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Az innováció fogalma

Az innováció új vagy jelentősen javított 

• termék, áru vagy szolgáltatás

• eljárás, 

• új marketing-módszer, 

• új szervezési-szervezeti módszer 

bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi 
szervezetben vagy a külső kapcsolatokban.
Forrás: OECD Oslo kézikönyv



Az innováció fogalmának magyarítása

Az innováció legfontosabb összetevői: 

az ötlet, a tevékenység, az újdonság.

Antos László (MISZ ügyvezető igazgatója) 
javaslata: újdonságművelés.
Ragozott formái: 

• újdonságművelő – innovatív; 

• újdonságművelési – innovációs.
Antos László: Az innováció mint szakkifejezés magyarosítása. In: Technika, 
2010. szeptember 30.



Az innovációs lánc és folyamat

• Termék-innováció

• Beszerzési innováció

• Értékesítési innováció

• Technológiai innováció

• Szervezeti innováció

Az innovációs folyamat / termékfejlesztés esetén

Ötlet  K+F  prototípus  pilot  sorozatgyártás 







A Magyar Formatervezési Díj

Pályázat (!) – célja: 

• a magyar formatervezés teljesítményeinek 
bemutatása és népszerűsítése, 

• a hazai formatervezés kiemelkedő alkotóinak 
elismerése, 

• a magyarországi termékek nemzetközi 
versenyképességének javítása a formatervezés 
eszközeivel.



A Magyar Formatervezési Díj az MFT honlapján

http://www.mszh.hu/testuletek/mft/formatervezesi_dij/index.html



Szekeres Károly – Városlőd, 1980



Seregély Márta – Hollóháza, 1980



Török János – Pécs, 1980



Németh Olga – Hódmezővásárhely, 1982



Thorma Istvánné – Hollóháza, 1982



Tamás Ákos – Herend, 1982



Krawczun Halina – Pécs, 1985



Faragó Anna – Hollóháza, 1998



Csengery Tamás – Haber Szilvia – Lito-Lux Kft.,  1998



Tariné Surányi Anna – Pécs, 2004



A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj

• célja a fiatal formatervezők szakmai 
fejlődésének segítése, 

• a magyar tárgykultúra és környezetkultúra 
fejlesztése, 

• a design innovációs integrációja, 

• a hazai gazdaság versenyképességének 
növelése.



A Moholy-ösztöndíj

• A pályázók köre: minden 35 év alatti 
természetes személy, aki Magyarország 
területén folytat alkotói tevékenységet és 
szakirányú egyetemi diplomával rendelkezik. 

• Az ösztöndíjasoknak évente írásban és 
nyilvános kiállításon kell számot adni 
munkájuk eredményéről.

• A dokumentáció elérhető az MFT honlapján.



Matolay Ildikó – n.a., 2002



Kondor Edit – Hódmezővásárhely, 2002

2004-ben Magyar Formatervezési Díjat is kapott – gyártó: Alföld Porcelán



Szabó Edit – Hódmezővásárhely/Imerys 2003



Buzás Andrea – Herend, 2008



Szilágyi Erzsébet – Herend, 2008



Rejka Erika – Herend, 2008



Becker Judit – Herend, 2009



Iparjogvédelmi oltalom alatt álló művek

A releváns oltalmi formák:

• szabadalom

• védjegy

• használati minta

• formatervezési minta

Valamennyi oltalom megszerzése a Magyar 
Szabadalmi Hivatalnál indított eljárásban 
kezdeményezhető.



Tájékozódás az MSZH honlapján

PIPACS (Publikus Iparjogvédelmi Adatbázis Család)

• elektronikus lajstrom adatbázis

• külföldi adatbázisok

• ügyfélszolgálat (védjegykutatás, védjegyszűrés, 
védjegyfigyelés stb.)

• PATLIB központok (pl. Szeged, Pécs)

• Magyar Kereskedelmi Iparkamara területi 
szervezetei







Az INNOCSEKK plusz pályázat

Cél: a kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek 
támogatása, az innovációs szolgáltatások keresleti 
oldalának ösztönzése, a tudásközpontok és a 
kisvállalkozások közötti tudástranszfer ösztönzése.

Allokált összeg: évente 4 milliárd forint.

Támogatható: szabadalmi kutatási szolgáltatások, 
iparjogvédelmi, szerzőijog-védelmi tanácsadás 
igénybevétele, a hazai szabadalmi, védjegy-, használati-
és formatervezésiminta-oltalom megszerzése.



Az INNOCSEKK program értékelése – 2007

Forrás: http://www.nkth.gov.hu/kereses?searchStr=innocsekk



IP4Inno

Az Európai Unió projektje

Fő célja a kis- és középvállalkozások (KKV-k) 
segítése 

• a szellemitulajdon-jogok jobb megértésében és 
felhasználásában, 

• ösztönözve az innovációs kedvet és a 
versenyképességet az Európai Bizottság 
lisszaboni céljainak megfelelően.



Az IP4INNO honlapja: www.ip4inno.eu



Buzás Andrea – Herend, 2008

Borsos József  

emlékoszlopa

Rományi László

munkája

Szilikátipari és 

Művészeti 

Kerámiagyártó Kft.

Hódmezővásárhely



Mátyás lakomája - Ócsai Károly munkája

Szilikátipari és  Művészeti 

Kerámiagyártó Kft.



A pécsi „Kaptár”

Nagy Márta DLA

Zsolnay-gyár



A pécsi „Kaptár”

Nagy Márta DLA

Zsolnay-gyár



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Tószegi Zsuzsanna PhD

Zsuzsanna.toszegi@hpo.hu


