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A Kormány elfogadta a Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiát
A Kormány 2008. október 1-jei ülésén az „Új rend és
szabadság” programért felelős kormánybiztos, az igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke előterjesztése alapján megtárgyalta és elfogadta a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás
Elleni Nemzeti Stratégiát, valamint az ahhoz kapcsolódó
intézkedési tervet. A Kormány döntése alapján a 20082010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről szóló 2140/2008.
(X. 15.) Korm. határozat rendelkezik az intézkedési terv
végrehajtásának részletes feltételeiről.
A stratégia bemutatja a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének hazai jogi és intézményi hátterét, helyzetképet ad a szellemi tulajdonjogok megsértésének
hazai jellemzőiről és a jogsértések hatásairól, ismerteti
a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni nemzetközi
fellépés tapasztalatait. A stratégia a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni fellépés tekintetében három
fő pillért – statisztika, tudatosságnövelés, jogérvényesítés – határoz meg, amelyek köré az egyes cselekvési
irányok és intézkedések csoportosulnak. A statisztikai
területen a hamisítással összefüggő jogsértésekre vonatkozó statisztikai adatok összegyűjtése, és az ezeken
alapuló értékelés módszertanának kidolgozása az elsődleges cél. A második pillér keretében a Testület a
szellemi tulajdon védelmével és a jogérvényesítéssel
kapcsolatos tudatosságnövelő és szemléletformáló intézkedéseket kíván 2008. év végétől kezdődően kezdeményezni és végrehajtani. Végül át kell tekinteni a

jogérvényesítéssel összefüggő jogszabályi környezet
és a jogalkalmazás kérdéseit, valamint a jogosultakat
segítő intézkedéseket és eszközöket, szükség esetén a
jogszabályok módosítását, illetve új eszközök és intézkedések bevezetését kezdeményezve. A stratégia e
három pillérén kívül − egyrészt az e területeken fellépő
hamisítás lehetséges társadalmi-egészségügyi következményei, másrészt pedig a hamisítási tevékenység
e területen tapasztalható intenzitása miatt − az élelmiszer-, a gyógyszer- és növényvédőszer-hamisítás,
valamint a kreatív és informatikai iparágakat érintő
jogsértések kapnak kiemelt hangsúlyt.
A stratégia végrehajtását szolgáló intézkedési terv a
2008-2010. évekre szólóan éves bontásban határozza
meg az egyes pillérekhez, illetve kiemelt iparági hamisításokhoz rendelt intézkedéseket a felelősök, adott
esetben a felkért közreműködők, valamint a végrehajtáshoz szükséges források megjelölésével. A 2008. évre
vonatkozóan meghatározott feladatok megvalósításának előkészítésére és koordinálására a Testület az
érintett területeken (statisztika; büntetőjogi és szabálysértési joggyakorlat; gyógyszer- és növényvédőszerhamisítás; képzés és oktatás; kreatív és informatikai
iparágak; internet útján történő szolgáltatásnyújtás)
öt munkacsoport létrehozásáról döntött, amelyek
mindegyikében megfelelő módon képviseltetik magukat mind az állami szervek, mind pedig a társadalmi és
érdekképviseleti szervezetek. A munkacsoportok 2008
novemberében megkezdték működésüket, az intézke-
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dési terv végrehajtásából eredő feladatokat a Testület a
2008. december 2-án tartott ülésén is megvitatta.
A stratégia és a vonatkozó kormányhatározat szövege
a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapjáról letölthető
pdf-formátumban.

http://www.mszh.hu/hirek/kapcsolodo/Hamisitas_Elleni_Nemzeti_Strategia.pdf
http://www.mszh.hu/hirek/kapcsolodo/2140_2008_
Korm_hat.pdf
Dr. Németh Gábor

Benyújtás előtt az iparjogvédelmi törvényeket érintő kormány-előterjesztés
A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztériummal (IRM), illetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal szoros
együttműködésben készítette elő az egyes iparjogvédelmi
törvények módosításáról, a Londonban, 2000. október
17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló
Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról, valamint a védjegyek
nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának
kihirdetéséről szóló kormány-előterjesztést.
Az előterjesztés által javasolt törvénymódosítások egyrészt nemzetközi és közösségi jogi fejleményeket képeznek le, másrészt az MSZH ügyfélközpontú eljárását
kívánják elősegíteni, illetve a hazai jogi gondolkodás
változásait követik.
A kormány-előterjesztés a Londonban, 2000. október
17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló
Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Londoni Megállapodás)
tekintetében egyrészt rendelkezik a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról (a megállapodás kötelező
hatályának elismeréséről és a megállapodás kihirdetéséről), másrészt megállapítja a Londoni Megállapodás
végrehajtásához szükséges jogszabályi rendelkezéseket
a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) módosítása
útján. A Londoni Megállapodás célja az európai szabadalmakkal kapcsolatos fordítási követelmények enyhítése és a fordítási költségek csökkentése; 2008. május
1-jei hatálybalépését követően az Európai Szabadalmi
Egyezmény 14 szerződő államában alkalmazzák. A
Londoni Megállapodáshoz való csatlakozás esetén a
Magyarországon hatályos európai szabadalmak teljes
szövege angol nyelven áll majd rendelkezésre, és csupán az oltalom terjedelmét meghatározó igénypontokról készül minden esetben magyar nyelvű fordítás.
Az európai szabadalom teljes magyar fordítását csak
jogvita esetén lehet megkövetelni. A kormány-előterjesztés tervezete a Londoni Megállapodás Magyarország tekintetében való hatálybalépésére – a tárgyban

lezajlott társadalmi vita eredménye alapján – 2011.
január 1-jét állapítja meg.
Az előterjesztés ugyancsak gondoskodik a védjegyek
nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) módosításának a kihirdetéséről. A Jegyzőkönyv szövegében bekövetkezett változás
a 9sexies cikket érinti, amelynek új szövege eltörli a
Madridi Megállapodás eddigi primátusát, mivel úgy
rendelkezik, hogy a kapcsolatokat azon tagállamok
között, amelyek tagjai mind a Jegyzőkönyvnek, mind
a Madridi Megállapodásnak, a Jegyzőkönyv rendelkezései határozzák meg. Az új 9sexies cikket a Madridi
Unió közgyűlése 2007-ben fogadta el, és 2008. szeptember 1-jétől kell alkalmazni a Szellemi Tulajdon
Világszervezete Nemzetközi Irodájának részletes tájékoztatásában foglaltak szerint.
Az előterjesztésben – az előzőekben ismertetett – két,
kihirdetéseket tartalmazó törvényjavaslat mellett egy
vegyes jellegű törvénytervezet is szerepel, amely a hatályos iparjogvédelmi törvényeket módosítja. A tervezet
az új szabályok hatálybalépésére fő szabályként 2009.
augusztus 1-jét írja elő. A módosításokkal érintett fő
területek a következők.
A hatályos hazai és európai közösségi szabályozás
szem előtt tartásával a kormány-előterjesztés tervezete az Szt. módosítása útján újraalkotja a növényfajta-oltalomból eredő jogok korlátját képező ún.
gazdálkodói privilégiumra vonatkozó szabályokat.
A gazdálkodói privilégium lényege, hogy a mezőgazdasági termelők számára a növényfajta-oltalom
jogosultjának engedélye nélkül lehetővé teszi az oltalmazott fajtával előállított termés saját birtokon vetőmagként történő újrahasznosítását, azaz aratásuk egy
részének visszatartását és a következő vetéshez való
felhasználását. A gazdálkodói privilégium gyakorlása ezzel együtt díjfizetési kötelezettséget keletkeztet a
növényfajta-oltalom jogosultja felé. A hatályos hazai
és európai közösségi szabályozás értelmében jelöli ki
az előterjesztés a gazdálkodói privilégiummal érintett

2008. december

növényfajok körét, illetve biztosít mentességet a díjfizetési kötelezettség alól azon termelők számára, akik a
mezőgazdasági tevékenységet olyan kis területen végzik, amely a kizárólagos hasznosítási jog tekintetében
elhanyagolható. Az előterjesztés emellett meghatározza a gazdálkodói privilégium gyakorlása fejében a
jogosultnak járó díj mértékére és annak megfizetésére
vonatkozó szabályokat, részletes rendelkezéseket állapít meg a díjigény érvényesítésének előmozdítását
célzó adatszolgáltatási rendszerre vonatkozóan, és
megállapítja az adatszolgáltatási kötelezettség, illetve
a díjfizetés elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket. Az új szabályokat a hatálybalépést
követően keletkezett díjfizetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.
Az Szt.-nek a szabadalmi bejelentések államtitokká
minősítésére vonatkozó rendelkezéseit is módosítja az
előterjesztés. A hatályos szabályozás ugyanis jelenleg
nem rendelkezik arról, hogy a szabadalmi bejelentés
államtitokká minősítése esetén a bejelentő jogainak
korlátozása milyen módon kerül ellentételezésre. A
kompenzációt a tervezet egy olyan megoldással kívánja biztosítani, amely az államtitokká minősítésre
javaslatot tevő miniszter számára részben szabályozott
tartalmú licenciaszerződés megkötését teszi kötelezővé
a szabadalom engedélyezése esetén szabadalmassá váló
bejelentővel. Az előterjesztés emellett a szabályozást
kiigazítja a Magyar Köztársaságra az egyes nemzetközi szerződésekből háruló kötelezettségek megfelelőbb
teljesítése érdekében is. A honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből történő minősítés eseteiben alkalmazandó eljárási rendelkezéseket a szabadalmi bejelentés
államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes
szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
tartalmazza; ennek szabályai változatlanul alkalmazhatók a törvényi szabályok felülvizsgálatából adódó
módosításokat követően is.
Az előterjesztés – a konkrét díjmértékek kivételével,
amelyeknek meghatározását rendeleti szintre delegálja – törvényi szintre emeli az iparjogvédelmi oltalom
fenntartásáért vagy megújításáért az MSZH-nak fizetendő díjakra vonatkozó szabályozást. Ezt az indokolja,
hogy e díjakat – sajátos természetük és rendeltetésük
miatt – nem lehet az igazgatási szolgáltatási díjak jelenlegi rendszerébe megfelelően beilleszteni.
Az előterjesztés tovább bővíti az MSZH által elektronikus úton fogadott beadványok körét. Az MSZH
ügyfelei – a szabadalmi, használati mintaoltalmi,
formatervezési mintaoltalmi, topográfiaoltalmi és
védjegy-bejelentések, valamint a védjegy-megújítási
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kérelmek mellett – a jövőben elektronikus úton nyújthatják be az európai szabadalmakhoz kapcsolódóan
az igénypont-közzétételi kérelmeket és az igénypontok magyar nyelvű fordítását, az európai szabadalom
szövegének magyar nyelvű fordítását, valamint az e
fordítások kijavítására irányuló kérelmeket.
Az előterjesztés megállapítja a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a borpiac
közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/
EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/
EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008.
április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet földrajzi
árujelzőkre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges hazai szabályokat a védjegyek és a
földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) módosítása útján. Ennek
körében a tervezet pontosítja és kiegészíti a szeszes
italok földrajzi árujelzőinek nemzeti oltalmára vonatkozó rendelkezéseket (szabályozott munkamegosztást írva elő az MSZH és a földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter között a bejelentések és a
hozzájuk tartozó termékleírások elbírálása kapcsán),
illetve kialakítja a közösségi oltalom iránti kérelem
benyújtásának feltételeire vonatkozó szabályokat, átalakítja a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi árujelzőinek közösségi oltalmára irányuló
eljárás nemzeti szakaszának szabályait, valamint
megteremti a szőlészeti és borászati termékek földrajzi árujelzőinek közösségi oltalmára vonatkozó új
közösségi szabályozás nemzeti végrehajtási szabályait,
azaz a közösségi oltalom iránti eljárás nemzeti szakaszára vonatkozó rendelkezéseket.
A Vt. módosítására emellett arra való figyelemmel is
sor kerül, hogy hazánk kihirdette az olimpiai jelkép
oltalmáról szóló, 1981. szeptember 26-án elfogadott
Nairobi Szerződést. Az olimpiai jelkép védelmére vonatkozó nemzetközi kötelezettség teljesítése kapcsán
szükségessé vált a védjegylajstromozás feltétlen kizáró okai rendszerének felülvizsgálata. Az előterjesztés
kiigazítja a Vt.-nek a védjegylajstromozás feltétlen kizáró okaira vonatkozó 3. §-át annak érdekében, hogy
– maradéktalanul megfelelve a Nairobi Szerződés által
a részes országok számára előírt kötelezettségeknek
– elutasítható legyen az olimpiai jelképpel ütköző valamennyi védjegybejelentés, illetve törölhető legyen
valamennyi ilyen védjegy.
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Az előterjesztés a joggyakorlati tapasztalatokra figyelemmel elvégez néhány kisebb kiigazítást is. E körben
pontosítja a közösségi védjegybejelentés vagy közösségi
védjegy nemzeti védjegybejelentéssé való átalakítására
vonatkozó szabályokat a Vt.-ben, továbbá az MSZH
által az iparjogvédelmi ügyekben hozott döntések felülvizsgálatát célzó eljárásokban a megváltoztatási kérelmek benyújtására vonatkozó határidő tekintetében
elrendeli, hogy a megváltoztatási kérelem benyújtására
előírt határidőt megtartottnak kell tekinteni a megváltoztatási kérelem ajánlott küldeményként, határidőben
való postára adása esetén is.
Az iparjogvédelmi törvényekben szereplő rendeletalkotási felhatalmazások átfésülését is elvégzi az előterjesztés.

E módosítások közvetlen oka az Országos Érdekegyeztetési Tanács egyetértési jogainak alkotmányellenességét kimondó 124/2008. (X. 14.) AB határozat, amelynek
megállapításai az Alkotmányban nem nevesített közigazgatási szervekre is alkalmazhatónak találtattak. Az
előterjesztés ennek megfelelően – a miniszteri rendeletek
megalkotása kapcsán – véleményezési joggal váltja fel az
MSZH elnökének eddigi egyetértési jogát.
Az előterjesztést a 2008. október 17-i Szakmapolitikai
Értekezlet tárgyalta, majd az IRM 2008. november 18-i
határidővel küldte ki közigazgatási egyeztetésre. A beérkezett észrevételek feldolgozását követően kerül az
előterjesztés a Kormány elé.
Dr. Stadler Johanna

Törvény az előadóművészeti szervezetek működéséről, támogatásáról
és sajátos foglalkoztatási szabályairól
Az Országgyűlés 2008. december 8-án fogadta el az
előadóművészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényt,
amelynek az elsődleges célja az, hogy elősegítse az
előadóművészeti élet szabadságának megvalósulását,
hozzájáruljon a művészeti kulturális kifejezések sokszínűségének kiteljesedéséhez, és elősegítse magyar
nyelvű alkotások létrejöttét. A törvény 2009. március
1-jén lép hatályba. A törvény:
■■ részletesen szabályozza az előadóművészeti szervezetek nyilvántartásba vételét, besorolását, a besoroláson alapuló támogatások rendszerét,
■■ megállapítja az előadóművészeti szervezetekben
foglalkoztatottakra vonatkozó speciális munkajogi
szabályokat,
■■ meghatározza a törvény céljainak megvalósításához kapcsolódó hatósági feladatokat, a feladatellátás szervezeti szabályait, valamint
■■ egyéb, ágazatot érintő szabályokat állapít meg.
A színházak, balett- vagy táncegyüttesek, zenekarok és
énekkarok kezdeményezik nyilvántartásba vételüket az
előadóművészeti államigazgatási szervnél (irodánál),
amely a benyújtott adatok alapján a színházakat és a
táncegyütteseket hat, a zenekarokat és énekkarokat két
kategóriába sorolja. A szervezetek ettől függően különböző módon és mértékben válnak jogosulttá a központi költségvetési hozzájárulásra. A nyilvántartásba vétel
nem kötelező, azaz nem feltétele az előadóművészeti
tevékenység folytatásának. A nyilvántartásba vétel
alapfeltétele a központi költségvetési hozzájárulás
igénybevételének.

Az iroda a szolgáltatott adatok alapján kategóriákba
sorolja az előadóművészeti szervezeteket, kivéve az állami fenntartású, illetve a miniszterrel közszolgáltatási
szerződést kötött előadóművészeti szervezeteket. A
kategóriák meghatározása során a törvény figyelembe
vette azokat az infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételeket, melyek a tevékenység folytatásához minimálisan szükségesek, valamint a besoroláshoz teljesítendő
szakmai minimumokat is rendelt.
A jogszabály legfontosabb munkajogi újdonságaként
önálló felmondási, felmentési okot szabályoz, rendezi
a kötelező előadás- és próbaszámok, szolgálatok számát, a munkaidő és szabadság kérdéseit, a művészi
díjazás speciális szabályait. A törvény megteremti az
intézmények számára a művészi arculat kialakításához elengedhetetlenül szükséges mobilitás, művészi
fejlesztés, az érintett művész számára pedig a méltányos feltételekkel történő távozás lehetőségét is. Az
előadóművészeti szervezetek tevékenységének időbeli
egysége nem a naptári év, hanem az évad. A törvény
– tekintet nélkül az előadóművészeti szervezet szervezeti formájára – egységes szabályrendszert vezet be az
állami és önkormányzati fenntartású előadóművészeti
szervezetek vezetői megbízásaira, mivel az ellátandó
feladat az eltérő szervezeti formában működő szervezetek esetében is azonos.
A törvény meghatározza a kultúráért felelős miniszter, a hatósági feladatokat ellátó előadóművészeti
államigazgatási szerv (iroda) feladat- és hatáskörét,
valamint létrehozza a színházi, zenei és táncművészeti
szakmai szervezetek véleménynyilvánítási, javaslatté-
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teli jogosultságát biztosító fórumot, az Előadó-művészeti Tanácsot is. Az előadóművészeti államigazgatási
szerv feladatait a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
látja el.
Egy, az Európai Bizottság jóváhagyására váró szabály
értelmében a törvény alapján nyilvántartásba vett
előadóművészeti szervezetet támogató társasági jogi
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adóalany (támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvényben szereplőhöz hasonló adókedvezményt
vehet igénybe. A támogató részére az előadóművészeti
államigazgatási szerv a támogatásról igazolást ad
ki. Egy-egy előadóművészeti szervezet esetében az
igazolások legfeljebb az előadóművészeti szervezet
jegyárbevételének 80%-át érhetik el.
Dr. Kiss Zoltán

OECD országtanulmány a magyar innovációs rendszerről
Az OECD 2008. október
20-án hozta nyilvánosságra a magyar nemzeti innovációs rendszerről szóló
országtanulmányát, amelyet
a nemzetközi intézmény kiváló szakemberei készítettek. Az „OECD Reviews of
Innovation Policy: Hungary”
címen publikált tanulmány
célja, hogy független, átfogó
elemzés alapján értékelje a magyar innovációs rendszer teljesítményét, és annak javításához javaslatokat
dolgozzon ki a kormányzati politika és az innovációs
rendszer szereplői számára.
Az országtanulmány a vállalati innovációs képességek
és kapacitások növelésének ösztönzésére, a tudás és a
K+F eredmények hatékony hasznosítására irányítja a
figyelmet, és stratégiai iránytűként szolgálhat a magyar
Kormány számára az innováció-vezérelt és a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez.
Az elemzés készítői kiemelik, hogy a kutatás-fejlesztési eredmények elősegítették az ország gazdasági
fejlődését, integrálódását az Európai Unióba. A tanulmány eredményként veszi számba, hogy az innováció szerepe növekedett Magyarország fejlődésében,
létrejöttek a K+F fejlesztéséhez szükséges intézményi, jogszabályi és stratégiai keretek. Magyarország
kialakította a magas minőségű tudományos kutatás
kemény magját, továbbá meglehetősen jó tudományos eredményeket állít elő az európai átlagnál jóval
alacsonyabb költségen, valamint néhány iparágban
és régióban (például Budapesten, Debrecenben és
Szegeden) üzleti vállalkozások és közfinanszírozású
kutató szervezetek között fennálló, ígéretes együttműködéseket tudhat magának. Néhány területen a
magyar tudomány általános eredményei kiemelkedők
(pl. fizika, matematika, biológia, kémia, klinikai orvostudomány, mérnöki tudományok).

Az OECD ajánlásai az innováció szükséges keretfeltételei között kiemelik a makrogazdasági stabilitást,
innovációbarát adó-, szabályozó- és szellemitulajdonvédelmi rendszert, a versenyt, a nemzetközi kereskedelemmel és tőkével szembeni nyitottságot, a hatékony
információs rendszert.
A tanulmány készítői javaslatokat fogalmaznak meg
a magyar gazdaság további fejlődésének és növekedésének elősegítéséhez. E javaslatok szerint a vállalati
szektor innovációjának ösztönzése céljából erősíteni
kell a vállalkozások (különösen a kkv-k) innovációs kapacitásait és innovációs tevékenységét, a vállalkozások
és a kutatói szféra együttműködését, a hazai kkv-k és a
nagyvállalatok stratégiai partnerségét, elősegítve ezzel
az innovációs központok, a beszállítói hálózatok és a
klaszterek kiépítését, továbbá meg kell őrizni a közfinanszírozás fenntarthatóságát a nemzeti innovációban.
A közfinanszírozású kutatások reformjainak folytatása
érdekében elő kell segíteni a közfinanszírozású kutatás
területén a kritikus tömeg, a kiválóság és a relevancia
elérését, érvényesíteni kell a stratégiai megközelítést,
az intézményi funkciók szétválasztását, valamint a teljesítmény és hasznosítás elvét; növelni kell a pályázati
támogatást az alapkutatásban; törekedni kell a K+F
nemzetközivé válásából származó előnyök maximalizálására. A TTI szféra humánerőforrás alapjának megerősítéséhez növelni kell a természettudományi és műszaki
diplomások arányát, erősíteni kell a vállalati képzést és a
szakképzést; szigorúbb minőségi feltételeket kell alkalmazni a felsőoktatási intézmények akkreditációjában,
az oktatásban; vonzóvá kell tenni a fiatalok számára a
kutatás-fejlesztés és az innováció területét. A K+F+I
irányítási rendszerének javítása érdekében az országnak
szüksége van egy hosszú távú, tényalapú, kiszámítható
tudomány-, technológiai és innovációs szakpolitikára és
stratégiára, továbbá a stratégia megvalósításához erős,
konszenzuson alapuló politikai elkötelezettségre, hos�szú távon stabil intézményi háttérre, továbbá szükséges
kiegyensúlyozott támogatási rendszer működtetése és
az értékelési rendszer továbbfejlesztése.
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Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjak átadása
A Magyar Szabadalmi Hivatal az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megmérettetés próbáját is kiálló kutatási eredményeket létrehozó
alkotók megbecsülésére, tevékenységük társadalmi
elismerésére a Magyar Tudományos Akadémiával
közösen 1997-ben Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat
alapított.
A Magyar Tudomány Ünnepe nyitóünnepségén, 2008.
november 3-án az Akadémia dísztermében adta át az
idei díjakat Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke és Pálinkás József, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke három kiemelkedő kutatónak, számos szabadalomban is testet öltött munkásságáért.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából AkadémiaiSzabadalmi Nívódíjban részesült:
Dr. Kalaus György
az MTA doktora, kutatóprofesszor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkaloidkémiai
Kutatócsoportjának vezetője, az immár három évtizede forgalomban lévő gyógyszer, a kiemelkedő terápiás
és gazdasági sikereket elért Cavinton hatóanyagának
kidolgozásában, és számos más, a gyógyszerkémia területén széles körben hasznosított, a nemzetközi meg-

mérettetés próbáját is kiálló, szabadalmi oltalommal
védett találmány kifejlesztésében játszott meghatározó
munkásságáért.
Dr. Marosi György
az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Technológia tanszék
professzora, igen magas színvonalú, egyetemi oktatói
munkássága mellett a gyógyszeripar számára végzett
fejlesztői munkásságáért, új technológiák kidolgozásában meghatározó részvételéért, az égéstárolt polimer
kompozitok valamint a nanomedicinában elért újszerű
technológiai megoldásaiban elért, számos szabadalomban is testet öltött feltalálói tevékenységéért.
Dr. Reményi Károly
az MTA rendes tagja, a Hibrid-fluidizációs tüzelési
rendszer című, társszerzőkkel megvalósított szabadalmáért. Az eljárás jelentősége, hogy a szabadalomban
leírt eljárással a tüzelés stabilitása, károsanyag-kibocsátása, a tüzelőanyag minőségváltozásából adódó
tüzelési problémák megoldhatók, illetve lényegesen
mérsékelhetők. A találmány hozzájárult az energiatermelés egyik jelentős szektorában a kutatás-fejlesztési
tevékenység hatékonyság-növeléséhez, a létrehozott
innovációs potenciál kihasználásához.

Elérhető a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
honlapja
Összhangban a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó
intézkedési terv elfogadásával, illetve a végrehajtásuk-

ból adódó feladatok megvalósításával, 2008. december
2-án megkezdte működését a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület honlapja: www.hamisitasellen.hu.
A honlap nem csupán a témában érdekelt hazai és külföldi szakembereknek, de a széles nagyközönségnek
is segítséget kíván nyújtani, hogy eligazodhasson a
szellemi tulajdoni jogsértések kérdéseiben. A Magyar
Szabadalmi Hivatal által működtetett honlap a Testület munkájára vonatkozó tájékoztatáson túlmenően
rendszerezett formában hozzáférhetővé teszi a szellemi tulajdon védelmét és a hamisítást érintő hatályos
jogforrásokat, összefoglalja az e területen használt
legfontosabb fogalmakat, valamint tájékoztatást nyújt
az aktuális hírekről, eseményekről. Az érdeklődök a
honlap keretében működtetett fórumon a Magyar
Szabadalmi Hivatal munkatársaitól közvetlenül is
választ kaphatnak az őket érintő kérdésekben.

2008. december
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Nemzetközi szellemivagyon-értékelési konferencia az MSZH-ban

IP

Intellectual Property Valuation in Practice
Symposium
th

th

Budapest, 27 – 28 November 2008

A Magyar Szabadalmi Hivatal szervezésében
2008. november 27–28. között került megrendezésre a
Szellemivagyon-értékelés a gyakorlatban (IP Valuation
in Practice) című nemzetközi konferenciasorozat első
rendezvénye, amelyen 12 külföldi és 5 magyar szakértő tartott előadást a szellemivagyon-értékelés gyakorlati alkalmazási kérdéseiről, több mint 80 szakértő
részvételével.
Néhány évtizede a cégek értékét nagyrészt tárgyi állóeszközeik tették ki, mára a technológia üzleti értéke, valamint a vagyoni értékű jogok (pl. szabadalom,
védjegy, good-will) képezik a vállalati vagyon egyre
nagyobb hányadát. A spin-off vállalkozások esetében
például a vállalat értékének több mint háromnegyedét
képezheti a szellemi vagyon értéke. Ezek a fejlemények
a vállalati szakemberek, kutatók figyelmét felkeltették
a szellemivagyon-értékelési módszerek iránt.
A nemzetközi szimpózium a következő témaköröket
ölelte fel:
■■ A szellemi vagyon értékelésének igénye a feltalálók,
a K+F intézmények, a befektetők, és a hasznosítók
szempontjából;
■■ „Best practice” a szellemi vagyonértékelési módszertan területén;
■■ A szellemivagyon-értékeléshez kapcsolódó szolgáltatások Európában;

Magyar
Formatervezési Díj
2008
2008. október 7-én az Iparművészeti Múzeumban 29.
alkalommal került átadásra a Magyar Formatervezési
Díj, a designszakma rangos hazai elismerése. A díjat
három kategóriában – terv, vizuális kommunikáció,
diákmunka – ítélte oda a neves alkotóművészekből
álló, nemzetközi zsűri, továbbá öt különdíj került átadásra.

■■ A szellemi vagyon értékelésének szabályozása,
szabványosítása, felhasználása vállalatfelvásárlásnál, kártérítési perekben, számviteli és adózási
szempontok az értékelésben.
A konferencián elhangzott előadások többek között
bemutatták a gyakorlatban alkalmazott szellemivagyon-értékelési módszerek különböző típusait, alkalmazási területeit, beszámoltak az egyes módszerek
gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatokról, a szellemivagyon-értékelést számviteli és adózási
szempontból elemezték, a szellemivagyon-értékelés
szerepét az egyetemek és az ipar közötti együttműködés szempontjából vizsgálták, felhívták a figyelmet
a szellemivagyon-átruházási ügyletek olyan fontos
tényezőjére, mint a transzferárak. A szekcióbeszélgetések során a résztvevők kezdeményezték egy állandó
szakmai fórum létrehozását. Javaslatként hangzott el a
módszertan szabványosítása, illetve egy európai szintű
módszertani útmutató kidolgozása, továbbá olyan kérdések megvitatását javasolták, mint a szellemivagyonértékelési szolgáltatások költségcsökkentése, valamint
a minőségbiztosítás bevezetése.
A konferenciasorozat következő rendezvényére előreláthatóan 2009-ben a finn nemzeti hivatal szervezésében Helsinkiben kerül sor.
A budapesti konferenciára vonatkozó bővebb információ, valamint a prezentációk a konferencia honlapján
http://www.mszh.hu/English/ipv/Downloads.html
olvashatók.
Káldos Péter

Terv kategória díjazottjai
„Napkorong” napkollektoros kerti zuhany, Lenkei Balázs
Gauskerék, lábbal hajtható egykerekű sporteszköz,
Gőczey András
Vizuális kommunikáció kategória díjazottjai
The Room magazin vizuális arculata, Lonovics Zoltán
Diákmunka kategória díjazottjai
Fűszercsomagolás, Sümegi Éva
Magzatvizsgáló, Nagy Richárd
Mobil szélgenerátor, Nyilas Kálmán
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A Magyar Formatervezési Tanács hírei
Dr. Molnár Károly, kutatás-fejlesztésért felelős tárca
nélküli miniszter 2008. október 29-ei keltezéssel jóváhagyta a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 20082011. évekre vonatkozó, hároméves munkaprogramját. A munkaprogram tartalmazza az MFT harmadik
ciklusának célkitűzéseit, kijelölve a főbb irányokat,
amelyekre az éves munkatervek épülnek, összegezi
az erőforrásokat és nevesíti a mérhető eredményeket.
A munkaprogramot az MFT testülete október elsejei
ülésén jóváhagyta.
A munkaprogram által kijelölt öt pillér a következő:
1. Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig: A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag
bővítése és terjesztése;
2. Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények
tanárai és hallgatói: A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése;

3. Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra: A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása;
4. A tervezői munka segítése – a formatervezők: A tervezők pályakezdése és társadalmi beágyazottsága;
5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek :
Részvétel a nemzetközi szakmai munkában.
2008. november 3-9. között Torinóban az „International
Design Casa 2008” kiállításon Magyarország a régió
öt másik országával együtt állította fel Kelet-KözépEurópa Design Casa-ját, és erre az alkalomra készült
grafikai installációval mutatkozott be az Artintown
Galériában. Az installációt Szabó Levente grafikus
tervezte. Magyarországot – a közelmúlt és a jelen design-tárgyai közül – Breuer Marcel Wassily széke, a
Rubik-kocka, a Magyar Formatervezési Díjas Etalon
hangfal és Corvus repülőgép, valamint a Geppetto
Studió innovatív tojástartója képviselte.
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