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

pozva a terápiás lehetősé-
geket is. 

Ebben az évben az Euró-
pán kívüli feltalálók díját a 
3D-s nyomtatás feltalálója, 
az amerikai Charles W. Hull 
nyerte el, aki az elismerést 
Rubik Ernőtől vehette át. 
A közönségdíjat a japán 
Masahiro Hara és Takayuki 
Nagaya, a QR-kód kifejlesz-
tője kapta. 

A rendezvényen hazán-
kat Bendzsel Miklós, az 
Szellemi Tulajdon Nemze-

ti Hivatalának elnöke képviselte, aki Rubik 
Ernő társaságában megbeszélést folytatott 
Benoît Battistellivel, az EPO elnökével, va-
lamint a német szövetségi kormány és a brit 
kormány szellemitulajdon-védelemért felelős 
képviselőivel. 

gyógyszerrezisztens formák el-
leni küzdelemben is hatékony, 
teljes gyógyulást eredményező 
készítmény kifejlesztéséért. 

A kis- és középvállalkozá-
sok számára kiírt díjat dán 
feltalálók nyerték el. Peter H. 
Jensen, Claus Hélix-Nielsen és 
Danielle Keller olyan víztisz-
tító technológiát fejlesztett 
ki, amelyben újszerű fehérje-
membrán segítségével a sós víz 
az eddigi költségek egyharma-
da árán tehető ihatóvá.

A kutatási kategóriában az 
egyesült királyságbeli Christofer Tomazou ré-
szesült az elismerésben, aki olyan mikrochip 
alapú DNS tesztet fejlesztett ki, ami olcsón 
és gyorsan teszi lehetővé a kóros genetikai 
módosulatok felismerését, információt 
nyújtva a genetikai betegségekről, megala-

A Szellemi Tulajdon Világszer-
vezetének (World Intellectual 
Prop e r t y  O rga ni z a ti on , 
WIPO) közg yűlése 2014. 
május 8. és 9. között rendkí-
vüli ülést tartott, amelyen a 
tagállamok képviselői ismét 
a szervezet főigazgatójává vá-
lasztották az ausztrál Francis 
Gurryt. A főigazgató man-
dátuma a 2014. október 1. és 
2020. szeptember 30. közötti 
6 éves időszakra szól.

Francis Gurry a jelölési eljá-
rásban Nigéria, Panama és Észtország jelöltje-
ivel szemben nyerte el a tagállamok támogatá-
sát. A WIPO közgyűlésének döntése magyar 
szempontból is sikerként könyvelhető el, hiszen 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – a Kül-
ügyminisztériummal egyetértésben – Francis 
Gurry újraválasztását támogatta.

A 2008-ban irányítási és működési válságba 
jutott szervezetet Francis Gurry visszavezette 
arra az útra, amelyet a globális szellemitulaj-
don-védelmi rendszerek megfelelő és hatékony 
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működtetése, a normaalkotó 
tevékenység előtérbe helyezé-
se, valamint az erőforrásokkal 
való megfelelő gazdálkodás 
jellemez. A normaalkotás te-
rén jelentős eredményként ér-
tékelhető a két új szerzői jogi 
tárgyú nemzetközi szerződés 
(Peking, Marrakesh) elfoga-
dása, továbbá küszöbön áll a 
formatervezésiminta-oltalmi 
tárgyú nemzetközi szerződés 
(Design Law Treaty), vala-
mint az eredetmegjelölések 

oltalmára és nemzetközi lajstromozására létre-
hozott Lisszaboni Megállapodást felülvizsgáló 
nemzetközi szerződés elfogadása is. Mindkét 
nemzetközi szerződés elfogadásához jelentős 
magyar érdekek fűződnek.

Francis Gurryt szaktudása, vezetői tapasz-
talatai, továbbá az intézményi reformok és a 
WIPO nemzetközi normaalkotó tevékenysé-
gének erősítése melletti elkötelezettsége alkal-
massá teszik az újabb főigazgatói mandátum 
kitöltésére.
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Francis Gurry

Arthur Fisher átveszi az 
életműdíjat

ÁTADTÁK AZ IDeI eURÓPAI FeLTALÁLÓI DÍJAKAT

Az Európai Szabadalmi Hivatal (European 
Patent Office, EPO) által alapított Euró-
pai Feltalálói Díjakat június 17-én adták 
át Berlinben, az egykori császári távíró-
hivatal épületében; az európai üzleti és 
politikai élet, a tudomány és technológia 
reprezentánsai jelenlétében. Az elismeré-
seket öt kategóriában odaítélő nyolc tagú 
zsűriben immár negyedik alkalommal vett 
részt Rubik Ernő is. 

Életműdíjas az a 94 éves német Artur Fischer 
lett, akinek nevéhez több mint 1100 szaba-
dalom és használatiminta-oltalom fűződik. 
Számtalan innovációját valamennyien naponta 
használjuk szerte a világon, kezdve az első ta-
lálmányaként szabadalmat kapott örökvakutól 
a dűbeleken és tipliken át a legkülönbözőbb 
konnektorokig.

Az ipari kategória díját a belgiumi Koen 
Andries és a francia Jerôme Guillemont nyerte el 
a tuberkulózis terápiában alkalmazott újszerű, a 
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A SZeLLemI TULAJDON VILÁGNAPJA – 2014 

A világnap budapesti ünnepségén, 2014. ápri-
lis 25-én, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai 
Központban adták át az idei Millenniumi 
Díjakat. 

Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon 
Világszervezete (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) 2000. évi közgyűlésén 
döntött arról, hogy április 26-át a világ tár-
sadalmi fejlődéséhez és haladásához megha-
tározó módon hozzájáruló műszaki alkotók 
és művészek munkásságának és eredményei 
védelmének szentelt világnappá nyilvánítja, 
tisztelgésként az emberi tudás és képzelőerő, 
a kreativitás előtt.

A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala (SZTNH), korábbi nevén a Magyar 
Szabadalmi Hivatal elnöke alapította a ma-
gyar millennium évében a szellemi tulajdon 
védelmében fontos szerepet játszó intézmények 
elismerésére.

Az eseményt köszöntötte Bendzsel Miklós, 
az SZTNH elnöke; Csorba László, a Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazgatója; Friedler Ferenc 
professzor, a Pannon Egyetem rektora és Kőrösi 
Orsolya, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai 
Központ ügyvezető igazgatója.

A Millenniumi Díj kitüntetettjei 2014-ben:
Delta Alapítvány
Ötven éve indult a Magyar Televízióban a 
Delta tudománynépszerűsítő heti magazin. A 
főcím markáns és emlékezetes dallama az egyik 
legelső, elektronikus szintézissel előállított zene 
volt hazánkban, és ikonikussá tette a műsort, 
amelyben a tévénézők – akkoriban szokatlan 
módon – a hazai műhelyek eredményei mellett 
a nyugati világban elért tudományos-technikai 
újdonságokkal is megismerkedhettek. 

A Delta Alapítvány 25 éve jött létre, hogy 
a tudományos ismeretterjesztés körülményeit 
javítsa, a Delta alkotóközösségét összefogja. 
Műhelyükből a fiatal, tehetséges tévés, filmes 
alkotók, tudományos újságírók egész nemze-
dékei kerültek ki, akik számos szerkesztőségi 
műhelyben és más munkaterületen bizonyítot-
ták már rátermettségüket. 

A műsor az elsők között, 1976-ban váltott 

fekete-fehérből színes adásra. A Delta 2000-
ben megújulva, a korszerűbb ismeretterjesztés 
jegyében szerepelt továbbra is rendszeresen a 
képernyőn. Nézettsége mindvégig magas volt, 
a műsor százezreket ültetett rendszeresen a kép-
ernyő elé. Készítői számos vetélkedő szervezé-
sével érdeklődő fiatalok ezreit mozgatták meg a 
gimnáziumok tanulóitól a szakiskolákéiig. 

A közszolgálati televízió vezetése két éve in-
dokolás nélkül levette a programról a Deltát. 
A tévé archívuma több mint 1500 adás közel 
45 ezer percét őrzi. A pótolhatatlan szellemi 
műhelyt a Delta Alapítvány hivatott egyben 
tartani és új lehetőségeket keresni.  (A díjat át-
vette: Montskó Éva alapítványi elnök.)

Magyar Fordítóház Alapítvány
A Magyar Fordítóház 1998-as megnyitása óta 
fogadja azokat a külföldi fordítókat, akik ma-
gyar szépirodalmi, bölcseleti, társadalomtudo-
mányi műveket ültetnek át saját nyelvükre. A 
balatonfüredi egykori Lipták-villában működő, 
inspiráló műhely a magyar irodalom soknyelvű 
birodalma. A fordítók magyar nyelvi közegben 
dolgozhatnak, találkozhatnak kortárs magyar 
írókkal, és megismerhetik a magyar irodalom 
legújabb alkotásait. 

Klasszikus íróink, költőink (Madáchtól 
Kosztolányin át Illyésig, Petriig) és kortársa-
ink (Esterházy, Nádas, Kertész, Závada, Parti 
Nagy, Varró) hosszú sora olvasható közeli és 
távoli nyelveken – szerbül, horvátul, szlová-
kul, németül, finnül éppúgy, mint vietnami 

vagy akár hindi nyelven – fordítóik itt töltött, 
termékeny napjainak köszönhetően, de a ház 
falai közt készült a román–magyar szlengszótár 
is, csakúgy, mint a Hetvenhét magyar népmese 
olasz fordítása. 

A munkát hatezer kötetes könyvtár és a 
modern kor technikai felszereltsége segíti. Az 
alkotók a fordítandó mű terjedelmétől függően 
2–8 hétre szóló ösztöndíjat nyerhetnek el, eb-
ből fedezik ellátásuk költségeit. A pályázatokat 
a Magyar Fordítóház Alapítvány öttagú kura-
tóriuma folyamatosan bírálja el. A Fordítóház 
kisebb rendezvényeknek, szimpóziumoknak, 
workshopoknak is otthont ad, vagy éppen a 
Balassi Intézet műfordító szakos hallgatóinak 
– mestermunkájuk elkészítéséhez. A Magyar 
Fordítóház Alapítvány tagja az európai for-
dítóházak és az európai irodalmi központok 
hálózatának. (A díjat átvette: Rácz Péter ala-
pítványi elnök.)

Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fény-
képtár
Magyarország legnagyobb történeti fénykép-
gyűjteménye több mint száz esztendős múltra 
tekint vissza, milliónyi fényképet őriz: a magyar 
föld városairól, tájairól, a magyar történelem 
fontos személyiségeiről és pillanatairól készült 
képek valódi kincsestára. A gyűjteményben 
technikai különlegességek, így dagerrotípiák 
és fotókerámiák is találhatók. Legkorábban 
nyilvántartásba vett darabja 1874-ben került 
a gyűjteménybe. 

A gyűjtemény két fontos elődjének a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum 1884-ben létrehozott 
Történelmi Képcsarnoka, majd az 1957-ben 
megalakult Legújabbkori Történeti Múzeum 
tekinthető. A fényképtár a teljesség igényével 
gyűjti, rendszerezi, dolgozza fel és restaurálja 
a magyar történelemre vonatkozó felvételeket, 
de fotótörténeti és fotótechnika-történeti fény-
képanyaga is jelentős, fontos forrás a kutatók 
számára. 

A Történeti Fényképtár 1995-től a Magyar 
Nemzeti Múzeum önálló főosztálya. Főbb te-
matikus gyűjteményei:  portré- és csoportkép-
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Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke köszöntőbeszédet tart

A világnapi díjazottak
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gyűjtemény; városképgyűjtemény; Magyaror-
szág nemzetközi kapcsolatai.

A Fényképtár őrzi a magyar állam által 
2009-ben megvásárolt, csaknem ezer darabból 
álló Robert Capa mesterkópia-sorozatot, mely 
a világon meglévő három ilyen sorozat egyike. 
A tavalyi Capa-centenáriumra ebből a gyűjte-
ményből válogatták a Nemzeti Múzeumban 
rendezett nagysikerű, A játékos című kiállítás 
és számos itthoni és külföldi bemutató anyagát. 
(A díjat átvette: dr. Cs. Lengyel Beatrix főosz-
tályvezető, a fényképtár vezetője.)

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, 
Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratórium
A Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratóri-
um tevékenységében alapvető szerepet ját-
szik a fehérjékből felépülő önszerveződő 

szupramolekuláris rendszerek szerveződési 
és működési elveinek kutatása, a felismert 
törvényszerűségek bio- és nanotechnológiai 
alkalmazása. Más műhelyekkel közösen új 
szenzorelveken alapuló diagnosztikai eljárások 
kifejlesztésén dolgoznak a környezet és élelmi-
szerbiztonság, valamint az egészség megőrzése 
érdekében. 

A kutatások egyik kiemelt célja olyan mes-
terséges receptorok előállítása, amelyek egy-
részt számos alkalmazásban helyettesíthetik a 
manapság általánosan használt monoklonális 
ellenanyagokat – azokat az immunfehérjéket, 
melyek egyazon immunsejttelepben terme-
lődnek –, másrészt polimerizációs képessé-
güknél fogva különféle szupramolekuláris 
szerkezetek építését teszik lehetővé. Jelentős 
eredményeik születtek a flagellin fehérjéből 

felépülő molekuláris, önszerveződő gépe-
zetek, a baktériumok mozgásszerveinek 
kialakulására és működésére vonatkozóan. 
Tulajdonságaik megértése technológiai 
szempontból is fontos feladat, hiszen segít-
ségünkre lehet saját molekuláris gépezeteink 
kifejlesztésében.

Az alapkutatási eredmények gyakorlati alkal-
mazására eljárást dolgoztak ki felületi kötőréte-
gek létrehozására a flagelláris filamentumokból. 
Mesterséges flagellin alapú nehézfémkötő re-
ceptorokat állítottak elő, amelyek bioszenzorok 
érzékelőelemeiként alkalmasak az ivóvizek ne-
hézfémekkel való szennyezettségének kimuta-
tására. A sikeres kutatás-fejlesztési tevékenység 
eredményeit a közelmúltban megadott két ha-
zai szabadalom is tükrözi. (A díjat átvette: dr. 
Vonderviszt Ferenc egyetemi tanár.)

meGJeLeNT AZ ÁRVA mŰ FeLHASZNÁLÁSÁNAK RéSZLeTeS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ KORmÁNYReNDeLeT

A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában 
(04. 30.) megjelent a Kormány 138/2014. 
(IV. 30.) rendelete az árva mű felhasználásá-
nak részletes szabályairól (8815. o.).

A kormányrendelet az árva művek egyes 
megengedett felhasználási módjairól szóló 
2012/28/EU (2012. október 25.) európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a magyar 
jogba való átültetését tette teljessé. Az irányelv 
alapvető szabályait a szerzői jogról szóló 1999. 
évi LXXVI. törvénynek a szellemi tulajdonra 
vonatkozó egyes törvények módosításáról szó-
ló 2013. évi CLIX. törvénnyel megvalósított 
módosítása szolgálta.

Az irányelv és az átültetésére irányuló hazai 
szabályozás fő célja az európai kulturális örök-
ség digitalizálásának és hozzáférhetővé tételének 
előmozdítása oly módon, hogy lehetővé teszi bi-
zonyos feltételek mellett az olyan művek felhasz-
nálását, melyek szerzői ismeretlenek vagy isme-
retlen helyen tartózkodnak (árva művek). Az új 
rendelkezések gyakorlati és pénzügyi könnyebb-
séget jelentenek az ilyen műveket felhasználni kí-
vánó hazai ún. kedvezményezett intézményeknek 
(könyvtárak, archívumok, oktatási intézmények 
stb.). Immár lehetővé válik számukra, hogy a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától kérelmezett 
hatósági engedély és az ezzel összefüggésben fel-

merülő igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nél-
kül végezzék a gyűjteményük részét képező, szer-
zői jogi védelem alatt álló, de árvának minősülő 
művek digitalizálását és a nyilvánosság számára 
történő online hozzáférhetővé tételét.

Az új kormányrendeletben foglalt szabá-
lyozás ki fogja egészíteni a 2009 óta hatályos 
100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet tartalmát, 
mellyel hazánk az uniós tagállamok közül el-
sőként határozta meg az árva mű felhasználásá-
nak engedélyezési modelljét. Az árva művekre 
vonatkozó új 2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 
szabályai az Szjt. szabályozásával egyidejűleg, 
2014. október 29-én lépnek majd hatályba.

eGYÜTTmŰKÖDéSI meGÁLLAPODÁS A PANNON eGYeTemmeL 

Együttműködési megállapodást írt alá a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
(SZTNH) elnöke, dr. Bendzsel Miklós és a 
Pannon Egyetem rektora, dr. Friedler Ferenc 
a veszprémi intézményben. 

A hivatal segíti a szellemitulajdon-védelmi 
ismeretek oktatását, a modulokra alapított táv-
oktatást, közreműködik a szakmai módszertani 
fejlesztésekben. Dr. Navracsics Tibor miniszter-

elnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter szerint a veszprémi intézmény orszá-
gos szerepvállalását erősítő együttműködéssel 
az egyetem előrelépett az európai egyetemek 
sorrendjében. Dr. Bendzsel Miklós a három 
évre szóló megállapodás aláírása alkalmával 
elmondta, hogy a hivatal különös figyelmet 
fordít az egyetemekre, készség- és képességfej-
lesztést, közös projekteket kínál számukra.

NAGY éRDeKLŐDéS ÖVeZTe AZ eLSŐ SZABADALmI SZAKmAI ÜGYFéLFÓRUmOT

2014. április 23-án került sor a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) Sza-
badalmi Szakmai Ügyfélfórumára, amelyen 
öt témakörben, a témafelvezető előadásokat 
követően a több mint hetven főt számláló 
hallgatóság aktív részvételével aktuális jog-
gyakorlati kérdésekről zajlott eszmecsere.

Gyetvainé Virág Dóra az írásos véleménnyel 
kiegészített újdonságkutatás törvényi szabá-

lyozásának változásait mutatta be, kiemelve, 
hogy a kérelem benyújtására nyitva álló határ-
idő hosszabb lett, és lehetőség van gyorsított 
eljárásra is. Dr. Mikló Katalin a tanácsi ügyek 
felgyorsításának lehetőségeit ismertette. A 
nyilatkozatok és bizonyítékok kellő időben 
való előterjesztése, illetve a megsemmisíté-
si jogalap és megsemmisítési ok viszonyá-
nak kérdése fő helyet kapott az előadásban. 

Schwarczkopf József a szoftver alapú találmá-
nyok szabadalmaztatási lehetőségeiről beszélt, 
hangsúlyozva a műszaki jelleg fontosságát e 
találmányok esetében is. Dr. Pethő Árpád 
előadásában a nemzeti szabadalom megadása 
utáni önkéntes korlátozási eljárás bevezetésé-
re tett javaslatot. Kürtössy Jenő tájékoztatása 
szerint az SZTNH a Belső Piaci Harmoni-
zációs Hivatallal (Office for Harmonization 
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in the Internal Market, OHIM) már kiépített 
videokonferencia kapcsolathoz hasonlót az 
Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent 
Office, EPO) esetében is szeretne létrehozni, 
melynek előkészítő munkálatai folyamatban 
vannak.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a szer-
vezők a rendezvény őszi folytatása mellett dön-
töttek. A párbeszéd folytatására várhatóan a 
Szabadalmi Ügyintézés Módszertani Útmuta-
tója kontradiktórius ügyekkel is foglalkozó fe-
jezetének átdolgozása után kerül sor, a tervezet 
konzultációs jellegű megvitatása keretében. A 

felülvizsgálat kiterjed a nyilatkozatok és bizo-
nyítékok kellő időben való előterjesztésének, 
illetve a megsemmisítés alapjául szolgáló ok 
értelmezésének kérdéseire is, ezáltal segítve a 
tájékozódást az SZTNH jogalkalmazási gya-
korlata tekintetében.

A hivatal álláspontja szerint a nemzeti 
szabadalom önkéntes korlátozására irányuló 
eljárás magyarországi bevezetésére nincs nem-
zetközi vagy uniós jogi kötelezettség. A kérdés 
kapcsán ugyanakkor az SZTNH - elsősorban 
a jelentős szabadalmi aktivitást mutató nem-
zeti bejelentők körében - írásbeli konzultáci-

ót tervez annak érdekében, hogy az új eljárás 
bevezetésére vonatkozó igények, valamint az 
utólagos önkéntes korlátozás lehetőségének 
nemzetgazdasági hatásai felmérhetők legye-
nek, ezáltal megalapozva a jogpolitikai döntés 
meghozatalát.

Amennyiben a szabadalmi hatósági joggya-
korlatot érintő olyan kérdése vagy javaslata van, 
aminek nyilvános megvitatását indokoltnak lát-
ja, kérjük, ossza meg velünk e-mail-ben a jeno.
kurtossy@hipo.gov.hu címen. Az elhangzott elő-
adások letölthetők a hivatal honlapjáról: www.
sztnh.gov.hu/hirek/hirek-20140522-1.html.

AZ ÜGYFéLSZOLGÁLAT éS A SZAKKÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
az Ügyfélszolgálat 2014. június 18. és 2014. 
augusztus 27. között szerdai napokon 13–
16 óráig tart nyitva, más napokon a nyit-

vatartási idő változatlan. A Frecskay János 
Szakkönyvtár 2014. június 18. és 2014. 
július 30. között szerdai napokon 13–16 
óráig tart nyitva, más napokon a nyitva-

tartási idő változatlan. Állományrende-
zési munkálatok miatt a könyvtár 2014. 
augusztus 04. és 2014. augusztus 29. között 
zárva tart.

éLeTVeSZéLYeSeK LeHeTNeK  
A HAmIS GéPJÁRmŰALKATRéSZeK

A Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából a 
Járműipari Forgalmazók ( JAF) Szellemitulaj-
don-védelmi Szakmai Egyesülete a Hamisítás 
Elleni Nemzeti Testület (HENT) támogatásá-
val konferenciát rendezett, melynek témája az 
interneten elkövetett járműipari szellemi tulaj-
donjog-sértések és a közúti közlekedés bizton-
sága közötti összefüggések feltárása volt.

A 2014. április 23-án megrendezett kon-
ferenciát Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke és a 
HENT elnökhelyettese nyitotta meg. Köszön-
tőbeszédében kitért az Európai Unió 2020-ig 
tartó innovációs stratégiájára, ami nagymér-
tékben támaszkodik a tagállamok innovációs 
tartalékaira.

Beszélt arról, hogy egy, az EU-ban készült ta-
nulmány (Intellectual Property Rights intensive 
industries: contribution to economic performance 
and employment in Europe) alapján – ami a 

szellemitulajdon-intenzív ágazatok hozzájáru-
lását méri az uniós gazdasághoz a GDP, a fog-
lalkoztatás, a bérek és a kereskedelem tekinte-
tében – a szellemitulajdon-intenzív ágazatok az 
EU teljes gazdasági tevékenységének mintegy 
39%-át adják. Ebbe a halmazba beletartoznak 
a technológia-intenzív ágazatok, azaz a gépjár-
műipar is. Kiemelte, hogy Magyarországon a 
szellemitulajdon-intenzív ágazatok az uniós át-
lagon felüli mértékű gazdasági súlyt mutatnak: 
a GDP 45,1%-át biztosítják és a munkahelyek 
27,2%-át adják. Itthon a gyógyszeripar és az 
infokommunikációs szektor mellett a gépjár-
műipar a harmadik nagy húzóágazat.

A HENT elnökhelyettese beszédében egy 
másik, a fogyasztói percepcióra épülő uniós 
felmérést (European Citizens and Intellectual 
Property: Perceptions, Awareness and Behaviour) 
is említett, melynek eredményei alapján az euró-
paiak 34%-a úgy véli, hogy a hamisított áruk vá-

sárlása elfogadható, ha így pénzt takaríthat meg. 
Ez a szintén 2013-ban készült felmérés arra is 
rámutat, hogy az uniós állampolgárok 42%-a 
szerint az illegális forrásból való letöltés elfo-
gadható, ha személyes használatra történik.

Bendzsel Miklós kiemelte, hogy a HENT 
többek között azért dolgozik, hogy megvál-
toztassa a fogyasztók attitűdjét: tagjai között 
megtalálhatók kormányzati döntéshozók és a 
gazdasági szektor képviselői, érdekképviseleti 
szervezetek is. A tudatosságnövelés a HENT 
2011-2015 között megvalósuló Akciótervének 
- ami a Kormány által 2013-ban elfogadott 
szellemi tulajdon védelemre irányuló nemzeti 
stratégiában, a Jedlik-tervben is benne foglalta-
tik - igen fontos eleme. Hozzátette, hogy nem 
csupán a hamis termékektől vagy az illegális 
letöltésektől való elrettentés a cél, hanem a 
legális termékek használatának és letöltésének 
megkedveltetése, a pozitív hozzáállás kialakí-
tása és megtartása is. 

A hamisítási tevékenység a gépjármű-alkatrész 
piacot sem kíméli. Igen sokszor a kereskedelmi-
nél jóval alacsonyabb árral és az eredeti termékek 
hamis párját kínálóval szemben kell harcolnia 
a szektornak. A tisztességtelenül fellépők ellen 
segíthet az összefogás: a kialakult infrastruktú-
ra, a piacszabályozási lehetőségek és a nevelés, 
tudatosságformálás. A HENT tevékenysége 
kapcsán 2014 szeptemberétől már nemcsak a 
kerettantervekben, de a tankönyvek nagy részé-
ben is megjelennek a szellemitulajdon-védelmi 
ismeretek, melyek a diákok kapcsolódó tudatos-
ságának növelését segítik a jövőben.

Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke megnyitja a konferenciát
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A JAF részéről Ballók Attila elnökhelyettes 
bemutatta a szervezet tevékenységét, melyben 
kitért arra, hogyan küzd az egyesület tagjaival 
vállvetve az interneten elkövetett járműipari 
szellemi tulajdonjog-sértések ellen.

A konferencián előadott továbbá 
Berzai Zsolt alezredes az ORFK Országos 

Panelbeszélgetés a könyvfesztiválon

Balesetmegelőzési Bizottsága nevében; Ko-
vács Tamás főosztályvezető a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóságtól; dr. Lippai Zsuzsanna 
jogi és compliance manager a Mercedes Benz 
Hungária Kft. részéről. A Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól (NAV) több előadót is meg-
hallgathattak a résztvevők:  NAV Észak-bu-

dapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságáról 
Almási Gyula alezredes, a NAV Repülőtéri 
főigazgatóságáról Teleki József ezredes, főigaz-
gató, illetve a NAV Sajtó és Kommunikációs 
Főosztályáról Suller Attila őrnagy, vám- és 
jövedéki szóvivő beszélt a veszélyekről és le-
hetőségekről.

SIKeReS VOLT AZ SZNTH-HeNT SZAKmAI PROGRAmJA A KÖNYVFeSZTIVÁLON

Idén is több mint 60 ezren látogattak ki az 
április 24. és 27. között megrendezett Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, amely-
nek szombatja minden idők leglátogatottabb 
napja lett. 

A szakmai programok közül aktualitása okán 
– a fesztivál hetére esett a Könyv és Szerzői Jog, 
valamint a Szellemi Tulajdon Világnapja is – ki-
emelkedett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala (SZTNH) és a Hamisítás Elleni Nemzeti 
Testület (HENT) szakmai konferenciája a digi-
tális korszak szerzői jogi kihívásairól. A panel-
beszélgetéseken több mint 150 érdeklődő vett 
részt. A szakmai konferenciát Bendzsel Miklós, 
az SZTNH elnöke és a HENT elnökhelyettese 
nyitotta meg. Köszöntő beszédében elmondta, 
hogy az utóbbi években kiemelkedő jelentősé-
gűvé váltak a tömeges digitalizálás jogi és piaci 
problémái, az e-könyvek elterjedése kapcsán fel-
merülő jogértelmezési kérdések. Külön hangsú-
lyozta egyúttal az illegális letöltések elterjedtsége 
okozta károk elleni küzdelem fontosságát. Ebből 

a kiindulópontból jelezte, hogy e témakörök 
állnak az aktuális konferencia fókuszában, hoz-
zátéve, hogy az új, kiegyensúlyozott válaszok és 
modellek kimunkálásának feladatában számos 
felelős hazai és külföldi intézmény és kiváló szak-
ember működik együtt. A panelbeszélgetések 
három témakört érintettek. Szó esett a modern 
könyvkiadással kapcsolatos szerzői jogokkal és 
érvényesítésükkel kapcsolatos lehetőségekről; 

a szerzői jogi területen belül leginkább az írott 
művek felhasználására vonatkozó problémákra 
adható válaszokról és megoldási javaslatokról, 
illetve az árva művek felhasználásának új távlata-
iról. A konferenciáról és az elhangzott témákról 
bővebb információ olvasható a HENT honlap-
ján: http://www.hamisitasellen.hu/2014/05/
sikeres-volt-a-hent-sztnh-szakmai-programja-
a-konyvfesztivalon/.

HORVÁTH PéTeR KAPTA AZ eLSŐ HeNT-DÍJAT

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testü-
let (HENT) 2014-ben díjat alapí-
tott a hamisítás elleni világnaphoz 
kötődően. A kitüntetéssel évente 
egyszer egy olyan szakembernek 
ítéli oda a HENT a díjat – idén Hor-
váth Péternek, a Pro Art Szövetség 
a Szerzői Jogokért igazgatójának –, 
aki kimagaslóan eredményes tevé-
kenységével segíti a hamisítás elleni 
fellépést és aktívan támogatja a tes-
tület munkáját.

A hamisítás elleni világnapot 
először 1998-ban hirdette meg a 
Global Anti-Counterfeiting Group (GACG), 
amelyre minden év júniusában kerül sor. A cél 
a tudatosságnövelés, középpontba helyezve a 
hamisítás és a kalózkodás következményeinek 
bemutatását. A világnapot ma már a Szellemi 
Tulajdon Világszervezete (World Intellectual 
Property Organization, WIPO) is számon tartja 
a szellemi tulajdonnal kapcsolatos nemzetközi 
szintű figyelemfelhívás lehetőségeként.

A nemzetközi eseményhez kapcsolódóan az 
első HENT-díjat 2014. június 19-én adta át a 

Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala elnöke, a HENT elnökhelyettese az 
SZTNH székházában. A díjátadó ünnepségen 
részt vettek a testület tagjai és titkársága, vala-
mint a munkacsoport-vezetők is.

A díjat 2014-től évente a HENT elnöke ítéli 
oda a munkacsoport-vezetők, valamint a Tes-
tület titkársága javaslatára annak a személynek, 
aki a szervezet munkájában a legaktívabb volt 
és a legtöbb segítséget nyújtotta a díj kiosztását 
megelőző évben. Ezzel köszöni meg a HENT 

vezetősége a programjaiban, projekt-
jeiben kimagasló teljesítményt nyújtó 
személy támogatását. Idén a legtöbb 
szavazatot a Pro Art Szövetség a Szer-
zői Jogokért igazgatója, Horváth Péter 
kapta. A díjazott a HENT megalaku-
lása óta segíti a testület munkáját. Első-
sorban a Testület kulturális határterü-
leteit támogatja hatékonyan, különös 
tekintettel a szerzői jogi jogsértések és 
a jogellenes letöltések elleni fellépést 
illetően. A díjazott a HENT rendezvé-
nyein, konferenciáin rendszeresen tart 
előadásokat.

Amellett, hogy a Pro Art érdekképviseleti 
szervezet a HENT tagjai között szerepel és 
küzd a hamisítás ellen, Horváth Péter inten-
zíven részt vesz a HENT négy munkacsoport-
jából kettő, a Jogérvényesítési munkacsoport 
és az Ipari és Kereskedelmi szekció tevékeny-
ségében is. A Pro Art továbbá rendszeresen 
támogatja a HENT tevékenységét: a HENT 
által kiírt pályázatokat nemcsak szakmai ta-
pasztalataival segíti, hanem értékes díjak fel-
ajánlásával is.

Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke átadja a díjat Horváth Péternek
Fotó: Májay Bianka
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A DeSIGN VILÁGNAPJA –
2014

Az Ipari Formatervezési Társaságok Nem-
zetközi Szövetsége (International Council of 
Societies of Industrial Design, ICSID) 2014. 
június 29-én immáron hetedik alkalommal 
hirdeti meg a design világnapot. 

Az idei év mottója a “nyitottság”. A prog-
ramok között külön hangsúlyt kap annak 
tudatosítása, hogy hétköznapjaink legapróbb 
eszközei is a formatervezéshez kapcsolhatóak: 
használati értékük, ennek következményeként 

pedig az emberi élet minősége nagyban függ az 
alkalmazott design színvonalától.

A Magyar Formatervezési Tanács az elmúlt 
évek sikerei nyomán ismét a Design Termi-
nállal közösen szervezi a design világnapot 
ünneplő eseménysorozatát. A világnap idei 
meghívott előadója Maarten Hendriks, ipari 
formatervező, a Founded By All társalapító 
elnöke, a Magyar Formatervezési Díj 2014. 
évi bírálóbizottságának tagja. Az előadás 

egyben az idei Design Hét Budapest fesztivál 
bevezető rendezvénye lesz. A prezentációra 
2014. június 27-én délelőtt 10:00 órai kez-
dettel kerül sor a Design Terminálban (1051 
Budapest, Erzsébet tér 13.). Az előadás angol 
nyelvű, a szinkrontolmácsolás biztosított. A 
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 
2014. június 25-ig jelezze az mfti@hipo.gov.
hu e-mail címen.

HORIZONT 2020 – SZeLLemITULAJDON-meNeDZSmeNT A PÁLYÁZATOKBAN

A Horizont 2020 az Európai Unió kutatás-
fejlesztési és innovációs politikáját – 2014-
2020 között – meghatározó program, amely 
minden eddiginél nagyobb, közel 79 milliárd 
eurós költségvetéssel gazdálkodik. 

A program kiemelt célja, hogy a tudomá-
nyos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító 
innovatív termékek és szolgáltatások szülesse-
nek, ezért a kutatástól a piaci hasznosításig ter-
jedően az innovációs lánc minden szakaszához 
támogatást nyújt.

A program kiválósági alapon, nemzetközi 
versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető 
pályázati forrásokat jelent. A pályázatok elbí-
rálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas 
szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, 
az uniós szinten is mérhető hatás, valamint a 
szellemi tulajdon megfelelő menedzselése.

A Horizont 2020 keretprogram eljárás-
rendje több ponton is rendelkezik a szellemi 
tulajdon kezelésével és védelmével kapcsolatos 
elvárásokról, kezdve a konzorciumi partnerek 
közötti megállapodásra vonatkozó előírásoktól, 
a projekteredmények oltalom alá helyezésének 
kötelezettségén át, egészen az eredmények hasz-

Ön kis- vagy közepes vállalkozó? Tervezi, hogy pályázni fog a 
Horizont 2020 keretprogram forrásaira? Önállóan vagy kon-
zorciumi partnerségben kívánja kutatási-innovációs terveit 
megvalósítani? Tudja, hogy sikeres pályázatának alapfeltétele 
a szellemi tulajdon minőségi menedzselése? Időtálló hátteret 
kíván teremteni szellemi alkotásának?

Az Európai Bizottság által meghirdetett Horizont 2020 keretprog-
ram eljárásrendje több ponton is rendelkezik a szellemi tulajdon 
kezelésével és védelmével kapcsolatos elvárásokról, kezdve a kon-
zorciumi partnerek közötti megállapodásra vonatkozó előírásoktól, 

Fókuszban a HorIzonT 2020
Szellemitulajdon-menedzSment a pályázatokban

a projekteredmények oltalom alá helyezésének kötelezettségén 
át, egészen az eredmények hasznosításának és terjesztésének 
követelményéig.

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség célja, hogy 
felkészült szakembereivel és egyedi adatbázisokkal támogassa 
a pályázókat a szellemitulajdon-menedzsmenttel kapcsolatos 
kérdésekben. Társaságunk személyre szabott szellemi tulajdon 
(IP – intellectual property) szolgáltatásokkal várja Önt a pá-
lyázat minden fázisában a felkészüléstől kezdve egészen a piaci 
hasznosításig.

Felkészülés
  Tréning a szellemi tulajdon kezeléséről és védelméről a Horizont 2020 projektekben 
  Személyre szabott konzultáció a pályázni kívánt projektötlet IP feladatainak feltárásához, azonosításához

Pályázás
 Szakértői vélemény a projekpályázat IP követelményeket részletező fejezeteihez
 Konzorciumi megállapodások IP szempontú felülvizsgálata
 Kutatási szolgáltatások a projektelemek újdonságtartalmának feltárására, a projekthez kötödő márkanév vagy megjelölés 

védjegyként való alkalmazhatóságának vizsgálatára
 Iparági helyzetelemzés
 A projektbe bevitt szellemivagyon-elemek azonosítása és értékelése

Végrehajtás
 Tanácsadás a projekt során létrejövő eredmények oltalmazásához kapcsolódóan
 Szellemitulajdon-menedzsment  stratégia kialakítása
 Projekteredmények vizsgálata az újdonságtartalom és a szabadalmazhatóság szempontjából
 A létrejövő szellemi vagyon kezelésére vonatkozó szabályzat megalkotása

Piaci hasznosítás
 A projekteredmények hasznosítását és terjesztését, használatba adását (licencia) segítő tanácsadás
 A projekt során létrejött szellemi alkotás értékének megállapítása (különösen forrásbevonáshoz)

H–1054 Budapest, Zoltán utca 6., tel.: +361 474 5954, 
e-mail: info@hipavilon.hu, www.hipavilon.hunosításának és terjesztésének követelményéig.
A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 

Ügynökség célja, hogy felkészült szakemberei-
vel és egyedi adatbázisokkal, személyre szabott 
szolgáltatásokkal támogassa a pályázókat a 

szellemitulajdon-menedzsmenttel kapcsolatos 
kérdésekben.

A Horizont 2020 keretprogramról bővebb 
információkat olvashatnak a http://www.
hipavilon.hu/ oldalon.

A mAGYAR FORmATeRVeZéSI TANÁCS HÍReI

eLKéSZÜLT A START-UP GUIDe 9.0 VeRZIÓJA

2014-ben is megjelent a végzős design és 
művészeti hallgatóknak, induló művészeti 
vállalkozóknak szóló ingyenes vállalkozás-
fejlesztési kiadvány, a Start Up Guide. 

A kifejezetten mikro- és kisvállalkozók szá-
mára összeállított üzleti működtetési és fejlesz-
tési tanácsokkal szolgáló kiadvány legfrissebb 
változata számos újdonságot kínál. A Magyar 
Formatervezési Tanács (MFT) gondozásában, 
elektronikus formában megjelenő útmutató 
nélkülözhetetlen információkat tartalmaz az 
újonnan vállalkozást alapító vagy már működ-
tető fiatalok számára.

A 9.0 változat minden fejezete aktualizált 
tartalommal jelenik meg; szerepelnek benne 
a célcsoportot érintő jogszabályi és adózási 
változások, valamint a megváltozott cafeteria 
rendszer is. Önálló fejezet szól kockázati tő-
két igénylőknek és külön egységben találha-
tó egy forrástérkép kifejezetten kisvállalko-
zások részére. Bővített fejezet foglalkozik a 
pályázaton való részvételt érintő és segítő 
tanácsokkal és az online kommunikációval 
(QR kódok használata és PR kommunikáció/
branding). A kötetet naprakész táblázatok és 
fogalomtár egészíti ki, amely az előző válto-

zathoz képest új címszavakkal gyarapodott.  
A 2007-ben útjára indított kezdeményezés 
igazi sikertörténet, hiszen a fejezetek ösz-
szeállításában közel harminc, elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel rendelkező szerző 
működött közre. Az elmúlt években a Start 
up Guide egy 200 oldalas, több felsőoktatá-
si intézményben is segédanyagként használt 
tankönyvvé fejlődött.

A kiadvány PDF formátumban ingyenesen, 
korlátozások nélkül letölthető weboldalunkról: 
http://www.sztnh.gov.hu/testuletek/mft/
start-up-guide09.pdf. 
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kertépítési, a RENEO megújuló energia, va-
lamint a LIGNO Novum fa- és asztalosipari 
szakkiállítás is. A rendezvényhez negyven ran-
gos szakmai program, konferencia, workshop 
is kapcsolódott. Az eseményt mintegy 45 ezer 
látogató kereste fel a három szakmai és a két 
közönségnap alatt.

A RENEO Nemzetközi megújuló energia 
szakkiállítás a megújuló energiaforrások, az 
energiatárolás, az épületgépészet, a fűtés-, hű-
tés- és légtechnika, az épületautomatizálás, az 
intelligens épület és a településenergetika ter-
mék- és szolgáltatáskínálatát foglalta magában. 
A megújuló energiák hasznosításának területén 

akár alapvetően új technológiai eredmények 
is születhetnek. Az ilyen fejlesztések esetében 
csak a legszélesebb körű védelem biztosíthat-
ja, hogy a K+F tevékenységbe fektetett tőke 
visszatérüljön. A látogatói felmérések szerint a 
legnagyobb igény a megújuló energia iránt van, 
mind szakmai, mind a végfelhasználói oldalról, 
mivel a legújabb fejlesztések nyomán az ilyen 
beruházások megtérülési ideje már a családi 
otthonok szintjén is egyre rövidebb lesz, azaz 
költséghatékonyságuk évről évre javul.

Átalakulóban a hazai energiapiac – Renexpo 
Central Europe 2014
Nyolcadik alkalommal rendezték meg március 
közepén a zöld és megújuló energiában rejlő 
lehetőségeket, valamint az energiahatékony 
megoldásokat bemutató nemzetközi kiállí-
tást. Az iparág mintegy 51 hazai és nemzet-
közi gyártóval és forgalmazóval képviseltette 
magát. A két nap alatt több mint 2 ezer látogató 
volt kíváncsi az innovatív vállalkozásokra, és a 
rendezvény tematikájához illeszkedő szakmai 
konferenciákra.

A kiállítás megnyitóján elhangzott, hogy a 
világtrendekhez igazodva hazánk energiapiaca 
is átalakulóban van, mind az energiatermelés, 
mind az energiafelhasználás oldaláról. Az állam 
évről évre mind jelentősebb összegeket fektet 
az energiafelhasználás gazdaságossá tételébe, és 
ez a trend az új uniós pénzügyi ciklusban csak 
erősödik majd. Ezzel párhuzamosan mind több 
vállalkozás jelenik meg az energiahatékonyság 

tenciális technológiai partnerek és befektetők 
megtalálása, valamint a hatékony hasznosítás 
érdekében.

A két párhuzamosan zajló kísérő konferen-
cia szekcióiban egyrészt az induló vállalkozások 
általános problémái (tőkevonzás, döntéshoza-
tal, startup ökoszisztéma) kerültek terítékre 
panelbeszélgetések formájában, másrészt kü-
lön szekcióban prezentálhatták projektjeiket 
a jelentkezők az új értékesítési és pénzügyi 
megoldásokat kereső nagyvállalatok előtt. A 
rendezvényen több kategóriában is díjazták az 
innovatív cégeket. A HIPAVILON egy szá-
mítógéppel vezérelt házi sörfőző-berendezés 
kifejlesztéséért ajánlott fel különdíjat a Brewie 
startup vállalkozásnak.

Innováció, kommunikáció, üzlet – Ipar Nap-
jai 2014
12 ország több mint 270 kiállítójának rész-
vételével zajlott május második felében a leg-
nagyobb hazai ipari szakkiállítás együttes a 
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban.

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy azok a cégek tudnak versenyelőnyre 
szert tenni, amelyek folyamatos fejlesztések-
kel és azok megfelelő védelmével, valamint 
tudatos üzleti stratégiával haladnak előre. Hú-
zóágazat lett például az autóipar, amelyben a 
magyar járműgyártás is dinamikus előrelépést 
mutat. Jól látszik, hogy a fejlődés motorja az 
innováció. Sikerét a hatékonyságnövelésben, 
gyártási-átállási idő rövidítésében, új eszközök 
gyors bevezetésében és új átfogó megoldások 
fejlesztésében lehet mérni.

Az IPAR NAPJAI kiállítási standjaival, kí-
sérő eseményeivel a modern európai színvonalú 
szakkiállítások mintáját és gyakorlatát biztosítja 
a hazai piacon. A kiállításon számos szakterület 
mutatkozott be, azon belül is kiemelten az ipari 
automatizálás, a fluidtechnika, a beszállítóipar, 
az ipari gépgyártás, a vegyipar, a logisztika, az 
energiaipar és a környezetvédelem. A termékek 
és szolgáltatások mellett a négy napos rendez-
vényen több mint ötven különböző előadásból 
válogathattak a mérnöktársadalom képviselői, 
az ipari innováció szakemberei, valamint a 
gyártók és forgalmazók.

Megújuló energia az otthonteremtésben – 
Construma 2014
Az április elején megrendezett legjelentősebb 
hazai építőipari seregszemlén több mint 17 
ezer négyzetméteren, 14 ország 510 kiállítója 
vett részt. A rendezvény tematikája idén átfogó 
kínálatot adott a ház megtervezésétől kezdve 
az otthonteremtéshez szükséges lakberende-
zési tárgyakig. Így kapott helyet a program-
ban az OTTHONDesign lakberendezési, 
a CONSTRUMA KERT kerttervezési és 

A HIPAVILON Magyar Szellemi tulajdon 
Ügynökség 2014 első felében több iparági se-
regszemlén vett részt, képet alkotva ezáltal az 
innováció és a szellemi tulajdon helyzetéről 
az egyes hazai ágazatokban.

A HIPAVILON a rendezvényeken informá-
ciós anyagokkal képviselte a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalát, valamint két kiállításon kö-
zös standdal vett részt a Hamisítás Elleni Nem-
zeti Testülettel. Általánosságban elmondható, 
hogy jelentős érdeklődés volt tapasztalható 
mindegyik eseményen a kiállítók és a látogatók 
részéről egyaránt. A kérdések a szellemi tulaj-
don kezelésére, az különböző oltalmi formákra, 
a vállalkozók birtokában lévő szellemi vagyon 
felmérésére és a hamisított termékekkel kapcso-
latos veszélyekre vonatkoztak. A szakemberek 
a konzultációk során a fejlesztések megfelelő 
és körültekintő kezelésére hívták fel a figyel-
met, különös tekintettel az eddig ismeretlen, 
innovatív technológiákra. A HIPAVILON 
képviseltette magát a rendezvényeket kísérő 
szakmai fórumokon is, bemutatva a szellemi 
tulajdon alapvető formáit és menedzselésével 
összefüggő szolgáltatásaikat.

Innovatív fejlesztések a TechShow idei ren-
dezvényén
Hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar 
Innovációs Techshow-t a Mobilitás és Multi-
média Klaszter. Május végén új helyszínen, a 
józsefvárosi Grund külső és belső tereiben nyílt 
lehetőség arra, hogy a tech vállalkozók, iparági 
szereplők, potenciális befektetők, valamint a 
média és az érdeklődő nagyközönség megis-
merhesse a magyar digitális ipar újdonságait 
és legizgalmasabb fejlesztéseit. A kiállítókat 
minden évben nyílt pályázaton választja ki a 
szakmai zsűri. 

A rendezvényen 17 innovatív startup cég 
kapott megjelenési lehetőséget, amely kiváló 
alkalom volt a szponzorokkal, mentorokkal, 
tőketulajdonosokkal való találkozásra, egymás 
közötti eszmecserére és hálózatépítésre. A ki-
állításon olyan innovatív megoldások mutat-
koztak be, amelyeknél különösen fontos – akár 
többféle – oltalmi forma alkalmazása, a po-

Érdeklődők a HIPAVILON standnál
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KIÁLLÍTÁSI KÖRKéP 2014 eLSŐ FeLéBeN
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piacán, néhány innovatív példát a nagyközön-
ség a rendezvényen is láthatott. Mindemellett 
változik a magánemberek gondolkozása is, és 
egyre nagyobb jelentőségűvé válik az energia-
takarékos életmód.

Az energiahatékonyság növelése nagy tőke-
igényű folyamat. A befektetők vonzása érdeké-
ben elengedhetetlen a kifejlesztett megoldások 
megfelelő kezelése és oltalmazása, melyben a 
HIPAVILON hatékony segítséget nyújt az 
érdeklődő vállalkozóknak.

Innovatív elmozdulás a magyar agráriumban 
– AGROmashEXPO 2014
Az agrárium legjelentősebb hazai szakkiál-
lításán 36 ezer négyzetméteren 270 kiállító 
képviseltette magát. Az eseményre 4 nap alatt 
40 ezer látogató volt kíváncsi. A szervezők in-

formációi alapján a tájékozódás mellett jelentős 
üzleti forgalom is zajlott, milliárdos nagyság-
rendben keltek el erőgépek és különböző föld-
művelési eszközök. A rendezvény keretében a 
Magyar Kert, valamint a Szőlészet és Pincészet 
technológiáját felvonultató társkiállításokat is 
láthattak az érdeklődők. 

A kiállítás is megerősítette azt a tapasztala-
tot, hogy a hazai agrárium területén egyre na-
gyobb szerepet kap az innováció. Úgy tűnik, 
hogy az elmúlt évek gazdasági visszaesése után 
ismét fejlődési szakaszba lép a magyarországi 
mezőgazdasági gépgyártás. A régi nagyüzemek 
telephelyein, azok hagyományait továbbfej-
lesztve, avagy új cégeket felépítve több tucat 
kis és közepes hazai vállalkozás foglalkozik 
mezőgazdasági célgépek gyártásával – és ami 
különösen fontos – azok fejlesztésével. Az 

utóbbi időkben ezeknek a vállalkozásoknak a 
termékei már eljutottak a külhoni piacokra is, 
elsősorban a környező országokba. A külpiaci 
terjeszkedésnek elengedhetetlen feltétele a szel-
lemi tulajdon megfelelő kezelése és védelme.

Az AGROmashEXPO 2014 szakkiállítás  
a Hungexpón
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