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Magyarország teljesítményét tekintve a veze-
tő innovátorokat követők (innovation learners) 
csoportjába tartozik: 2013-ben a felmérésben 
résztvevő 142 ország közül a tavalyi helyezését 
tartva a 31. helyen szerepel. (Regionális össze-
vetésben a 39 európai országból a 21. helyen 
áll.) Hazánkban a válság után növekedtek az 
(elsősorban az üzleti forrásból származó) kuta-
tás-fejlesztési célú kiadások. Ennek köszönhe-
tően a tanulmány azon 18 ország között tartja 
számon, amelyek kiemelkednek az innovációs 
képességek fejlesztésében. Egy másik szempont 
szerint Magyarország a 45 magas jövedelmű 
ország közül a negyedik az innováció haté-
konyságában összevetve a rendelkezésre álló 
erőforrásokat és az elért eredményeket.

A magyar innovációs szektor erőssége a meg-
lévő tudás/technológia gazdasági hasznosítása, 
diffúziója és abszorpciója, azaz az új ismeretek 
átvétele, a felhasználókhoz történő eljuttatása 
és alkotó alkalmazása. A magyar innováció 
gyengébb teljesítménnyel rendelkezik az új 
tudás létrehozásában, oltalom alá helyezésében 
és az kreatív immateriális javak terén.

2013. július 3-án a WIPO és az INSEAD közös 
kiadásában megjelent az idén immáron hatodik 
alkalommal publikált Global Innovation Index. 

A jelentés 142 országot rangsorol a 84 muta-
tóval felmért innovációs kapacitásuk alapján. Az 
összetett eredmények alapján harmadik éve Svájc 
és Svédország a két leginnovatívabb gazdaság, a 
harmadik helyen idén Nagy-Britannia szerepel 
a tavalyi dobogós Szingapúr helyett. Utóbbi a 
legújabb rangsorban a nyolcadik. Az első tíz sor-
rendjében jelentős változást jelent még az Ameri-
kai Egyesült Államok „visszatérése”: a 2012-ben 
a tízedik helyre lecsúszó USA idén az ötödik. 
Az európai országok közül az említetteken kívül 
Hollandia (4. hely), Finnország (6. hely), Dánia 
(9. hely) és Írország (10. hely) szerepel.

A tanulmány megállapítja, hogy a fejlett or-
szágok többségében a kedvezőtlen gazdasági 
körülmények ellenére az innováció él és virág-
zik. A kutatás-fejlesztési kiadások a legtöbb 
gazdaságban meghaladják a gazdasági válság 
kirobbanása előtti szintet. A kevésbé fejlett 
országok közül Kína, Costa Rica, India és Sze-
negál mutatta a legdinamikusabb fejlődést.
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A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) 
2013. szeptember 23. és október 2. között tar-
totta 51. Közgyűléssorozatát. 

Nemzetközi elismerés az, hogy dr. Bendzsel 
Miklóst, az SZTNH elnökét a Berni Unió Vég-
rehajtó Bizottságának alelnökévé, dr. Halgand 
Virág Krisztina első beosztottat (WTO mellet-
ti Állandó Képviselet) pedig a Koordinációs 

Bizottság alelnökévé választották a tagállamok 
képviselői. A tagállamok döntésének megfele-
lően Magyarország a következő két évben is a 
Koordinációs Bizottság, valamint a Program és 
Költségvetési Bizottság tagja lesz.

A WIPO Közgyűlések döntései közül ki-
emelkedik a WIPO genetikai forrásokkal, 
hagyományos tudással és folklórral foglal-
kozó kormányközi bizottsága (IGC) man-

dátumának kiterjesztéséről szóló döntés, a 
főigazgató 2014-ben esedékes megválasztá-
sára vonatkozó eljárás szabályainak jóváha-
gyása, valamint az Ukrán Szellemitulajdon-
védelmi Szolgálat PCT-hatósággá történő 
kijelölése.

Magyar szempontból is rendkívül fontos 
eredmény továbbá, hogy a Lisszaboni Unió 
Közgyűlése - az eredetmegjelölések oltalmára 

Global InnovatIon Index 2013 − MaGyarorszáG
Mutató Helyezés* Mutató Helyezés*
Tudásbeáramlás 6. (12.) Innovációs kapcsolatok 53. (95.)

Innováció gazdasági hatása 19. (12.) Tudományos eredmények 
létrehozása 41. (40.)

Tudásexport 11. (22.) Kreatív immateriális javak 96. (111.)

Kreatív termékek  
és szolgáltatások 9. (20.) Innovatív munkaerő 64. (45.)

Online kreativitás 30. (26.)

* A zárójelben a 2012. évi helyezések szerepelnek.

A teljes elemzés elérhető: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-
full-report-2013#pdfopener.
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Az UNIÓS GDP HArmADÁT A SzELLEmITULAjDON-INTENzÍV ÁGAzATOk ADjÁk

Az Európai Bizottság mutatta be szeptember 30-
án azt a tanulmányt, amelyet az Európai Szaba-
dalmi Hivatallal (EPO) és a Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatallal (OHIM) közösen készített „A 
szellemitulajdon-intenzív iparágak hozzájárulása 
az európai gazdasági teljesítményhez és foglalkoz-
tatáshoz” (Intellectual property rights intensive 
industries: contribution to economic performance 
and employment in Europe) címmel. 

A tanulmány szerint az EU teljes gazdasági te-
vékenységének mintegy 39%-a (évi kb. 4,7 billió 
euró) szellemitulajdon-intenzív iparágakban ke-
letkezik. A teljes uniós foglalkoztatás körülbelül 
26%-a (56 millió munkahely) köthető közvetle-
nül, további 9% pedig közvetetten kapcsolódik 
ezekhez az iparágakhoz. Az uniós külkereske-
delem oroszlánrésze a szellemitulajdon-intenzív 
ágazatokban zajlik: az uniós behozatal 88%-a, a 
kivitel 90%-a származik ezen ágazatokból.

A leginkább szabadalom-intenzív ágazatok 
a gyógyszeralapanyag-gyártás, a vegyi termé-
kek, az optikai eszközök gyártása és a híradás-
technikai berendezések gyártása. A védjegy-
intenzív ágazatok közé tartozik a borterme-
lés, a testápolási cikkek gyártása, a játék- és a 
sportszergyártás és a webportál-szolgáltatás. 
Formatervezésiminta-intenzív ágazatnak 

mutatkozik Európában az óragyártás, jármű-
gyártás és a ruházati termékek gyártása. Szer-
zői jogi szempontból legaktívabb ágazatok a 
szerzői művek készítéséhez, illetve rögzítéséhez 
kapcsolódnak, mint a könyvkiadás, lapkiadás, 
szoftverkiadás, film-, video-, televízióműsor-
gyártás és a hangfelvétel-készítés és kiadás. 
A földrajziárujelző-intenzív ágazatok közé 
tartozik a tejtermékek gyártása, a szeszes ital 
gyártása, a bortermelés és a sörgyártás.

Magyarországon valamennyi szellemitu-
lajdon-jogot figyelembe véve a szellemitulaj-
don-intenzív ágazatok az uniós átlagon felüli 
mértékű gazdasági súlyt mutatnak: a GDP 
45,1%-át biztosítják, és a munkahelyek 27,2%-
át adják. Különösen magas mértékű a szabada-
lom-intenzív iparágak (20% az uniós 13,9%-os 
átlaggal szemben), a védjegy-intenzív ágaza-
tok (38,3% az uniós 33,9%-kal szemben) és a 
formatervezésiminta-intenzív ágazatok (17,9% 
az uniós 12,8%-kal szemben) gazdasági teljesít-
ményhez való hozzájárulása. A szerzői jogi ága-
zatok mutatói az uniós átlaghoz hasonló adato-
kat mutatnak: a gazdasági teljesítmény 4,4%-át 
biztosítják (az uniós átlag 4,3%), a foglalkozta-
tásban pedig 3,1%-os súllyal jelennek meg (az 
uniós átlag 3,2%). Egyedül a földrajzi árujelzők 

tekintetében nem haladják meg a Magyarország-
ra vonatkozó adatok az uniós átlagot.

Az EU-hoz 2004-ben csatlakozott tagállam-
okban a legmagasabb a külföldi cégek aránya a 
szellemitulajdon-intenzív ágazatokban: Csehor-
szágban 36% (ebből 25% EU-s, 11% EU-n kí-
vüli), Szlovákiában 34,7% (27% EU-s, 7% EU-n 
kívüli), míg Magyarországon 33,3% (22% EU-s, 
11% EU-n kívüli). Németország (28%), Francia-
ország (15%), Hollandia (11,7%) és az Egyesült 
Királyság (11%) hozza létre a legtöbb munkahe-
lyet országhatáraikon túl az EU területén.

A tanulmány az egyesült államokbeli Szaba-
dalmi és Védjegyhivatal, valamint a Gazdasági 
és Statisztikai Hivatal által 2012-ben végzett 
hasonló felmérés nyomdokait követi, amely az 
amerikai gazdaságot illetően az OHIM/EPO 
által az uniós gazdaságra vonatkozóan tett meg-
állapításokhoz hasonló eredményekre jutott.

Az OHIM honlapján elérhető a tanulmány 
magyar nyelvű összefoglalója (http://oami.
europa.eu/ows/rw/resource/documents/
observatory/IPR/summary/executive%20
summary-hu.pdf), valamint a teljes tanulmány 
angol nyelven (http://oami.europa.eu/ows/
rw/resource/documents/observatory/IPR/
joint_report_epo_ohim.pdf).

létrejött Lisszaboni Megállapodás rendszeré-
nek továbbfejlesztésével foglalkozó, magyar 
elnökség mellett működő munkacsoport ja-
vaslata alapján - a Lisszaboni Megállapodás 
felülvizsgálata céljából 2015-re diplomáciai 
értekezletet hívott össze.

Előreláthatólag 2013 decemberében rendkí-
vüli Közgyűlésre kerül sor, miután a tagállamok 

- idő hiányában - több fontos kérdésben nem tud-
tak döntésre jutni. Nem született megállapodás 
arról, hogy mely országokban nyílhat WIPO-
iroda a következő két évben, így a 2014-15. évekre 
vonatkozó költségvetés sem került még elfogadás-
ra. A tárgyaló felek nem jutottak konszenzusra 
a formatervezésiminta-oltalmi eljárások alakisá-
gainak egységesítését célzó nemzetközi szerző-

dés (Design Law Treaty) elfogadása érdekében 
összehívandó diplomáciai értekezlet időpontját, 
valamint a WIPO Szerzői Jogi Állandó Bizottság 
(SCCR) munkaprogramját illetően sem.

A Közgyűléssorozat döntéseiről rövid ösz-
szefoglaló található a WIPO honlapján: www.
wipo.int/pressroom/en/articles/2013/
article_0022.html.

SIkErES rEGIONÁLIS FOrmATErVEzéSI mINTA kONFErENCIA Az SzTNH-BAN 

Sikeres regionális formatervezési minta konfe-
renciát szervezett a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala (SZTNH) a Belső Piaci Harmonizá-

ciós Hivatal (OHIM) és a Szellemi Tulajdon Vi-
lágszervezete (WIPO) együttműködésével 2013. 
október 2-3-án Budapesten.

A Konferencia a 10. Design Hét Budapest 
programjába illeszkedett, amely a magyar 
formatervezési minta közösség legnagyobb 

mAGyAr SIkEr Az EUrÓPAI SzABADALmI POLITIkÁBAN

2013. október 17-én ünnepelték Münchenben 
az Európai Szabadalmi Szervezetet (EPOrg) 
létrehozó szerződés – az Európai Szabadalmi 
Egyezmény – aláírásának 40. évfordulóját. Az 
intézménynek a gazdasági növekedésben és 
prosperitás szolgálatában betöltött szerepét 
Herman von Rompuy, az Európai Tanács el-
nöke méltatta az ünnepi rendezvény díszven-
dégeként.

Az EPO Igazgatótanácsa október 16-ai ülé-
sén újabb három éves időtartamra dr. Bendzsel 

Miklóst, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
talának (SZTNH) elnökét választotta meg 
alelnökének.  Az Igazgatótanács a tagállamok 
képviselőiből álló döntéshozó testület. 

Az EPO-nak jelenleg 38 tagországa van, 
köztük az Európai Unió összes tagállamával. 
Az Igazgatótanács elsősorban jogalkotói ha-
tásköröket gyakorol, emellett dönt a szerve-
zet költségvetéséről, az Európai Szabadalmi 
Hivatal (EPO) vezetőinek kinevezéséről, to-
vábbá az alkalmazottakra vonatkozó alapvető 

szabályokról. Az Igazgatótanács a Szerződő 
Államok képviselői közül választja elnökét és 
elnökhelyettesét, aki az elnök akadályozatása 
esetén hivatalból helyettesíti őt, valamint tagja 
az Igazgatótanács öttagú Elnökségének is.

A magyar küldöttség vezetője egyúttal közös 
szándéknyilatkozatot írt alá a Visegrádi Együtt-
működés cseh, lengyel és szlovák partnerhiva-
talainak vezetőivel a közép-európai szabadalmi 
intézet hazai kezdeményezésű, 2014. évi felállí-
tásának közös munkaprogramjáról.
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A kOrmÁNy ELFOGADTA A jEDLIk-TErVET

A Kormány 2013. augusztus 14-i ülésén elfo-
gadta a szellemi tulajdon védelmére irányuló 
nemzeti stratégiát és határozott a végrehajtá-
sával összefüggő feladatokról. 

A Jedlik-terv a szellemi tulajdon védelme 
területén Magyarország első átfogó szakpoli-
tikai stratégiája. A szellemitulajdon-védelem 
legfontosabb intézményeiről, azok jelenlegi 
állapotáról, valamint a hazai és nemzetközi 
trendekről készült részletes helyzetelemzésre 
épül: e kiindulópontból vázolja fel a 2013-tól 
2016-ig terjedő időszak jövőképét és tárja fel 
a szükséges cselekvési irányokat. A jövőkép 
megvalósításához szükséges intézkedéseket 
négy pillérbe rendezi a stratégia az iparjog-
védelemmel, a szerzői joggal, a kormányzati 
szakpolitikák céljainak megvalósításával, va-
lamint a szellemitulajdon-védelmi intézmény-
rendszer megerősítésével összefüggő feladatok 
mentén.

Az iparjogvédelmi pillér stratégiai célja 
az iparjogvédelem – innovációt és verseny-
képességet ösztönző – potenciáljának fel-
használása a nemzetgazdaság fellendítésére. 
A szellemitulajdon-védelmi rendszernek 
támogatnia kell a magas hozzáadott értéket 
előállító ágazatok fejlődését, különösen a 
biotechnológiát, infokommunikációt, vagy 
a különböző zöld technológiákat. A pillérbe 
tartozó intézkedések a következő célokhoz 
illeszkednek.

Elő kell mozdítani a szellemitulajdon-vé-
delem versenyképességet fokozó, széles körű 
alkalmazását többek között tudatosságnöve-
lő programok indításával (például vállalkozá-
sok, felsőoktatási intézmények számára), az 
SZTNH szolgáltatási palettájának fejleszté-
sével, valamint a szellemi javak hasznosulását 
segítő intézkedésekkel.

Javítani kell a nemzeti és nemzetközi ol-
talomszerzés és jogérvényesítés feltételeit. A 

nemzeti oltalmak terén kiemelten fontos az 
engedélyezési eljárások további áramvona-
lasítása; nemzetközi szinten pedig alapvető 
stratégiai cél a Dunai Szabadalmi Intézet 
felállítása 2015-ig, továbbá a PPH hálózat 
további kiterjesztése, valamint a szabadalmi 
anyagi jogi harmonizációt célzó törekvések 
támogatása nemzeti érdekeinkkel összhang-
ban.

Fenn kell tartani, illetőleg tovább kell fej-
leszteni a nemzeti, regionális (európai) és 
nemzetközi oltalomszerzési, oltalmi opciók 
közötti egyensúlyt annak érdekében, hogy a 
piaci szereplők üzleti szükségleteikhez igazod-
va vehessék igénybe a megfelelő jogi oltalmat. 
E körben kiemelt figyelmet kell fordítani az 
egységes hatályú európai szabadalom kialaku-
lóban lévő rendszerére és az európai védjegy-
jogi reformra.

A szerzői jogi pillér alapvető célja, hogy a 
szerzői jog eszköztárát hatékonyan használjuk 
fel a kultúra és a kreatív iparágak fellendítésére. 
A szerzői jog a mai információs társadalom-
ban számos új kihívással szembesül, a stratégia 
minderre tekintettel az alábbi intézkedési irá-
nyokat határozza meg.

Az unió belső piacán is hatékonyan működő 
közös jogkezelési rendszer megteremtése, szem 
előtt tartva a kulturális sokféleség megőrzését 
és a felhasználói jogbiztonságot.

A jogi védelem és a művekhez való hoz-
záférés egyensúlyának fenntartása a szerzői 
jog eredeti funkciójának megőrzése mellett. 
Alapvető jelentőségű a legális online tarta-
lomkínálat megteremtése és piacképességének 
megőrzése.

A szerzői jog rendszerét a digitális környe-
zetben megváltozó fogyasztói preferenciák 
következtében számos – sokszor alaptalan – 
kritika éri. Stratégiai cél a szerzői jog társadal-
mi megítélésnek javítása, azaz, hogy az átlag-

fogyasztó tudatosságának növelésén keresztül 
érzékelhetővé váljon a szerzői jog kreativitást 
ösztönző és az alkotókat a felhasználókkal ösz-
szekötő jellege.

A harmadik pillér azok köré a szellemitu-
lajdon-védelmi eszközök köré szerveződik, 
amelyek elősegíthetik valamely nemzet- és 
szakpolitikai célkitűzések megvalósítását. E 
célok közé tartozik a hungarikumok védel-
me, az országmárka-építés (nation branding), 
valamint a zöldgazdaság és az agrárszektor 
támogatása.

A negyedik pillér irányozza elő azokat az 
intézkedéseket, amelyek a hazai szellemitulaj-
don-védelmi intézményrendszer teljesítőké-
pességének növeléséhez szükségesek, és így a 
stratégia többi céljának a megvalósításához is 
elengedhetetlenek. Az SZTNH, mint az intéz-
ményrendszer központi szereplője intézményi 
garanciát jelent a nemzeti érdekek szakmailag 
megalapozott képviseletére a szellemi tulaj-
donnal kapcsolatos nemzetközi együttműkö-
désben. Az intézményrendszer megerősítését 
és dinamizálását szolgáló intézkedések: az 
SZTNH gazdálkodási önállóságának megerő-
sítése, és az alkalmazott elektronikus ügyvite-
li rendszerek fejlesztése; az SZTNH mellett 
működő testületek szerepkörének bővítése a 
joggyakorlat és a szakpolitikai koordináció tá-
mogatásában; a szellemi tulajdon védelmére 
irányuló nemzeti fejlesztési program elindítá-
sa; valamint a szabadalmi ügyvivők képzésé-
nek támogatása, figyelemmel az ESZB előtti 
képviselethez szükséges ügyvivői tanúsítvány 
megszerzésére is.

Az elfogadott Jedlik-terv 2013. szeptem-
ber 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben, 
amely az alábbi címen érhető el: http://www.
magyarkozlony.hu/dokumentumok/76138
3172c1251dff4761930e5e0ea4735c29c50/
megtekintes.

presztízsű eseménysorozata. A Konferencia 
a formatervezésiminta-oltalom és promóció 
mint az innováció ösztönzője témáját járta 
körül.

A Konferencián a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatala elnöke, dr. Bendzsel Miklós mel-

lett olyan neves előadók szólaltak fel, mint 
António Campinos, az OHIM elnöke, Biserka 
Strel, a WIPO Közép-Európáért és a Balti 
Államokért, valamint a Mediterrán Országo-
kért felelős Részlegének vezetője és Téophile 
Margellos, az OHIM Fellebbviteli Tanácsának 
elnöke.

A kétnapos szakmai konferencia résztvevői 
előadásokat hallhattak az OHIM-nak és a 
WIPO-nak a formatervezésiminta-oltalommal 
és annak promóciójával kapcsolatos munkájá-
ról, a formatervezési mintának mint az európai 
innováció motorjának tudatosítását szolgáló 
kezdeményezésekről, valamint a magyar nemze-
ti és a nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi 
rendszerről, beleértve a jelenleg a WIPO-ban 

tárgyalt új formatervezési mintaoltalmi nem-
zetközi szerződés tervezetét is.

A Konferencia részletes programja és az 
előadások letölthetők az SZTNH honlapjá-
ról az alábbi linken: http://www.sztnh.gov.
hu/hirek/hirek_201310100744_1.html.
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Az éV VéGéIG mEGHOSSzABBÍTOTTÁk Az IPArjOG_12 PÁLyÁzATOT

ÁTADTÁk Az UjVÁrI jÁNOS DIPLOmAmUNkA-PÁLyÁzAT DÍjAIT Az SzTNH-BAN

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség 2012. november 9-én meghir-
dette az IPARJOG_12 című pályázatot, amely-
nek keretében vissza nem térítendő támogatás 
igényelhető szellemi alkotások hazai és külföldi 
iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez és 
fenntartásához. Az utófinanszírozásos formá-
ban rendelkezésre álló támogatást egyebek 
mellett a hazai vagy külföldi (nemzetközi) sza-
badalom, növényfajta-oltalom, használati vagy 
formatervezési mintaoltalom megtételéhez, 
az európai szabadalom hatályosításához lehet 
felhasználni. A pályázat keretein belül 2013. 
december 31-ig nyújthatók be új igények.

A pályázatra a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
terhére 200 millió forint keretösszeget biztosít. 
Az elnyerhető támogatás összege hazai oltal-
maztatással kapcsolatos pályázatok esetében 
legfeljebb 600.000 Ft, külföldi oltalmaztatással 
kapcsolatos pályázatok esetében pedig legfel-

jebb 2.000.000 Ft. A támogatást igénylőnek 
önrésszel nem kell rendelkeznie.

A pályázatok értékelése könnyített elbí-
rálású eljárásrendben történik: a támogatás 
feltétele az SZTNH által a találmány olta-
lomképességéről kiállított – a szabadalmi 
törvény szerinti bejelentési eljárás keretében 
kérelmezhető − írásos véleménnyel kiegészített 
újdonságkutatási jelentés, illetve a nemzetközi 
kutatási szerv által kiállított írásos vélemény 
csatolása. Ha a bejelentés korábbi időpontjá-
ra tekintettel nem állnak fenn a jogszabályi 
feltételei az írásos véleménnyel kiegészített 
újdonságkutatási jelentés igénylésének, eb-
ben az esetben a szintén az SZTNH által – de 
a hatósági eljárás keretein kívül, szolgáltatás 
keretében – kínált szabadalmazhatósági véle-
ménnyel kiegészített újdonságkutatás kedvező 
eredménye is automatikusan pozitív elbírálást 
biztosít a pályázatnak.

A pályázat keretében a hatósági igazgatási 

szolgáltatási díjakon felül elszámolhatók a jog-
szerzéssel kapcsolatos olyan egyéb költségek is, 
mint a szabadalmi ügyvivő munkadíja, a jogi 
és iparjogvédelmi tanácsadás, továbbá az írá-
sos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási 
jelentés díja. A pályázat beadását megelőző 10 
hónapon belül felmerült költségek is elszá-
molhatók, ezért már folyamatban lévő ügyek 
esetében is benyújtható pályázat, amennyiben 
az ügyben írásos véleménnyel kiegészített új-
donságkutatási jelentés készül.

Új bejelentés esetében, amennyiben a sza-
badalmi bejelentés megfelel a 20/2002. (XII. 
12.) IM rendeletben szabályozott alaki köve-
telményeknek, és a pályázati szándékra utalás 
történik a szabadalmazhatósági véleménnyel 
kiegészített újdonságkutatás iránti kérelmében, 
az SZTNH ezt megkülönböztetett figyelem-
mel kíséri.

A pályázati kiírás elérhető az NFÜ honlap-
ján: www.nfu.hu.

SzELLEmITULAjDON-VéDELmI ISmErETEkkEL BŐVÜLNEk Az ÁLTALÁNOS éS kÖzéPISkOLÁSOk TANkÖNyVEI 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) részéről Bendzsel Miklós elnök és a 
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban 
Nemzeti Tankönyvkiadó, közismert rövidítéssel: 
NTK) oldaláról Kiss János Tamás vezérigazgató 
2013. augusztus 29-én együttműködési megál-
lapodást írt alá, melynek fő célja a tankönyvek, 
tanári segédkönyvek, tanári továbbképzések szel-
lemitulajdon-védelmi ismeretekkel való bővítése, 
a diákok szellemi tulajdonnal kapcsolatos tuda-
tosságának növelése.

A szellemitulajdon-védelmi ismeretek bőví-
tése, a szellemi tulajdon tisztelete iránti pozitív 
attitűd kialakítása, a szemléletformálás a 21. 
században, az internet világában már gyermek-
korban elengedhetetlen. A 2013. szeptember 
1-jétől felmenő rendszerben hatályba lépő ke-

rettantervekben a korábbiakhoz képest hang-
súlyosabban jelennek meg a szellemi tulajdon 
védelméhez kapcsolódó témák, így például a 
feltalálók és a szabadalmak szerepe a kémia tan-
tárgy, a védjegy fogalma illetve a termékhami-
sítás veszélyei a technika, életvitel és gyakorlat 
tantárgy, a szerzői jog betartásának szabályai az 
interneten az erkölcstan és informatika tantár-
gyak, vagy az idézés szabályai a magyar nyelv és 
irodalom tantárgy követelményei között.

Az augusztus 29-én megszületett együttmű-
ködési megállapodás aláírása kiemelkedő jelen-
tőségű. Az SZTNH és az NTK közös szakmai 
munkájának eredményeként az NTK tanköny-
vei szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismeretek-
kel bővülnek: az egyes témák ezáltal könnyeb-
ben feldolgozhatóvá, taníthatóvá válnak. Az 

együttműködés másik iránya a pedagógusok 
szellemitulajdon-védelmi ismereteinek bőví-
tése egyrészt a tanároknak szóló kézikönyvek, 
útmutatók kiegészítésével, illetve tematikus ki-
egészítő segédanyagok készítésével, másrészt 
ilyen tárgyú továbbképzések szervezésével.

Az együttműködési megállapodás a Kormány 
által augusztusban 14-én elfogadott szellemitu-
lajdon-védelmi stratégiában, a Jedlik-tervben is 
meghatározott cél megvalósítását szolgálja, amely 
szerint tovább kell bővíteni a szellemitulajdon-vé-
delmi tudatosságnövelő oktatási lehetőségeket az 
általános és középiskolás korosztály megszólításá-
val. Ennek egyik eszköze az új kerettantervek által 
megnyitott csatornák kihasználása, a tanárokon 
keresztül a diákokhoz eljuttatott tudásanyag szín-
vonalának garantálása. Az NTK tankönyveinek, 
tanári segédanyagainak az SZTNH szakmai tá-
mogatásával történő kibővítése már elindult, en-
nek eredményeképpen már 2013 szeptemberétől 
elérhetők lesznek ilyen ismereteket tartalmazó, a 
pedagógusokat segítő anyagok. 

A legális tartalomfogyasztás kultúrája el-
terjedésének további ösztönzésére az SZTNH 
2013 őszén pályázatot ír ki a szellemi tulajdon-
nal kapcsolatos tudásanyag jobb megismerte-
tése, oktatásának népszerűsítése érdekében 
pedagógusok számára.
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Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke és Kiss János Tamás, az NTK vezérigazgatója

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) kiemelt figyelmet fordít a társadalom 
és a gazdasági szereplők szellemitulajdon-védelmi 

kultúrájának ápolására. Számos, évtizedes múlt-
ra visszatekintő programot és kampányt szervez 
a felnövekvő generációk nevelésének támogatá-

sa érdekében. Ennek részeként hosszú évek óta 
együttműködik a legkiválóbb hazai felsőokta-
tási intézményekkel szellemitulajdon-védelmi 
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SzELLEmITULAjDON-VéDELmI 
ÓrAVÁzLAT PÁLyÁzAT TANÁrOkNAk 

ÁTADTÁk A zENESzErzŐVErSENy DÍjAIT 

Mi a közös a dinamóban és a Harry Potter-
sorozatban? Az, hogy mindkettő az alkotó em-
ber kreatív munkájának eredménye, szellemi 
tulajdon!

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
a szellemi tulajdon védelmében elkötelezett 
együttműködő partnereivel karöltve, ezzel az 
óravázlatíró pályázatával egy felfedező utazásra 
hívja a tanárokat, hogy megismerjék, hányféle-
képpen van jelen a szellemi tulajdon valamilyen 
formában mindennapi életünkben, és hogyan 
adhatóak át ezek az ismeretek az oktatási tar-
talmakban.

Immár harmadszor rendezték meg az Új Ma-
gyar Zenei Fórum (ÚMZF) zeneszerzőversenyt, 
amelyet a szervezők – a Budapest Music Center 
és a Művészetek Palotája – idén Ligeti György 
emlékének szenteltek, születésének 90. évfordu-
lója alkalmából.

Az ÚMZF zeneszerzőverseny létrehozó-
inak és a díjak felajánlóinak elsődleges célja, 
hogy ösztönözzék és támogassák új magyar 
zenedarabok megalkotását. Idén pályázni 
nagyzenekari és kamaraegyüttesre írott művek 
kategóriákban lehetett. A nyertes zeneművek 
kiválasztása két fordulóban történt, a zsűri a 

tárgyak oktatásának támogatásával, előadók 
képzésével.

A szellemitulajdon-védelmi tudatosságnö-
velő törekvések része a felsőoktatási intézmé-
nyekben végzős hallgatók számára évről-évre 
meghirdetett diplomamunka-pályázat. Az 
immár tíz éves múltra visszatekintő megmé-
rettetés célja eredetileg az iparjogvédelmi 
tudatosság növelése volt, amit később kiegé-
szített a szerzői jogi témát érintő pályamunka 
beadásának lehetősége, így a program immár 
a szellemitulajdon-védelem egészét felöleli. A 
pályázat lényege, hogy a végzős hallgatókat 
diplomatémájuk szellemitulajdon-védelmi 
szempont szerinti vizsgálatára és ennek alap-
ján egy-egy tanulmány elkészítésére ösztö-
nözze a diplomamunka mellékleteként vagy 
részeként.

Az 1,5 millió forint összdíjazású, három ka-
tegóriában meghirdetett pályázat I-III. helye-
zettjei, az összesen 12 díjazott ebben az évben 
hat egyetem diákjai közül kerültek ki. 

Első díjat nyert 2013-ban a szabadalom 

A pályázaton való részvétel egyrészt lehe-
tőséget ad arra, hogy a téma iskolai oktatásá-
hoz hasznos  anyagok (óravázlatok, feladatok) 
szülessenek, másrészt a pályázó pedagógusok 
szakmai felkészültségük mellett kreativitásu-
kat is próbára tehetik, amit akár 100.000 Ft-os 
pénzjutalommal és egyéb értékes ajándékokkal 
díjazunk.

A pályázatra elsősorban olyan pedagógusok 
jelentkezését várjuk, akiknek tantárgyához 
kapcsolódnak a szellemi tulajdon témakörét 
érintő témák, – így különösen a magyar nyelv 
és irodalom, informatika, művészetek, moz-

beadott pályamunkák közül 4-4 művet válasz-
tott be a döntőbe.

A kiválasztott darabokat döntő-gálakon-
certen mutatták be: a kamaraművek 2013. 
szeptember 25-én 19 órakor a BMC-ben, a 
nagyzenekari darabok pedig szeptember 26-án 
19 órakor a Művészetek Palotájában szólaltak 
meg az MR Szimfonikusok előadásában, Vajda 
Gergely vezényletével.

A főzsűri (Eötvös Péter, Jeney Zoltán, 
Sári József, Dr. Batta András, Vajda Ger-
gely) az utolsó versenydarab elhangzását 
követően a Művészetek Palotájában ült 

kategóriában Bérczes Zsófia, szerzői jog té-
makörben készített diplomamunka-pályáza-
tával Takó Sándor – mindketten a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem diákjai -, védjegy 
kategóriában pedig Szakács Lilla Fanni, az 

góképkultúra és médiaismeretek, erkölcstan, 
technika, életvitel és gyakorlat, környezettan, 
fizika és kémia, valamint történelem szakoso-
két, továbbá minden osztályfőnökként dolgozó 
pedagógusét.

A pályázati anyagok beérkezésének határ-
ideje: 2013. november 17.

A pályázaton való részvételhez szükséges do-
kumentumok, a kiegészítő anyagok és egyéb 
információk megtalálhatóak az SZTNH hon-
lapján: http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/
IP_oktatas/pedagoguspalyazat.html.

össze döntéshozatalra, majd az ünnepélyes 
díjkiosztásra.

A kamarakategória győztese Bella Máté lett 
Trance című darabjával, a nagyzenekari kategó-
riában az első helyezést pedig Alessio Elia Rej-
tett dimenziók című műve érte el. A fődíjakat a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ajánlotta 
fel. Az MTVA az első helyezett szerzőktől 1-1 
új művet rendel, amelyeket a 2014 tavaszi kor-
társ zenei sorozatában fog bemutatni.

További információ: http://www.sztnh.
gov.hu/hirek/hirek_201310101315_1.
html.

Eötvös Loránd Tudományegyetem hallga-
tója. 

A díjakat dr. Németh Gábor igazgató, az in-
novációs főosztály vezetője 2013. szeptember 
18-án adta át az SZTNH székházában.
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Csoportkép balról jobbra: Horváth Bálint, Szakács Lilla Fanni, Bérces Zsófia,  
Gőz Viktória, Kormos Réka, Cselenkó Vera, Pósa Dorottya Cecília, Hrecska Renáta,  

Urbán Kitti, Ujhelyi Dávid, Takó Sándor
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A VÁLLALATOk NEGyEDéT érINTI A HAmISÍTÁS,  
méGIS kEVESEN TESzNEk ELLENE

Vállalati döntéshozók körében Magyarországon 
első ízben végeztek kutatást termékhamisítással 
kapcsolatos tapasztalataik, véleményük feltérké-
pezése céljából. A kutatást kezdeményező Ha-
misítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) több 
mint 450 vezetőt kérdezett az ország minden 
régiójából.

A kutatás kérdéseire cégvezetők, műszaki 
vezetők és marketingvezetők válaszoltak telefo-
nos megkérdezések és mélyinterjúk alkalmával. 
A válaszadók legnagyobb csoportja kisebb, azaz 
50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalatnál 
dolgozik (75%), az 50-249 fős vállalatok 19%, 
míg a 250 főnél több munkavállalót foglalkoz-
tató cégek 6%-a képviselteti magát a mintában. 
A vizsgált vállalatok 81%-a teljes mértékben 
magyar tulajdonú vállalat, vegyes tulajdonú 
a minta 6%-a, a külföldi tulajdonú vállalatok 
aránya pedig 12%.

Bendzsel Miklós, a HENT elnökhelyettese, 
valamint a testület titkárságát működtető Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) 
elnöke, a Magyar Termék Nagydíj pályázat 
parlamenti díjátadó ünnepségén szeptember 
4-én előadásában hangsúlyozta, hogy a kutatás 
központi kérdése a vállalatok tapasztalatainak 
és gyakorlatának megismerése volt. A felmérés 
eredményei fontos tanulságokkal szolgálnak 
az augusztus közepén elfogadott szellemitu-
lajdon-védelmi stratégia, a Jedlik-terv részét 
képező hamisítás elleni akcióterv célkitűzései-
nek megvalósításához, a szükséges beavatkozási 
pontok azonosításához. 

A kutatási jelentés érdeklődésre leginkább 
számot tartó eredményei között meg kell 
említeni, hogy a vállalkozások negyedének 

ágazatát rendkívül károsan érinti a hamisítás, 
ugyanilyen arányban vannak azok is, akiknél 
nem jelent ez problémát. Az átlagosnál na-
gyobb problémát jelent a hamisítás azon cégek-
nél, melyek a textília, a ruházati és bőrtermékek 
gyártása, valamint a számítástechnikai, elekt-
ronikai, optikai termékek gyártása területén 
működnek. A gyártással foglalkozó vállalatok 
több mint negyedének (28%-nak) van tudo-
mása arról, hogy termékét hamisítják. Közülük 
csaknem 50% tapasztalta hamisított termékeik 
interneten történő értékesítését. 

A cégek számára a hamisítás elsősorban az 
okozott gazdasági kár, a vállalati presztízsvesz-
teség és márkájuk értékének csökkenése miatt 
káros. Bár a hamisítás elítélésében szinte tökéle-
tes az egyetértés és az érintett vállalatok komoly 
gazdasági kárról számolnak be, a relatív többség 
(52%), amikor azzal a problémával találkozott, 
hogy termékeit hamisítják, mindezidáig nem 
tett semmit a hamisítás megakadályozásá-
ra. Az interneten tapasztalható jogsértések-
kel szemben csak a vállalatok 12%-a lép fel. 
Márkavédelemmel a megkérdezett vállalatok 
40%-ánál nem foglalkozik semmilyen mun-
katárs. A hamisítással kapcsolatos jogtudatos-
ság közepes mértékű, az összes megkérdezett 
44%-a válaszolt úgy, hogy ismeri a hamisítás 
jogkövetkezményeit. A cégek kis mértékben 
használják az iparjogvédelmi eszközöket (pl. 
szabadalom, védjegy) szellemi termékeik vé-
delmére. A megkérdezett vállalatok összesen 
24%-a rendelkezik bármilyen iparjogvédelmi 
oltalommal.

Gláser Tamás, a HENT Kereskedelmi és 
Ipari Szekciójának vezetője, a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége Ellenőrző 
Bizottságának alelnöke szerint a versenyszféra 
kifejezetten pozitívan értékeli, hogy a HENT 
különböző iparágakra kiterjedő felmérést 
végzett. Az eredmények alátámasztják, hogy 
az áruhamisítás problémájával mind a gyártók-
nak mind a kereskedőknek kiemelten szükséges 
foglalkozniuk. Továbbá az adatokból látható, 
hogy a magyar kis- és középvállalkozókat a 
gazdaság valamennyi területén még szélesebb 
körben szükséges tájékoztatni szakmai pub-
likációk kiadásával, konferenciák, oktatások 

szervezésével. Ezért kiemelt feladat a vállala-
tok figyelmét ráirányítani üzleti tevékenysé-
gük azon sarokpontjaira, melyeket kiemelten 
kell kezelniük, hiszen a nem jogtiszta áruk és 
szolgáltatások használatával komoly anyagi 
és erkölcsi kárt szenvedhetnek. Amennyiben 
azonban tudatosan is figyelmet fordítanak a 
jogtisztaságra (akár bérmunka esetén is) és ki-
zárólagos jogot, tehát iparjogvédelmi oltalmat 
szereznek termékeikre, növekvő versenyelőnyre 
tehetnek szert.

Fekete Zoltán, a Magyar Márkaszövetség 
főtitkára szerint a hamisítás elleni hatékony 
küzdelem kizárólag széles körű összefogással 
érhető el. A nemzetközi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a jó szabályozások és a következetes 
végrehajtás mellett szükség van a kormányzati 
szervek, az üzleti szféra és a civil fogyasztóvé-
dők koordinált fellépésére is, akár hosszú távú 
szemléletformáló kampányok szervezésével. A 
hamisítás ugyanis nem csak a márkatulajdono-
sok problémája, hiszen mind az állam, mind 
a fogyasztók érdekeit komolyan veszélyezte-
ti. Számítások szerint a világon évente mun-
kahelyek százezrei szűnnek meg a hamisítás 
és kalózkodás miatt, felmérhetetlen károkat 
okozva az egyes nemzetgazdaságoknak és kor-
mányzatoknak, de tágabb értelemben a teljes 
társadalomnak is.

A teljes tanulmány és annak kivonatos 
verziója letölthető a Hamisítás Elleni Nem-
zeti Testület weboldaláról: http://www.
hamisitasellen.hu/hu/system/files/HENT_
vallalati_kutatasi_jelentes.pdf és

http ://www.hamisitasellen.hu/hu/
system/files/HENT_vallalati_kutatas_ki-
vonat.pdf.

Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke
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ALAPFOkÚ IPArjOGVéDELmI kéPzéS Az SzTNH-BAN

Az SZTNH ősszel is meghirdeti akkreditációval 
rendelkező alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamát. 
A képzés átfogó tudást biztosít a szellemitulaj-
don-védelem legfontosabb kérdéseiről, tárgyalja 
az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabada-
lom, védjegy, használati- és formatervezési-min-

taoltalom), azok eljárásrendjét, gazdasági jelen-
tőségét, az iparjogvédelem területén informá-
ciót nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, 
valamint a kutatásokat segítő adatbázisokat. A 
sikeres vizsga után a hallgatók iparjogvédelmi 
szakképesítést tanúsító bizonyítványt kapnak. 

Részvételi szándékát kérjük legkésőbb 
2013. november 8-ig  jelezze e-mai-
len az anna.szenczi@hipavilon.hu cí-
men. További információ: http://sztnh.
g o v. hu / h i re k / k ap c s o l o d o / h i rd e t e s _
alapfoku_2013November.pdf.
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mINDEN ÖTÖDIk EmBEr NyITOTT HAmIS TErmék VÁSÁrLÁSÁrA 2013-BAN

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 
az elmúlt négy évhez hasonlóan 2013-ban is 
ezerfős reprezentatív közvélemény-kutatás kere-
tében vizsgálta, hogyan viszonyulnak az emberek 
a hamisítás jelenségéhez. A HENT megbízásá-
ból a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. 
végzett felmérést. Négy kérdéscsoportot járt 
körbe: a hamis termékekkel kapcsolatos vásár-
lási szokásokat, a motivációkat (miért és hol 
vásárolnak az emberek hamis termékeket), a 
hamisítással kapcsolatos attitűdöket és az in-
ternetes letöltések témáját.

Bendzsel Miklós, a HENT elnökhelyette-
se, az SZTNH elnöke, a legfrissebb kutatási 
jelentéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 
friss eredmények a 2011-2015 közötti Hami-
sítás Elleni Akcióterv sikeréről tanúskodnak. 
A fogyasztók harmadáról azok ötödére esett 
vissza a hamisítással kapcsolatos elfogadó atti-
tűd, ám további erőfeszítéseket kell tennünk az 
átlagosan 81%-ban jogtiszta digitális tartalmat 
fogyasztók arányának növelésére, különösen az 
ifjúság körében.

Tóth Zita, a HENT titkára szerint a jelen-
tés bizonyos adatai egészen biztatóak, például 
a legtöbb termékcsoport esetében csökkent a 
hamisítványokat vásárlók aránya. Ezzel szem-
ben évek óta kimutatott tendencia a fiatalok 
és a budapestiek körében, hogy átlagon felül 
vásárolnak hamis termékeket. Az idei kutatás 
adataiból kiolvasható, hogy a hamisítványok 
interneten keresztül történő beszerzése egyre 
gyakoribb: a hamis parfümök esetében 4%-ról 
10%-ra, a hamis gyógyszerek esetében 5%-ról 
21%-ra nőtt ez az arány egy év alatt. A kutatás 
eredményei alapján a HENT célja továbbra is 
a hamisítás elleni összefogás erősítése és a lakos-
sági tudatosságnövelő programok folytatása, 
különös tekintettel az interneten forgalmazott 
hamisítványok keresletének csökkentésére.

Fülöp Zsuzsanna, a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság (NFH) szóvivője kiemelte, 
hogy a felmérés alapján növekszik a fogyasz-
tói tudatosság s ennek kapcsán folyamatosan 
csökken a hamis terméket vásárlók aránya. Az 
NFH szintén közreműködik a hamisítás elle-
ni küzdelemben: a hatóság fellép a fogyasztói 
megtévesztésekkel szemben, megakadályozva, 
hogy a fogyasztók biztonságára és egészségére 
is veszélyt jelentő – a legtöbb esetben gyenge 
minőségű – termékek kerülhessenek forga-
lomba.

A teljes tanulmány letölthető a Hamisítás 
Elleni Nemzeti Testület weboldaláról: 

http://www.hamisitasellen.hu/system/
files/Kutatasi_jelentes_1.pdf.
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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala www.sztnh.gov.hu 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium 

Nemzetgazdasági Minisztérium www.kormany.hu./hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Nemzeti Erőforrás Minisztérium www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium

Nemzeti Innovációs Hivatal www.nih.gov.hu/

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület www.mie.org.hu

Magyar Innovációs Szövetség www.innovacio.hu

A mAGyAr FOrmATErVEzéSI TANÁCS HÍrEI

DÍjÁTADÓ − A mAGyAr FOrmATErVEzéSI DÍj éS A DESIGN mANAGEmENT DÍj

Szeptember 30-án a Műcsarnokban adták át a 
design szakma legrangosabb hazai elismeréseit, 
2013-as Design Management Díjat és a Magyar 
Formatervezési Díjat. A Magyar Formatervezé-
si Tanács kezelésében, a nemzetgazdasági mi-
niszter által immár 34. alkalommal meghirde-
tett díjat négy kategóriában – termék, vizuális 
kommunikáció, terv és diákmunka – ítélte oda 
a hazai design legkiemelkedőbb teljesítménye-
iért a neves tervezőkből, szakemberekből álló 
bírálóbizottság. A díjazott alkotások, valamint 
a kiemelt pályázók munkáiból nyíló kiállítás 
azt mutatja be, hogy az újító szellemben, a friss 
ötletekben rejlő kreatív potenciálra építkezve 
jelentős távlatokat nyithatunk hazánk krea-
tív ipara, illetve a gazdaság egésze számára is, 
hozzájárulva a versenyképesség növeléséhez, az 
innovációhoz és a vállalkozásfejlesztéshez.

A díjazottak az elismeréseket a tizedik, 
jubileumi Design Hét Budapest rendezvény-

sorozat keretében 2013. szeptember 30-án 
megrendezett ünnepélyes díjátadón vehették 
át. A legjobb alkotásokból rendezett tárlatot 
október 20-áig tekintheti meg a nagyközönség 
a Műcsarnokban. 

A változatlanul magas pályázati aktivitást 
mutató megmérettetésen 11 alkotás részesült 
díjazásban és további 69 alkotás látható a tárla-
ton. Örömteli, hogy a kiállított munkák között 
számos termék, illetve csomagolás már ismerős 
lehet az üzletek polcairól. A diákkategóriában 
készült munkák frissességükkel, kreativitásuk-
kal, magas minőséget képviselve színesítik a 
kiállítást, az érdekes és innovatív tervek, vala-
mint a professzionálisan kidolgozott grafikai 
munkák mellett.

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulaj-
don Ügynökség Nonprofit Kft. különdíjának 
odaítélésében kiemelten fontos szempont 
volt, hogy akár azonnal gyártásba kerülhető 

munkára hívja fel a figyelmet. A legfrissebb 
nemzetközi trendekbe jól illeszkedő Shin 
ökobútor család alkotója, Gyimóthy György 
minden részletében, még gyártói oldalról is 
átgondolt, magas színvonalú terve méltán 
kapta az elismerést. 

A Magyar Formatervezési Tanács különdíját 
korábban a Budapesti Műszaki Egyetemen ta-
nuló fiatal tervezőknek, Varga Péter Istvánnak 
és Paunoch Renátának ítélte oda a bírálóbizott-
ság a Zigza betonpad rendszerért. Egyetlen alap-
elem forgatásával, tükrözésével, rakosgatásával 
összefüggő, egyedi pad-csoport alakítható ki. 

Az idén ötödik jubileumát ünneplő Design 
Management Díj átadására a hagyományok 
szerint a Magyar Formatervezési Díjakkal egy 
időben kerül sor. A cégeket, vállalatokat kitün-
tető díj elismeri és bemutatja, hogyan segítheti 
a design alkalmazása és szakszerű menedzselése 
egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását és 
eredményes működését. Idén a méltán népsze-
rű Cserpes Sajtműves Kft. kapta az elismerést, 
melynek a sikeres termékek gyártása mellett 
2012 óra sorra nyíló tejívói a mai fiatal nem-
zedékkel is megismertetik ezt a speciális ven-
déglátói kultúrát.

A díjazott pályamunkáknak idén első alka-
lommal a Műcsarnok ad otthont. A kiállítás 
október 1-20. között tekinthetők meg (1146 
Budapest, Dózsa György út 37. K-Sze, P-V: 
10:00-18:00, Cs: 12:00-20:00). A díjakról 
és a díjazottakról bővebb információ elérhe-
tő az MFT honlapján: http://www.sztnh.
gov.hu/testuletek/mft/formatervezesi_dij/
dijazottak/2013_lista.html.

A díjazottak
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