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Védelméről

A Magyar Szabadalmi  
Hivatal és a Magyar  
Szellemitulajdon-védelmi  
Tanács kiadványa

A Magyar Szabadalmi Hivatal sok évtizedes tapaszta-
latot szerzett a szabadalmi kutatások területén, elbíráló 
munkatársai alapos és folyamatosan frissülő ismere-
tekkel rendelkeznek a különböző kutatási eljárások 
alkalmazásában és a szabadalmazhatósági elemző 
vizsgálatok elvégzésében.

A hivatal – a szellemitulajdon-védelem előmozdítá-
sában viselt felelőssége keretében, de iparjogvédelmi 
hatósági feladatkörén túl – felajánlja a rendelkezésére 
álló szakértelmet szerződésen alapuló szabadalmi ku-
tatási szolgáltatások nyújtására, mind belföldi, mind 
külföldi megrendelők számára. 

A Magyar Szabadalmi Hivatal szolgáltatásaival azt a 
célt kívánja szolgálni, hogy segítsen mind a cégeknek 
mind a magánszemélyeknek hozzájutni ahhoz a növelt 
értékű információhoz, amelyre szükségük lehet a sza-
badalmi jogokkal összefüggő döntéseik megalapozásá-
hoz, a jogsértési kockázatok és a fölösleges ráfordítások 
elkerüléséhez. A szabadalomjogi tisztánlátás igénye 
felmerülhet tervezett szabadalmi bejelentés, vagy meg-
lévő bejelentésen, szabadalmon alapuló jogszerzési, 
jogérvényesítési szándékok esetén, de ugyanígy a „hét-
köznapi” üzleti aktivitás körében is, legyen szó akár új 

termék vagy eljárás kifejlesztéséről, licencvásárlásról, 
gyártásról, használatról, értékesítésről, import- vagy 
exporttevékenységről. Fontos az is, hogy a döntéshez 
szükséges szabadalmi információ a lehető legkorábban 
rendelkezésre álljon.

A hivatal értékelő típusú, a szabadalmi jogban kevéssé 
járatos személy számára is világos szakvéleményt és 
szabadalomkutatási eredményeket kínál abban a folya-
matosan bővülő termékcsalád keretében, amely jelen-
leg a következő öt szolgáltatásfajtát foglalja magában:
• Újdonságkutatás
• Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített új-

donságkutatás
• Szabadalmazhatósági vélemény
• Jogérvényességi kutatás
• Szabadalomtisztasági kutatás

Az új szabadalmi kutatási szolgáltatások 2007 novem-
berétől rendelhetők meg a hivatalban. Az elérhető szol-
gáltatások részletes ismertetését, a szerződési feltéte-
leket, valamint a térítési díjakra és a kapcsolatfelvétel 
módjára vonatkozó tájékoztatást az MSZH közzéteszi 
a honlapján (www.mszh.hu).

Kürtös József

Új szabadalmi kutatási szolgáltatások a Magyar Szabadalmi Hivatalban
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Bővült a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtható elektronikus beadványok köre

A védjegybejelentések elektronikus úton történő be-
nyújtásának lehetősége mellett 2007. július 1-jétől 
szabadalmi, használatiminta-oltalmi, topográfiaol-
talmi és formatervezésiminta-oltalmi bejelentések, 
valamint védjegy-megújítási kérelmek is benyújt-
hatók elektronikus úton a Magyar Szabadalmi Hi-
vatal internetes honlapján üzemeltetett e-ügyinté-
zési rendszeren keresztül (https://ugyintezes.hpo.
hu/hpo/app). E beadványok elektronikus úton 
történő benyújtásának részletes szabályait az egyes 
iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való 
benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet határozza meg. 
Az ebben a rendeletben nem szabályozott kérdések-
ben az elektronikus ügyintézés általános szabályai 
az irányadóak. 

A beadvány benyújtása céljából az e-ügyintézési rend-
szerben a kiválasztott beadványtípus alapján letölthető 
az ahhoz tartozó, szerkeszthető PDF-űrlap, amelyet az 
ügyfél saját gépére letöltve tölthet ki. A kitöltött és visz-
szatöltött beadvány az ügyfélkapun történő bejelent-
kezést, illetve annak elektronikus aláírását követően 
küldhető be a hivatalhoz. A védjegybejelentési űrlap 
esetében alkalmazott díjkalkuláció, továbbá az űrla-

pon feltüntetett és a ténylegesen feltöltött mellékletek 
számának ellenőrzése biztosított az újabb beadvány-
típusok esetében is.

Az elektronikus úton benyújtott beadvány az érkezte-
tésről szóló automatikus visszaigazolásnak az ügyfél 
részére történő elküldésével tekinthető benyújtottnak. 
A hivatal biztosítja, hogy az ügyfél a befogadott és a 
hivatal által szervezeti aláírással ellátott beadványát az 
automatikus visszaigazolásban található linken, a hi-
vatal elektronikus szolgáltatási felületéről biztonságos 
csatornán keresztül megtekinthesse, letölthesse. Azt, 
hogy mellékletként milyen formátumú és fájlméretű 
dokumentumok csatolhatók, az említett kormányren-
delet határozza meg pontosan.

Az elektronikus úton benyújtható védjegybejelenté-
sekre vonatkozó korábbi szabályozással ellentétben 
a hivatal a befogadott beadványokat az ügyfél által 
megadott elektronikus levélcímre a jövőben nem küldi 
vissza. Ennek indoka az, hogy az elektronikus úton 
történő benyújtás körébe vont újabb oltalmi formák 
esetében ki kell zárni annak lehetőségét, hogy ille-
téktelen személyek a beadvány tartalmához hozzá-
férhessenek.

Védjegykutatási szolgáltatás közép-európai együttműködésben

Közép-európai Védjegykutatási Szolgáltatás létrejöttét 
jelentette be Friedrich Rödler, az Osztrák Szabadalmi 
Hivatal elnöke és Bendzsel Miklós, a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal elnöke a Bécsben rendezett Eurobrand 
Fórum keretében, szeptember 19-én.

A védjegykutatás egyszerűsítését célzó, osztrák és ma-
gyar szakmai koordinációban megvalósuló projekt 
(Central European Trade Mark Observation Service 
– CETMOS) egy új, európai szinten eddig nem létező 
regionális szolgáltatási hálózat létrejöttét jelenti, kilenc 
közép-európai ország (Ausztria, Bulgária, Csehország, 
Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Romá-
nia, Szlovákia, Szlovénia) együttműködésében.

Az újonnan kínált szolgáltatás alapgondolata szerint az 
ügyfél egy kérelemmel több közép-európai ország terü-
letére vonatkozóan, az ott érvényes korábbi védjegyekre 
és védjegybejelentésekre kiterjedő kutatási jelentést kap, 
amelynek díja 372 euró, így versenyképes a hasonló 
szolgáltatást végző vállalkozások díjaival.

A projekt létjogosultságát az is indokolja, hogy tovább-
ra is számos vállalkozás terjeszti ki tevékenységét a 

kelet-közép-európai országokra, ami a régióban a 
védjegyoltalom iránti igényt is magával vonja. Ezzel 
szemben mindeddig kevés megbízható szolgáltatás 
volt fellelhető ebben a piaci szegmensben, amelynek 
igénybevételével a régió országainak területén érvényes 
korábbi védjegyekről információt lehet szerezni. 

A regionális védjegykutatási szolgáltatás 2007. 
szeptember 19-től rendelhető meg a  honlapon.  
(www.cetmos.eu)
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Intézkedési terv a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia megvalósítására

A Kormány augusztus 22-i ülésén elfogadta a középtávú 
tudomány-, technológia- és innováció-politikai straté-
gia 2007-2010 közötti időszakra vonatkozó részletes in-
tézkedési tervét. Az ún. TTI-stratégia, valamint a meg-
valósítására szolgáló intézkedési terv kidolgozását széles 
körű szakmai egyeztetések előzték meg, a dokumentum 
a GKM, az OKM, az MTA, valamint az Államreform 
Bizottság együttműködése keretében jött létre. 

Az intézkedési terv jelentőségét az adja, hogy konk-
rét, összehangolt kormányzati lépéseket rögzít annak 
érdekében, hogy – összehangoltan fejlődve – a gaz-
daság és a társadalom számára is eredményes legyen 
a tudomány, a technológia és az innováció egymásra 
épülése.  Magyarországon a rendszerváltozás óta ha-
sonló, átfogó igényű tudomány-, technológia- és in-
nováció-politikai intézkedési terv nem készült. Ennek 
fontosságát illetve szükségességét a gazdaság, a tudo-
mány, az innováció szereplői többször hangsúlyozták, 
intézményes keretek között is hiányolták. 

Az intézkedési terv az 1023/2007 (IV.5.) kormányhatá-
rozatban elfogadott középtávú tudomány-, technoló-
gia- és innováció-politikai stratégia céljai és prioritásai 
mentén határozza meg a konkrét feladatokat. (A TTI-
stratégiáról a Hírlevél 2007. II. negyedévi számában 
adtunk tájékoztatást.)

A közel száz konkrét intézkedés két nagyobb csoportja 
különíthető el: a kormánydöntést igénylő intézkedé-
sek, valamint a kormánydöntést nem igénylő, ágazati 
szintű intézkedések. A dokumentum az egyes intéz-
kedések megnevezése után megadja azok tartalmát és 
célját, a határidőt és a felelős intézményt, a pénzügyi 
forrást, végül a TTI-stratégiához való kapcsolódást. 12 

intézkedésnél a Magyar Szabadalmi Hivatal is szerepel 
a felelős intézmények között. 

Az intézkedési terv összesen 21 olyan intézkedést irá-
nyoz elő, amelynek meghozatala a Kormány kompe-
tenciájába tartozik. A szellemitulajdon-védelmi vonat-
kozású, kormánydöntést  igénylő intézkedések a követ-
kezők: a kutatási eredmények hasznosítására irányuló 
vállalkozásalapítás egyszerűsítése, a szellemi vagyon 
hasznosításának segítése a költségvetési kutatóhelye-
ken, a természetes személy feltalálók által birtokolt 
szellemi alkotások vállalkozásba vitelének megköny-
nyítése, a K+F+I pályázatok egyszerűbb, a szakterület 
sajátosságait figyelembe vevő szabályozása.

Több mint 70 olyan ágazati szintű intézkedést irányoz 
elő a dokumentum, amely egyelőre nem igényel kor-
mánydöntést. Ezek között számos szellemitulajdon-
védelmi vonatkozású intézkedés jelenik meg, amelyek 
között a legfontosabb a szellemi tulajdon védelmének 
támogatása egyrészt a külföldi oltalomszerzés támoga-
tásával, másrészt a kis- és középvállalkozások körében 
a VIVACE-program segítségével. A szellemi tulajdon 
hasznosítását szolgálja az Innovációs Termék- és Tech-
nológiabörze. A kutatási és kutatáshasznosítási kom-
petenciák erősítése érdekében előirányozzák továbbá 
az innováció-menedzsment ismeretek bővítését min-
den képzési formában, a szabadalmak publikációként 
való elfogadása jogszabályi alapjának megteremtését, 
a kutatóhelyek technológiai transzferirodáiban dol-
gozó munkatársak célzott továbbképzését, valamint 
a regionális innováció ösztönzéséhez kapcsolódva a 
technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadal-
mi feltételeinek és elismertségének javítását. 

Penyigey Krisztina

Az elektronikus beadványok zökkenőmentes benyúj-
tása érdekében az e-ügyintézési rendszerben a benyúj-
tás folyamatát az e-ügyintézésben még járatlan ügyfél 
tesztbeadvány kitöltésével megismerheti és lépésről 
lépésre végigpróbálhatja.

Mindazok az ügyfelek, akik elektronikus beadványuk 
benyújtásakor személyes adataik megadásával ügykö-
vetés céljából regisztráltatták magukat, e beadványo-
kat a későbbiekben megtekinthetik, azok állapotáról 
információkat nyerhetnek. Ehhez az szükséges, hogy 
az ügyfél az elektronikus beadvány benyújtásakor igé-
nyelje ezt a szolgáltatást, és megadja azokat a személyes 
adatait, amelyek alapján a rendszer elvégezheti a vi-
szontazonosítást. Az ügykövetést a hivatal az elektroni-

kus ügyintézés jövőbeni kiterjesztésének előfutáraként 
teszi lehetővé azon ügyfelei számára, akik iparjogvé-
delmi ügyeik intézése során a jogszabályok által előírt, 
kötelezően megadandó adataikon túlmenően is haj-
landóak személyes adataikat a hivatal rendelkezésére 
bocsátani az ügykövetés biztonsága érdekében végzett 
viszontazonosítás céljából. 

Az említett beadványokon kívüli további beadványok 
elektronikus úton történő benyújtására továbbra sincs 
mód, illetve e beadványok benyújtásán kívül egyéb 
eljárási cselekmények továbbra sem végezhetőek elekt-
ronikus úton a hivatal előtt. 

Dr. Pál Roberta
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Magyar találmányok külföldi oltalmazását támogató pályázat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 2007. 
június 13-ai ülésén döntött arról, hogy a Kutatási 
és Technológiai Innovációs Alap terhére 2007-ben 
meghirdetésre kerüljön – a korábbi pályázat tovább-
fejlesztéseként – „A magyar találmányok külföldi 
iparjogvédelmi oltalmának támogatása” című pá-
lyázat.

A tervezett pályázat támogatja a kis- és középvállalkozá-
sok, magánszemélyek, közhasznú szervezetek, kutatóin-
tézetek, oktatási intézmények találmányai, növényfajtái, 
használati mintái, formatervezési mintái oltalmának 
külföldön történő megszerzését és fenntartását, illetve 
megújítását, valamint a külföldi oltalommal kapcsolatos 
jogérvényesítés költségét.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület hírei

2007. szeptember elejéig 27 megkeresés és megbízás 
érkezett a Szerzői Jogi Szakértő Testülethez, de nagy-
mértékben megnőtt a pótmegkeresések és a telefonon, 
elektronikus levélben (tehát nem szakértői vélemények 
formájában) adott tájékoztatások száma is. Az ideiek 

között több érdekes, a szerzői jogi jogalkalmazást ori-
entáló, a jogérvényesítést segítő szakértői véleményt 
lehet találni.  Ezek közül kettőt mutatunk be.

A BRFK cikkszerzők, illetve -kiadók jogainak megsér-

Új kormányrendelet az innovációs alapból nyújtott állami támogatások szabályairól

Az Európai Bizottság általi közzétételt követően, 2007. 
január 1-jével lépett hatályba a kutatáshoz, fejlesztéshez 
és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi 
keretrendszere (a továbbiakban: K+F+I keretszabály), 
amelyet az EK-Szerződés által szabályozott valameny-
nyi ágazaton belül alkalmazni kell a tagállamok által 
a kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz nyújtott tá-
mogatásra. A tagállamok bármilyen nemzeti szabályo-
zást kizárólag a K+F+I keretszabály rendelkezéseivel 
összhangban fogadhatnak el.

A K+F+I keretszabályra, valamint az ún. csekély ösz-
szegű (de minimis) támogatások nyújtása szabályai-
nak megváltozására tekintettel fogadta el a Kormány 
a Kutatási Technológiai és Innovációs Alapból nyújtott 
állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 
26.) Korm. rendeletet, amely 2007. július 4-én lépett 
hatályba. (A kormányrendelet szövege az alábbi oldal-
ról tölthető le: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A0700146.KOR). A kormányrendelet a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről 
és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. ren-
delettel együtt szabályozza az Alap terhére nyújtható 
támogatások igénybevételének részletes rendjét.

Az új kormányrendelet − egyebek mellett − pontosítja 
az e körben alkalmazandó fogalom-meghatározásokat, 
illetve elvégzi a támogatási jogcímek megfeleltetését a 
K+F+I keretszabálynak, valamint a közösségi támo-

gatási kategóriáknak. A kormányrendelet alapján az 
alábbi támogatási kategóriákban hirdethető pályázat, 
hozható döntés és nyújtható támogatás:
a) a nemzeti regionális beruházási támogatások ese-

tében a 1628/2006/EK bizottsági rendeletben fog-
laltak szerint; 

b) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatá-
sok esetében a 70/2001/EK bizottsági rendeletben 
foglaltak szerint; 

c) a foglalkoztatási támogatások esetében a 2204/
2002/EK bizottsági rendeletben foglaltak sze-
rint; 

d) a képzési támogatások esetében a 68/2001/EK bi-
zottsági rendeletben foglaltak szerint; 

e) a csekély összegű támogatások esetében a 1998/
2006/EK bizottsági rendeletben foglaltak szerint.

A K+F+I keretszabály alapján ugyanakkor a meghatá-
rozott támogatási kategóriák tekintetében a kormány-
rendelet vonatkozó részei [3. §-ának a)-h) pontjai és 
a 4-26. §-ok] csak az Európai Bizottság általi jóváha-
gyást követően, a notifikációs eljárás lezárulta után
léphetnek hatályba. E rendelkezések hatálybalépésről 
külön kormányrendelet fog rendelkezni. E támogatási 
kategóriákban tehát pályázat csak ezt követően lesz 
meghirdethető, valamint támogatási döntések is csak 
ezt követően hozhatók.

Dr. Németh Gábor
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tése ügyében fordult a testülethez. A tényállás szerint 
egy kft. a magyar írott és elektronikus média szemlézé-
sét, kivonatolását és gyűjtését végezte, majd a feldolgo-
zott állományt díj ellenében üzletszerűen szolgáltatta 
a vele szerződő partnerei számára. Kérdésként merült 
fel, hogy a cég tevékenysége sértett-e szerzői jogokat, 
és ha igen, akkor pontosan kinek vagy kiknek a szerzői 
jogát sértette meg. Válaszában az eljáró tanács rámu-
tatott arra, hogy a szerzői jogosult személye attól függ, 
hogy ki rendelkezik az adott szerzői jogi védelem alatt 
álló cikk szerzői vagyoni jogaival:
1. Abban az esetben, ha a szerzői jogi védelem alatt 

álló cikket megalkotó magánszemély újságíró szer-
ző nem áll munkaviszonyban egyetlen újság- vagy 
folyóirat-kiadóval sem, amelynél a jogosulatlanul 
felhasznált cikk megjelent (pl. ún. szabadúszó új-
ságíró), úgy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Szjt.) alapján nem száll-
nak át a szerző vagyoni jogai, azaz a magánszemély 
újságíró, eredeti szerző minősül a szerzői jogsértés 
sértettjének.

2. Ha a jogosulatlanul felhasznált cikk eredeti szerző-
je azzal a kiadóval áll újságírói munkaviszonyban, 
amelyik sajtótermékéből a cikket jogosulatlanul 
kimásolták, illetve nyilvánossághoz közvetítették 
vagy terjesztették, úgy a szerzői vagyoni jogok jog-
utódlása folytán (Szjt. 30. §-a) az érintett újság, 
folyóirat kiadója minősül sértett szerzői jogosult-
nak.

3. Ha a jogosulatlanul felhasznált cikk szerzője vala-
mely más, harmadik személy kiadóval áll újságírói 
munkaviszonyban és a cikket eredetileg ez a har-
madik személy kiadó jelentette meg, úgy a szerzői 
jogsértéssel érintett szerzői jogosult az eredeti ki-
adó. (Ügyszám: SzJSzT-11/07.)

A Pest Megyei Bíróság fényképezőgéphez kapcsoló-
dó angol nyelvű használati útmutató engedély nél-
küli (mű)fordítása kapcsán rendelte ki a testületet. A 
kérdések egyfelől az útmutató, illetve annak fordítá-
sa szerzői mű jellegét, műfaji „besorolását” firtatták,

másfelől a jogkimerülés megalapozottságát érintették. 
Az eljáró tanács véleménye szerint az árukhoz csatolt 
idegen nyelvű útmutatóval azonos tartalmú, magyar 
nyelvű használati és kezelési útmutató létrehozható 
egyrészt az idegen nyelvű eredetiről már elkészített 
fordítás reprodukálásával (többszörözés; Szjt. 18. §-a), 
másrészt új fordítás készítésével (átdolgozás; Szjt. 29. 
§-a); mindkettőhöz szükséges az eredeti idegen nyelvű 
mű szerzői jogosultjának engedélye (az első esetben a 
magyar fordítás szerzői jogosultjának engedélye is). A 
jogkimerülés [Szjt. 23. §-ának (5) bekezdése] szerint, 
ha az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: 
EGT) a jogosult, vagy az ő kifejezett hozzájárulásával 
más adásvétellel, vagy a tulajdonjog más módon tör-
ténő átruházásával a műpéldányt forgalomba hozta, 
a terjesztés joga az így forgalomba hozott műpéldány 
tekintetében – a bérbeadás, a haszonkölcsönbe adás 
és a behozatal joga kivételével – nem gyakorolható. A 
terjesztés joga az Szjt. 23. §-ának (2) bekezdése értel-
mében magában foglalja különösen a műpéldány tulaj-
donjogának átruházását és a műpéldány bérbeadását, 
valamint a műpéldánynak az országba forgalomba 
hozatali céllal való behozatalát. A jogkimerülés tehát 
csak a terjesztés jogára vonatkozóan áll be a törvény-
ben meghatározott feltételek megvalósulása esetén, 
más felhasználási jogokra nézve nem. A magyar nyelvű 
használati útmutató vagy a meglévő fordítás többszö-
rözésével vagy új fordítás készítésével állítható elő, s 
ezek a felhasználások nem részei a szerzőt megille-
tő önálló terjesztési jognak. Így ezen felhasználások 
engedélyezésének joga megilleti a szerzőt mindenütt, 
ahol a művét többszörözni vagy átdolgozni (fordítani) 
akarják, akkor is, ha az engedélyével az EGT-ben tu-
lajdonjog-átruházással forgalomba hozott műpéldány 
terjesztési joga kimerült. Ugyancsak nem terjed ki a 
jogkimerülés a műpéldánynak az országba forgalom-
ba hozatali céllal történő behozatalára sem. Így a kül-
földön jogszerűen többszörözött, vagy forgalmazott 
műpéldányok terjesztése Magyarországon jogszerűtlen 
lehet. (SzJSzT-08/07.) 

Dr. Kiss Zoltán

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei az interneten

Elérhető és kereshető valamennyi, 2000 óta ké-
szített szerzői jogi szakértői vélemény az Magyar 
Szabadalmi Hivatal honlapján (http://www.mszh.
hu/testuletek/szjszt/kereses.html) 2007. szeptem-
ber 3-ától, az újonnan kifejlesztett keresőprogram 
segítségével. A keresési szempontok: ügyszám, szak-
terület, megkereső/megbízó (típus szerint), keresés 
a címben, keresés a címben és a szövegben, van-e 
rendelkezésre álló bírósági határozat. 

Külön ugrópont alatt találhatók a 2007-ben ké-
szített szakértői vélemények (http://www.mszh.
hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2-
007/). 

A szakvélemények folyamatosan kerülnek fel a hon-
lapra. A 2000. évet megelőző szakvélemények a jö-
vőben kerülnek közzétételre, az adott ügyhöz kap-
csolódó bírósági határozatok szövegével együtt.
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Szellemitulajdon-védelem, kreatív gazdaság és a fogyasztók

A szellemitulajdon-védelmi szakma három legjelen-
tősebb hazai társadalmi szervezete, az AIPPI Ma-
gyar Csoportja (Association Internationale pour la 
Protection de la Propriété Intellectuelle), a Magyar 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület és a Magyar 
Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2007. szeptember 6-8. 
között Budapesten rendezett nemzetközi konferenciát 
„The Budapest Dialogue – Intellectual Property, Creative
Economies and their Consumers” címmel. 

Az immár 14. alkalommal megrendezésre kerülő nem-
zetközi rendezvény központi témája ezúttal a szellemi 
tulajdon, a kreatív gazdaság és a fogyasztók kapcsolata 
volt. A téma kiválasztásával a szervezők azt kívánták 
elérni, hogy a konferencia résztvevői átfogó képet 
kapjanak e témakör különböző aspektusaitól, legak-
tuálisabb kérdéseiről, valamint, hogy megvitathassák 
a lehetséges jövőbeli fejlődési irányokat, válaszokat. A 
mintegy 170 hazai és külföldi résztvevőt számláló, ran-
gos eseményen a jogosultak és a fogyasztók egyaránt 
nagyszámban képviseltették magukat.

A számos, nemzetközileg elismert előadó részvételé-
vel zajló konferencia nyitó ülésén Dr. Tomori Pál, az 
Előadóművészi Jogvédő Iroda igazgatója, valamint 
Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal el-
nöke mondott köszöntő beszédet. A konferencia a téma 
nemzetközi, valamint európai aspektusait vizsgáló ple-
náris üléssel kezdődött, amelyen Michael Keplinger, az 
ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének főigazga-
tó-helyettese, Adrian Otten, a Kereskedelmi Világszer-
vezet szellemitulajdon-védelmi részlegének igazgatója, 
valamint Tilman Lüder, az Európai Bizottság szerzői 
jogi részlegének vezetője adtak tájékoztatást intézmé-
nyeik tevékenységéről és aktuális célkitűzéseiről. Az 

Európai Parlament részéről Dr. Lévai Katalin, európai 
parlamenti képviselő, volt esélyegyenlőségi miniszter 
tartott előadást az időszerű szellemitulajdon-védelmi 
vonatkozású kérdésekről. Az előadó külön felhívta a 
figyelmet a szerzői jogi rendszerről szóló jelentésére,
amelyet ez év márciusában fogadott el egyhangúlag az 
Európai Parlament. A plenáris ülés előadói többek kö-
zött a fogyasztók és a társadalmi szervezetek szellemi 
tulajdonhoz való viszonyáról, a fogyasztói érdekek és 
a szellemi tulajdon kapcsolatáról, a szellemi tulajdon 
gazdasági és szociális hatásairól, a kreatív ágazatok 
gazdasági súlyáról, az iparjogvédelem és a gazdasági 
növekedés, a jólét összefüggéseiről, valamint az Euró-
pai Szabadalmi Hivatal, a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal, az Európai Bizottság aktuális törekvéseiről 
tartottak előadást.

A konferencia három, párhuzamosan folyó szekcióülé-
sén a szellemitulajdon-védelem három fő területének 
– szerzői jog, szabadalom, védjegy – legaktuálisabb kér-
déseit vitatták meg. A szerzői jogi szekcióban elhangzott 
előadások elsősorban a digitális környezet által generált 
kihívásokkal, a kreativitást elősegítő új üzleti modellek-
kel, a nyílt tudással és hozzáféréssel kapcsolatos kérdé-
sekkel foglalkoztak. A védjegy és versenyjogi szekció 
ülésein a jogérvényesítéssel kapcsolatos problémákról 
és gyakorlatról, a védjegyek és doménnevek viszonyáról, 
valamint a megtévesztés fogalmának fogyasztóvédelmi 
szempontjairól hangzottak el előadások. A szabadalmi 
szekció kiemelt témaköreit képezték a jogosultak és a 
fogyasztók közötti egyensúly, a genetikai kódokon ala-
puló szabadalmak, valamint a hasznosítási szerződések 
és kényszerengedélyek aktuális kérdései.

Dr. Cserba Veronika
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teseinek felvonultatása az Iparművészeti Múzeumban. 
Idén első ízben kerül megrendezésre a tervezőgrafi-
kusok és tipográfusok seregszemléje, az I. Graphifest, 
amelynek keretében az Aranyrajzszög Díj és a 
Helvetica Magyarországon című pályázat eredmé-
nyeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Emel-
lett további négy nemzetközi pályázat anyaga jele-
nik meg kiállítás, díjátadó, illetve előadás keretében. 
A meglévő szellemi tőke menedzselésének fontosságát 
kívánja hangsúlyozni a Magyar Formatervezési Ta-
náccsal közösen szervezett kétnapos workshop rangos 
külföldi előadók és a hazai design meghatározó szerep-
lőinek részvételével, amely a gyakorló tervezők és pálya-
kezdő fiatalok tevékenységét hivatott segíteni. Szintén
a hazai alkotók jobb megismertetését és későbbi érvé-
nyesülésének esélyét növeli a 80 friss diplomás munkáit 
több mint 60 üzletben bemutató Próbajárat program.

A több mint 70 esemény közötti könnyebb eligazo-
dást segítik a város forgalmas közterein elhelyezett, 
térképpel ellátott és alternatív pihenőbútorokkal be-
rendezett Design Hét Infopontok is, lehetőséget kínál-
va a pihenésre és az ismerkedésre a környezettudatos 
designnal.

A Design Terminál Kht. a Magyar Formatervezési Ta-
nács védnökségével 2007. október 8-14. között negye-
dik alkalommal rendezi meg a fővárosban a Design Hét 
című programsorozatot, amely az előző év gyakorlatá-
nak megfelelően egy központi gondolathoz kapcsoló-
dik. A szervezők kiemelt célja, a designban rejlő, illetve 
a design által kínált lehetőségek és esélyek bemutatása. 
A formatervezés határterületeit is magukban foglaló 
események rávilágítanak arra a tényre, hogy a tárgyak 
mögött megbúvó szellemi tartalom olyan - számok-
ban is kifejezhető - hozzáadott értéket jelent, amely 
jelentősen javíthatja egy adott termék, vállalkozás piaci 
sikerének esélyeit.

A hét során tizenegy magyar vonatkozású kiállítás 
mellett látható lesz a környezetbarát dán Christiania 
Trike, a francia Observeur du Design látványos vá-
logatása, továbbá a prágai Design Blok két tárlata, és 
bemutatkozik a finn Hothouse, a lengyel Knock-out
Design, Bianca Koczan német divattervező, valamint 
az észt Tarmo Luisk.

Hagyományosan a rendezvény részét képezi a Magyar 
Formatervezési Díj 2007. évi pályázati anyagának és nyer-

A Magyar Formatervezési Tanács hírei

Együttműködési megállapodást kötött a macedón és a magyar hivatal 

Dr. Bajram Ameti, a Macedón Állami Iparjogvédelmi 
Hivatal igazgatója és Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar 
Szabadalmi Hivatal elnöke 2007. augusztus  30-án  
Skopjében  aláírta a két hivatal közötti együttműkö-
dési megállapodásokat.

Az egyik megállapodás értelmében a felek kölcsönö-
sen tájékoztatják egymást az innovációs tevékenységek 
oltalma és előmozdítása területén végbemenő jogi fej-
leményekről, valamint a hivatalaikban bekövetkezett 
szervezeti változásokról, tovább folytatják és bővítik a 

hivatalos iparjogvédelmi kiadványok cseréje tekinte-
tében fennálló együttműködésüket, tapasztalatcserét 
folytatnak az érdeklődésre számot tartó területeken.

A másik megállapodás szerint a Magyar Szabadalmi 
Hivatal segítséget nyújt a Macedón Állami Iparjog-
védelmi Hivatalnak a bejelentett találmányok tekin-
tetében folytatott vizsgálat és újdonságkutatás során 
annak érdekében, hogy a macedón hivatal a Macedón 
Köztársaságban hatályos jogszabályoknak megfelelően 
hozza meg a szabadalmat megadó határozatot.
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