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A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 
Közgyűléseinek 55. sorozata keretében a Sza-
badalmi Együttműködési Szerződés (PCT) 
közgyűlésének döntése alapján a Visegrádi 
Szabadalmi Intézetet (VSZI) nemzetközi 
PCT-hatósággá jelölték ki.

A négy visegrádi ország hatóságainak meg-
lévő kapacitásait kihasználva, az eddigieknél 
előnyösebb feltételek biztosításával lesz lehe-
tőség a régió feltalálói és vállalkozásai számára 
a világ 148 országára kiterjedő PCT rendszer 
igénybevételére. Mindez lehetőséget ad arra is, 
hogy a résztvevő országok szabadalmi bejelen-
tői anyanyelvükön indítsák meg a nemzetközi 
szabadalmi bejelentést, illetve az eljárás során 
felmerülő kérdéseikre is anyanyelvükön kap-
janak választ. Az oltalomképességre vonatko-
zó „visegrádi” kutatási és vizsgálati jelentések 
(az igénybe vehető díjkedvezmények révén) 
költséghatékonyabbak lesznek a nemzetközi 
jogszerzés területén.

A megalakuló intézet részese lehet annak a 
(jelenleg 19 szabadalmi szervezet részvételével 
megvalósult világszintű) kezdeményezésnek is, 
amely lehetővé teszi a közép-európai régió fel-
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találói számára, hogy globális keretek között, 
gyorsan és hatékonyan szerezhessenek szaba-
dalmi oltalmat megoldásaikra az együttműkö-
désben részt vevő országokban.

A VSZI-t bemutató nyitó nyilatkozatunkat 
követően támogatólag szólalt fel: a közép-eu-
rópai és balti államok csoportja (CEBS) nevé-
ben Románia, Ausztria, az Északi Szabadalmi 
Intézet (NPI) nevében Izland, továbbá Japán, 
Ukrajna, Chile, Kína, Szingapúr, Oroszország, 
Montenegró, az Egyesült Államok, Finnország, 
Spanyolország, Görögország, Ausztrália, Ugan-
da, a Koreai Köztársaság, Ghána.
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GLoBAL INNoVATIoN INDEX 2015

2015. szeptember 17-én jelent meg a WIPO, 
a Cornell University és az INSEAD közös 
gondozásában a Global Innovation Index 
2015 című nagyszabású jelentés. Az immáron 
nyolcadik alkalommal közreadott kiadvány a 
világ 141 országának innovációs kapacitásait 
és teljesítményeit méri fel, hasonlítja össze és 
állítja rangsorba 79 mutató alapján. 

Ezek hét nagyobb területet ölelnek fel, 
amelyek a következők: az intézményrendszer, 
a humántőke és a kutatások, az infrastruktúra, 
a piacok fejlettsége, az üzleti kultúra fejlettsége, 
a tudományos és technológiai teljesítmények, 
a kreatív teljesítmények. Az összesített rangsor 
szerint a világ öt leginnovatívabb nemzetgazda-
sága Svájc, az Egyesült Királyság, Svédország, 
Hollandia és az Amerikai Egyesült Államok. 
Az előző évhez képest nem történtek jelentős 
változások, csak Finnország szorult a 6. helyre 
az élen állók rangsorában. A legdinamikusabb 
fejlődést Kína, Malajzia, Vietnám, India, Jor-
dánia, Kenya, Uganda mutatta. Magyarország a 
rangsorban – a 2014. évihez hasonlóan – a 35. 

helyet foglalja el. A közép-kelet-európai térség 
országai közül Észtország, Csehország, Szlové-
nia, Lettország előzi meg hazánkat. A közepes 
jövedelmű országok rangsorában hazánk a – 
Kína és Malajzia után – a 3. helyen szerepel.

A hazai innovációs szektor kiemelkedő 
erősségei közé tartozik az innováció magas 
hatékonysága (35. hely), (ami az innovációs 
ráfordítások és eredmények kedvező arányá-
ban ragadható meg), valamint erősek vagyunk 
az innovációs eredmények (37. hely) terén is. 
Magyarország teljesítménye néhány területen 
a világ élvonalához tartozó, TOP 10-en belüli 
pozíciót biztosított számunkra az alkalmazott 
vámtételek (9. hely), az ISO 9001 minőségbiz-
tosítási tanúsítványok GDP-hez viszonyított 
száma (8. hely), az ún. high- és medium-high-
tech ágazatok aránya (8. hely), a kulturális és 
kreatívipari szolgáltatások exportjának aránya 
(4. hely), továbbá a kreatívipari javak export-
jának aránya (4. hely) tekintetében.

A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó 
mutatószámok közül az előző évek szintjén ma-
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IFJÚSÁGI TUDoMÁNyoS ÉS INNoVÁCIÓS TEHETSÉGkUTATÓ VERSENy kÖZÉPISkoLÁSokNAk

PÓkA kÁRoLy kAPTA AZ IDEI DR. kAMILo FEHER-DÍJAT

2015. szeptember 30-án a Magyar Innovációs 
Szövetség (MISZ) 25. alkalommal hirdette 
meg középiskolások számára az Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala konfe-
renciatermében, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és az MTVA közreműködésével. 

Elsőként dr. Pakucs János, a szervezőbi-
zottság elnöke és a MISZ tiszteletbeli elnöke 
köszöntötte a vendégeket és bejelentette a ju-
bileumi, 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny meghirdetését. 

A díjat 2015. szeptember 30-án Bendzsel 
Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsá-
gi, Tudományos és Innovációs Tehetségkuta-
tó Versenyének meghirdetéséhez kapcsolódó 
rendezvényen adta át Póka Károlynak. A dí-
jazott az Exoskeleton fejlesztéséért érdemelte 
ki az elismerést.

Az eszköz „képes felerősíteni gyenge vagy 

Ezt követően dr. Pálinkás József, társfővéd-
nök, az NKFI Hivatal elnöke képviseletében 
Friedler Ferenc, elnökhelyettes összefoglalta 
a szakmai karrierhez szükséges legfontosabb 
tényezőket. Czunyiné dr. Bertalan Judit, 
államtitkár, a Verseny fővédnöke képvise-
letében Sipos Imre, helyettes államtitkár az 
EMMI nevében köszöntötte a meghívotta-
kat, és az ifjúsági versenyek szerepéről beszélt 
az elmúlt 25 évben. Az esemény második 
felében Ivánka Gábor zsűritag bemutatta a 
következő négy, az Ifjúsági Tudományos és 

sérülést szenvedett emberek markolásának, 
valamint ujjainak erejét. A viselhető protézis 
egy, az ujjakat, tenyeret és alkart körülvevő pán-
célzatra épül”, a hozzá tartozó energiaforrás és 
vezérlőegység egy hátizsákban kapott helyet. 
A hasonló fejlesztésekhez képest „az benne az 
újdonság, hogy kifejezetten az ujjakat és a mar-
kolást erősíti, valamint könnyen hordozható, 
pneumatikus testvéreivel szemben.”

Innovációs Tehetségkutató Versenyen koráb-
ban díjazott fiatalt, akik 5-5 percben beszél-
tek sikereikről, és bemutatták munkájukat. 
Ezt követően dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH 
elnöke elmondta, hogy a tehetség segítésére 
és a tehetséggondozásra van a legnagyobb 
szükség Magyarországon. A projekt a Nemze-
ti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 
nyújtott főtámogatással valósul meg. A rész-
letes felhívás megtalálható a MISZ honlap-
ján az alábbi linken: http://www.innovacio.
hu/3a_hu_25_felhivas.php.

Kamilo Feher, az Egyesült Államokban élő, 
magyar származású feltaláló és üzletember - 
többek között a Bluetooth és a wifi megalko-
tója - alapította az 1500 dollár jutalommal járó 
díjat, amelyet a kiváló magyar fiatal fejlesztők 
munkája folytatásának segítésére, szellemi al-
kotásukhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi 
iparjogvédelmi oltalomszerzésük támogatására 
hozott létre.

MEGÚJULT A SZERZŐI JoGI SZAkÉRTŐI TESTÜLET

MEGJELENTEk AZ IPARJoGVÉDELMI oLTALoMSZERZÉST TÁMoGATÓ PÁLyÁZATok

A közelmúltban meghirdetésre került a Szé-
chenyi 2020 program keretében a GINOP-
2.1.3-15 kódszámú pályázat, illetve a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ál-
tal kiírt „IPARJOG_15” pályázat.

A felhívások célja az újító ötletek szellemi 
tulajdonvédelmének, hazai, illetve nemzetközi 
iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságku-
tatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, 
valamint a szellemi vagyon értékelés és audit 
tevékenységek támogatása.

A pályázatok célja, hogy előmozdítsák a 
szellemitulajdon-védelem eszköztárának tuda-
tos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb 
körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállal-
kozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését 
és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak 
megtérülését. 

A GINOP-2.1.3-15 felhívásra a hat konver-
gencia régióból a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok, költségvetési szervek, költségvetési szervek 
jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi 
személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági 
társaságok jelentkezhetnek; az Iparjog_15 felhí-
vásra magánszemélyek és a Közép-magyarországi 
régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, 
illetve intézmények pályázhatnak a magyar szel-
lemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi 
oltalmának megszerzése érdekében.

A GINOP-2.1.3-15 pályázat keretén belül a 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 mil-
liárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 
2017. szeptember 25-ig lehetséges. Pályázón-
ként 1-6 millió forint közötti vissza nem térí-
tendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre 
álló forrás erejéig. A pályázattal kapcsolatban 

további részletek itt olvashatóak: http://
palyazat.gov.hu/doc/4501.

Az NKFIH az IPARJOG_15 pályázat 
keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap terhére a 2015–2016 közötti 
időszakra összesen 300 millió forint keretösz-
szeget biztosít, ugyanarra a célra. Pályázatot be-
nyújtani ez esetben legkésőbb 2016. december 
31-ig lehetséges. Pályázónként 0,6-7,1 millió 
forint közötti vissza nem térítendő támogatás 
igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
A támogatás mértéke az összes elszámolható 
költség 100%-a. A pályázattal kapcsolatban 
további információk elérhetők a hivatal hon-
lapján: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/
hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/
palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/
szellemi-alkotasok-tanogatasa.

radt a hazai eredetű szabadalmi bejelentések (35. 
hely) és a madridi rendszer szerinti nemzetközi 
védjegybejelentések GDP-hez viszonyított ará-
nya (25. hely). Javítottuk pozícióinkat 2014-hez 
képest a PCT-bejelentések (32. hely) és a hazai 

használatiminta-oltalmi bejelentések (27. hely) 
terén. A hazai védjegybejelentések tekintetében 
romlott hazánk helyezése (63. hely). A kreatív 
javakra és szolgáltatásokra vonatkozó, összesítő 
indikátor esetében nagyon előkelő pozíciót, a 

14. helyet sikerült elfoglalni az országok rangso-
rában, megelőzve ezzel még az Amerikai Egye-
sült Államokat is (18. hely). A teljes jelentés a 
WIPO honlapjáról letölthető: http://www.
wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter 
2015. július 15. napjával ötéves időtartamra 

kinevezte a Szerzői Jogi Szakértő Testület 
(SZJSZT) 191 tagját. 

Az SZJSZT szerzői jogi jogvitás ügyekben 
felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más 
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SZERZŐI JoGI TANFoLyAMoT INDÍT AZ SZTNH

A szerzői jogi ismeretek mára szinte az élet 
valamennyi területén nélkülözhetetlenné 
váltak. A szerzői jogi tudatosság igen fontos 
az új műveket létrehozó alkotók mellett azo-
kon a területeken is, ahol az adott tevékeny-
ség szerves része a meglévő szerzői tartalmak 
valamilyen felhasználása. 

A digitális világ gyorsan változó körülmé-
nyeiben való eligazodás igénye szintén számos 

szerzői jogi kérdést vet fel. Az SZTNH eze-
ket az igényeket felismerve képzési rendszerét 
önálló (alap-, és középfokú) szerzői jogi tan-
folyamokkal bővíti. A hivatal először alapfokú 
szerzői jogi tanfolyamot hirdet meg, ahol a te-
rület alapvető fogalmainak bemutatása mellett 
többek között megismerhetők a jogosultakra 
vonatkozó szabályok, a szerzői művek felhasz-
nálási lehetőségei, vagy a szerzői jogi jogér-

vényesítés rendszere. A képzést az SZTNH 
magasan képzett szerzői jogász munkatársai 
tartják, az elméleti fogalmak bemutatása mel-
lett számos gyakorlati példát is felvonultatva. 
A tanfolyamot a Bevezetés a szerzői jogba című, 
a legfrissebb szakmai információkat tartalmazó 
kiadvány támogatja. Az aktuálisan induló tan-
folyamról további információ elérhető a hivatal 
honlapján: www.sztnh.gov.hu.

SZELLEMITULAJDoN-VÉDELMI PÁLyÁZAT TANÁR-SZAkoS EGyETEMI/FŐISkoLAI HALLGATÓkNAk

ÚJ ELEkTRoNIkUS VÉDJEGyBEJELENTÉSI RENDSZER AZ SZTNH-BAN

2015 szeptemberében a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala pályázatot hirdetett a ta-
nár-szakos egyetemi és főiskolai hallgatók 
részére a szellemitulajdon-védelemmel kap-
csolatos oktatóprojektek kidolgozására.

A diákok legtöbbször csak akkor hallanak 
a szellemi alkotások jogvédelméről, a szellemi 
tulajdonvédelemről, ha az informatika órán in-
ternetes letöltések kerülnek szóba. Az SZTNH 
azért indította útnak tudatosságnövelő prog-
ramját, hogy a diákok figyelmét is felhívja a ve-

2015. szeptember 4-től az SZTNH ügyfelei 
részére is elérhetővé vált a nemzeti védjegybe-
jelentések elektronikus úton történő benyúj-
tására szolgáló TM E-filing rendszer. 

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(BPHH) által kifejlesztett TM E-filing rendszer 
hazai implementálására a BPHH-val folytatott 
együttműködés keretében nyílt lehetőség. Az 
új TM E-filing rendszer, amely mellett tovább 

lük élő szellemi tulajdon jelenlétére, jelentésére 
és jelentőségére. Ennek az üzenetnek az egyik 
legfontosabb hordozói a tanárok, akik a jövő 
generációját vezetik be az élethez nélkülözhe-
tetlen tudásba. A program 2015 szeptemberé-
ben indult a Találd meg/ki/fel! című Facebook 
oldalon (https://www.facebook.com/talald.
meg.ki.fel), ahol számtalan olyan érdekesség 
megtalálható, amelyek  segítik  a pályázatra 
való felkészülést. Pályázni olyan játékkal vagy 
kreatív mini projekttel lehet, amely a szelle-

működik a korábbi Ebej rendszer, ügyfélbarát 
támogató funkciókat nyújt a védjegybejelentők 
részére. Ezek közül kiemelendő a védjegybeje-
lentés árujegyzékének összeállítását támogató 
TMClass eszköz, melynek segítségével a közös 
EU osztályzási gyakorlatnak megfelelően ál-
lítható össze a védjegybejelentések árujegyzé-
ke. A TM E-filing rendszer ún. aktív űrlapos 
működése nem igényli .pdf nyomtatványok le-

kIHIRDETTÉk UJVÁRI JÁNoS DIPLoMADÍJ-PÁLyÁZAT  2015 NyERTESEIT

A 2014/2015-ös tanévre kiírt Ujvári János 
diplomadíj-pályázati díjakat 2015. szeptem-
ber 23-án, ünnepélyes keretek között vették 
át a díjazottak a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalában.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat cél-
kitűzése felkelteni a felsőoktatásban tanuló 
hallgatók érdeklődését a szellemitulajdon-
védelem jelentősége iránt. A pályázat arra 
motiválja a tanulmányaik végéhez közeledő 
hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk té-
máját megvizsgálják szellemitulajdon-vé-
delmi szempontból. A 2014 őszén kezdődő 

pályázati ciklusban 26 hallgató regisztrálta 
indulási szándékát, ebből 20 hallgató adta le 
a pályázatát. A pályamunkák közül az érté-
kelők 9 hallgatót javasoltak díjazásra. Díjat 
vehettek át a szabadalom/használatimin-
ta-oltalom kategóriában: Pozsgai Andrea, 
Beregszászi Rita Patrícia és Csurgai Angéla. 
Szerzői jog kategóriában: Bándi Gergely, 
Szabó János és Baráth András. Védjegyol-
talom kategóriában: Lehoczki Boglárka. 
Formatervezésiminta-oltalom kategóriában: 
Radnai Anna. A szellemi tulajdon gazdasági 
szerepe kategóriában: Jenei Gábor.

hatóságok megkeresésére ad szakvéleményt, de 
arra is van gyakorlat, hogy peren kívül vagy a pert 
megelőzően kérjék fel szakvélemény készítésére. 
Az SZJSZT szakértői többnyire nem jogászok, 
hanem maguk is szerzők. Az új tagok között olyan 

nevek szerepelnek, mint Jókai Anna és Vámos 
Miklós írók, Madarász Iván, Sztevanovity Dusán 
és Gryllus Dániel zeneszerzők vagy Eifert János 
fotóművész. Az SZJSZT tavaly ünnepelte fenn-
állásának 130. évfordulóját, amelynek első elnöke 

Jókai Mór volt. Az SZJSZT tagjai és további in-
formációk megtalálhatók az SZTNH honlapján: 
http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/
szakmai-felhasznaloknak/szerzoi-jogi-foosztaly/
szerzoi-jogi-szakertoi-testulet/elnok.

Az Ujvári János pályázat díjazottjai  
az SZTNH-ban

mitulajdon-védelem egy kérdését dolgozza fel 
játékos, interaktív formában. A pályamunkák 
felhasználása kapcsolódhat akár egy tanórához, 
de egy délutáni foglalkozás vagy szakkör tevé-
kenységéhez, esetleg osztályfőnöki óra keretén 
belül megvalósuló programhoz is. A pályázato-
kat többfős bírálóbizottság értékeli. A pályázat 
részleteivel kapcsolatban további információt 
Baho-Borzók Noémi pályázati koordinátortól 
lehet kérni a noemi.baho-borzok@hipo.gov.
hu email címen.

töltését, illetve feltöltését, hanem a bejelentés 
összeállítása és az  ügyfélkapus bejelentkezés 
után az űrlap egy kattintással beküldhető. Bí-
zunk abban, hogy az új TM E-filing rendszer 
elnyeri ügyfeleink tetszését és még gyorsabbá, 
komfortosabbá válik majd vele a védjegybeje-
lentések benyújtása.

A TM E-filing rendszer elérhető az SZTNH 
honlapján.
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kÖZÖS kÖZLEMÉNy ÁBRÁS MEGJELÖLÉSEkRŐL

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és a 
részt vevő tagállami hivatalok a Konvergencia 
Program keretében újabb területen dolgoztak 
ki alapelveket a joggyakorlat harmonizálása 
érdekében. 

A CP3. számú konvergencia projekt célja 
az azzal kapcsolatos szemlélet közelítése volt, 
hogy a kizárólag leíró, vagy megkülönbözte-
tő képességgel egyéb okból nem rendelkező 

szóelemeket tartalmazó ábrás megjelölések 
mely esetekben rendelkeznek megkülön-
böztető képességgel. A projekt célul tűz-
te ki továbbá ezen a területen a részt vevő 
hivatalok által egységesen alkalmazandó 
elvek kidolgozását is. A Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala a közös gyakorlat kiala-
kítását végző munkacsoport tevékenységé-
ben aktívan részt vett, és a 2015. december 

1-jét követően indult eljárásaiban vállalta a 
rögzített elvek alkalmazását, amelyek nagy-
részt összhangban állnak az eddigiek során 
követett hivatali gyakorlattal. A közös gya-
korlatot tartalmazó Közös Közlemény, a rö-
vid, áttekintő tájékoztató, valamint a közös 
gyakorlattal kapcsolatos Gyakran Ismételt 
Kérdések az SZTNH honlapjának Konver-
gencia aloldalán érhetők el.

FŰBEN, FÁBAN oRVoSSÁG… ÉS A NETEN? PÁLyÁZATI FELHÍVÁS

HAMIS GyÓGySZEREk: MÁR ITTHoN IS JÖNNEk AZ ELSŐ WEBoLDAL LETILTÁSok

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) kreatív pályázatot hirdet olyan 14-
18 év közötti középiskolások számára, mely-
nek célja a hamis gyógyszer veszélyeire való 
figyelemfelhívás. 

Pályázni lehet a témában készített fotó-
val, fotósorozattal, vagy maximum 3 perces 
filmmel, képregénnyel. Egyéni és csoportos 
alkotások egyaránt beadhatók, jelentkez-
hetnek osztályok, alkotóműhelyek, baráti 
társaságok is. A pályaműveknek a következő, 
a gyógyszerhamisítással kapcsolatos kulcs-

Több mint száz olyan weboldalt azonosí-
tottak a magyar hatóságok és nyomozati 
szervek a nemzetközi PANGEA akció ke-
retében, amelyek gyanús gyógyszereket és 
étrend-kiegészítőket kínáltak, ezek közül a 
szabálytalanul működők hamarosan elérhe-
tetlenné válnak. 

A hamis gyógyszerek forgalmazása és az en-
gedély nélküli internetes patikák felszámolása 
ellen indított eddigi legnagyobb nemzetközi 
akció, a 2015. június 9-16 között lezajlott VIII. 
PANGEA hadművelet jelentős sikerrel zárult 
világszerte és Magyarországon is. Az Interpol 
irányításával és 115 ország 236 hatóságának 
közreműködésével végrehajtott akció eredmé-
nyeképpen 81 millió dollár (kb. 22,7 milliárd 
forint) értékű, összesen 20,7 millió adag hamis 
gyógyszert foglaltak le; utóbbi már kétszer 
akkora mennyiséget jelent, mint a 2013-as 
eredmény. Emellett világszerte 429 nyomozás 

szavak közül legalább egyet tartalmaznia 
kell: hamis gyógyszer, bűnözés, betegség, 
hamisítás, élet, veszély, pénz, jóhiszeműség, 
minőség, egészség, illegális weboldal, méreg, 
szervezett bűnözés, terrorizmus, halál. A téma 
feldolgozásához a http://www.ogyei.gov.hu/
gyogyszerhamisitas/ és a www.hamisitasellen.
hu oldalak szolgálhatnak segítségül. A be-
küldött pályaművek közül a HENT öt tagú 
szakmai zsűrije választja ki a díjazott alkotá-
sokat. A pályázat beadási határideje: 2015. 
november 15. Az első három helyezettel és a 

indult, 156 személyt tartóztattak le, 550 online 
hirdetést függesztettek fel és 2414 weboldalt 
kapcsoltak le. A nemzetközileg lefoglalt gyógy-
szerek legnagyobb része vérnyomás-szabályozó, 
potencianövelő, dagatellenes és táplálkozás-ki-
egészítő szerek közül került ki. Számos esetben 
nem csak az összetevőkkel és a hatóanyagokkal 
kapcsolatban találtak problémákat a hatóságok, 
hanem a lejárati időket is meghamisították, így 
egyes országokban ezek a szerek visszakerültek 
a hivatalos gyógyszerforgalmazási láncba. 

Magyarországon az Országos Gyógyszerésze-
ti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) valamint 
a Rendőrség működött együtt az akció során. 
Az OGYÉI 113 olyan weboldalt azonosított, 
amelyek vélhetően illegálisan gyógyszereket il-
letve gyanús étrend-kiegészítőket forgalmaztak, 
amelyek közül a 23 magyarországi szolgáltatótól 
termékeket is rendeltek. Az OGYÉI laboratóri-

különdíj nyertesével a Testület interjút készít, 
amelyeket a pályaművekkel együtt közzétesz 
a HENT honlapján. Az érvényes pályázat 
feltétele a határidőben, a kiírási feltételek 
elfogadásával a kiírásnak megfelelő pálya-
mű létrehozása a kért formában és módon, 
illetve annak megküldése a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület e-mail címére: hent@hipo.
gov.hu. További információk a felhívásról 
elérhetők a HENT honlapján: http://www.
hamisitasellen.hu/2015/09/fuben-faban-
orvossag-es-a-neten/.

uma által végzett vizsgálatok alapján 8 esetben 
igazolódott, hogy a termékek forgalmazói ha-
mis gyógyszerkészítményt árultak. A kereske-
dők három esetben gyógyhatással hirdetett, az 
OÉTI által regisztrált étrend-kiegészítőt, két 
esetben pedig nem engedélyezett gyógyszert 
forgalmaztak. Azon illegális weboldalak üze-
meltetői ellen, amelyek hamisított gyógyszert 
és étrend-kiegészítőt forgalmaztak az OGYÉI él 
az illegálisan gyógyszereket árusító weboldalak 
elérhetetlenné tételét előíró (2015. július 1-től 
hatályos) jogszabályi lehetőségével, valamint 
feljelentést tesz az eljárás lefolytatására hatás-
körrel rendelkező szervnél az Országos Rendőr-
főkapitányságnál (ORFK). Az gyógyhatással 
hirdetett, az OÉTI által regisztrált étrend-ki-
egészítőt forgalmazók ügyében pedig megkeresi 
a piacfelügyeletet ellátó hatóságokat, a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hivatalt és az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot.

HAMISÍTÁS ELLENI VILÁGNAP 2015

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) az idei Hamisítás Elleni Világna-
pot 2015. június 29-én ünnepelte a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalában. 

Ennek keretében a hamisított gyógyszerek 
jogszerű ellátási láncba való bekerülésének meg-
akadályozására írt alá megállapodást a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az Országos 

Rendőr-főkapitányság (ORFK), az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi In-
tézet (OGYÉI), a Generikus Gyógyszergyártók 
és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi 
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ÉVI 260 MILLIÁRD FoRINToS kÁRT okoZNAk A HAMIS SPoRTSZEREk

kÍNAI DELEGÁCIÓ JÁRT MAGyARoRSZÁGoN

HENT-SIkER A VoLT FESZTIVÁLoN

Mintegy 850 millió eurós kárt szenvedtek el 
tavaly a hamis termékek okozta bevételkiesé-
sek miatt az európai sportszergyártó cégek és 
a beszállítók, illetve közel 6000 munkahelyet 
kellett leépíteniük, áll az EU Belső Piaci Har-
monizációs Hivatalának (OHIM) legfrissebb 
jelentésében.

A nemzetközi bűnbandák által irányított 
hamisítási tevékenység (gyártás és forgalma-
zás) egyre jelentősebb károkat okoz mind 
több területen, beleértve az Európai Unió 
sportszeriparát is. Az Unió szellemi tulaj-
donnal foglalkozó legnagyobb intézménye, 
az OHIM riportja szerint a különböző ha-
misított sportszerek és -eszközök (focilabdák, 
védősisakok, teniszütők, sílécek, tornaszerek, 
gördeszkák és fitneszgépek) forgalma a teljes 

2015. június 22-23-án 12 fős kínai delegációt 
fogadott a Hamisítás Elleni Nemzeti Testü-
let szervezésében a NAV és a HENT az EU 
és Kína közötti, a szellemi tulajdonjogokra 
vonatkozó stratégiai partnerségi és együttmű-
ködési program (IP KEY) keretében. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
az elsődleges felelőse a szellemi alkotásokat 
érintő hamisítás és szerzői jogsértésekkel kap-
csolatos nyomozás lefolytatásának. A NAV 
munkatársai az ügyészség és a rendőrség kép-
viselőivel közösen tartott előadást a magyar 
jogérvényesítési gyakorlatról a látogatás első 
napján a kínai vendégeknek, illetve hallgatta 

A tavalyi Sziget Fesztivál és a Művészetek Völ-
gye után idén a VOLT fesztiválon  is sikeres 
volt a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület No 
kamu! sátra. 

Négy és fél nap alatt idén is rekordszámú, kö-
zel 123 ezer ember vett rész ezen a rendezvényen, 

szektor bevételeinek immáron 6,5%-át teszi 
ki. Ez – figyelembe véve a szektor teljes nagy-
ságát -, mintegy 500 millió eurós veszteséget 
jelentett a piaci szereplőknek 2014-ben. A 
helyzetet súlyosbítja, hogy a hamisított áruk 
jelenléte miatt az eredeti termékek gyártói ke-
vesebb alapanyagot és szolgáltatást rendelnek 
a beszállítóktól, ez pedig további 350 millió 
eurós veszteséget jelent. (Ez nem foglalja ma-
gában a hamis sportruházatok okozta káro-
kat.) Ezt a masszív bevételkiesést a gyártók 
és forgalmazók csak az elbocsátások költség-
csökkentő hatásával tudták bizonyos mértékig 
ellensúlyozni. Így a sportszerek és eszközök 
hamisítása közvetlenül 2800, közvetve 5800 
uniós munkahely megszűnését eredményezte 
tavaly, ami az iparági állások több mint 6%-át 

meg a kínai szellemi tulajdonjogi jogérvénye-
sítésben résztvevő hatóságok képviselőiből 
álló delegációnak a saját jogrendszeréről és 
gyakorlatáról tartott beszámolóit. Emellett a 
NAV bűnjelraktárában is látogatást tettek a 
vendégek, amely remek lehetőség volt a továb-
bi tapasztalatcserére. A szakmai programnak 
a második napon a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatala székháza adott otthont, ahol a 
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 
munkacsoport-vezetőinek és tagjainak (Fő-
városi Főügyészség, Fővárosi Törvényszék, 
Országos Rendőr-főkapitányság), illetve az 
SZTNH munkatársainak előadásait hallgat-

közülük igen sokan megfordultak a HENT sá-
torban is. A fesztiválozók érdeklődéssel figyelték 
a különböző hamis termékeket, illetve próbálták 
ki az interaktív játékokat, melyek segítségével be-
pillantást nyerhettek a NAV, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala és a HENT munkájába.

jelentette. Az OHIM jelentése megállapítot-
ta: a legnagyobb vesztesek a 10-nél kevesebb 
dolgozót foglalkoztató vállalkozások, amelyek 
zömmel a beszállítói iparban tevékenykednek. 
Mindemellett a sporteszköz hamisítványok 
további 150 millió eurós bevételcsökkenést is 
okoznak az egyes tagállamoknak, mivel a 70 
millió eurós ÁFA kiesésen túl, egyéb olyan 
adóbevételektől is elesik az állam, amelyek 
eddig befolytak az egyes cégektől és adó-
alanyoktól. A dolgozók elbocsátása miatt 
az unió egésze további közel 35 millió eurós 
társadalombiztosítási járuléktól is elesik. A je-
lentés angol nyelven elérhető az OHIM hon-
lapján: https://oami.europa.eu/ohimportal/
documents/11370/80606/The+cost+of+IP
R+infringements+in+sport+goods.

hatták meg a résztvevők az iparjogvédelmi 
és a szerzői jogi jogsértések elleni fellépés 
nemzeti gyakorlatáról, tapasztalatairól. A 
kínai szakemberekkel folytatott kölcsönös 
tapasztalatcsere és kapcsolatépítés azért is bír 
kiemelkedő jelentőséggel, mert a hamis ter-
mékek elsődleges forrása még mindig Kína. 
Ezt a megállapítást támasztja alá az Europol 
és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal kö-
zös, 2015 áprilisában kiadott „Helyzetjelen-
tés a hamisításról az Európai Unióban” című 
tanulmánya, amely szerint az Európai Unió 
határain lefoglalt, feltehetően hamis termékek 
73%-a innen származik.

Dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya kapta az idei 
HENT Díjat

A megállapodás aláírása  
az SZTNH-ban
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Egyesülete, az Innovatív Gyógyszergyártók 
Egyesülete, a Magyarországi Gyógyszergyártók 
Országos Szövetsége (MAGYOSZ) és a „Vé-
dettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék 
Gyártók és Forgalmazók Egyesülete.

Emellett a Hamisítás Elleni Nemzeti Tes-
tület a hamisítás elleni világnap alkalmából 
évente egyszeri alkalommal „HENT Díjat” 
adományoz. A díj a kimagaslóan eredményes 
hamisítás elleni fellépést, valamint a kiemelke-
dő színvonalú, a Testület tevékenységét aktívan 
támogató munkásság elismerését szolgálja. A 
„HENT Díjat” idén dr. Fülöpné dr. Csákó Ibo-
lya, az ORFK alezredese kapta.

A sátor előtt álló szelfifal, melynek segítsé-
gével Albert Einstein és Jedlik Ányos bőrébe 
bújhattak a játékos kedvű érdeklődők, rögtön 
felkeltette a fesztiválozók figyelmét. Innen már 
csak egy lépés volt számukra, hogy a különféle 
kiállítási tárgyak és játékok segítségével elmé-
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kUTATÁS A FoGyASZTÁSI ATTITŰDRŐL

A Hamisítás Elleni Nemzetközi Testület 
(HENT) nevében eljáró Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala megbízásából a Tárki Zrt. 
2015 júliusában elemzést készített a hivatal 
által az intézet rendelkezésérére bocsájtott 
kérdőívek alapján. 

A vizsgálat alapjául szolgáló kérdőíveket a 
soproni 23. Telekom VOLT Fesztivál 18 évnél 
idősebb látogatói a rendezvény időtartama alatt 
a helyszínen maguk tölthették ki. A kutatásban 
résztvevő válaszadók több mint a fele (55,3%) 
válaszolta azt, hogy az elmúlt egy évben vásárolt 
terméket, háromnegyedük több alkalommal is. 
A hamis terméket vásárlók közel fele (49,2%) a 
termék olcsósága miatt vásárolt ilyen terméket. 
88%-uk eredeti terméket vett volna, ha az nem 

lett volna sokkal drágább a hamisnál. A fesztivál-
látogató fiatalok hamis termékeiket legfőképpen 
az Internetről szerzik be. Arra a kérdésre, hogy a 
hamis terméket vásárló válaszadót mi rettenthet-
né el a vásárlástól, a megkérdezettek leginkább 
a termék vélhető rossz minőségét (63,9%) em-
lítették. A hamis terméket nem vásárolókat is 
éppen ez a szempont vezérli: tízből nyolc szerint 
ugyanis a termék vélhetően rossz minőségű. A 
felelősségre vonás vagy büntetés a nem vásárlók-
nak mindössze 16%-át tartja vissza a vásárlástól. 
Mindkét csoport - a hamis terméket vásárlók 
és nem vásárlók is - magas arányban (vásárlók 
34,1 %, nem vásárlók 20,7%) úgy látja, hogy 
az eredeti terméket előállító cég a leginkább 
vesztese a hamisítási piacnak. A fogyasztókat 

a leginkább vesztesnek tartó csoport a nem vá-
sárlók köréből kerül ki (16,2%). Az állam és a 
társadalom szereplőinél mért alacsony arány (0,6 
– 4,5%) azt mutatja, hogy a válaszadók valójá-
ban nincsenek tisztában a közösen megfizetett 
árral, nem látják, hogy milyen károkat jelenthet 
a közjónak a hamis termékek előállítása, keres-
kedelme. A legfiatalabb korcsoportba (18- 22 
évesek) tartozó válaszadók a társadalmat, a 
közjót tartják legkevésbé károsultnak (0,6%), 
míg a felsőfokú végzettségű válaszadók ugyan-
ezt a szereplőt tartják a leginkább vesztesnek a 
hamis termékek használata következtében. To-
vábbi információ: http://www.hamisitasellen.
hu/2015/08/a-hamis-termekekkel-kapcsolatos-
attitudok-vizsgalata/.

ÁTADTÁk A MAGyAR FoRMATERVEZÉSI ÉS DESIGN MANAGEMENT DÍJAkAT

2015. szeptember 24-én átadták az innovatív 
tervezői és designtudatos vállalati kultúráról 
tanúskodó Magyar Formatervezési Díjakat és 
a Design Management Díjat. November 15-ig 
látogatható a piacképes szellemi termékeket 
és karakteres, designtudatos hazai szerveze-
teket felvonultató kiállítás az Iparművészeti 
Múzeumban.

Négy kategóriában – termék, terv, vizuális 
kommunikáció és diákmunka – érkeztek idén 
alkotások a nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett Magyar Formatervezési Díj pályá-
zatra. Magyar Formatervezési Díjas lett termék 

kategóriában Nieto Ramón alkotása, a London 
LED Lantern, amely letisztult formavilágú, és 
korszerű, energiatakarékos LED-es közvilágítást 
tesz lehetővé. Búcsút int a nyeklő-nyakló kerti 
műanyagbútorok világának Kerékgyártó And-
rás Biela nevű kül- és beltéri székcsaládja, amely 
szintén termék kategóriában kapott elismerést. 
Megosztott termék díjban részesült a Flying 
Objects Design Stúdio Kft. által megálmodott 
orvostechnológiai innováció, a Hand-In-Scan 
kézhigiéniai rendszer, mely az egészségügy és az 
élelmiszeripar területén hoz újítást; valamint a 
Luminari Glass üvegburkolat termékcsalád (az 
S’39 Hybrid Design Manufacture alkotása), 
melynek legfontosabb jellemzője az átlátható-
ságra épülő változtathatóság. A terv kategóri-
ában elismert Németh Szabolcs Wor.my nevű, 
multifunkcionális horgászbotja nem más, mint 
a horgászbotok svájci bicskája. Vizuális kom-
munikáció kategóriában Baráth Dávid: A grill 
művészete című, a grillezést gasztrokulturális 
kontextusba emelő kötet kapta az elismerést, 
diák kategóriában pedig a magyar járműipar, 
a távolsági vasúti közlekedés újraéledését elő-
segítő Stella Orientis, egy nagysebességű ma-

gyar expresszvonat (Lenkei Balázs alkotása). 
A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség Nonprofit Kft. különdíjasa a RU-
TIL, az Inarchi Kft. új, hexagonális lámpatestje 
lett. A Magyar Formatervezési Tanács külön-
díját a Perceptual Thinkers, Szalkai Dániel al-
ternatív öltözékkollekciójának ítélték oda: az 
autizmussal élők sajátos szokásaira reflektálva, 
az érzékelés alapú gondolkodásra épülve szüle-
tett meg a plusz funkciókat is magába foglaló 
öltözékkollekció.

A Design Management Díj idén a Hello 

lyüljenek a hamisítás és a szellemi tulajdon vilá-
gában. A „tapiasztalon” hamis tárgyakat elemez-
hettek, de volt logófelismerő játék és „csőgörény-
simogató” is, továbbá szerzői jogi és hamisítással 
kapcsolatos totó is, melyek segítségével a hamis 
termékek veszélyeire és jogi következményeire 
hívták fel a figyelmet a szervezők. A közönség-
szervezésben nagy szerepet játszottak azok a 
jobbnál-jobb játékok és ajándéktárgyak, melye- Fo
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ket a sátornál osztogattak (esőkabátok, frizbik, 
párafújók, és további ötletes fesztiválkellékek). 
A fesztiválon kapott közvetlen visszajelzések és a 
vendégkönyvünkbe írtak alapján is elmondható, 
hogy a sátorba látogatóknak sikerült felhívni a 
figyelmét a hamisítás okozta veszélyekre: a jogi 
következményekre, hatalmas egészségügyi koc-
kázatokra, illetve a feketegazdaság és a szervezett 
bűnözés támogatására.

A 2015. évi díjazottak és a szervezők A díjazottak kiállítása az Iparművészeti 
Múzeumban
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MEGÚJULT AZ MFT

2015. szeptember 28-án tartotta alakuló ülését 
a megújított Magyar Formatervezési Tanács 
(MFT) az Iparművészeti Múzeumban. Az ülést 
követően a testület célkitűzéséhez illeszkedő-
en rendezte meg az MFT első szakmai esemé-
nyét, a kiemelten kreatívipari vállalkozásokat 
megcélzó Jam Session programot.

A dr. Bendzsel Miklós elnökletével, három-
éves mandátummal bíró testület célja annak 
elősegítése, hogy a design a következő évtize-
dekben is fontos szerepet játsszon az innovatív 
kapacitások kihasználásában, a gazdaság nö-
vekedésében, a formatervezés és a technológia 
kapcsolatának erősítésével pedig a versenyké-
pesség fokozásában. A testület tagjainak ösz-
szetétele annak feladatát is tükrözi. Az állam-
igazgatás, a szakma, az oktatási és gazdasági 
szféra képviselőinek az együttműködésre való 
nyitottsága a designszemlélet elterjesztésének, 
a designtudatosság emelésének záloga. 

A Magyar Formatervezési Tanács tagjai  
(V. ciklus: 2015–2018):
Dr. Bendzsel Miklós – elnök, Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala
Dr. Bauer András – tanszékvezető, egyetemi 
docens, Gazdálkodástudományi Kar, Budapesti 
Corvinus Egyetem
Cselovszki Zoltán – mb. főigazgató, Iparmű-
vészeti Múzeum 
Fülöp József – egyetemi tanár, rektor, Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem 
Gulyás Gábor – igazgató, Ferenczy Múzeum 
Igazgatósága
Karsai Béla – elnök, Karsai Holding ZRt. 

Kassai Ferenc – Ferenczy Noémi-díjas grafikus-
művész, főtanácsos, Grafika Tanszék, Alkalma-
zott Művészeti Intézet, Nyugat-magyarországi 
Egyetem
Koós Pál – Ferenczy Noémi-díjas formaterve-
ző, egyetemi docens, igazgató, Design Intézet, 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Lelkes Péter DLA – a Magyar Művészeti Aka-
démia tagja, Munkácsy Mihály-díjas formater-
vező, habil. egyetemi magántanár, Budapesti 
Műszaki és Gazgdaságtudományi Egyetem
Dr. Méhes Márton – kulturális menedzser és 
tanácsadó, Danube Cultural Cluster nemzet-
közi platform vezetője
Mészáros Csaba – elnök-vezérigazgató, Evopro 
Holding Zrt. 
Dr. Németh Edit – tanszékvezető helyettes, 
egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszicho-
lógia Tanszék, oktatási dékánhelyettes GTK, 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem
Osvárt Judit – designszakértő, Osv-Art Kft. 
tulajdonos, ügyvezető, Design Hét Budapest 
projekvezető
Dr. Simon Attila – vezérigazgató, Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt.
Várhelyi Judit – designszakember, BEDA veze-
tőségi tag, Icsid regionális tanácsadó

Az MFT küldetéséről, tagjairól és a testü-
let eddigi eredményeiről további információ 
olvasható a Testület megújult honlapján: 
http://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/
mft/rolunk/testulet/az-mft-tagjai-2015-
2018.

A Design Hét Budapest rendezvénysoro-
zat részeként, „Jam Session” címmel szervezték 
meg a MOME+ és a Start Up Guide közös 
gondolatébresztőjét is. A kerekasztal-beszélge-
tés keretében az innováció és a kreatívipar szo-
ros kapcsolatát, összefüggéseik jelentőségét és 
pozitív gazdasági hatásait, a design társadalmi 
értékét mutatták fel a meghívott kreatívipari 
szakemberek. A Magyar Formatervezési Ta-
nács Start Up Guide című elektonikus kiadvá-
nyával immár tíz éve segíti a hazai pályakezdő 
formatervezőket és alkotókat abban, hogy 
könnyebben eligazodhassanak a kreatívipari 
piaci környezetben. A meetup-on a kreatív 
startup-ok „Bibliája”-ként is emlegetett Start 
Up Guide szerkesztőinek jó példái, inspiratív 
felvetései olyan életközeli esetekre is ráirá-
nyították a figyelmet, hogy hogyan érdemes 
designerként befektetők előtt prezentálni, 
illetve hogy milyen lehetőségek rejlenek a 
Széchényi 2020 Programban. A Schmidt 
Andrea és Koós Pál által vezetett MOME+ 
csapata, - design-mentorok és mentoráltak 
– megosztották tapasztalataikat, és tervezői 
oldalról is megszólaltak olyanok, akik már 
túl vannak a pályájuk első kihívásain, ráadá-
sul példaértékűen sikeresek: az S’39 Hybrid 
Design Manufacture és a Goga Food Design 
osztották meg élményeiket a designban rejlő 
lehetőségekről.  A találkozó a MOME+ köte-
tének bemutatójaként is szolgált. A Start Up 
Guide 10. letölthető az SZTNH honlapjáról: 
http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/
sug_art_final.pdf. 

ÁTADTÁk A MAGyAR TERMÉk NAGyDÍJAkAT

2015. szeptember 3-án 54 cég 57 pályázata ve-
hette át a Parlamentben a Magyar Termék Nagy-
díj Tanúsító Védjegy használati jogát. Idén már 
18. alkalommal díjaztak olyan vállalkozásokat, 
amelyek innovációra épülő, kiváló minőségű 
termékeikkel hozzájárulnak a magyar gazdaság 
növekedéséhez és export törekvéseihez.

A Magyar Termék Nagydíj védjegyhasznála-

tot elnyert vállalatok képviselői ünnepélyes ke-
retek között, a Parlament Felsőházi Termében 
vehették át a védjegyhasználatot szimbolizáló 
trófeákat, a tanúsító díszokleveleket és a pályáza-
ti rendszerhez kapcsolódó különdíjakat. Az idén 
összesen 54 vállalat, köztük nemzetközi nagyvál-
lalatok és mikro-vállalkozások is részesülhettek 
a Magyar Termék Nagydíj védjegy használatá-

ra feljogosító kitüntetésben. A Magyar Termék 
Nagydíj Pályázatának kiírásában és megvalósítá-
sában részt vett a HIPAVILON Magyar Szelle-
mi Tulajdon Ügynökség is, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala szakmai támogatásával. A leg-
kiválóbb pályázatok elnyerték a Magyar Termék 
Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát, me-
lyet győztes termékeiken, szolgáltatásaikon egy 

Wood-ot, azt a társadalmilag felelősen gondol-
kodó alkotócsoportként indult szervezetet illeti, 
amely a designra a siker zálogaként tekint. A díj a 
designt a vállalatirányításba példaértékűen beépí-
tő hazai intézményeket, vállalatokat mutatja be 
immár 2009 óta. A Design Management Díjhoz 
kapcsolódó kiállításon a díjazott mellett négy 
kiállítási jogot nyert szervezetet is kimagasló 

designmenedzsment tevékenysége okán reflek-
torfénybe emelt a bizottság, így a Borecet Kft-t, 
a Laposa Birtok Kft-t, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálatot és a Liszt Ferenc Zeneakadémiát.

A Magyar Formatervezési Díjjakkal és De-
sign Management Díjjal elismert, illetve a kiállí-
tási jogot nyert pályaművek megtekinthetőek az 
Iparművészeti Múzeumban (1091 Budapest, Ül-

lői út 33-37., nyitvatartás: K–V: 10:00 – 18:00). 
A tárlat 2015. szeptember 25. és november 15. 
között várja a látogatókat. A bemutató a Home 
Sweet Home és a Kollektív képzelet – Ibero-
amerikai designbiennálé (BID14) kiállításokkal 
együtt a Design Hét Budapest része. További 
részletek találhatók a Facebook-on: https://
www.facebook.com/magyarformatervezesidij.
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HoGyAN LESZ PÉNZ A DESIGNBÓL?

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség a Design Hét Budapest rendez-
vénysorozat szervezőjeként több saját prog-
rammal is lehetőséget teremtett arra, hogy 
a szellemi alkotások megfelelő kezelésén és 
védelmén keresztül a dizájn gazdasági-pénz-
ügyi oldalát közelebb hozza az érdeklődő 
tervezőkhöz, alkotókhoz, művészekhez.

Az Ügynökség immár harmadik alkalommal 
szervezett meg nagy sikerrel – Alkoss és profi-
tálj! címmel – egynapos befektetői workshopot, 
amelyen a szakemberek széleskörű tájékoztatást 
adtak arról, hogyan segíti a szellemi tulajdon 
megfelelő kezelése a piaci hasznosítást, mi a li-
cencia és hogy nyerhető meg egy befektető. A 
program részeként az érdeklődő dizájnereknek 
személyes konzultációkra is lehetőség nyílt be-
fektetőkkel, inkubátorokkal, üzleti angyalok-
kal és tanácsadókkal. Az évek óta 100 fő fölötti 

résztvevővel futó programon közel 40 befekte-
tői tárgyalás valósul meg alkalmanként.

Az Ügynökség idén nyáron indította útjá-
ra új kezdeményezését, a HIPAVILON Klub 
rendezvénysorozatot, ahol kötöttségek nélkül, 
kellemes környezetben nyílik lehetőség inno-
vációról, piaci érvényesülésről és a szellemi 
tulajdon kezeléséről beszélgetni. Cél, hogy a 
cég saját eszközrendszerével támogassa a vál-
lalkozások, egyéni feltalálók, alkotók és mű-
vészek magas hozzáadott értékű innovációs 
törekvéseit, segítve egyben partnerkapcsolataik 
létrejöttét. A Design Hét keretében szervezett 
klubeseményen egy sokoldalú, több mint húsz 
éve a piacon lévő márka került reflektorfénybe. 
Az elhivatottságáról, szakmai alázatáról, prof-
izmusáról ismert Zoób Kati minden érdeklődő 
előtt kinyitotta Divatháza ajtaját. A magyar di-
vatszakma nagyasszonya meglepő őszinteség-

gel beszélt egy sokak által csodált és irigyelt 
világról, továbbá arról, hogy milyen filozófia, 
küzdelem, húzódik meg egy-egy impozáns ru-
hakollekció mögött, illetve hogyan alakítható 
ki egy egyedi stílus.

A HIPAVILON Kirakat elnevezésű nyílt 
szellemitulajdon-védelmi fogadóórán az Ügy-
nökség mellett a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala szerzői jogi szakemberei, a Hamisí-
tás Elleni Nemzeti Testület, a Magyar Forma-
tervezési Tanács, és a MOME+ program is 
képviseltette magát. Az ingyenes fogadóórára 
a kreatív szakma szerteágazó területeiről érkez-
tek alkotók, vállalkozók, fejlesztők, és tették 
fel kérdéseiket a szakembereknek a szellemi 
tulajdon kezeléséről, dizájnról, inkubációról, 
márkavédelemről, szerzői jogról, a szellemi 
alkotás értékéről, piaci hasznosításról és a ha-
misítás veszélyeiről.

Botos Viktor, a HIPAVILON ügyvezető 
igazgatójának előadása a befektetői workshopon

Fotó: Mohai Balázs

A HIPAVILON Klub vendége volt  
Zoób Kati

Fotó: Csudai Sándor

Érdeklődők a HIPAVILON Kirakat 
rendezvényen

Fotó: Dányi Balázs
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Botos Viktor átadta a díjat Juhász Jánosnak

évig díjmentesen használhatnak. A kitüntetést 
jelképező trófeát és a díszoklevelet a Parlament 
Felsőházi Termében Koszorús László Gáspár úr, 
fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtit-
kár adta át. Az ünnepélyes díjátadáson köszön-
tőt mondott dr. Latorcai János, az Országgyűlés 
alelnöke, a rendezvény fővédnöke. Dr. Bendzsel 
Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 

elnökhelyettese nevében dr. Németh Mónika, 
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Titkára 
köszöntötte az ünnepség résztvevőit.

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség szellemivagyon-audit különdíjban 
részesítette a Szamos Cipőipari és Kereskedel-
mi Kft-t. A díjat dr. Botos Viktor, az Ügynökség 
ügyvezető igazgatója adta át Juhász Jánosnak, a 
Kft. ügyvezetőjének.


