
Az MSZTT 5/2001. (XII. 20.) sz. testületi ülése jegyzőkönyvéhez 
2. melléklet 

 
 

 
A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 

állásfoglalása 
a külföldi szabadalmazást támogató pályázati rendszer 

továbbfejlesztéséről 
 

 
 
 
 

1) A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) a Magyar 
Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnökének kezdeményezése alapján – 
munkaterven kívül – tanulmányozta a külföldi szabadalmazást támogató pályázati rendszer 
reformjának kérdéseit. A munkálatok a rendszer működését meghatározó jogi szabályozás 
továbbfejlesztésével függenek össze. 

 
 2) A Tanács véleményének kialakításához ”A külföldi szabadalmaztatást támogató 
pályázati rendszer reformja” című tanulmányt vette alapul, amelyet – a Gazdasági 
Minisztérium kezdeményezésére, az Oktatási Minisztérium és a Hivatal között létrejött 
támogatási szerződés szerint az erre a célra létrehozott – a Hivatal által működtetett 
munkacsoport dolgozott ki és fogadott el. 
 
 3) A Tanács a tanulmányt 2001. december 20-dikán, az ügyrend 8. pontja szerint 
megtartott határozatképes testületi ülésén megvitatta. 
 
 4) A fentiek eredményeként a Tanács a külföldi szabadalmazást támogató pályázati 
rendszer továbbfejlesztéséről a következő állásfoglalást fogadta el:  
 

a) A Tanács véleménye szerint a külföldi szabadalmazást támogató pályázati rendszer 
eddigi működése hasznosan szolgálta a magyar találmányok jogi védelmét és 
elterjesztését a nemzetközi piacokon; a jövőre nézve szükséges a támogatási 
rendszer fenntartása és megerősítése. 

 
 
b) A Tanács a külföldi szabadalmazást támogató pályázati rendszer továbbfejlesztése 

során különösen a következő szempontok érvényesítését javasolja a Hivatal elnöke 
számára:  

 
- a támogatás személyi hatályának körét a ráutaltság és a gazdaságpolitikai 

preferenciák alapulvételével, valamint az egyenlő elbánás érvényesítésével 
és az EU versenyjogi követelményeinek figyelembe vételével indokolt 
megvonni; 

- a külföldi jogszerzés támogatását a használati mintákra és a formatervezési 
mintákra is célszerű kiterjeszteni; megfontolható továbbá a kiterjesztés a 
komplex iparjogvédelmi eszköztár részét képező védjegyekre is; 

- a jogszerzés és fenntartás mellett a jogérvényesítés költségeire is 
helyénvaló a támogatás felhasználását lehetővé tenni; 



- kevéssé indokolt és több szempont szerint aggályos volna a rendszer 
kiterjesztése a belföldi oltalommal összefüggő költségekre; 

- a pályázatok elbírálása során az eddigi alapvető kritériumokat: az 
oltalomszerzés és a külföldi értékesítés esélyeit – további szempontokkal 
bővítve –  kell a jövőben is figyelembe venni, azonban a várható gazdasági 
hatások felmérését alaposabbá és szakszerűbbé szükséges tenni; 

- indokolt, hogy a visszafizetési kötelezettség, illetve a támogatás elengedése 
ne diszkrecionális döntéstől, hanem normatív feltételektől függjön; 

- a pályázati rendszer hatékony működése szempontjából is fontos a szellemi 
tulajdonvédelmi tudatosság és ismeretek erősítése a hazai vállalkozások 
körében, továbbá az ehhez szükséges iparjogvédelmi információs, 
ügyféltájékoztatási, oktatási stb. szolgáltatások fejlesztése. 
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