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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa

Nagy érdeklődés mellett került sor a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
megalakulásának 120. éves évfordulója al-
kalmából megrendezett gálára és a 2016. évi 
Jedlik Ányos-díjak átadására a Magyar Tu-
dományos Akadémia dísztermében 2016. 
március 9-én.

Az esemény házigazdája, Vékás Lajos kö-
szöntője után Vedres András (Magyar Feltalá-
lók Egyesülete), Bendzsel Miklós (SZTNH), 

EGY HIVATÁS 120 ÉVE – GÁLA AZ SZTNH MEGALAKULÁSÁNAK 120. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL

Nemessányi Zoltán (Igazságügyi Minisztéri-
um), Bogsch Erik (Richter Gedeon Nyrt.) és 
Josef  Kratochvíl (Visegrádi Szabadalmi Intézet, 
Cseh Iparjogvédelmi Hivatal) méltatta a hiva-
tal megalakítása óta eltelt időszak eredményeit. 
Az ünnepség keretében került sor a 2016. évi 
Jedlik Ányos díjak átadására. A gálát Balogh 
Kálmán és Lukács Miklós cimbalomművészek 
és a Rendhagyó Prímástalálkozó nevű formáció 
műsora színesítette igen magas színvonalon.
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NŐTT A NEMZETKÖZI IPARJOGVÉDELMI BEJELENTÉSEK SZÁMA

Az ENSZ Nemzeti Tulajdon Világszervezete 
(WIPO) a 2016. március 16-án Genfben tar-
tott sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozta 
a tavalyi nemzetközi szabadalmi, védjegy és 
formatervezésiminta-oltalmi mutatókat.

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés 
(PCT) keretében 2015-ben 218 ezer nem-
zetközi bejelentést nyújtottak be, amely közel 
2%-os növekedést jelent az előzés évhez képest. 
A legtöbb kérelem az Amerikai Egyesült Álla-
mokból érkezett (az összes bejelentés 26%-a), 
amit Japán (20%), Kína (14%), Németország 
(8%) és a Koreai Köztársaság (7%) követett. A 
közzétett bejelentések több mint 8%-a a számí-
tógépes technológia szakterületéhez tartozott; 
jelentős volt még a digitális kommunikáció (8%), 
a villamos gép, berendezés gyártása és energiaipar 
(7%), illetve a gyógyászati technológiák (6%) és 
a szállítás (4%) súlya. Tavaly a Qualcomm és a 
ZTE előtt a Huawei volt a legaktívabb bejelentő 
3 898 közzétett szabadalmi bejelentéssel. 

Az ún. madridi rendszer keretében benyúj-
tott nemzetközi védjegybejelentések száma 
2015-ben meghaladta a 49 ezret, amely 3%-os 
gyarapodást mutat az előző évi adathoz viszo-
nyítva. Az országok listáját ebben az oltalmi 
formában is az Amerikai Egyesült Államok ve-
zeti, amihez az összes hasonló kérelem 15%-a 
volt köthető tavaly. Ezt követi Németország 
(14%), Franciaország (8%), Svájc és az Egyesült 
Királyság (egyaránt 6%). Az áru- és szolgálta-
tási osztályok tekintetében a számítógépek és 
elektronikai termékek bizonyultak a legnép-
szerűbbnek (25%), amitől kissé elmaradtak 
az üzleti szolgáltatások (21%), a technológiai 
szolgáltatások (16%), a ruhaipari termékek, va-
lamint a nevelés; szakmai képzés; szórakozta-
tás; sport- és kulturális tevékenységek (egyaránt 
13%). A legtöbb nemzetközi védjegybejelen-
tés a Novartis (197), a Lidl (152) és a L’Oréal 
(130) nevéhez fűződött. A nemzetközi véd-
jegybejelentésekben a legnagyobb növekedést 
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tavaly a magyar gyógyszergyártó cég, a Richter 
Gedeon Nyrt. érte el. A vállalat 124 bejelen-
tést tett – ezzel a rangsorban az ötödik helyet 
foglalta el –, amely 104-gyel több az egy évvel 
korábbi értéknél.

2015-ben az ún. hágai rendszerben törté-
nő formatervezésiminta-oltalmi bejelentések 
több mint 16 ezer mintát tartalmaztak, amely 
14%-os növekedést mutat a 2014-es adathoz 
képest. A bejelentő országok közül kiemel-
kedett Németország (21%) és Svájc (20%) 
súlya, továbbá jelentős volt Franciaország, a 
Koreai Köztársaság (egyaránt 8%) és Olaszor-
szág részesedése (7%). A legtöbb lajtromozás 

az adatrögzítő és kommunikációs készülékek 
osztályhoz kapcsolódott (387), amely meg-
előzte az órák (324), a közlekedési eszközök 
(264), a csomagolóeszközök és tartályok 
(249), valamint a bútorok (249) kategóriákat. 
A tavalyi bejelentésekben a legtöbb mintára 
a Samsung igényelt oltalmat (1 132), ezt a 
Swatch (511) és a Fonkel Meubelmarketing 
követte (438).

A sajtótájékoztatóról és a 2015. évi nemzet-
közi iparjogvédelmi adatokról bővebb infor-
máció elérhető a WIPO honlapján: http://
www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/
article_0002.html. 

Francis Gurry, a WIPO főigazgatója és  
Mosahid Khan, a WIPO Statisztikai 

Főosztályának vezetője a genfi sajtótájékoztatón 
( fotó: WIPO)

AZ EURÓPAI SZABADALMI SZERVEZET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK 147. ÜLÉSE

Az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsa 2016. március 16-án tartotta 147. 
ülését Münchenben Jesper Kongstad, a Dán 
Szabadalmi és Védjegy Hivatal főigazgatójá-
nak elnökletével.

Az Igazgatótanács Elnökségének munkájáról 
szóló tevékenységi jelentést követően az Igaz-
gatótanács tudomásul vette Benoît Battistelli, 
az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének 
tevékenységi jelentését. A testület örömmel 
nyugtázta a hivatal által ellátott ügyek mennyi-
ségének és hatékonyságának terén elért kiváló 

eredményeket, ugyanakkor aggodalmát fejezte 
ki a szociális helyzet miatt, továbbá a minőséget 
érintő kérdéseket is tárgyalt.

Az Igazgatótanács részletekbe menő vitát kö-
vetően, az elnökkel egyetértésben állásfoglalást 
hagyott jóvá a szociális helyzetre vonatkozóan. 
A testület újraválasztotta elnökét 2016. július 
1-én kezdődően három éves időtartamra, kine-
vezett két főt az Európai Szabadalmi Akadémia 
Felügyelőbizottságába, továbbá több személyt a 
Fellebbezési Tanácsokba. Az Igazgatótanács tu-
domásul vette a hivatal tájékoztatását az Euró-

pai Szabadalmi Hivatal Fellebbezési Tanácsait 
érintő tervezett reformokról. A testület meg-
hallgatta az Albizottság 19. üléséről, valamint az 
egységes hatályú európai szabadalomról készült 
jelentéseket. Ez utóbbit az EU soros elnökségét 
betöltő Hollandia delegációja mutatta be.

Az ülésről és az elfogadott állásfoglalásról 
bővebb információ található az SZTNH hon-
lapján: http://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/
sztnh-hirek/hirek-esemenyek/az-europai-
szabadalmi-szervezet-igazgatotanacsanak-
147-ulese. 

ÚJABB REKORDOK  
AZ EURÓPAI SZABADALMAK SZÁMÁBAN

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) leg-
frissebb éves jelentése szerint 2015-ben mind 
a bejelentési, mind a megadási mutatók nö-
vekedtek az előző évihez képest.

Az európai bejelentések száma tavaly új re-
kordot ért el: több mint 160 ezer európai sza-
badalmi bejelentést nyújtottak be, ami 4,8%-os 
növekedést jelent az előző évhez képest. Ezek 
közül közel 62 ezer volt az Európai Szabadalmi 
Egyezmény keretében a közvetlenül az EPO-
hoz beadott kérelmek száma, illetve meghaladta 
a 98 ezret a Szabadalmi Együttműködési Szer-
ződésen (PCT) keresztül az európai szakaszba 
érkezett nemzetközi ügyek mennyisége.

2015-ben az összes bejelentés 47%-a szár-
mazott az EPO 38 tagállamából, amit az USA 
(27%), Japán (13%), Kína (4%) és Dél-Korea 
(4%) követett. Az egy évvel korábbi adatok-
hoz képest Kína 22%-kal, az USA 16%-kal 
növelte az európai szabadalmi bejelentéseinek 
számát. Az Európából származó bejelentések 
közül a legtöbb (az összes bejelentés 16%-a) 
a korábbi évekhez hasonlóan Németország-
ból érkezett, amitől jelentősen elmaradtak 
a régió többi országai: Franciaország (7%), 

Svájc és Hollandia (egyaránt 4%), valamint 
az Egyesült Királyság (3%). Magyarországról 
tavaly az EPO-hoz 99 bejelentést nyújtottak 
be, ami 15-tel kevesebb az egy évvel korábbi 
értéknél. 

A szakterületeket tekintve a legtöbb (több 
mint 12 ezer) európai szabadalmi bejelentés az 
orvostechnológiához kapcsolódott, és 10 ezer-
nél több új igény érkezett a digitális kommuni-
káció, a számítógépes technológia, valamint a 
villamos- és energiaipar területéről. 

Az EPO 2015-ben több mint 68 ezer európai 

szabadalmat adott meg, amely közel 6%-kal na-
gyobb a tavalyelőtti mutatónál és szintén csúcs 
a hivatal történetében. A legtöbb (15 ezer) új 
európai szabadalom az USA, Németország (14 
ezer) és Japán (10 ezer) bejelentőihez köthető. 
Magyarország 38 megadott európai szabada-
lommal szerepel a listában, amely hárommal 
kevesebb az egy évvel korábbi értéknél.

Az EPO 2015. évi jelentése elérhető az eu-
rópai hivatal honlapján: http://www.epo.org/
about-us/annual-reports-statistics/annual-
report/2015.html.

Forrás:  
EPO Annual  
Report  
2015
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NÉVVÁLTOZÁS: OHIM HELYETT EUIPO

2016. március 23. napjával a Belső Piaci Har-
monizációs Hivatal (OHIM) neve hivatalo-
san Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivata-
la (EUIPO) névre változott. Ugyanezen idő-
ponttól a „közösségi védjegy” kifejezés helyébe 
az „európai uniós védjegy” kifejezés lépett. 

A névváltoztatásra a közösségi védjegyről 
szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a kö-
zösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi 
rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK 
bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (véd-

jegyek és formatervezési minták) fizetendő dí-
jakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2015/2424 EU rendelete 
alapján került sor. 

Az elektronikus kommunikáció tekintetében 
március 23-tól a hivatali e-mail címek name.
surname@euipo.europa.eu címre változtak, 
azonban a régi e-mail címek, name.surname@
oami.europa.eu még hónapokon keresztül az 
új e-mail címekkel együtt párhuzamosan hasz-
nálhatók.

Március 23. napjától az EUIPO honlapja, 
az e-business alkalmazások, a díj kalkulátorok, 
és az online eszközök címe is frissítésre került. 
A régi www.oami.europa.eu honlap címe au-
tomatikusan átirányításra kerül az új www.
euipo.europa.eu címre. Az EUIPO emblémája 
megmaradt, így az új névvel és mozaikszóval 
együtt ez alkotja a hivatal megkülönböztető 
arculati elemét. További információért kérjük, 
hogy keresse fel az EUIPO  https://oami.
europa.eu/ohimportal/hu/eu-trade-mark-
regulation#28 oldalát.

ELÉRHETŐVÉ VÁLT A KÍNAI-MAGYAR PPH MEGÁLLAPODÁS SZERINTI GYORSÍTOTT SZABADALMI ELJÁRÁS

2015. október 12-én a kínai hivatal (SIPO) 
és az SZTNH kétoldalú megállapodást írt 
alá a szabadalmak engedélyezésének köl-
csönös gyorsításáról. A megállapodás ér-
telmében 2016. március 1-én a kínai és a 
magyar hivatal között is elindult a Patent 
Prosecution Highway (PPH) elnevezésű 
kísérleti projekt.

A PPH kétoldalú megállapodáson alapuló 

együttműködés az abban részt vevő nemzeti, 
illetve regionális szellemi tulajdonvédelmi hi-
vatalok, mint egyenrangú felek között. A be-
jelentők számára gyors szabadalmi vizsgálatot 
biztosít, így lehetővé teszi az adott találmányra 
a szabadalmi oltalom gyorsabb és hatékonyabb 
megszerzését, az adott együttműködésről meg-
állapodott két ország viszonylatában. Erre az ad 
lehetőséget, hogy a PPH révén az egyes hivata-

lok felhasználhatják a társhivatal által korábban 
már elvégzett munka eredményét, amely által 
elkerülhető a párhuzamos munkavégzés. A 
PPH csökkenti a vizsgálati munkaterhet, és a 
gyorsabb ügyintézés mellett a megadott szaba-
dalmak minőségére is kedvező hatással lehet. A 
szolgáltatásról további információ elérhető az 
SZTNH honlapján: http://www.sztnh.gov.
hu/hu/pph-patent-prosecution-highway.

JEDLIK ÁNYOS-DÍJAK ÁTADÁSA – 2016

Hagyományosan a március 15-ei nemzeti ün-
nepünkhöz kapcsolódóan - ebben az évben 
a hivatal 120 éves fennállására emlékező ün-
nepi rendezvény keretében – 2016. március 
9-én adták át a Jedlik Ányos-díjakat a Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermében. 

A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-

pedig azon kiemelkedő személyiségek kap-
hatják meg, akik közéleti tevékenységükkel, 
életművükkel nagyban hozzájárultak a hazai 
szellemi tulajdonvédelmi kultúra és tudatosság 
fejlődéséhez.

2016-ban posztumusz Jedlik Ányos-díjban 
részesült dr. Szántay Csaba (1928-2016) ve-
gyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA rendes 
tagja. Jedlik Ányos-díjat kapott dr. Czibula 
László ny. osztályvezető, kutató, Richter Ge-
deon Gyógyszerészeti Gyár Nyrt; dr. Hebling 
János fizikus, a Pécsi Tudományegyetem Fizikai 
Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára; dr. 
Marton L. Csaba agrármérnök, az Akadémia 
Mezőgazdasági Intézetének osztályvezető-

je; Őri János magyar és európai szabadalmi 
ügyvivő, a Szabadalmi Ügyvivői Kamara el-
nökségi tagja. Honoris causa Jedlik Ányos-
díjasban részesült dr. Major István ny. genfi 
WTO-nagykövet és dr. Ormos Pál biofizikus, 
az MTA rendes tagja, a Szegedi Biológiai Köz-
pont főigazgatója.

A díjakat Vékás Lajos, az MTA alelnöke; 
Nemessányi Zoltán igazságügyi helyettes ál-
lamtitkár; Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. 
vezérigazgatója, valamint Josef Kratochvil, a 
Visegrádi Szabadalmi Intézet igazgatótaná-
csának elnöke társaságában Bendzsel Miklós, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke 
adta át.

Az idei díjazottak és az ünnepség résztvevői

tala – korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hi-
vatal - elnökének kezdeményezésére az ipari és 
kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, 
a magyar szabadalmi rendszer centenáriumi 
évében, a kimagaslóan sikeres feltalálói tevé-
kenység valamint a kiemelkedő színvonalú és 
hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elis-
merésére. A honoris causa Jedlik Ányos-díjat 

A Jedlik Ányos-díj
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MTA ÉS AZ SZTNH KÖZÖTT

2016 januárjában a korábbi évek gyakorla-
tának megfelelően együttműködési megál-
lapodást írt alá dr. Lovász László, a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) elnöke és 
dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke. A 
2018. december 31-éig szóló együttműkö-
dési megállapodás aláírásával a felek tovább 
kívánják mélyíteni a már hosszú időre vissza-
tekintő szoros együttműködésüket. 

Az együttműködés célja az MTA intéz-
ményrendszerében a szellemi alkotások vé-

delmének, a hazai tudományos élet és kutatói 
kör szellemitulajdon-védelmi tudatosságának 
növelése, valamint az értékalapú hasznosítás-
tudatos K+F tevékenység gyakorlatának támo-
gatása. Ennek keretében az SZTNH az elmúlt 
években kialakult szokás szerint vállalja szak-
mai konzultációk és szemináriumok tartását 
a szellemi tulajdon védelmének, illetve hasz-
nosításának témakörében az MTA irányítása 
alá tartozó költségvetési szervek munkatársa-
inak továbbképzése érdekében. Az SZTNH 
támogatást nyújt az MTA és intézményei 

számára saját szellemitulajdon-menedzselési 
gyakorlatuk kialakításhoz. A szerződő felek 
megállapodtak abban, hogy megvizsgálják az 
együttműködés lehetőségeit a technológia-
transzfer, a szellemivagyon-értékelés, valamint 
az innovációmenedzsment szellemitulajdon-
védelmi kérdéseit érintő témakörökben. Az 
SZTNH és az MTA továbbá megállapodtak 
abban is, hogy kölcsönösen egyeztetnek a hazai 
kutatás-fejlesztési és innovációs politika terüle-
tén felmerülő kérdésekről, illetve adott esetben 
közös kezdeményezések indításáról.

AZ SZTNH 2015. ÉVI EREDMÉNYEI

Az SZTNH magas szakmai színvonalon tel-
jesítette a nemzeti iparjogvédelmi és szerzői 
jogi, valamint a K+F minősítési hatósági 
tevékenység követelményeit az elmúlt évben 
is. A hatósági tevékenységet az ügyfélbarát 
ügyintézés és a folyamatban levő ügyállo-
mány feldolgozására szánt erőfeszítések jel-
lemezték.

A szabadalom megadására irányuló hatósági 
eljárás 1192 nemzeti úton benyújtott ügyben 
zárult le, továbbá 3449 európai szabadalom 
hatályosítási eljárása fejeződött be 2015-ben. 
Védjegy területen 3597, mintaoltalmi terüle-
ten pedig összesen 423 ügy, továbbá 853 K+F 
minősítési ügy került befejezésre. A hivatal 
látja el a lajstromvezetéssel kapcsolatos fel-
adatokat ‒ többek között ‒ közel 22 ezer Ma-
gyarországon hatályos szabadalmi oltalom, 55 
ezernél több nemzeti védjegy, mintegy 4 ezer 
formatervezésiminta-oltalom és 900 használa-
timinta-oltalom tekintetében. A lajstromveze-
téssel összefüggésben több mint 34 ezer intézkedés 
történt.  A szabadalmi területen a nemzeti úton 
benyújtott szabadalmi bejelentések száma 633 
volt, ami szerény növekedést jelent az előző 
évihez képest. Ezen belül javult a hazai szaba-
dalmi bejelentői aktivitás: 4%-kal több ilyen 
ügy érkezett a hivatalba, mint 2014-ben. Az 
európai szabadalmak magyarországi hatályo-
sítása iránti kérelmek száma 7%-kal volt több 
(3582) az előző évinél. 

Tovább csökkent a függő szabadalmi ügyállo-
mány: 2015 végén 1597 volt a hivatal számára 
elsősorban adminisztratív munkaterhet jelentő, 
folyamatban levő európai hatályosítási ügyek, 
továbbá 1760 a függőben lévő, nemzeti úton 
benyújtott szabadalmi ügyek száma. A folya-
matban levő nemzeti szabadalmi ügyek száma 
2014. évhez képest 18%-kal mérséklődött. 

A hivatalba 2015-ben 3491 nemzeti úton 
benyújtott védjegybejelentés érkezett. Ezen 
a területen is sikerült tovább csökkenteni a 
folyamatban lévő ügyállományt, ami 2%-kal 
volt kevesebb az előző évinél (2264). A kedvező 

hivatali hatósági ügyintézés folytán az általános 
szabályok szerint lefolytatott védjegyeljárások 
átfutási ideje a gyorsított eljárással összemér-
hető szintre csökkent. 

Az SZTNH 2012. február 1-jétől látja el 
a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével 
összefüggő feladatokat. Az önkéntes előzetes 
minősítést az ügyfelek - jellemzően kis- és 
középvállalkozások - elsősorban a K+F pályá-
zatokhoz, valamint az adókedvezmények érvé-
nyesítése érdekében vették igénybe, 2015-ben 
161 esetben. A hivatal az előminősítési ügyek 
77%-ára vonatkozóan adott a K+F tartalmat 
megerősítő határozatot. A NAV-tól 2015-
ben 437 megkeresés érkezett. Ezek túlnyomó 
többsége továbbra is az innovációs járulékhoz 
kapcsolódóan igénybe vehető kedvezménye-
ket érintette. 2015-ben 685 NAV-ügy zárult 
le, ezeknek 42%-a volt K+F tevékenységként 
elismerhető. Az SZTNH más hatóságok és 
harmadik személyek megkeresésére is ellátott 
szakértői tevékenységet; 52 ilyen megkeresés 
érkezett az elmúlt évben. 

Az 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozat-
tal elfogadott Jedlik-terv az első olyan átfogó 
kormányzati stratégia Magyarországon, amely 
a szellemi tulajdont helyezte a középpontjába. 
A kormányhatározat feladatként jelölte meg, 
hogy az igazságügyi miniszter az SZTNH 
elnöke útján közbenső értékelést készítsen a 
szellemi tulajdon védelmére irányuló nem-
zeti stratégia időarányos megvalósításáról. A 
jelentést a Kormány 2016. január 20-ai ülésén 
jóváhagyta.

Az SZTNH – az érintett szakmai és érdek-
képviseleti szervezetek széles körének bevonása 
mellett – kidolgozta a szerzői és szomszédos jo-
gokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zenemű-
vek belső piacon történő online felhasználásának 
több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről 
szóló 2014/26/EU irányelv átültetési javaslatát. 
A társadalmi konzultáció eredményének figye-
lembevételével elkészült a közös jogkezelésről 
szóló külön törvényre és az Szjt. módosítására 

vonatkozó kormány-előterjesztés tervezete, 
amelyről az egyeztetések 2016 elején megkez-
dődtek.

A hivatal következetes európai integráci-
ós elkötelezettséggel és nemzeti felelősséggel 
gondozta az egységes hatályú európai szabada-
lom bevezetésének és az Egységes Szabadalmi 
Bíróság (ESZB) létrehozásának a dossziéját. 
A kodifikációs munkálatoknak a találmányok 
szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 
törvény módosítása az egyik legnagyobb hor-
derejű, terjedelmű és komplexitású része. Erre 
tekintettel e módosítás tárgyában az SZTNH 
2015 januárjában kidolgozta az első szakértői 
tervezetet. 

Kiemelt feladat volt az európai védjegyjog 
reformjával kapcsolatos jogalkotási javaslat 
tárgyalása során a tárgyalási álláspontok el-
készítése és egyeztetése. A folyamat lezárása-
ként az Európai Parlament 2015. december 
15-én jóváhagyta a közösségi védjegyről szóló 
207/2009/EK tanácsi rendelet és a védjegyekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 
szóló 2008/95/EK irányelv átdolgozott, illetve 
módosított szövegeit.

A szerzői jogi közös jogkezelő szervezetek 
felügyeletével és nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat 2011. január 1-jétől látja el az 
SZTNH. A díjszabás-jóváhagyási eljárás ke-
retében  a közös jogkezelő szervezetek által 
a 2016. évre megállapított díjak a 2015. évi 
díjakhoz képest nem emelkedtek. A hivatal 
a benyújtott díjszabásokat, a nyilvántartásba 
még nem vett egyesület díjszabásának kivé-
telével, továbbította az igazságügyért felelős 
miniszternek; közülük egy jóváhagyását nem 
javasolta. Az igazságügyért felelős miniszter a 
felterjesztett és jóváhagyásra javasolt díjszabá-
sokat a véleményezési eljárásban kialakított 
végleges formájukban 2015. december 7-én 
hagyta jóvá. 

Az elmúlt évben tovább folytatódott a 2012 
végén elfogadott „szabadalmi csomag” rende-
leteinek, valamint a 2013 elején aláírt Egysé-
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ges Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrehozására 
irányuló megállapodás hatálybalépését meg-
előző feladatoknak a végrehajtása. Az Euró-
pai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 
Albizottsága (Select Committee) elfogadta 
az egységes hatályú európai szabadalmak 
adminisztrációjához szükséges és a rendszer 
finanszírozásához kapcsolódó valamennyi vég-
rehajtási jellegű szabályzatot. Magyarország 
részesedése az egységes hatályú európai sza-
badalmak fenntartási díjainak a megerősített 
együttműködésben résztvevő tagállamoknak 
jutó részéből 1,48% lesz. Hazánk 2015. ok-
tóber 7-én írta alá az Egységes Szabadalmi 
Bíróságról szóló megállapodás egyes rendel-
kezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyvet. 

Az egységes szabadalmi rendszer első intéz-
ményeként Budapesten létrehozott Bíróképző 
Központban a 2015. február 23-án tartott ün-
nepélyes megnyitót követően lezajlott 19 bíró-
jelölt képzésének első két modulja az Európai 
Szabadalmi Akadémia közreműködésével. 

Kimagasló nemzetközi vonatkozású ered-
mény a közép-európai regionális nemzetközi 
szabadalmi hatóság, a budapesti székhelyű Viseg-
rádi Szabadalmi Intézet (VSZI) megalapítása, 
amely a részt vevő visegrádi országok és egyes 
szomszédos államok feltalálói és vállalkozásai 
számára az eddigieknél előnyösebb feltételekkel 
teszi lehetővé a globális szabadalmi rendszerbe 
történő bekapcsolódást. A Szellemi Tulajdon 
Világszervezete (World Intellectual Property 
Organisation, WIPO) 55. közgyűléssorozatán, 
októberben született döntés a VSZI nemzetkö-

zi szabadalmi kutatási és elővizsgálati szervvé 
történő kijelöléséről. A VSZI és a WIPO Nem-
zetközi Irodájával közötti megállapodás aláírá-
sára 2015. december 14-én került sor. A VSZI 
Igazgatótanácsának első ülésén kinevezték 
dr. Gárdonyi Márkot, a HIPAvilon Nonprofit 
Kft. cégvezetőjét a VSZI igazgatójává a 2015. 
december 15-től 2016. június 30-ig terjedő 
időszakra. 

A Kínai Népköztársaság Szellemitulajdon-
védelmi Hivatalának elnöke és az SZTNH el-
nöke által 2015. október 12-án aláírt megálla-
podás értelmében 2016. március 1-jétől indult 
a két hivatal között a szabadalmaztatási eljárás 
gyorsítását biztosító, PPH kísérleti projekt. 

Az eredetmegjelölések oltalmára és nem-
zetközi lajstromozására vonatkozó Lisszabo-
ni Megállapodás új szövegének elfogadására 
május 11-21. között Genfben tartott diplo-
máciai értekezleten Magyarország nemcsak a 
diplomáciai értekezlet záróokmányát, hanem 
a Lisszaboni Megállapodás felülvizsgált szövegét 
is aláírta. 

A WIPO és az SZTNH közös szervezésé-
ben 2015. október 20-22. között Budapesten 
került megrendezésre közel 200 szakértő rész-
vételével a földrajzi árujelzőkről szóló nem-
zetközi szimpózium. Az esemény alkalmából 
Budapestre látogatott Francis Gurry, a WIPO 
főigazgatója, António Campinos, a BPHH el-
nöke és Liu Junchen, a Kínai Népköztársaság 
Ipari és Kereskedelmi Igazgatóságot felügyelő 
miniszterhelyettese. 

A hivatal sokrétű szolgáltatási, tudatos-
ság-növelő, információszolgáltatási és oktatási 

programokat kínált az érdeklődő szakmai 
partnereknek és ügyfeleknek. A hivatal 16 
megyei, városi kereskedelmi és iparkamarával, 
6 PATLIB-központtal, 7 regionális innováci-
ós ügynökséggel és egy szakmai szervezettel 
(SEED) működött együtt a hivatal a szakmai 
programok kapcsán. 

Nagy érdeklődés övezte a 2015 októberében 
és novemberében indított első alapfokú szerzői 
jogi tanfolyamokat. A hivatal által szervezett, 
valamint a felsőoktatási intézményekkel együtt-
működésben tartott szellemitulajdon-védelmi 
képzések összesített óraszáma 2015-ben 763 
volt, a képzésben résztvevők száma 2162 fő, 
ami 8%-kal volt magasabb az előző évinél. 

A hivatali honlap (www.sztnh.gov.hu) 
iránti növekvő érdeklődést mutatja, hogy az 
előző évhez képest 86%-kal több, azaz 965 827 
egyedileg azonosítható felhasználó 1 219 262 
alkalommal kereste fel. A honlap 2015. április 
28-ától teljes mértékben megújult. 

A hivatal ISO integrált irányítási rendszeré-
ben az elmúlt évben a legjelentősebb változást 
az információbiztonsági rendszer új – MSZ 
ISO/IEC 27001:2014 - szabványra való sikeres 
átállítása jelentette. A 2015-ben lefolytatott, 
immár hatodik, független tanúsító szervezet 
által végzett külső audit során az SZTNH 
ismételten bizonyította, hogy a három ISO-
szabványt - az ISO 9001:2008 minőségirányí-
tási és az ISO/IEC 27001:2014 információbiz-
tonság irányítási integrált rendszert, továbbá az 
ISO/IEC 20000-1:2013 informatikai szolgál-
tatásirányítási szabványt -  integráló rendszerét 
eredményesen vezette be és tartja fenn.

MEGJELENT AZ INNOVÁCIÓS VOUCHER (GINOP-2.1.4-15) FELHÍVÁS

Megjelent a GINOP-2.1.4-15 kódjelű, „Inno-
vációs voucher” elnevezésű K+F pályázat. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által 
meghirdetett felhívás célja egyrészt a mik-
ro-, kis- és középvállalkozások bevonása az 
innovációs láncba, másrészt a voucher segít-
ségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások ré-
vén a vállalkozások K+F+I tevékenységének 
intenzitásának fokozása. A felhívás keretében 
támogathatóak a kis- és középvállalkozásnak 
nyújtott innovációs támogatás, innovációs 
tanácsadás és innovációs támogató szolgál-

tatások igénybevételének formájában a felté-
teleknek megfelelő mikro-, kis- és középvál-
lalkozások.

Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: minimum 3 millió forint, 
maximum 20 millió forint. Jelen felhívás 
keretében elszámolásra kerülő költség/költ-
ségtételek semmilyen egyéb uniós illetve ha-
zai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra.  
A támogatást igénylőnek legalább a projekt 
elszámolható összköltségének 10%-át kitevő 
igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az 

önerő saját forrásból és az államháztartás al-
rendszereiből származó egyéb támogatásból 
(pl. támogatott hitelből) állhat. Az egyes pá-
lyázók maximum 75%-os támogatási igény-
nyel nyújthatnak be pályázatot. A területi 
korlátozás értelmében nem támogathatóak 
a közép-magyarországi régió területén meg-
valósuló projektek. A támogatási kérelmek 
benyújtása 2016. október 3-tól 2018. októ-
ber 3-ig lehetséges. A pályázati kiírás elérhető 
az alábbi honlapon: https://www.palyazat.
gov.hu/node/57247.

MÓDOSULT AZ IPARJOG (GINOP-2.1.3-15) CÍMŰ PÁLYÁZAT

2016. január 11-én módosult a Széchenyi 
2020 fejlesztési program keretében a Nem-
zetgazdasági Minisztérium által meghirdetett 
GINOP-2.1.3-15 kódszámú pályázat. 

A módosítások keretében – több technikai 
jellegű változtatás mellett – meghatározásra ke-
rült a szellemivagyon-értékelés fogalma, bővült 

a nem hiánypótoltatható szempontok listája 
és megjelentek a szellemivagyon-értékeléssel 
kapcsolatos tevékenység megvalósításának 
feltételei. A módosítás a költségvetési szervek, 
illetve intézményeik támogatási gyakoriságát 
is érinti.

A „Önerő” pontnak megfelelően (3.8) a 

támogatást igénylőnek legalább a projekt össz-
költségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendel-
keznie. A „Támogatást igénylők köre” pont-
ban (4.1) rögzítésre került, hogy a szellemi 
vagyon értékelésével kapcsolatos tevékenység 
megvalósítása esetén mely feltételeknek kell a 
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támogatást igénylőknek megfelelnie. A „Támo-
gatásban nem részesíthetők köre” pontban (4.2) 
rögzítésre került, hogy költségvetési szervek, 
valamint költségvetési szervek jogi személyiség-
gel rendelkező intézményei adott naptári éven 
belül többször is részesülhetnek támogatásban 
a Felhívás 3.1. II. pontjában (Iparjogvédelmi 
oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos 
tevékenységek) felsorolt tevékenységekhez kap-

csolódóan. Változott a „Nem hiánypótoltatható 
jogosultsági kritériumok” pont (4.4.1), a támo-
gatást igénylőnek a GOP 1-es prioritási kereté-
ben támogatásban részesült, projektjének záró 
elszámolását szükséges benyújtania a jogosult-
sági kritérium teljesítéséhez.

Az „Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenn-
tartással kapcsolatos költségek” pontba (5.5.2) 
költségkorlátok kerültek beépítésre. Az elszá-

molható költségek köre a „Szellemi vagyon ér-
tékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgálta-
tásokkal kapcsolatos költségek” pontban (5.5.3) 
kikészült a számviteli, könyvvizsgálói, adószakér-
tői tevékenységet is végző gazdálkodó szervezet 
által nyújtott szakértői szolgáltatás költségével. 
Meghatározásra került a szellemivagyon-értéke-
lés fogalma. A pályázati kiírás elérhető az alábbi 
honlapon: https://www.palyazat.gov.hu/.

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK IS KÉRHETIK AZ SZTNH MINŐSÍTÉSÉT AZ ÚJ VEKOP 2.1.1-15 JELŰ PÁLYÁZATHOZ

Megjelent a Széchenyi 2020 keretében a „Vál-
lalatok K+F+I tevékenységének támogatása” 
című (VEKOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás, 
melynek keretében a közép-magyarországi 
székhellyel rendelkező vállalkozások pályáz-
hatnak kutatás-fejlesztési célú projektjeik 
támogatására.

Hasonlóan a GINOP 2.1.1-15 jelű pályá-
zathoz, a pályázó kérheti a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalától (SZTNH), hogy minősít-
se a támogatandó projektet abból a szempont-
ból, hogy a projekt keretében végzett tevé-
kenységek kutatás-fejlesztésnek tekinthetők-e; 

továbbá meghatározza kérelemre a projekt ipari 
kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységeinek 
arányát is. Az SZTNH minősítés továbbra is 
opcionálisan kérhető, azonban a támogató ál-
tali tartalmi ellenőrzés során az SZTNH által 
minősített tevékenységek típusa automatikusan 
elfogadásra kerül.

A felhívás célja a közép-magyarországi vál-
lalkozások kutatás-fejlesztési tevékenységének 
növelése, amelyek jelentős szellemi hozzáadott 
értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, 
szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek 
prototípusainak kifejlesztését eredményezik. 

Ennek érdekében a vállalati ipari kutatás, kísér-
leti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek 
kerülnek támogatásra állami társfinanszírozás-
sal. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne ki-
zárólag a Közép-magyarországi régió területe. 
A maximum támogatás összege 500 millió Ft; 
a tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

A pályázat 2016. február 29-től nyújtható 
be, javasoljuk ezért a vállalkozások számára, 
hogy az SZTNH előtti minősítési eljárást – 
amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel 
− már a pályázat megnyílását megelőzően, kellő 
időben indítsák el.

SZELLEMI TULAJDON ÉS A FIATALOK AZ EU-BAN

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
(EUIPO) 2016. április 6-án jelentette meg az 
Intellectual Property and Youth – Scoreboard 
2016 című tanulmányát, amelyben a 15–24 
év közötti fiatalokat kérdeztek meg az EU 
28 tagállamában internetezési szokásaikról 
és szellemitulajdon-védelmi ismereteikről.

A megkérdezettek 97%-a a digitális tartal-
mak közül a leggyakrabban zenét szerez be 
az interneten keresztül. Ezt követik a filmek, 
tévésorozatok (95%), illetve a számítógépes 
játékok (91%). Ezeket a legtöbben streaming 
formátumban érik el (56%), a letöltők aránya 
27%. A fiatalok a minőséget, az árat és bizton-
ságot tartják a legfontosabb szempontoknak 
a digitális tartalmak megszerzése során. A vá-
laszadók negyede használt illegális forrást célja 
elérése érdekében a megelőző 12 hónapban. Az 
ilyen esetek 85%-ában filmeket és sorozatokat 
töltöttek le. A fiatalok leginkább a keresett tarta-
lom alacsonyabb ára/ingyenessége, a személyes 
felhasználás lehetősége és a könnyebb hozzáfér-
hetőség miatt fordulnak illegális forrásokhoz. A 
megkérdezettek 58%-a legális úton szerezné be 
az adott tartalmat, ha az elérhetővé válna ilyen 
módon is, 36%-át pedig a büntetés veszélye 

térítene el a szándékától. Az online vásárlások 
során a 15-24 év közöttiek a vizsgált időszakban 
elsősorban ruhát (64%), cipőt (46%) és utazási, 
illetve szórakoztatási célú jegyeket (36%) vettek. 
Az internetes vásárlások során felmerült legfon-
tosabb szempontok: biztonságos fizetési lehe-
tőség (65%), a termékek megfelelő minősége 
(63%) és a kedvező ár (49%). A fiatalok 12%-a 
szerzett be online forrásból tudatosan hamis ter-
méket a megelőző 12 hónap során. Ezek közül 
domináltak a ruhák és kiegészítők (46%), illetve 
a cipők (33%). Az ilyen termékek beszerzését 
elsősorban a kedvezőbb ár (58%) ösztönzi. Ezzel 
szemben a válaszadók 45%-a legális forrásból 
szerezné be a termékeket, ha elérhetőek lenné-
nek ilyen úton is; 41%-át egy rossz személyes 
tapasztalat, 27%-át pedig a szigorú büntetés 
lehetősége riasztaná el ettől a tevékenységtől. 
A megkérdezettek harmada állítja, hogy képes 
megkülönböztetni a hamis terméket az erede-
titől, továbbá fele tudja azonosítani az illegális 
internetes forrásokat. A tanulmány szerint a 
személyes biztonságot érintő figyelmeztetések 
a fiatalokat hatékonyabban ösztönzik a tudatos 
fogyasztói magatartásra, mint az erkölcsi érté-
kek fontosságára utaló felhívások.

A teljes riport angol nyelven elérhető az 
EUIPO honlapján: https://euipo.europa.
eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/
document_library/observatory/documents/
IP_youth_scoreboard_study/IP_youth_
scoreboard_study_en.pdf.

Forrás: EUIPO
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JELENTŐS KÁRT OKOZNAK A HAMIS TERMÉKEK EURÓPÁBAN

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hiva-
tala (EUIPO) – korábbi nevén a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (OHIM) – 2016. ja-
nuárban és februárban újabb riportokat je-
lentetett meg a hamis termékek kedvezőtlen 
gazdasági hatásainak számszerűsítéséről.

A Digital Advertising on Suspended 
Infringing Websites című tanulmány szerint a 
hivatal 2015. május-június közötti hathetes 
időszak alatt több mint 180 ezer reklámot 
számszerűsített 280 olyan honlapon, amely 
feltehetően szerzői jogokat sértett, vagyis il-
legális tartalomhoz biztosított hozzáférést. 
Ezeken a honlapokon a tanulmány 1,5 ezer 
védjegyet azonosított. A hirdetések több mint 
fele (54%-a) olyan magas kockázatú oldalakon 
jelent meg, ami felnőtt tartalmakhoz, vírusok-
hoz (malware-ek) vagy gazdasági csalókhoz 
kötődik. A szerzői jogot sértő weboldalak 
86%-a ingyenesen teszi lehetővé felhasználói 
számára az illegális tartalmak letöltését vagy 
streamelését, míg a honlap üzemeltetői az azon 
elhelyezett hirdetésekből jutnak jelentős bevé-
telhez, amelynek összege évente világszinten 
elérheti akár az 5,3 millió eurót (1,7 milliárd 
forint). A tanulmány szerint 2014-ben a prog-
ramozott hirdetés-elhelyezés aránya 42%-kal 
nőtt. Szakértők becslései alapján 2018-ban a 
hirdetők 53 milliárd eurót (15,4 ezer milliárd 
forint) fordítanak majd az így elhelyezett di-

gitális reklámokra világszerte, amelyek egyre 
nagyobb kockázatot jelentenek a hirdetők szá-
mára. A hazai piacon csaknem 5000 olyan hir-
detést figyeltek meg, amelyek nagyrészt ilyen 
típusú weboldalakon bukkannak fel,

A The economic cost of IPR infringement in 
handbags and luggage című felmérésben az 
európai hivatal a védjegy- és dizájnintenzív 
kézitáska- és bőrönd szektorban vizsgálta a 
termékhamisítás hatásait. A hamisítványok 
okozta bevételkiesés 2007 és 2012 között az 
Európai Unióban elérte a forgalom 12,7%-át, 
és éves szinten 1,6 milliárd euróra becsülhető 
veszteséget okozott. A kormányzatok részéről 
elszenvedett hiány (elmaradt jövedelem- és 
társasági adóbevétel, társadalombiztosítá-
si hozzájárulás, áfa) nagyságát további 516 
millió euróra becsülte a felmérés. A hamis 
termékek forgalmazása miatt évente 12 ezer 
fővel kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak 
a szektorban, mint lehetne. A becslések szerint 
a Magyarországon a kézitáskák és bőröndök 
forgalmának több mint egynegyede hamisít-
vány. A vizsgált szektorban a hamisítás okozta 
együttes éves kereskedelmi forgalmi veszteséget 
a magyar piacra vonatkozóan a felmérés 52 mil-
lió euróra (16 milliárd forintra) becsülte.

A The economic cost of IPR infringement 
in jewelry and watches című elemzés szerint 
az Európai Unió tagállamaiban az óra – és 

Quantification of infringement in Manufacture of jewellery and related articles (NACE 32.12); Manufacture of imitation 
jewellery and related articles (NACE 32.13); and Manufacture of watches and clocks (NACE 26.52)

www.oami.europa.eu

02 | 2016

Quantification of infringement in Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness (NACE 15.12)

The economic cost of IPR infringement in 
handbags and luggage

www.oami.europa.eu

02 | 2016

ékszerhamisításból származó közvetlen kár 
mintegy 1,9 milliárd eurót ér el évente, amely 
a teljes szektor forgalmának 13,5%-át teszi ki. 
Ezt tovább növelik még az adó- és járulékbe-
fizetések elmaradásából származó veszteségek. 
A teljes kár összege éves szinten eléri a 3,5 
milliárd eurót. Emellett az óra – és ékszerha-
misítás – az egyéb kapcsolódó szektorokra gya-
korolt hatásait is figyelembe véve – átlagosan 
évi 28,5 ezer fő munkahelyének elvesztéséhez 
vezetett a 2007–2012 időszakban. Uniós szin-
ten a hiányzó adóbevételek legnagyobb részét a 
268 millió euró ÁFA-kiesés jelenti, ezt követi a 
135 millió euró kiesés a társadalombiztosítási 
járulékösszegből. Végül 45 millió euró adóki-
eséssel kell számolni a társasági és osztalékadó 
kapcsán is, mivel a cégek a kisebb nyereségük 
után kevesebbet fizetnek az államkasszába. A 
jelentésből az is kiderül, hogy a magyarországi 
óra- és ékszer piac forgalmának 16,9%-a hamis 
termék, ami hazánknak évi 40,3 milliárd forint 
kárt jelent. Az Európai Unió legfertőzöttebb 
piaca Görögország, ahol a szektor csaknem 
negyedét (22,9%) lepik el a hamisított termé-
kek. Ezt követi Olaszország 20,5%-kal, majd a 
magyar piac a már említett 16,9%-kal. 

A tanulmányok letölthetők az EUIPO 
hon lapjáró l :  https ://eu ip o.europ a .
eu/ohimportal/pt/web/obser vator y/
observatory-publications.

Digital Advertising on 
Suspected Infringing Websites

an Observatory report based on a study conducted by whiteBULLET Solutions Ltd

 January 2016
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OGYÉI – 
HENT WORKSHOP A CYBERBŰNÖZÉS ELLEN

2016. február 2-án az Országos Gyógysze-
részeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(OGYÉI) szervezésében, a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület (HENT) kezdeményezésére 
a gyógyszerhamisításra fókuszálva az érdekelt 
szervezetek workshop keretében foglalkoztak 
a cyberbűnözés elleni fellépés hatékonyabbá 
tételének lehetőségeivel.

A cyberbűnözés szinte egyidős a számítógé-
pek és az internet meglétével, és talán nincs is 

felhasználó, aki ne találkozott volna már annak 
valamilyen formájával. A gyógyszerhamisításra 
fókuszálva az ORFK cyberbűnözéssel foglalkozó 
egysége, a NAV, a HENT, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság valamint az OGYÉI szakér-
tői bemutatták egymásnak a hatáskörük terjedel-
mét, a szabályozásból eredő eszközeiket, gyakor-
lati tapasztalataikat, az elért eredményeket.

A workshop célja az volt, hogy az érintett 
szervezetek, hatóságok beazonosítsák azokat az 

elmozdulási pontokat, melyek a gyógyszerha-
misítás elleni küzdelmet hatékonyabbá tehetik. 
A rövid, de lényegre törő bemutatkozások után 
került sor a közös pontok, célok, és az együttmű-
ködés lehetőségének feltérképezésére. Dr. Beneda 
Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
egészségpolitikáért felelős helyettes-államtit-
kárának jelenléte és a megnyitó beszédében el-
hangzottak jelentenek garanciát arra, hogy ezek 
a súlyozott célkitűzések megvalósuljanak.
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LEZÁRULT A 2016. ÉVI MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ FORMATERVEZÉSI ÖSZTÖNDÍJ

Az immár közel három évtizedes múltra visz-
szatekintő, fiatal tehetségek alkotói munkáját 
és szakmai fejlődését segítő ösztöndíjpályá-
zatot 2016-ban is meghirdette az ösztöndíj-
programot kezelő Magyar Formatervezési 
Tanács. A pályázat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala és a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt. társfinanszírozásában került kiírásra.

A pályázatok értékelésére két bírálati for-
dulóban 2016. március 21–22-én került sor. 
Elsőként a pályázati dokumentációk, majd 
második körben a legjobbnak ítélt pályáza-
tokat benyújtó alkotók prezentációja alapján 
választotta ki a bizottság a díjazottakat. A 
beérkezett munkák bírálata során a téma in-

A bizottság kiválasztotta a  
2016. Moholy-ösztöndíjasokat

novációs tartalmát, társadalmi és gazdasági 
jelentőségét vették figyelembe, de hasonlóan 
fontos szempont volt a pályamű nemzetközi 
összehasonlításban is értékelhető újdonság-
tartalma. A zsűri döntése alapján 2016-ban 
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösz-
töndíjat nyert Boldog Anita „Partnerajándék 
kollekció betonból – reprezentatív design 
ajándéktárgyak építőipari cégek részére” című 
munkájával, Fabricius-Nagy Emese „IORA 
moduláris táska kollekció” című alkotásával, 
Fogarasi Zoltán „Demeter Modern-kézműves 
bútorcsalád” című művével, Kovács Mónika 
„Fémtextil project” című pályázatával, Németh 
Ninetta „Zero waist raincoat - „Zero waste” 
szabászati technikával készült esőkabát kol-

lekció” című témájával és Sass-Hegedűs Ágnes 
„Porcelán tárgyak tervezése egyedi alkalmakra 
a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. számára” 
című tervével.

ÚJRA INDULT A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

2016. március 17-én immár 19. alkalommal 
hirdették meg hazánk egyik legrangosabb mi-
nősítő védjegyeként számon tartott Magyar 
Termék Nagydíj pályázatot. 

A kiírásra olyan gazdasági társaságok je-
lentkezhetnek áruikkal és szolgáltatásaikkal, 
amelyek elkötelezettek a magas minőség, az 
innováció, a fogyasztóközpontúság és az ér-
tékteremtés iránt. Idén már 38 pályázati fő-
csoportban lehet pályázni a díjak elnyerésére, 
többek között a vendéglátás és élelmiszeripar, 
a szabadidős tevékenységek, az orvostechnikai 
és kozmetikai termékek, az építőipar, vagy akár 
a bútor és ruházati áruk területén.

Az ünnepélyes sajtótájékoztatón a Magyar 
Termék Nagydíj pályázat kiírói tanácsa, va-
gyis az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA 
Minőségügyi Kft., a HIPAVILON Magyar 
Szellemi Tulajdon Ügynökség, a Nemze-
ti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Poli-Farbe 
Vegyipari Kft., a ProfessionCert Mérnöki 
Szolgáltató Kft. és a TERC Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 19. alkalommal hirdette 
meg a Magyar Termék Nagydíj pályázatot. A 
nagydíj szakmai támogatói a Közbeszerzési 
Hatóság, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; fővédnöke 
dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. 
A Magyar Termék Nagydíj mára a gazdaság 
emblémájává vált, amely megtestesíti és kifeje-
zi Magyarország elkötelezettségét a tanúsított 
minőség iránt. Célja, hogy elismerje a pályáza-
ton minősítést szerzett áruk és szolgáltatások 
magas színvonalát, elősegítse a nemzetközi 
piacon is versenyképes termékek fejlesztését 
és előállítását, hozzájáruljon a pályázatnyertes 
termékek gyártóinak piaci eredményességéhez 
és az export-tevékenység bővítéséhez, továbbá 
segítséget nyújtson a fogyasztók minőségtu-
datos választásában. A folyamatos pályázói 
érdeklődés és egyre nagyobb számú jelent-
kezés is jelzi, hogy a hazai vállalkozásoknak 
szükségük van olyan objektív mércére, amely 

tanúsítja elhelyezkedésüket a gazdaság sze-
replői között. A pályázati kiírás a kezdetektől 
nagy hangsúlyt helyez arra, hogy olyan vállal-
kozások kapják meg a díjat, amelyek innovatív, 
magas szellemi hozzáadott értékeket képvisel-
nek, valamint minőségi, környezetbarát és a 
fogyasztók életminőségét javító megoldásokat 
kínálnak. A HIPAVILON Magyar Szellemi 
Tulajdon Ügynökség harmadik éve tagja a 
pályázat kiírói tanácsának, támogatva a szel-
lemitulajdon-védelem szempontjainak megje-
lentését a nagydíj kiírása és értékelése során. A 
társaság célkitűzése, hogy segítse a pályázókat 
tudatosabbá válni ezen a területen nemcsak a 
pályázati projektjeik, hanem a teljes termék 
vagy szolgáltatási palettájuk vonatkozásában. 
A 19. Magyar Termék Nagydíjra 2016. május 
20-ig pályázhatnak az érdeklődők. Az ered-
ményhirdetés szeptember elején várható. A 
Magyar Termék Nagydíj pályázatról bővebb 
információkat olvashatnak a http://www.
termeknagydij.hu/ weboldalon.


