hivatalá-
nak (Védjegy és Formatervezési Minta Hivatal) 
Igazgatótanácsa 2013 novemberében pedig is-
mét Ficsor Mihályt, az SZTNH elnökhelyettes-
ét választotta meg elnökéül, ugyancsak újabb 
három évre. 

Mindezek mellett a hivatal több vezetője, 
illetve szakértője tölt be nemzetközi vezető 
pozíciókat a szellemi tulajdonvédelem szako-
sított intézményeiben, munkacsoportjaiban, 
főként az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszer-
vezetében.
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bevezetését is. Tette ezt annak érdekében, hogy 
az informatikai szolgáltatásirányítási folyama-
tok a lehető legjobb szolgáltatást biztosítsák a 
honlapon keresztül a külső ügyfelek, illetve a 
hivatal belső felhasználói számára. 

Az SGS Hungária Kft. által 2013. decem-
berben lefolytatott tanúsító audit, amely mind 
a bővített rendszer újratanúsítása, mind pedig 
az informatikai szolgáltatásirányítási rendszer 
első tanúsítása tekintetében sikeresen zárult. 
Ennek megfelelően a tanúsítás 2014. januártól 
a következő tevékenységekre érvényes.

Az ISO 9001:2008 minőségirányítási 
szabvány szerint kiterjed a hivatal hatásköré-
be tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi ha-
tósági vizsgálatokra és eljárásokra, az állami 
dokumentációs és információs tevékenységre, 

valamint az alaptevékenység keretében nyújtott 
szolgáltatásokra.

Az ISO ISO/IEC 27001:2005 információ-
biztonság irányítási szabvány szerint kiterjed 
az Alapító Okiratban felsorolt feladatok során 
használt információs rendszerek biztonságára 
a tanúsításkor hatályos Alkalmazhatósági Nyi-
latkozat figyelembe vételével.

Az ISO/IEC 20000-1:2011 informatikai 
szolgáltatásirányítási szabvány szerint kiterjed a 
hivatali informatikai fejlesztési és üzemeltetési 
terült által a hivatal belső és külső ügyfeleinek 
nyújtott IT infrastruktúra és szoftver-alkalma-
zási szolgáltatásokra.

A tanúsítási procedúra során az SZTNH 
bizonyította, hogy a három ISO szabványt 
integráló rendszerét eredményesen vezette 

be és tartja fenn; képes a rendszer folyamatos 
fejlesztésére; a jóhiszemű felhasználók, ügy-
felek igényeinek magas szintű kiszolgálására; 
a váratlan, rendkívüli események, változások 
menedzselésére; illetve az irányítási rendszere 
összességében megfelel a vonatkozó szabvá-
nyoknak.

A hivatal tudatában van annak, hogy a tanú-
sítottság önmagában nem nyújthat védelmet az 
esetleges célzott támadásokkal szemben, azon-
ban megerősítést nyert, hogy tevékenységünk 
tanúsított ISO rendszerben való ellátása garan-
ciát nyújt ügyfeleinknek arra, hogy ügyeiket 
a jogszabályi követelményeknek megfelelően 
stabil és biztonságos rendszerben, jól felké-
szült szakembergárda közreműködésével in-
tézhetik.

ANKÉT A K+F MINŐSÍTÉSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSÉRŐL

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) és a Nemzetgazdasági Minisz-
térium (NGM) által közösen szervezett, 
„A kutatás-fejlesztés minősítési rendszer 
értékelése: a bevezetés tapasztalatai” című 
szakmai ankét keretében 2014. február 26-
án bemutatásra került az SZTNH által 2012. 
február 1-je óta ellátott feladat a bevezetése 
óta eltelt mintegy 20 hónap tapasztalatait, 
eredményeit a Deloitte Magyarország által 
összegző riport.

Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke kö-
szöntőjében elmondta, hogy a tapasztalatok 
szerint az előminősítési tevékenység ismertsége 
folyamatosan növekszik. Az adóhatóság részé-
re történő, az adóellenőrzésekhez kapcsolódó 
bírálatok készítését magában foglaló utólagos 
szakértői tevékenység az elmúlt két évben hoz-
závetőlegesen hasonló, évente ezres nagyság-
rendű ügyszámot jelentő intenzitást mutatott. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az SZTNH 
között az elmúlt két év során eredményes szak-
mai együttműködés alakult ki, mely hozzá tud 
járulni a jogbiztonság növekedéséhez, és ezzel 
egyidejűleg az adóelkerülés számottevő csök-
kenéséhez a K+F ösztönzők terén. Az ankéton 
Nikodémus Antal, az NGM főosztályvezetője 
előadásában a minősítés intézményrendsze-
rének a direkt és indirekt K+F ösztönzők je-
lenlegi, illetve tervezet jövőbeni rendszerében 

betöltött központi szerepét hangsúlyozta. Laki 
Balázs, az NGM munkatársa ezen túlmenő-
en a „Budapest HUB – Adók és dereguláció” 
munkacsoport által kifejtett tevékenységekről 
számolt be az egybegyűlteknek, valamint tájé-
koztatást adott a 2014-2020-as programozási 
időszakra vonatkozó támogatási rendszerben 
keretösszegeiről.

Márkus Csaba, az értékelést végző Deloitte 
Magyarország igazgatója előadásában el-
mondta, hogy a minősítési rendszert már 
ismerő és igénybe vevő vállalkozások jellem-
zően pozitívnak, ügyfélbarátnak tekintik az 
SZTNH működését és elismerik szakmai 
kompetenciáját. Az előzetes minősítési ké-
relmek egyelőre nem túl magas számának 
okait véleménye szerint – e jogintézmény vi-
szonylagosan alacsony ismertsége mellett – a 
projektalapú minősítéssel kapcsolatos prob-
lémák között, illetve a KFI pályázati kiírá-
sokban való nem megfelelő megjelenítésében 
lehet keresni. A statisztikai adatok alapján az 
előzetes minősítést igénybe vevő kérelme-
zők összetétele szempontjából legnagyobb 
arányban (62%) a kis- és középvállalkozások 
nyújtották be a legtöbb minősítési kérelmet 
2013-ban. Mindazonáltal, a Deloitte által 
lefolytatott interjúk tapasztalatai szerint a 
vállalkozások – különösen a KKV-k – kö-
rében fontos lenne növelni az SZTNH és a 

minősítési rendszer ismertségét a minősítési 
rendszer szélesebb körű használata érdeké-
ben. Az értékélési jelentés több javaslatot is 
megfogalmaz a rendszer továbbfejlesztése és a 
minősítési határozat jobb felhasználhatósága 
érdekében. Az egyik ilyen fontos ajánlás értel-
mében a pályázati rendszernek a minősítési 
rendszerrel történő – az érintett intézmények 
szorosabb egyeztetését igénylő − összehango-
lása a pályázók részére is nagyban egyszerűsí-
tené az adminisztratív terheket.

Németh Gábor, az SZTNH főosztályvezető-
je felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy 2013-
tól a szakértői tevékenység a bíróság, más ha-
tóság kirendelésére, illetve megkeresés alapján 
harmadik személyek számára végzett munkával 
is bővült. A szakértői vélemény beszerzése egy 
későbbi adóellenőrzés esetén biztosítékot je-
lenthet a cégeknek, ezáltal minimalizálható 
a K+F adókedvezményekhez kapcsolódóan 
megállapításra kerülő adóhiány kockázata.

Az értékelési jelentés és az ankéton elhang-
zott előadások anyagai letölthetők az SZTNH 
honlapjáról (http://www.sztnh.gov.hu/
hirek/hirek_201402271555_1.html). Az 
értékelés eredményeinek figyelembevételével 
a módszertani útmutató módosítására, illetve 
az érintett intézmények eljárásrendjének meg-
felelő átalakítására szakmai konzultáció mellett 
2014-ben kerülhet sor.

CSATLAKOZOTT A KIPO A TMVIEW ADATBÁZISHOZ 

2014. február 12-ével a Koreai Szellemitu-
lajdon-védelmi Hivatal (KIPO) is hozzáfér-
hetővé tette adatait a TMview védjegykereső 
eszköz számára. 

A TMview legutóbbi bővítésével 35-re 
emelkedett a védjegyadataikat megosztó hi-

vatalok száma. A több mint 2,7 millió koreai 
védjeggyel együtt az adatbázis immár össze-
sen több mint 23 millió védjegyhez biztosít 
hozzáférést. A 2010. április 13-án elindított 
TMview népszerűnek bizonyult a felhasználók 
körében. Indulása óta az ügyfelek több mint 5 

millió kutatást végeztek a világ 205 országából, 
amely különösen népszerű volt a spanyol, a né-
met és az olasz felhasználók körében. Továb-
bi információk az alábbi oldalakon érhetőek 
el: https://www.tmdn.org/tmview és www.
tmview.europa.eu. 
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SIKERES VOLT A VÉDjEGY ÉS MINTAOLTALMI ÜGYFÉLFÓRUM

SZABADALMI SZAKMAI ÜGYFÉLFÓRUM 2014

KIOSZTOTTÁK AZ SZTNH ÓRAVÁZLATÍRÓ PÁLYÁZATÁNAK DÍjAIT

A Magyar Védjegy Egyesülettel közös szer-
vezésben 2014. március 11-én került sor a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
(SZTNH) védjegy és mintaoltalmi ügyfél-
fórumára. 

A rendezvényen öt témakörben, hét téma-
felvezető előadást követően a közel hetven fős 
hallgatóság aktív részvételével joggyakorlati 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) 2014. április 23-án délután sza-
badalmi szakmai ügyfélfórumot tart.

A rendezvény célja a gyakorlatot érintő ak-
tuális kérdések kötetlen és konkrét ügyektől 
független keretek között zajló megvitatása. Az 
eseményt Hajdú Judit, az SZTNH elnökhelyet-
tesen nyitja meg, a moderátor Farkas Szabolcs 

2013. december 17-én vette át a tizenegy 
díjazott nyereményét “A dinamótól Harry 
Potterig” című szellemitulajdon-védelmi 
óravázlatíró pályázat díjátadóval egybekötött 
eredményhirdetésén. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
kezdeményezésére meghirdetett óravázlatíró 
pályázatra több mint 73 pályamű érkezett a 
hathetes pályázati időszak alatt. Óravázlat-pá-
lyázatok érkeztek magyar nyelv és irodalom, 
dráma, informatika, ének-zene, környezetis-
meret, etika, fizika, kémia, történelem, idegen 
nyelvi és osztályfőnöki órákhoz. A pályázatok 
értékelését az SZTNH és a partnerszerveze-
tek munkatársaiból álló bizottság közösen 
végezte, a különdíjak nyerteseit a felajánlók 
választották ki. A díjakat felajánló Nemzedé-
kek Tudása Tankönyvkiadó, ProArt Szövetség 
a Szerzői jogokért és Microsoft Magyaror-

kérdésekről zajlott eszmecsere. Idén újdon-
ságként nem csupán a védjegyhatósági, ha-
nem a mintaoltalmi eljárásokat érintő gya-
korlati kérdések megvitatására is lehetőség 
mutatkozott. A nagy érdeklődésre, valamint 
a felmerült további kérdésekre való tekintet-
tel a szervezők a rendezvény őszi folytatása 
mellett döntöttek. Az ülés napirendje és 

főosztályvezető lesz. A tervezett témák között 
szerepel az írásos véleménnyel ellátott újdon-
ságkutatás törvényi szabályozásának változásai; 
a tanácsi ügyek gyorsítása; a szoftver alapú ta-
lálmányok szabadalmaztatása; Az Európai Sza-
badalmi Egyezmény és a szabadalmi törvény 
további harmonizálásának kérdése; valamint a 
videokonferencia műszaki feltételeinek megte-

szág mellett a pályázat létrejöttében további 
szakmai partnerek voltak még a Hamisítás 
Elleni Nemzeti Testület, az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet és a MediaSmart Hunga-
ry Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. is. A 

az előadások elérhetők az SZTNH hon-
lapján (http://www.sztnh.gov.hu/hirek/
hirek_201403111551_1.html). Amennyiben 
a védjegy és mintaoltalmi hatósági joggyakor-
latot érintő olyan kérdése vagy javaslata van, 
aminek nyilvános megvitatását indokoltnak 
látja, kérjük ossza meg ötleteit e-mailben az 
sztnh@hipo.gov.hu címen.

remtése az SZTNH-nál. A konferencián való 
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A je-
lentkezési határidő: 2014. április 20.

A részletes meghívó és a regisztráci-
ós lehetőségek letölthetők az SZTNH 
honlapjáról: http://www.sztnh.gov.hu/
hirek/kapcsolodo/Meghivo_szabadalmi_
ugyfelforum.pdf.

A díjazottak

díjátadásról több információ és a díjazottak 
névsora elérhető a HENT honlapján: http://
www.hamisitasellen.hu/2013/12/az-sztnh-
oravazlatiro-palyazatanak-nyertesei-atvettek-
dijaikat/.
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A HENT BEMUTATKOZOTT A FIVOSZ RENDEZVÉNYÉN

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 
(FIVOSZ) február 3-i sikeres klubrendez-
vényének témái között szerepelt a magyar 
vállalkozók ötleteinek, termékeinek, arcu-
latának védelme, illetve a magyar és világ-
piacon egyaránt leselkedő hamisítási, lopási 
veszélyek.

A rendezvény közreműködői a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala (SZTNH), a Hamisítás 

Elleni Nemzeti Testület (HENT) Kereskedel-
mi és Ipari Szekciója és a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetsége (VOSZ) voltak. 
Gláser Tamás, a VOSZ EB alelnöke és a HENT 
szekcióvezetője nyitó előadásában hangsúlyozta, 
hogy a fiatal vállalkozásoknak kiemelten fontos 
az időben történő szellemitulajdon-védelmi tá-
jékozódás. Dr. Németh Mónika, a HENT titká-
ra a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület alapvető 

feladataival és céljaival ismertette meg a hallga-
tóságot. Dr. Gonda Imre, az SZTNH főosztály-
vezető-helyettese beszélt a védjegyek fajtáiról, 
igénylési módjairól, az általuk elérhető védelem-
ről, külön példákkal illusztrálva a vállalkozásokat 
leginkább érintő lehetséges csapdahelyzeteket. 
Almási Gyula, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) osztályvezetője beszámolt a hamisítók 
elleni folyamatos harcról, egyben kiemelte a ha-
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Az előadások után a vállalkozó és vállalkoz-
ni tervező magyar fiatalok csaknem két órán át 
kérdezték az előadókat a piac számos (pl. szerzői 
és szabadalmi jogok érvényesítése, filmipar, étel-
gyártás, technológia) területét érintő témákat 
felhozva. Az est legfontosabb tanulságaként 
szolgált, hogy aki jól meghatározott védjeggyel 
vagy más jogi védelemmel rendelkezik, köny-
nyebben léphet fel csalók és hamisítók ellen és 
maguk a vállalkozók tudják a legjobban segíteni 
információadással a hamisítók elleni harcot.
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A HENT előadása a FIVOSZ rendezvényén

misítás áldozatául esett vállalkozások szerepének 
fontosságát a hamisítók elleni együttműködés-
ben, hiszen általában maga a vállalkozó ismeri 
fel leghamarabb a termékének hamisítványait. 
Bálint Ágnes, a TÜV-Rheinland InterCert Kft. 
marketing igazgatója beszélt a hitelesítő nem-
zetközi tanúsítványok beszerzésének fontossá-
gáról, ami a nemzetközi piacra lépés segítheti és 
védheti a vállalkozót, illetve az egyes termékek 
független bevizsgáltatásáról, amely még időben 
feltárhat veszélyes hibákat.

SIKERES HENT SZEMINÁRIUM A VÁMHATÓSÁGI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁRÓL

2014. február 26-án a Hamisítás Elleni Nem-
zeti Testület (HENT) a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatallal (NAV) együttműködve sze-
mináriumot szervezett „Változások a szel-
lemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesí-
tésére vonatkozó szabályozás terén” címen. 
A rendezvényen a NAV szakemberei mellett 
jelentős számban vettek részt a jogosulti oldal 
képviselői is.

A szemináriumot Bendzsel Miklós, a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) 
elnöke, a HENT elnökhelyettese nyitotta meg. 
Hangsúlyozta a szellemitulajdon-jogok terén 
bekövetkezett jogszabályi változások jelentő-
ségét, továbbá reményét fejezte ki azzal kap-
csolatban, hogy a szeminárium hagyományt 
teremt, így mielőbb folytatása lesz a kezdemé-
nyezésnek.

Németh Mónika, a HENT titkára hang-
súlyozta a Testület tevékenységének kiemelt 
szerepét a hasonló rendezvények megszerve-
zésében, egyúttal kérte a jelenlevőket a közös 
munka támogatásában javaslataikkal, hogy 
milyen témában tartják szükségesnek további 
szemináriumok kezdeményezését.

A szemináriumon Vass László Ádám, az 
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Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke nyitóbeszédet tart

SZTNH munkatársa beszélt az uniós jogal-
kotásról; dr. Lendvai Zsófia, a HENT jog-
érvényesítési munkacsoportjának vezetője 
pedig a vámfigyeléssel kapcsolatos jogosulti 
észrevételeket tárta a közönség elé. A NAV 
részéről Németh György alezredes beszélt a 
hivatalukat érintő változásokról; Teleki József 
ezredes, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

NAV Repülőtéri Főigazgatóságának vezetője a 
témával kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg 
a hallgatósággal; Máthé Attila őrnagy pedig az 
új vámfigyelési kérelmet és a COPIS adatbázist 
mutatta be. A sikeres szeminárium végén a kér-
dések megválaszolását követően az érdeklődők 
még hosszas párbeszédbe bocsátkoztak a ren-
dezvény előadóival.

SZTNH–HENT SZEKCIÓ A NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON

Immár 21. alkalommal, 2014. április 24-
27. között rendezi a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülése a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztivált, melyen idén a 
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával 
(SZTNH) karöltve külön szekciódélutánt 
rendez.

A rendezvényt dr. Navracsics Tibor közigaz-
gatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-
helyettes nyitja meg ünnepélyes keretek között 
dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnökének tár-
saságában.

Az idei díszvendég Törökország lesz, aki a 
fesztivál területén hatalmas, 150 m2 alapterü-
letű, reprezentatív standot állít majd fel. Az 

ország kulturális képviselőjeként tizenkét jeles 
török író érkezik majd Budapestre és itt tar-
tózkodásuk alatt számos író-olvasó találkozón 
vesznek majd részt. A török díszvendégséget 
Ömer Çelik török kulturális és turisztikai mi-
niszter vezeti majd be.

Az évente több mint 60 ezer látogatót, s kö-
zöttük sok ezer szakmabélit vonzó vásár arra is 
alkalmas terep, hogy az ágazatot érintő legfon-
tosabb szakmai kérdések terítékre kerüljenek. 
Az idei esztendő kétségkívül legjelentősebb, s 
egyúttal legnagyobb szabású szakmai rendezvé-
nye az SZTNH és a HENT által április 25-én 
a Millenáris Szabó Magda termében közösen 
szervezett szekciódélutánja, amely a „Szerzői 
jogi útkeresés a digitális kor (e-)booktatói kö-

zött” címet viseli. Az ennek keretében folyta-
tott panelbeszélgetések során olyan, minden 
könyvszakmai szereplő számára kulcsfontos-
ságú témák kerülnek majd terítékre, mint a 
modern könyvkiadással kapcsolatos szerzői 
jogok,  a tömeges digitalizáció által felvetett 
jogi és gyakorlati dilemmák, az e-könyvpiac 
és az ezt sújtó illegális letöltések okozta károk, 
illetve a technikai fejlődés okozta szerzői jogi 
kihívásokra adható válaszok.

A szakmai rendezvény teljes prog -
ramja  letölthető a  H EN T honlap -
j á r ó l :  ht t p : / / w w w. ha m i s i t a s e l l e n .
hu / w p - c o nt ent / up l o a d s / 2 0 1 4 / 0 4 /
K % C 3 % B 6 n y v f e s z t i v % C 3 % A 1 l -
szekci%C3%B3program.pdf.
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A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS HÍREI

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 
gondozásában megjelent a 2014. évi Magyar 
Formatervezési Díj pályázati felhívása. 

A Magyar Formatervezési Díj nyilvános 
pályázatot a nemzetgazdasági miniszter a 
Magyar Formatervezési Tanács (MFT) köz-

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍj 2014

reműködésével hirdette meg. A pályázat célja 
a kiemelkedő színvonalú formatervezői tel-
jesítmény elismerése. Pályázni lehet termék, 
vizuális kommunikáció, terv és diák kategó-
riákban. A pályázatot olyan természetes vagy 
jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság nyújthatja be, akinek la-
kóhelye, vagy amelynek székhelye az Euró-
pai Gazdasági Térség valamely tagállamának 
területén van. Pályázni lehet minden olyan 
alkotással, amely három évnél nem régebbi, 
más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát 
nem sérti. A neves szakértőkből álló bíráló-
bizottság két fordulóban fogja értékelni a 

pályaműveket az alábbi szempontok alap-
ján: formai minőség; újszerűség, eredetiség; 
versenyképesség ; a kivitelezés minősége; 
felhasználóbarát kialakítás; környezetvé-
delmi, illetve környezetbarát szempontok 
érvényesülése. A pályázat beadási határideje:  
2014. május 5.

A díjak átadására ünnepélyes díjátadó gála 
keretében kerül sor. 

A Magyar Formatervezési Díj pályázati fel-
hívásai bővebb információkkal elérhetők az 
MFT honlapján: http://www.sztnh.gov.hu/
testuletek/mft/hirek/mfd_felhiv_WEB_
final_vegl-2014.pdf.

MÉRLEGEN A DESIGN! 

Mérlegen a design! címmel került sor az 
EuroDesign projektnek, a Magyar Formater-
vezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatalának (SZTNH) részvételével 
2012-2014 között zajló Európai Unió által 
finanszírozott programnak eddigi eredmé-
nyeit bemutató konferenciára április 2-án a 
hivatal székházában. 

Az esemény házigazdája dr. Németh Gábor, 
az SZTNH főosztályvezetője volt, aki köszön-
tőjében az oltalmi formák jogi megközelítése 
és a projekt által is alkalmazott tágabb design-
értelmezés párbeszédének jelentőségére hívta 
fel a figyelmet. A projekt célkitűzéseit és eddig 
elért eredményeit Bognár Szilvia osztályvezető 
összegezte. 

A konferencia meghívott előadói saját szak-
területük szempontjából reflektáltak a kezde-
ményezésre. Barcza Dániel DLA, a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem Design Intézetének 
igazgatója a design értelmezésének táguló hori-
zontjáról beszélt, a design egyszerre funkcioná-
lis, emocionális és társadalmi hatásáról, amely 
az EuroDesign projekt fogalomalkotásának 
alapja, egyben az egyetem oktatási gyakorla-
tát is áthatja, ahogy azt például az ENSZ-el 
folytatott együttműködés is jelzi. „Design – a 
marketing és innováció határán?” címmel dr. 
Bauer András, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Marketing Tanszékének vezetője a nem-tár-

gyiasult eszközök jelentőségének növekedé-
sét emelte ki, a design megfelelő értékelésének 
jelentőségét a vállalatok stratégiai döntései 
szempontjából.

Káldos Péter, a HIPAvilon Magyar Szellemi 
Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. közgazda-
sági elemzője a szellemivagyon-felmérés eszkö-
zeinek összegzését, tudatosításának fontosságát 
emelte ki a Mobilia-Artica Kft. szellemivagyon-
audit elemzésén keresztül.

Az előadásokat kerekasztalbeszélgetés kö-
vette dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium főosztályvezetője, dr. Németh 
Gábor és az előadók bevonásával. A beszélge-
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tés moderátora Komáromi Balázs, a Gazdasági 
Rádió főszerkesztője volt. A résztvevők egyet-
értettek a projekt célkitűzéseinek és eddigi 
eredményeinek úttörő és egyben hiánypótló 
szerepében a design innovációs tényezőként 
való elismerésében, a Barcelona-kézikönyv 
megszületésének fontosságában, mely össz-
hangban van a hazai innovációpolitikai tevé-
kenységekkel és programokkal, melyek egyre 
inkább nyitnak a design irányába. A konfe-
rencia részletes programja és az elhangzott 
előadások anyaga elérhető az alábbi linken: 
http://www.hipo.gov.hu/testuletek/mft/
esemenyek/eurodesign_prez_2014.html.

A design kerekasztal

LEZÁRULT A 2014. ÉVI MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ FORMATERVEZÉSI ÖSZTÖNDÍj PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a 
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. finan-

szírozásában, a Magyar Formatervezési 
Tanács kezelésében és a Magyar Alkotómű-
vészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi 

lebonyolítói közreműködésével meghirde-
tett 2014. évi ösztöndíjpályázat értékelése 
lezárult.
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A fiatal tehetségek alkotói munkáját és 
szakmai fejlődését segítő ösztöndíjpályázatra 
beérkezett munkák elbírálói a téma innovációs 
tartalmát, társadalmi és gazdasági jelentőségét 
vették figyelembe, de hasonlóan fontos szem-
pont volt nemzetközi összehasonlításban is 
értékelhető újdonságtartalma. 

A beérkezett pályázatokat az Ösztöndíjbi-
zottság két forduló keretében értékelte, mely-

nek eredményeképp az alábbi tervezők nyerték 
el a 2014. évi ösztöndíjakat:

Albert Virág: Az évtizede bezárt Kőbányai 
Porcelángyár kortárs összművészeti központtá 
alakításának keretében. Az épületegyüttes épí-
tészeti megújításának koncepció-javaslatai, a 
központ shopjának belsőépítészeti tervezése és 
egy konkrét belsőépítészet elem megvalósítása, a 
Multinetwork Kft. közreműködésével, Bogdán 

Viktória: Autizmus applikáció, Borsa Alíz: A 
madár motívuma a magyar népművészetben, 
Börcsök Anna: Nyiotték / Ne(t)cklace. A háló-
zati kommunikáció és az ékszer kapcsolata , Ko-
vács D. Barna: Térformulátor, Kővári Zsófia: Új 
reggeliző és étkező szerviz formapark – a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt. közreműködésével 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre április 
közepén kerül sor a Műcsarnokban. 

HIPAVILON MAGYAR SZELLEMI TULAjDON ÜGYNÖKSÉG 
2013. ÉVI EREDMÉNYEI ÉS IDEI TERVEI

A HIPAvilon Nonprofit Kft. első teljes üzleti 
évét zárta 2013-ban, amelynek során hatéko-
nyan támogatta a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalát (SZTNH) a köz javára megvalósí-
tandó tudatosságnövelő, oktatási, promóciós, 
dokumentációs és ügyviteli feladatainak za-
vartalan és folyamatos ellátásában, valamint 
közreműködött az SZTNH külföldi társha-
tóságok részére végzett szabadalmi szolgálta-
tási tevékenységében.

A társaság a piac igényeihez igazodó, szel-
lemitulajdon-alapú innovációmenedzsment 
szolgáltatásokat is nyújt vállalkozásoknak, a 
birtokukban lévő szellemi vagyon megfelelő 
felmérése, védelme és piaci hasznosításának elő-
segítése érdekében. 2013-ban tovább bővítette 
szolgáltatási palettáját, részben az SZTNH-tól 
átvett tevékenységekkel, részben új szolgáltatá-
sok fejlesztésével. Erősítette az ügyfélkezelést, 
védjegykutatási szolgáltatásokat vezetett be és 
bővítette a szabadalmi szolgáltatások körét, 
valamint megkezdte szellemivagyon-audit te-
vékenységét. Az eredményeket tekintve tavaly 
484 regisztrált ügyfélkontaktus történt poten-

ciális és meglévő ügyfelekkel, ebből 58 konkrét 
megrendelés térítéses szolgáltatásokra; 1762 
szabadalmi újdonságkutatás és szabadalmazha-
tósági szolgáltatás külföldi iparjogvédelmi társ-
hatóságok részére; 1600 hallgató szellemi tulaj-
donvédelmi képzése 806 tanóra időtartamban; 
kapcsolattartás 21 felsőoktatási intézménnyel, 
10 megyei kereskedelmi és iparkamarával, 6 
PATLIB központtal, 6 regionális innovációs 
ügynökséggel és további szakmai szervezetek-
kel; az SZTNH megbízásából 48 rendezvény 
megvalósításában, koordinációjában, technikai 
támogatásában részvétel; a társaság képvisele-
te 38 rendezvényen, eseményen, workshopon, 
partnertalálkozón; 32 előadás az innováció és 
szellemitulajdon-védelem témakörében, a 10. 
alkalommal megrendezett Design Hét Buda-
pest esemény szervezése, 200 helyszínen, 350 
önálló programmal; illetve 68 különféle kiad-
vány szerkesztése.

2014-ben a HIPAvilon tervezi elindítani 
üzletipartner-kereső szolgáltatását a hazai in-
novatív vállalkozások számára, amely keretében 
iparjogvédelmi adatbázisok és más nyilvánosan 

elérhető információforrások alapján potenciális 
üzleti partnereket ajánl értékesítési, technoló-
giatranszfer vagy forrásbevonási céllal. Idén a 
társaság a hazai kkv-k és közfinanszírozású ku-
tatóhelyek mellett fokozott figyelmet fordít az 
állami tulajdonú cégekre és az állami vagyon-
menedzsment IP alapú támogatására.

A HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség határozottan törekszik arra, hogy 
tevékenysége során az uniós és hazai források 
gazdaságban történő hatékony elosztását céloz-
za, egyrészt intézményi közreműködőként szű-
rő, értékelő, monitorozó szerepben, másrészt a 
pályázatok kedvezményezettjei oldaláról magas 
hozzáadott értékű szolgáltatások nyújtásával a 
forrásfelhasználás sikerességének javítása érde-
kében. A társaság a 2013-ban sikeresen megva-
lósított intézményi pozícionálását 2014-ben 
tervezi nemzetközi szinten is kiterjeszteni, a 
nemzetközi együttműködések fejlesztésével, 
konzorciális projektekben való részvétellel. A 
HIPAvilon Ügynökség tevékenységéről, szol-
gáltatásairól bővebb információ elérhető az 
Ügynökség honlapján: http://hipavilon.hu/.

SZELLEMITULAjDON-VÉDELEM 
A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍj PÁLYÁZATBAN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) szakmai támogatásával hirdették 
meg a 2014. évi Magyar Termék Nagydíjat, 
melynek pályázat kiírói tanácsához csatlako-
zott a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulaj-
don Ügynökség. 

A 17. alkalommal meghirdetett pályázat 
célja, hogy elismerje és díjazza a kiváló minő-
ségű Magyarországon gyártott és forgalmazott 
termékeket, szolgáltatásokat, valamint azon 
gazdasági szervezeteket, amelyek tevékeny-
ségük során bizonyíthatóan elkötelezettek a 

minőség ügye iránt, és kiemelt fontosságot tu-
lajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű 
termékek előállításának, illetve szolgáltatások 
nyújtásának. Az idei pályázatok értékelésé-
nél – igazodva Magyarország külgazdasági 
stratégiájához – kiemelt fontosságú az export 
orientáció. A kitüntető címet önkéntesen be-
nyújtott pályázat alapján lehet elnyerni, idén 29 
főcsoport 53 témakörében. A beadási határidő:  
2014. május 16.

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulaj-
don Ügynökség számára kivételes lehetőség, 

hogy kiíróként részese lehet e jeles és nagy 
hagyományokkal rendelkező nagydíjnak. 
A társaság szerepvállalásának célja, hogy a 
pályázat során képviselje a szellemitulajdon-
védelem szempontjait, támogatva ezáltal a 
magas hozzáadott értékű, tudásalapú ter-
mékek megjelenését és a szellemitulajdon-
intenzív iparágakban tevékenykedő vállal-
kozások érvényesülését. A Magyar Termék 
Nagydíj pályázatról bővebb információkat 
olvashatnak a http://www.termeknagydij.
hu/ weboldalon.
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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala www.sztnh.gov.hu 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-
miniszterium 

Nemzetgazdasági Minisztérium www.kormany.hu./hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Nemzeti Erőforrás Minisztérium www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium

Nemzeti Innovációs Hivatal www.nih.gov.hu/

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület www.mie.org.hu

Magyar Innovációs Szövetség www.innovacio.hu

Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO, Genf) www.wipo.org

Európai Szabadalmi Hivatal (EPO, München) www.epo.org

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM, Alicante) www.oami.eu.int

Közösségi Növényfajta Hivatal (CPVO, Angers) www.cpvo.eu.int

MŰVÉSZBEjÁRÓ – 
KULCS AZ ÉRTÉKHEZ

Iránymutató és tudatosságnövelő tréninget 
tart 2014. április 23-án a HIPAvilon Magyar 
Szellemi Tulajdon Ügynökség a kreatív iparág 
képviselőinek.

A rendezvény célja, hogy támogassa mind-
azon alkotókat, művészeket, akik szellemi 
terméküket tudatosan próbálják megvédeni, 
és hasznosítani a hazai és a külföldi piacokon 
egyaránt. A kreatív iparágak eszköztára adja 
a program keretét, melyhez kiegészítésként 
csatlakozik a márka, illetve az e mögött lévő 

szellemi vagyon értékének meghatározása. 
Ennek megfelelően a tréningen szó esik majd 
a szellemi tulajdonról a formák világában; a 
szellemi vagyon értékéről; a kreatív termékek 
oltalmazhatóságáról; valamint az immateriális 
javak sikeres kiaknázhatóságának lehetőségei-
ről. A tréning zárásaként Zoób Kati divatterve-
ző avatja be a résztvevőket egy olyan márka tör-
ténetébe, amely már 20 éve jelen van a piacon. 
A képzés díja 15 000 Ft + Áfa. A jelentkezési 
határidő: 2014. április 22.

Az esemény részletes programja és a regiszt-
rációs lap elérhető a HIPAvilon Ügynökség 
honlapján: http://hipavilon.hu/kepzesek-
es-kiadvanyok/.


