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A világ 30 országából érkezett, összesen 160 szakember résztvevővel megrendezett konferencia a
„Technológia transzfer –az innováció hajtóereje” címet választotta mottójául és a szellemi vagyonnal,
tulajdonnal történő gazdálkodás különböző oldalait vette nagyító alá. Az előadók (és a résztvevők
közül a legtöbben) a szakma legelismertebb művelői, meghatározó személyiségei voltak.
Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöki tisztét idén július 1-én átvevő Benoit Battistelli úr beszédében a
szabadalmi oltalom megszerzésére irányuló, világméretben már több milliót is elérő új szabadalmi
bejelentés színvonalas vizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A szabadalmi rendszer –minden
tökéletlensége ellenére – a műszaki fejlődés talán legfontosabb ösztönzője, ugyanakkor az ügyek
vizsgálata és intézése csak világméretű összefogással oldható meg. A világ legnagyobb vizsgáló
szabadalmi hivatalai között a hatékony ügyintézés érekében egyre szorosabb együttműködés alakul ki,
melynek lényege a kutatás és vizsgálat minimális követelményeinek biztosítása, az elektronikus
információcsere. Az előnyök forrását olyan két- esetleg többoldalú szerződések garantálják, melyek a
vizsgálati eredmények kölcsönös elismerését teszi lehetővé, ami a párhuzamos munkavégzést
minimálisra csökkentheti. Az Európai Szabadalmi Hivatalban nemrég elkezdődött modernizálási
folyamat, a minőségi szempontok előtérbe helyezése, a vizsgálat gyorsítása és a vizsgálat szubjektív
elemeinek minimálisra csökkentése olyan cél, melyet ő is magáévá fog tenni, ugyanakkor törekedni
fog, hogy a felhalmozódott nagyszámú ügy intézése felgyorsuljon és a szabadalmak engedélyezésének
időszükséglete az elfogadható szintre csökkenjen. A jövő fő tendenciáit a már megindult
egységesedési folyamat folytatásában, a közösségi szabadalom bevezetése előtt álló akadályok gyors
leküzdésében, az egységes európai jogérvényesítési fórumrendszer megteremtésében látja, ugyanakkor
fontosnak tartja az európai és nemzeti szabadalmi rendszerek egymás melletti létezését.
A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM), mely a közösségi védjegyek és közösségi
formatervezési mintaoltalmak európai engedélyező hatósága f. év októbertől Antonio Campinos úr
személyében új elnököt kap, Campinos úr a konferenciára első helyettesét küldte, aki előadásában
elismeréssel nyugtázta, hogy a közösségi védjegyek iránti igény az eredetileg elvártnál sokkal
magasabb lett, jól betölti funkcióját, és elsőrendű törekvés az ügyintézés minőségének növelése, az
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elbírálás kiszámíthatósága mellett az átfutási idő csökkentése. A Hivatal működésének minőségi
jellemzőit egy nemzetközi felmérés most elemzi, és annak eredménye alapján további javító
intézkedések meghozatala várható.
A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, dr. Bendzsel Miklós úr előadásában a nemzeti hivatalok
nemzetközi együttműködésének fontosságát hangsúlyozta. Örömmel állapította meg, hogy a Hivatala
által végzett szabadalmi újdonságkutatás és vizsgálat színvonala a modern elvárásoknak megfelel
(ilyen hivatalból csak 14 van az egész világon), és erre való tekintettel a kölcsönös eredményeket
elismerő kétoldalú megállapodások említett rendszerében (patent prosecution highway PPH) elismert
partner. Ezt a tényt már Japán, Finnország és Ausztria Szabadalmi Hivatalaival megkötött szerződések
igazolnak, és közvetlenül aláírás előtt áll az USA és Dél-Korea Szabadalmi Hivatalaival a hasonló
PPH szerződés. A kisebb országok Szabadalmi Hivatalai előtt álló feladatok kissé változtak, a nemzeti
jogok engedélyezése mellett a nemzetközi kutatás- és vizsgálatba való bekapcsolódás, továbbá a
szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismeretek terjesztése az innováció támogatása a nemzeti hatóság
elsőrendű feladatává válik.
A LES nemzetközi elnöke, Patrick O’Reilley úr a köszöntésen túl hangsúlyozta, hogy műszaki fejlődés
és megújulás kényszere a nagyvállalatok fejlesztési és iparjogvédelmi stratégiáját az elmúlt évtizedben
alapvetően megváltoztatta és a korábbi saját fejlesztése alapuló zárt rendszer helyett az ajtók kinyíltak
és a „nyitott innováció”, egyre általánosabbá válik. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok nyitottak a kívülről
érkező javaslatok, megoldások számára, egyes multinacionális cégek internetes innovációs
platformokat működtetnek, és statisztikákkal igazolta, hogy az új termékekben már meghatározók a
kívülről származó fejlesztési eredmények. A nyílt innováció nem azonos az eredmények ingyenes és
ellenérték nélkül felhasználhatóságával, a nagyvállalatok döntéseiknél nagyon is szelektívek,
ugyanakkor az innováció szintjén is nemzetközi munkamegosztás van kialakulóban.
A konferencia a plenáris ülés után szekciókban folytatódott, melyek a szellemi tulajdon egy-egy
érdekesebb oldala iránt érdeklődők számára konkrét ismereteket adott, a vita pedig az ellentétes
álláspontok kifejtését tette lehetővé.
A védjegyekkel kapcsolatos előadások a jogérvényesítés egyes kiemelkedő bírósági döntéseit
elemezték és rámutattak arra, hogy milyen nagy értelmezési és joggyakorlati különbségek vannak az
amerikai, japán és európai döntések között, sőt még az egységesnek gondolt európai joggyakorlat is
milyen eltérő eredményeket hozhat az Unió egyes tagországaiban. Az eltérések ellenére az alapvető
gondolatok, rendező elvek egységesedése, az ítélkezés kiszámíthatósága jól felismerhető tendencia. A
másik fontos kérdés az uniós tagországokban kialakuló ítélkezési gyakorlatnak az egységesedése, a
másik tagországban hozott ítéletek egyre fokozottabb elismerése. Az előadók erre is számos példát
adtak és rámutattak a határon túlnyúló ítélkezés korlátaira is.
Egy másik szekcióban a szabványosítás kötelező érvénye, a szabadalmak monopolisztikus hatása,
továbbá a versenyjogi szabályoknak a monopólium ellenessége között feszülő ellentmondások
feloldására kialakuló nemzetközi rendszerekről volt szó. A megoldást a gyakorlat az úgynevezett
„szabadalmi szövetségekben” (patent pool-okban) találták meg. Olyan világméretű rendszerek
esetében, mint pl. a szélessávú mobil hírközlési szolgáltatások, a műholdas és földi digitális sugárzás,
a kép- és hangrögzítő rendszerek, esetében a szabványok alkalmazása elengedhetetlen. Ugyanakkor a
szabványokat kielégítő rendszerekben akár több száz szabadalom is megtestesül, melyek nagyszámú
világcég tulajdonát képezik. A kialakuló szövetség korlátot szab az egyes berendezésekben
megtestesülő szabadalmi licencia díjnak, és annak beszedését és a szabadalmasok közötti osztozást,
megállapodást egy-egy közös szolgáltató cég végzi, melynek személyében nyílt verseny alapján a
jogosultak egyeznek meg. Az ilyen szövetségek nem minősülnek kartellnek, és a nyílt
feltételrendszerük mind a közösség, mind pedig a műszaki fejlődést biztosító jogtulajdonosok érdekét
és igazságérzetét kielégíti. A tájékoztatót az egyik legnagyobb ilyen szolgáltató, az olasz Sisvel cég
vezetői tartották.
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A konferencián külön szekcióülésen került bemutatásra a Dél-alföldi Innovációs ügynökség és a
Biopolisz Kft. tevékenysége, mely példázza az egyetem és a körülötte kialakuló klaszterekben folyó
innovációs tevékenységet, továbbá a regionális innovációs politika megvalósításának hazai módszereit.
Végül példaként bemutatásra került néhány ismert és várhatóan rövidesen azzá váló magyar innováció.
Rubik Ernő úr plenáris ülésen adott humoros és érdekes tájékoztatást évtizedes munkájáról, a kocka
értékesítése során felmerülő szellemi tulajdonvédelmi tapasztalatokról. Egy szekcióülésen Losonczi
Áron feltaláló az üvegbeton találmányának létrehozásáról, sikereiről, szabadalmi harcáról majd a
megoldás továbbfejlesztéséről számolt be, végül Fazakas András feltaláló élőben is bemutatta az általa
kifejlesztett SFUMATO nevű tökéletes hanghűségű (high end) hangsugárzó és erősítő rendszert,
melynek tökéletes hangdinamikáját, átvitelét és esztétikus megjelenését a résztvevők elismerő tapssal
jutalmazták.
A konferencia előadásainak anyaga a LES Magyarország Közhasznú Egyesület honlapján (www.leshungarty.hu) bárki számára hozzáférhető.
A résztvevők közül többen írásban is elismerésüket fejezték ki a sikeres és tartalmas rendezésért és
lebonyolításért, melyhez hozzájárult az igényes szociális program is, mely a Marriott szállodában
tartott nyitó fogadásból, a Liszt Ferenc Kamarazenekar ezt követő tövid koncertből és a Gundel
étterem különtermében rendezett Gála vacsorából állt. A résztvevők számára bőven nyílt alkalom a
kapcsolatteremtésre és ismerkedésre a szociális programok alatt, a munkaebédek során és a
szünetekben.
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