1

Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület

4

Megjelent a magyar találmányok
külföldi iparjogvédelmi oltalomszerzését
támogató pályázat

4

Fehér könyv a szellemi tulajdon
védelméről – 2007

5

A 2008. évi jogdíjközleményekről

5

Magyar Formatervezési Díj pályázat

6

Jedlik Ányos-díj

7

FORMATÚRA – Jubileumi Vándorkiállítás

7

Rendezvények

8

2008. I. negyedév

A Magyar Szabadalmi Hivatal 2007. évi
tevékenységének rövid mérlege

5. évfolyam 1. szám

Tartalomjegyzék

Hírlevél
a Szellemi
Tulajdon
Védelméről
A Magyar Szabadalmi
Hivatal és a Magyar
Szellemitulajdon-védelmi
Tanács kiadványa

A Magyar Szabadalmi Hivatal 2007. évi tevékenységének rövid mérlege
Az MSZH – a központi államigazgatási szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosítása alapján – 2007. január 1-jétől kormányhivatalként végzi
tevékenységét. Jogállását a találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 2007. május
1-jével hatályba lépett szövege szabályozta újra.
A szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati
központként a hivatal több mint 550-féle, jogszabályban előírt közfeladatot lát el. Az elmúlt évben is magas
színvonalon teljesítette a nemzeti szellemitulajdon-védelmi hatósági tevékenység (szabadalom, használati és
formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom,
kiegészítő oltalmi tanúsítvány engedélyezése, védjegyek és földrajzi árujelzők lajstromozása) mennyiségi
és minőségi követelményeit a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban.
A hivatal hatékony és kezdeményező módon töltötte
be a szellemi tulajdon védelmével összefüggő joggyakorlat-elemző és jogszabály-előkészítési feladatkört és
felelősséget. A hivatali jogszabály-előkészítő feladatok
döntően az Európai Unióban és az Európai Szabadalmi
Szervezetben viselt tagsággal összefüggő kodiﬁkációs
és kapcsolódó munkákra, valamint a kormányzati
szervezetalakítással összefüggő, a hivatalt érintő jogszabály-módosítások előkészítésére irányultak.
A nemzetközi szabadalmi együttműködés (PCT-) keretén belül Magyarországot is megjelölő – de nemzeti

szakasz indítási kérelmet nem jelentő – bejelentések
becsült száma 156 100 volt, 4,7%-kal több az előző
évinél. 2004 óta folyamatosan növekvő számban érkeztek Magyarországra a megadott európai szabadalmakkal kapcsolatos ügyek: 1648 európai szabadalom
hatályosítása iránti kérelmet fogadott a hivatal, ami
közel 70%-kal haladta meg az előző évi számot. A közösségi oltalmi rendszerek hatálya a 2004. május 1-jei
csatlakozás óta Magyarországra is kiterjed. A közösségi
védjegybejelentések száma meghaladta a 88 ezret, és a
lajstromozott közösségi védjegyállomány a 426 ezret. A
közösségi oltalmi rendszer elszívó hatása következtében
ugyanakkor 10%-kal csökkent a nemzetközi (Madridi
Megállapodás szerinti) együttműködés keretében hazánkra kiterjedő külföldi védjegybejelentések száma.
A közösségi és európai oltalmi rendszerekhez való
csatlakozás hatásaként a nemzeti úton – belföldről és
közvetlenül a hivatalnál külföldről – benyújtott iparjogvédelmi ügyek összesített száma a várakozásoknak
megfelelő csökkenést mutatta. A csökkenés elsősorban a nemzetközi (PCT-) bejelentésekből a nemzeti
szakaszba lépő szabadalmi bejelentések visszaesése,
valamint a nemzeti úton tett külföldi bejelentések alacsony száma miatt következett be, ugyanis a külföldi
bejelentések átterelődtek a központilag intézett útra,
de érvényes jogként érintik hazánkat. Ugyanakkor a
nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-oltalmi
bejelentésekben foglalt minták száma 3,4%-kal növekedett, 755 volt. Nemzeti úton 4246 védjegybejelentést
nyújtottak be, 9-cel meghaladva az előző évit.
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védjegybejelentéseinek száma 3,6%-kal növekedett,
3615 volt. Megközelítőleg az előző évi szinten maradt (694) a bejelentett hazai formatervezési minták
száma.

Nemzetközi együttműködések keretében
Magyarországot célzó iparjogvédelmi ügyek
főbb adatai
2005
PCT-megjelölések1
Megadott európai
szabadalom HU
megjelöléssel
Európai szabadalom
hatályosítása
Európai szabadalom
igénypont-fordításának
benyújtása
Nemzetközi (Madridi
Megállapodás szerinti)
védjegybejelentés
Közösségi
védjegybejelentés
Nemzetközi (Hágai
Megállapodás szerinti)
formatervezésimintaoltalmi bejelentés
Minták száma
Közösségi
formatervezésimintaoltalmi bejelentés
Minták száma
Nemzetközi
eredetmegjelölések
Közösségi növényfajtaoltalmi bejelentések
1

2
3

136 688

2006

2007

Érvényben levő főbb oltalmak száma 2007-ben

149 156 156 1002

2 783

10 357

19 6423

169

973

1 648

15

14

13

5 897

5 123

4 568

64 812

77 487

88 251

353

371

301

Szabadalom1
Használati minta

1 522

1 267

16 817

17 628

19 204

63 657

69 270

77 007

1

1

16

2 633

2 735

2 618

A PCT megjelölés nem jelent hatályosítási kérelmet. A korábbi PCT
megjelölésből eredő nemzeti eljárási kérelmeket a nemzeti úton benyújtott
bejelentések között vesszük számba. Hazánkra vonatkozóan az ESZE
tagjaként a jövőben az ESZH számára jelent közvetlen munkaterhet.
A WIPO Nemzetközi Iroda előrejelzése
Becslés

Az érvényes szabadalmi oltalmak száma a 2005. évi
mélypont után tovább emelkedett – a hatályosított európai szabadalmak számának növekedése következtében. Az érvényben levő szabadalmak száma 10 306 volt,
több mint 968-cal meghaladva a 2006. évit.
A hazai bejelentők által benyújtott szabadalmi bejelentések száma évek óta 700 körüli értéket mutat. Az
alacsony szabadalmi aktivitás szoros összefüggésben
van a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység elégtelen intenzitásával, a gyenge oltalmi tudatossággal, valamint a magyar gazdaság tulajdonosi viszonyaival. Kedvező ugyanakkor, hogy a hazai bejelentők

898

Formatervezési minta

1 737

Nemzeti védjegy

52 093

Nemzetközi (Madridi
megállapodás szerinti) védjegy
1

1 170

10 306

147 538

Nemzeti úton megadott szabadalom és hatályosított európai szabadalmak
együtt

Az érvényes szabadalmak jogosultjainak országok
szerinti megoszlása 2007. december 31-én
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A hazai vállalkozások külföldi bejelentéseinek száma
ugyan rendkívül alacsony, de néhány oltalmi forma
esetében ígéretes növekedés volt regisztrálható. Tovább
növekedett – mintegy 27%-kal – a magyar bejelentők
közösségi védjegybejelentéseinek a száma; 74%-kal bővült – jórészt egy vállalat aktivitásának eredményeként
– a hazai bejelentők nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegybejelentéseinek száma. A magyar
bejelentők által benyújtott közösségi formatervezési
minták száma 61%-kal nőtt.
A hivatal iparjogvédelmi hatósági tevékenységét a
magyar és külföldi bejelentők általános elégedettsége,
az átfutási idő javulása, a felhasználó-barát környezet
és infrastruktúra jellemezte. A minőségi szolgáltató
hivatali működés feltételeként az MSZH másfél éve a
szabadalmi kutatást és vizsgálatot az Európai Szabadalmi Hivatal elvárásainak megfelelő minőségirányítási
rendszer keretében végzi.
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A legtöbb érvényes szabadalommal rendelkező
szakterületek 2007-ben
Szabadalmi
oltalmak száma
(db)

Szakterület
Gyógyszeripar

3650

Gépelemek

1089

Kémia (gyógyszeripar nélkül)

942

Fém termékek (gépek nélkül)

843

Műszerek

708

A hivatal iparjogvédelmi szolgáltatási, ügyfélszolgálati, informatikai és oktatási programjaival tovább
javította a hazai iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra tudatossági, tájékozódási és képzettségi feltételeit. A
hivatal kezdeményezésére 2003-ban útjára indított,
ún. VIVACE-program komoly nemzetközi elismerést
szerzett: a legjobb 15 európai szellemitulajdon-védelmi
támogató program közé került.
A Magyarországon érvényes nemzeti
védjegyoltalmak száma országok szerinti bontásban 2007. december 31-én
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2007 őszétől egy újabb, egységes szolgáltatási csomag
keretében öt szabadalomkutatási szolgáltatást
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(újdonságkutatás, szabadalmazhatósági véleménnyel
kiegészített újdonságkutatás, szabadalmazhatósági
vélemény, jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági
kutatás) kínál a hivatal a belföldi és külföldi ügyfelek
számára. Az angol, francia, német nyelven is igényelhető
kutatási szolgáltatás kialakításához az a fejlemény adott
ösztönzést, hogy az ESZH az eddig általa teljesített, ún.
speciális kutatás (special search) elnevezésű megbízásos
munkákat az Európai Szabadalmi Hálózaton belül
átengedte az abban közreműködő 14 nemzeti hivatal,
közöttük az MSZH számára.
Fontos lépés volt az – osztrák és magyar szakmai
koordinációban megvalósuló – CETMOS-projekt
elindítása 2007 szeptemberétől. Az újonnan kínált
szolgáltatás segítségével az ügyfél egy kérelemmel
több közép-európai ország területére vonatkozóan,
az ott érvényes korábbi védjegyekre és védjegybejelentésekre kiterjedő kutatási jelentést kap. Az osztrák
és a magyar nemzeti hivatal vezető szerepe mellett
megvalósított projekt egy új, európai szinten eddig
nem létező regionális szolgáltatási hálózat létrejöttét
jelenti, kilenc közép-európai ország (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) együttműködésében.
Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi
előírásokkal összhangban a hivatal 2007 januárjától
bevezette az elektronikus védjegybejelentés-fogadási
rendszert, majd 2007 júliusától lehetővé tette a szabadalmi bejelentések, a mintaoltalmi bejelentések és a
védjegy-megújítási kérelmek elektronikus úton történő
benyújtását is.
A hivatali honlapot (www.mszh.hu) 310 823 egyedileg
azonosítható látogató 453 051 alkalommal látogatta
meg. A letöltött állományok több mint 80%-kal növekedtek.
Penyigey Krisztina
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Megalakult a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület
A feketegazdaság és a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni határozott és hatékony fellépés érdekében
a MSZH elnöke és az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos előterjesztése alapján a
Kormány − javaslattevő, véleményező és tanácsadó és
tanácsadói feladatokat ellátó szervként − létrehozta a
Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet (HENT). A testület
létrehozásáról és feladatairól az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól szóló 1074/2007. (X. 1.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1002/2008. (I. 25.) Korm. határozat rendelkezik.
A testület tagjait a következő kormányzati és nem kormányzati szervezeteket képviselő személyek adják: a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a
Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint
az American Chamber of Commerce in Hungary, az

Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány (ASVA), a Business Software Alliance Magyarország (BSA Hungary), az Informatikai Vállalkozások
Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete,
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület,
a Magyar Védjegy Egyesület, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, a ProArt Szövetség a
Szerzői Jogokért és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.
A testület 2008. március 3-án tartotta meg alakuló
ülését. A testület elnöke dr. Kondorosi Ferenc, az „Új
rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos, elnökhelyettesei dr. Bendzsel Miklós, a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke és dr. Piros Attila, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkára.
Az alakuló ülésen sor került a testület ügyrendjének
megvitatására és elfogadására, valamint a testületen
belül működő vezetőség tagjainak megválasztására.
A testület tagjai megvitatták a 2008. június 30-ig a
Kormány elé terjesztendő hamisítás elleni nemzeti stratégia és az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv
alapelveit.

Megjelent a magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi
oltalomszerzését támogató pályázat
A Gazdasági és Közlekedési Miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal meghirdette „A
magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása” pályázatot.
A támogatás célja a magyar gazdaság innovációs folyamatainak elősegítése, a versenyképesség növelése, az
export bővítése a magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának előmozdításával.
Ennek érdekében a pályázat támogatja a kis- és középvállalkozások, magánszemélyek, közhasznú szervezetek, kutatóintézetek, oktatási intézmények találmányai,
növényfajtái, használati mintái, formatervezési mintái tekintetében a külföldi iparjogvédelmi oltalmának
megszerzését és fenntartását, illetve megújítását, valamint a külföldi iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos
jogérvényesítést.

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási
és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal 200 millió Ft-ot biztosít. A projektenként igényelhető vissza nem térítendő támogatás a projekt teljes futamidejére maximum
10 millió Ft lehet. A támogatás formája: visszaﬁzetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás. A pályázat keretében nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis)
típusú támogatásnak minősül.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, de
legkésőbb 2009. december 31.
A pályázati felhívás és a pályázati útmutató letölthető
az NKTH honlapjáról:
http://www.nkth.gov.hu
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Fehér könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2007
„Fehér könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2007”
címmel megjelent a Magyar Szabadalmi Hivatal és
a Magyar Szellemitulajdonvédelmi Tanács által 2005ben útjára indított kiadványsorozat harmadik kötete. A kiadvány a stratégiai
témák középpontba állításával a szellemitulajdon-védelem jövőbeli fejlesztési irányaira, feladataira, a szakma
előtt álló kihívásokra kívánja irányítani a gazdasági és
politikai döntéshozók ﬁgyelmét.
A kötet első fejezete a szellemitulajdon-védelmi stratégiai kérdésekre fókuszál. Teljes terjedelmében olvasható a Magyar Szabadalmi Hivatal közelmúltban
elkészített, a 2007 és 2010 között terjedő időszakra szóló
stratégiája. Igényes, tematikus válogatást közöl a kiadvány a legfontosabb, mértékadó külföldi stratégiai
dokumentumokból, bemutatva a szabadalmi rendszer
jövőjét érintő forgatókönyveket, elképzeléseket. Áttekintést kapunk a szabadalmi anyagi jog nemzetközi
harmonizációjának állásáról, esélyeiről.
A kötet második fejezete a szellemitulajdon-védelmi
jogérvényesítés új eszközével, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásával, annak előzményeivel foglalkozik. A 2008. március 3-án megalakuló új testület
javaslattevő, véleményező és tanácsadói feladatokat lát
el, hasznosítva a hamisítás elleni testületi fellépés euró-

pai tapasztalatait. Létrehozása azt az üzenetet közvetíti,
hogy Magyarország elkötelezett a szellemitulajdonjogok megsértésének visszaszorítása terén.
A kötet harmadik fejezete a szerzői jog időszerű stratégiai, szabályozási kérdéseit elemzi, különös ﬁgyelemmel
az audiovizuális szektorra. A Nemzeti Audiovizuális
Stratégiához kapcsolódóan a médiaszabályozás jelenleg is zajló reformjához kötődve a kiadvány bemutatja
a médiajog és szerzői jog viszonyát, feladatait. Képet
kapunk a hazai audiovizuális jogdíjközlemények jellegzetességeiről, különös ﬁgyelmet fordítva a szakmai
vitát kiváltó ismétlési jogdíjközleményekre. A kiadvány
áttekinti a DRM-megoldásokat és egyéb alternatív
módszereket. Újszerű megközelítésben, a közgazdász
szemüvegén keresztül kaphatunk képet az audiovizuális
szektorban a közös jogkezelő szervezetek által alkalmazott szerzői jogdíjakról európai összehasonlításban,
megvilágítva a jogdíjak közgazdasági hátterét. Végül a
jogsértő forrásból való magáncélú többszörözés tilalma
kérdésének igen árnyalt megítéléséhez szolgáltat hasznosítható szempontokat a kötet.
A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács ezzel az újabb tanulmánykötettel hozzá kíván járulni a szellemitulajdon-védelmi
szakmát érintő új kihívások hatékony kezeléséhez.
A tanulmánykötet megvásárolható a Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Akadémia u. 21., telefon: 474 5561).

A 2008. évi jogdíjközleményekről
A közös jogkezelő szervezetek 2008. évi jogdíjközleményei – követve az előző évek hagyományait – némi
késéssel és nem egy időben kerültek kihirdetésre és
közzétételre a Magyar Közlönyben. Ennek oka most
is az egyeztetési folyamat elhúzódása volt. A következőkben a 2008. március 15-éig megjelent jogdíjközlemények néhány fontosabb újdonságát emeljük ki.
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
(Artisjus) jogdíjközleményeivel kapcsolatban fontos
hangsúlyozni, hogy a vendéglátóipari és más üzletek
zenefelhasználási tarifáit leszámítva, a jogkezelő nem
változtatott, illetve helyenként csökkentett a tavalyi
jogdíjak mértékén. A zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tételénél pl. 8,4%-os jogdíjminimum-csökkentést
tartalmaz a zeneáruházat működtető felhasználói

igényekre ﬁgyelemmel. A magáncélú másolásokra
tekintettel megállapított üres hang- és képhordozói
jogdíjak mértéke 20%-kal csökken a memóriakártyák
és az audio, audiovizuális, illetve a multimédiás tárolóegységek esetében. A csökkentés indokai között
szerepel a jogdíjak nemzetközi jogdíjszinthez igazítása, az ezen hordozókkal kapcsolatosan tapasztalható
kapacitásnövekedés, és a piaci árak ezzel párhuzamos
drasztikus csökkenése.
A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) a
hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal
céljából történő többszörözésének és nyilvános helyen
történő bemutatása céljából történő többszörözésének díjtételeit idén az inﬂáció mértékével arányosan
emelte. A jogdíjközlemény 2008-tól – a felhasználók
kívánságára – a zenegépekben történő felhasználás cél-
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jából készült többszörözés esetében is lehetővé teszi
az átalánydíjas jogosítást; egyéb érdemi változtatást
nem tartalmaz.
Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (MSZSZ-EJI) és a
Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ)
2008. évi, a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján,
továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért
ﬁzetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói
jogdíjait tartalmazó jogdíjközlemény is csak néhány,
a felhasználói gyakorlat és a technikai haladás által
indokolt változtatást tartalmaz. Így a hagyományos
nyilvánossághoz közvetítéshez képest az igénybevevő
számára nagyobb szabadságot kínáló, ugyanakkor a
lehívásos nyilvánossághoz közvetítés megállapításához
szükséges interaktivitás szintjét el nem érő megoldások
(az ún. „near on-demand” szolgáltatások) vonatkozásában külön tarifát állapít meg. A jogdíjtarifák a 2007.
évi fogyasztói árindex (7,6%) szintjét el nem érő mértékkel, 4,7%-kal emelkedtek az előző évihez képest. A
jogdíjemelés a felhasználó bevételei alapján, százalékos
módon megállapított jogdíjmértéket nem érinti.
Az Előadóművészi Jogvédő Iroda az előadás sugárzás
vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült
rögzítésének díjait tartalmazó 2008. évi jogdíjközleményét – néhány, a felhasználók választási lehetőségét
bővítő módosítással kiegészítve – a tavalyi jogdíjközleménnyel azonos tartalommal jelentette meg, és a
díjmértékek sem változtak. A rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé
tétele engedélyezésének feltételeit tartalmazó jogdíjközlemény viszont a díjak mértékét több ponton [téte-

lesen megállapított díjak, szinkronizált ﬁlmalkotások,
„near-on-demand” megoldások, az Szjt. 38. §-ának (5)
bekezdése szerint működő archívumok] csökkentette,
illetve jelentős kedvezményt biztosított a felhasználóknak. A jogkezelő szervezet a jogosítás feltételeinek
meghatározásánál ﬁgyelembe vette a piaci viszonyok
módosulását, ezáltal is ösztönözve a jogszerű felhasználás terjedését. A bevétel-orientált felhasználási módok tételesen megállapított jogdíjtételei pedig a 2007.
évi fogyasztói árindexet (7,9%) meg nem haladó mértékben növekedtek.
A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő
Egyesülete 2008. évi jogdíjközleményei mindössze két
technikai jellegű változtatást tartalmaznak: egyfelől
értelmező rendelkezésként beiktatták a díjszabásokba
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 64.
§-ának (1) bekezdésében meghatározott ﬁlmalkotásfogalmat. Másfelől pedig rendezik azt a helyzetet, amikor a FilmJus által képviselt alkotók díjazásáról egyedi
megállapodás rendelkezik, tehát a FilmJus-on keresztül nem kell az érintett szerzők részére jogdíjat ﬁzetni.
A jogdíjak mértéke a 2007. évihez képest változatlan,
továbbra is azonos mértékű százalékos megállapítású,
és a jogdíjminimumok mértéke sem emelkedett.
A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület jogdíjközleménye csak néhány kisebb,
a gyakorlat által indokolt változtatást tartalmaz, pl.
a művészeti folyóiratokban megjelenő reprodukciók
tekintetében határoz meg jelentősebb kedvezményt az
eddig hatályoshoz képest. A HUNGART a jogdíjak
mértékét 5%-al emelte a tavalyi évhez képest, amely a
2007. évi inﬂáció alatt marad.
Dr. Kiss Zoltán

Magyar Formatervezési Díj pályázat
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar
Formatervezési Tanács közreműködésével nyilvános
pályázatot hirdetett a Magyar Formatervezési Díj
elnyerésére. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú
formatervezői teljesítmény elismerése.
A pályázatok négy – termék, vizuális kommunikáció,
terv, diákmunka – kategóriában nyújthatók be. A pályázat beadási határideje: 2008. április 25.
A pályázatot egy példányban – kizárólag postai küldeményként – kell a Magyar Formatervezési Tanács

Irodájához (1370 Budapest 5, Pf. 552) eljuttatni „Magyar Formatervezési Díj” megjelöléssel.
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formater vezési Díjról szóló
17/2005. (III. 26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata a www.gkm.hu és a
www.mft.org.hu honlapon található meg. A pályázattal
kapcsolatban érdeklődni lehet a következő telefonszámon és e-mail címen:
Majcher Barbara 474 5587, barbara.majcher@hpo.hu
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2008. április

Jedlik Ányos-díj
A Jedlik Ányos-díjat a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke adományozza évente egyszeri alkalommal, és a
kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi
munkásság elismerését szolgálja. A 2008. évi Jedlik Ányos-díj ünnepélyes átadására a hagyományoknak megfelelően 2008. március 13-án az MSZH konferenciatermében került sor.

Jedlik Ányos-díjat kapott:

Dr. Antalﬀy-Zsíros András okleveles villamosmérnök, jogász, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda
munkatársa

Dr. Kéri György okleveles vegyész, biológiaprofesszor a Semmelweis Egyetemen, Vichem Chemie
Kutató Kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Gönczi Csaba okleveles vegyészmérnök, műszaki doktor, a Chinoin Zrt. ( Sanoﬁ-Aventis Csoport)
vezető kutatója, a Szintetikus Fejlesztési Laboratórium vezetője

Kürtös József okleveles építőmérnök, vízépítő szakmérnök, főosztályvezető-helyettes, Magyar Szabadalmi Hivatal, Szabadalmi Főosztály

Dr. Várhelyi Olivér jogász, főosztályvezető, Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium, Európai Uniós Jogi Főosztály

Honoris causa Jedlik Ányos-díjat kapott:
Dr. Hajtó Ödön okleveles mérnök, műszaki doktor,
a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke

Dr. Meskó Attila Állami Díjas geoﬁzikus, egyetemi
tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia
főtitkára

FORMATÚRA – Jubileumi Vándorkiállítás
A 30 éve alapított – 2003-ban a kor szelleméhez igazított – Magyar Formatervezési Díjpályázat a hazai designszakma egyik legrangosabb elismerése. Az elmúlt
öt esztendőben a termék-, vizuális kommunikáció-,
terv- és diákmunka-kategóriákban kiemelkedő teljesítményt nyújtó pályázatok nyerteseinek, különdíjasainak, és kiemelt pályázóinak a munkáit mutatja be
a FORMATÚRA vándorkiállítás.
A tárlaton megtekinthetők mindennapi életünk tárgyai, eszközei csakúgy, mint a papírra vetett innovatív
elképzelések és ötletek, melyek még gyártóra várnak.
A Magyar Formatervezési Díjpályázat 2003-2007 díjnyertes alkotásaiból rendezett vándorkiállítás első állomása Sopron volt, melynek megnyitója kapcsolódott
az Alkalmazott Művészeti Intézet felújított épületének
átadási ünnepségéhez.

A kiállítás Sopronban,
a Nyugat-magyarországi Egyetem-Alkalmazott
Művészeti Intézet Design
Centrumban április 4-éig
volt látogatható.
A vándorkiállítás következő állomása Győr, Széchenyi István Egyetem
(Egyetem tér 1.). A tárlatot dr. Kardos Károly, a
Széchenyi István Egyetem
innovációs rektor-helyettese nyitja meg április 11én 16 órakor az Aulában. A kiállítás április 26-áig
tekinthető meg hétköznap 8–20 óráig, szombaton
8–18 óráig.
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Rendezvények

2008. április 10.

Szép beszélgetések
a Garibaldi Klubban
(MSZH konferenciaterme)

2008. április 11.
– április 26.

FORMATÚRA
vándorkiállítás
(Széchenyi István Egyetem, Győr)
Patlib-központ megnyitása (Pécsi Tudományegyetem)

2008. április 24.

2008. április 25.

A Szellemi Tulajdon
Világnapja alkalmából
tartandó rendezvény

2008. május 6–7.

MIE-konferencia
(Kecskemét)

2008. május 9.

A Magyar Mérnökök
Napja
(a Mérnökakadémia
rendezvénye az MSZH
konferenciatermében)

Hasznos webcímek
Magyar Szabadalmi Hivatal

www.mszh.hu

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

www.gkm.gov.hu

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

www.nkth.gov.hu

Magyar Iparjogvédelmi
és Szerzői Jogi Egyesület

www.mie.org.hu

Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO, Genf)

www.wipo.org

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

Kereskedelmi Világszervezet
(WTO, Genf)
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