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MEGAL AKULT
A SZELLEMI TUL AJDON NEMZETI TANÁCSA
2011. december 1-jén a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalában (SZTNH) Répássy
Róbert igazságügyért felelős államtitkár és
Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala elnöke részvételével
tartotta alakuló ülését a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Tanácsa (SZTNT).
A szellemi tulajdonért felelős kormányhivatal vezetőjének − korábban Magyar
Szellemitulajdon-védelmi Tanács néven
működő − szakmai tanácsadó, véleményező testületét a találmányok szabadalmi
Az SZTNT elnöki tisztségére
Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója kapott felkérést.
Az újonnan kinevezett tanács további tagjai:
Baán László közgazdász, a Szépművészeti
Múzeum főigazgatója,
Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki
Kamara elnöke,

oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
2010. december 6-án elfogadott módosítása alakította újjá. Az SZTNT a szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó szakma- és
tudományterületeken kimagasló szakértelemmel, sokoldalú gyakorlati tapasztalattal
rendelkező, elismert személyiségeket egyesít a gazdasági és innovációs, a kulturális és
művészeti, valamint a szakpolitikai professzionális szakértelem területeiről.
A Tanács feladata az SZTNH elnökének
felkérésére a szellemi tulajdon védelmére
Batta András zenetörténész, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem rektora,
Blutman László, a Szegedi Tudományegyetem
egyetemi tanára,
Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára,
Borókai Gábor újságíró, a Heti Válasz főszerkesztője,
Freund Tamás akadémikus, az MTA KOKI
igazgatója,

irányuló átfogó intézkedések (programok,
stratégiai elképzelések, hazai jogszabályok és uniós jogi aktusok, nemzetközi
szerződések) tervezetének véleményezése. A tanács részt vesz a szellemi tulajdon
védelmével kapcsolatos nemzeti stratégia
kidolgozásában, valamint figyelemmel
kíséri és előmozdítja annak végrehajtását.
A legfeljebb tizenkét tagú tanács elnökét
és tagjait a közigazgatási és igazságügyi
miniszterrel való egyeztetést követően
az SZTNH elnöke nevezi ki három éves
időtartamra.
L. Simon László költő, irodalmár, az NKA
elnöke,
Nagy Tamás építész, a MOME egyetemi
tanára,
Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség
tiszteletbeli elnöke,
Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára.

Kellemes K ar ácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új é vet kívánunk!
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A SZELLEMITUL AJDON-VÉDELMI TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSA

Az országgyűlés 2011. december 5-én fogadta el a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely a szellemitulajdon-védelem
területének törvényei – így a szerzői jogi
törvényen, valamint a találmányok szabadalmi oltalmáról, illetve a védjegyek és a
földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényeken kívül a használati minták oltalmáról szóló törvény, a mikroelektronikai
félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló törvény és a formatervezési
minták oltalmáról szóló törvény – módosítását célozta. A módosítás számos tartalmi
változtatáson kívül technikai korrekciókat
is előirányoz.
A Magyarországon 2011. január 1-jén hatályba lépett ún. Londoni Megállapodás
gyakorlati alkalmazása során felmerült
két probléma megoldása az irányadó rendelkezések kiigazítását igényelte. A Magyarországon hatályosítani kívánt európai
szabadalmak esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH) törvényben meghatározott fordításokat kell
benyújtani. A benyújtandó fordítások
körét a Londoni Megállapodás alapján a
szabadalmi törvény legutóbbi módosítása leszűkítette, azaz a szabadalom szövege
igénypontokon kívüli részének magyar
fordítása nem feltétele az európai szabadalmak magyarországi hatályosításának.
A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy e
könnyítéssel a szabadalmas nem minden
esetben szeretne élni – főként azért, mert
így nem minden esetben áll rendelkezésre
magyar nyelven a szabadalom teljes szövege, ez pedig szabadalombitorlási perben
a kártérítési igények érvényesítése során
bizonyítási nehézségeket okozhat. Ezért a
szabadalmi törvény javasolt módosítása lehetővé teszi, hogy a szabadalmas – ha nem
kíván élni a Londoni Megállapodás által
nyújtott könnyítéssel – az angol nyelven
megadott európai szabadalmak hatályosítását is a szabadalom teljes szövegének magyar fordításának a benyújtásával végezze
el. A másik módosítás pedig azt biztosítja,

hogy a szabadalmas az európai szabadalom
igénypontokon kívüli szövegének magyar
nyelvű fordítását a hatályosítási szakaszon
túl is bármikor benyújthassa az SZTNHhoz (függetlenül attól, hogy az európai
szabadalmat milyen nyelven adták meg).
A bíróságok felesleges ügyterhét csökkenti a szabadalmi és a formatervezési törvény
azon módosítása, amely előirányozza, hogy
a szabadalmi és a formatervezésimintaoltalmi ügyekben a feltalálói, illetve szerzőségi minőség vagy részarány módosítására vonatkozó konszenzus megléte esetén
– és ennek a lajstromba való bejegyzése
érdekében – ne legyen szükség külön peres eljárást indítani. A feltalálóra, illetve
szerzőre és a szerzőségi arányra vonatkozó bejegyzés módosítását így valamennyi
érdekelt fél egybehangzó nyilatkozatának
becsatolásával lehet majd kérni. Az előirányzott módosítás – az iparjogvédelmi
törvények utaló szabályaiból következően
– a növényfajta nemesítőjére, a használati
minta feltalálójára és a topográfia szerzőjére is vonatkozik.
A szabadalmi törvény módosítása a fentieken túl megteremti az SZTNH-nak a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésére
vonatkozó hatáskörét, amelynek alapján
– az innovációs törvényben és az adózás
rendjéről szóló törvényben foglaltaknak
megfelelően – a vállalkozások önkéntes
alapon a Hivatalhoz fordulhatnak annak
érdekében, hogy tevékenységeik kutatásfejlesztési mivoltáról az adóhatóság előtt
is felhasználható határozatot kapjanak,
az adóhatóság pedig – ellenőrzési eljárásai során – szakértőként keresheti meg a
Hivatalt kutatás-fejlesztési kérdésekben. A
szabályozott minősítési eljárás célja, hogy
jogbiztonságot teremtsen a K+F adókedvezmények igénybevétele tekintetében,
hozzájáruljon az adóelkerülés csökkenéséhez a K+F adóösztönzők terén, valamint
megkönnyítse a jogalkalmazó szervek, így
különösen az adóhatóság munkáját.
A szerzői jogi törvény módosítása nem jelenti a hatályos szerzői jogi szabályozás átfogó
felülvizsgálatát; a módosítást a kulturális

ágazatban az elmúlt másfél évtizedben bekövetkezett technológiai, piaci változások,
valamint a Magyarország uniós tagságával
járó szabályozási igények tették halaszthatatlanul indokolttá. A változtatások elsősorban a közös jogkezelést, annak szervezeti
rendszerét, valamint a közös jogkezelő szervezetek működését és gazdálkodását érintik. A módosítás mind a jogosultak, mind
a felhasználók érdekét szolgálja, és a közös
jogkezelés fejlesztéséhez járul hozzá a hatékonyságon alapuló, átlátható közös jogkezelési rendszer megteremtésével. Ennek
érdekében az új szabályozás korlátok közé
szorítja a jogosultaknak járó jogdíjakból
történő levonásokat, valamint megteremti
a szociális-kulturális célú felhasználás kormányzati kontrollját. A törvénymódosítás
ugyanakkor szem előtt tartja a közös jogkezelő egyesületek kialakult önkormányzatiságát és a kulturális ágazatban betöltött
egyedi szerepét. Erre is figyelemmel az új
előírások a jelenleginél szigorúbb nyilvántartásba vételi szabályokat bevezetve teremtenek versenyhelyzetet a közös jogkezelést
végző szervezetek között. A törvénymódosítás továbbá a társadalmi környezetre is
figyelemmel van, ezért a joggyakorlás kiegyensúlyozottságának erősítése jegyében
megreformálja a díjszabások jóváhagyási
rendjét, így kiszámítható menetrendet
vezet be, és szélesebb körben írja elő a felhasználók bevonását a díjszabás-tervezetek
véleményezésébe. Ezzel járul hozzá az új
üzleti modellek létrehozásához, valamint a
kulturális diverzitáshoz és a hazai repertoár
színesítéséhez.
A frissen elfogadott törvény emellett módosítja – a vonatkozó uniós irányelvvel összhangban – a sugárzás fogalmát, valamint
kiigazítja a követő joggal és az ún. fizető
köztulajdonnal kapcsolatos rendelkezéseket is.
A módosítások 2012. január 1-jén lépnek
hatályba.
dr. Stadler Johanna
dr. Jókúti András
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KULTURÁLIS SZAKMAI NAP A PARL AMENTBEN

Az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának szakmai napját 2011. október 28-án
tartották „Állapotfelmérés: A hazai kulturális
ágazat helyzete” címmel. Az egész napos tanács-

kozást L. Simon László, a parlament kulturális
és sajtóbizottságának elnöke nyitotta meg. Az
eseményen több mint húsz szakember számolt
be saját területéről, köztük Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke, aki a „Birtokolt nemzeti kultúra - ösztönzött nemzeti ipar a szerzői
jog támogatásával” címmel tartott előadást. A
prezentációban a kulturális terület alapvető
jellemzői és aktuális kihívásai mellett szó esett
többek között a magyar szerzői jogi ágazatok
kiemelkedő nemzetgazdasági súlyáról, a hamisítás és kalózkodás területét érintő középtávú
akcióterv célkitűzéseiről, valamint a szerzői

jogi törvény módosításának főbb pontjairól.
A prezentáció letölthető PDF formátumban
az SZTNH honlapjáról: http://sztnh.gov.hu/
hirek/kapcsolodo/BendzselMiklosokt28.pdf.

TISZTÚJÍTÁS A MÉRNÖK AK ADÉMIÁN
2011. november 25-én az Óbudai Egyetemen
tartották meg a Magyar Mérnökakadémia VII.,
tisztújító közgyűlését. Az akadémia elnökévé Dr.
Michelberger Pál akadémikust választották meg.
A tisztújítás eredményeként Dr. Ginsztler
János akadémikus az MMA üg yvezető

elnöki feladatait látja el a jövőben. Dr.
Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke és Dr. Rudas Imre, az
Óbudai Egyetem rektora lett a szervezet
két alelnöke. Főtitkárrá Dr. Takács Jánost, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát
választotta meg a közgyűlés. Rubik Ernő

a Magyar Mérnökakadémia örökös tiszteletbeli elnöke.
Az 1990-ben alakult szervezet a jövőben is aktívan kíván közreműködni - tagjainak interdiszciplináris hátterét kihasználva - az ország előtt
álló szakmai közfeladatok megoldásában.

ÉRTÉKEK ÉS KÉRDÉSEK A SZELLEMI TUL AJDON VIL ÁGÁBÓL
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) szervezésében 2011. november
24-25-én szakmai továbbképzésre került sor
„Értékek és kérdések a szellemi tulajdon világából” címmel. A rendezvényen előadást tartott
többek között az Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatal részéről Dr. Bendzsel Miklós elnök a

Nemzeti Szellemtulajdon-védelmi Stratégia
irányairól és kereteiről, Dr. Ficsor Mihály jogi
elnökhelyettes a közösségi védjegyrendszer felülvizsgálatáról, Dr. Sarkady Ildikó szerzői jogi
igazgató szerzői jogi intézményrendszer fejlődéséről és főbb kihívásairól, valamint Dr. Tószegi Zsuzsanna elnöki főtanácsadó, Dr. Zábori
Zoltán főosztályvezető és Barna Tamás főosztályvezető-helyettes az SZTNH elektronikus

szolgáltatás bővítése, illetve keresőrendszer
bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatairól,
fejlesztéseiről.
Az előadások megtekinthetők a MIE honlapján: http://www.mie.org.hu/.
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AZ SZTNH ÚJ ELEK TRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ELSŐ FÉL ÉVE
A L ÁTOGATÓI STATISZTIK ÁK TÜKRÉBEN
Ez év tavaszán több új, illetve megújult elektronikus szolgáltatással jelentkezett a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH).
Március első napjától kezdve az ügyfelek új
elektronikus szolgáltatásokkal találkozhatnak a
hivatal honlapján. A korábbi e-lajstromot felváltotta az e-nyilvántartás, amely az SZTNH-hoz

benyújtott iparjogvédelmi bejelentésekről és a
hivatal által lefolytatott iparjogvédelmi engedélyezési eljárások során megadott oltalmakról
vezetett elektronikus lajstrom, valamint a szerzői
jogi árva művekre adott felhasználási engedélyekről vezetett nyilvántartás. A térítés és előzetes regisztráció nélkül elérhető szolgáltatást fél év
alatt csaknem harmincezer látogató kereste föl.

Összesített látogatási adatok
SZTNH oldal

látogatások száma

e-aktabetekintés

átlagos látogatási idő

7 422

1:45

e-kutatás

42 203

4:45

e-nyilvántartás

30 667

2:10

5 577

4:09

ügyintézés

A törvényi változások lehetővé tették, hogy az
ügyfél és a hivatal közötti elektronikus kommunikációba bevont ügyek köre jelentősen bővüljön. Március óta az ügyfelek mintegy háromszor
annyi ügyben kezdeményezhetnek elektronikus
eljárást, mint az előző években. Az érdeklődésre
jellemző, hogy fél év alatt több mint tízezren
kattintottak az elektronikus ügyintézés nyitó
oldalára.
Továbbra is a legnépszerűbb szolgáltatás a
március elsejétől új előállítási technológiával
készülő Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő,
amelynek az átfutási ideje jele számottevően
lerövidült. A kéthetente megjelenő közlöny
látogatottsági adatai a március elejétől augusztus végéig terjedő időszakban: 160 ezer
látogató 610 ezer oldalt tekintett meg a hivatal
honlapján.
Dr. Tószegi Zsuzsanna

21. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY MEGHIRDETÉSE
Az eseményt Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke nyitotta
meg. Beszédében kiemelte a nemzeti köznevelés fontosságát, a tehetséges nemzeti értelmiség felkarolását, a magyar fiatalok kreativitását,
azonban felhívta a figyelmet az oktatás színvonalának és potenciáljának fenyegetettségére
mind a természettudományos, mind a mérnöki
képzés területén.
A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 21.
alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt.
Az esemény, amelyen egyaránt részt vettek a
hazai tudományos élet és a felsőoktatás képviselői mellett a kiemelkedő eredményt elért
középiskolák vezetői is, a „Magyar Tudomány
Napja 2011” elnevezésű rendezvénysorozat
keretein belül került megrendezésre a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Duna Televízió,
valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) közreműködésével.

Dr. Pakucs János, a szervezőbizottság és a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
ismertette az idei verseny feltételeit kiemelve,
hogy a megmérettetés célja elsősorban a tehetséges fiatalokból a természettudomány területén kiemelkedő képességű tudósok és oktatók
kinevelése.

Daru Gábor, a Duna Televízió programigazgatója pedig a közmédia fontosságáról beszélt a
tudományos élet területén.

Dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium vezetője kiemelte, hogy az oktatás jövője nagyrészt a tanárokon múlik. A
minden emberben megbújó kreativitás előhívása szintén függ az oktatók munkájától,
ezért elsősorban az oktatás színvonalát kell
fejleszteni.

A jelentkezési határidő: 2012. január 9. Bővebb információ található a MISZ honlapján:
http://www.innovacio.hu/.

A rendezvényen sor került a 2011. évben rendezett nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt
magyar fiatalok bemutatkozására is.
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INNOVÁCIÓS ÉS
FEJLESZTÉSI ESETI BIZOTTSÁG
2011. október 24-én megalakult az Országgyűlés az Innovációs és Fejlesztési Eseti
Bizottsága. A Bizottság feladata lesz többek
között az Országgyűlés kutatásfejlesztés- és

innováció-politikai tevékenységének elősegítése, az innovációt érintő törvények
áttekintése, valamint a K+F, innováció- és
tudománypolitikai tevékenység kormányzati

kezelésének módja, szervezeti rendjének áttekintése, hatékonyságának vizsgálata, végül
pedig a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítése.

Az Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság
elnöke dr. Pósán László, alelnöke Z. Kárpát
Dániel országgyűlési képviselők.

A Bizottság további tagai:
Bartos Mónika, dr. Bácskai János, dr. Horváth
Zsolt, László Tamás, dr. Nagy István, Szólláth

Tibor Zoltán, Michl József, Sáringer-Kenyeres
Tamás, Spaller Endre, Harangozó Gábor,
Mandur László, Bana Tibor, Osztolykán Ágnes.

SZAKDIPLOMÁCIAI SIKER A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETÉBEN
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének
(World Intellectual Property Organization,
WIPO) földrajzi árujelzők oltalmával foglalkozó, a Lisszaboni Megállapodás fejlesztésére létrejött Munkacsoportja 2011. december 12-16.

között Genfben tartotta negyedik ülését. A
Munkacsoport – az előző három üléséhez hasonlóan – egyhangúlag Dr. Ficsor Mihályt, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi
elnökhelyettesét választotta meg elnöknek.

A TRIL ATERÁLIS SZABADALMI HIVATALOK 29. KONFERENCIÁJA
Idén november 10-én a Párizs melletti SaintGermain-en-Laye-ban rendezték meg az
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO), a Japán
Szabadalmi Hivatal (JPO), valamint az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala
(USPTO) 29. háromoldalú konferenciáját.
A rendezvényen ún. Trilaterális Hivatalok
vezetői további előrehaladást értek el a szabadalmi rendszerek világszerte történő harmonizációja érdekében, miután megegyezésre
jutottak arról, milyen lépésekkel lehet javítani

a három régió szabadalmi eljárásainak hatékonyságát.
A Háromoldalú Együttműködés 1983-ban indult el, célja Európa, Japán és az USA szabadalmi rendszerei harmonizációjának előmozdítása.
Az együttműködés éves, technikai projektekre
vonatkozó munkatervek alapján működik, amelyeket az éves konferenciákon fogadnak el.
Tekintettel arra, hogy az innovatív vállalkozások egyre inkább törekszenek találmányaik ré-

szére több szabadalmi hivataltól is párhuzamos
szabadalmi oltalmat szerezni, idén a résztvevők
olyan javaslatokat vitattak meg, amelyekkel –
az eljárásrendi együttműködés és az ehhez
kapcsolódó információcsere fokozása révén
– csökkenthetők a szabadalmak bejelentőire
nehezedő terhek.
A három hivatal döntést hozott az ún. Közös
Hivatkozási Dokumentum (Common Citation
Document, CCD) létrehozásáról, amellyel
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könnyebbé válik az egyazon találmány vonatkozásában több hivatal által lefolytatott
szabadalmi kutatások eredményeinek elérése. A CCD egyablakos hozzáférést biztosít
mindhárom hivatal hivatkozási adataihoz.
Mind a szabadalmi elbírálók, mind az innovációs szakemberek számára lehetővé teszi,
hogy a számítógép képernyőjén kutassanak és
megtekintsék a szabadalmi hivatalok által egy
szabadalmi bejelentéscsaládra vonatkozóan
hivatkozott technika állását. Amellett, hogy
célja a hivatalok hatékonyságának növelése,
a CCD-vel várhatóan bárki számottevő időt
és energiát spórolhat, aki a szabadalmakat információforrásként használja (pl. feltalálóként
vagy szabadalmi elemzőként).

A CCD alkalmazás, amely az EPO globális
szabadalmi család rendszerét használja, és
amelynek az EPO szervere ad otthont, elérhető a Trilaterális Hivatalok honlapján, a http://
www.trilateral.net/ccd címen.
Arról is megállapodás született, hogy a hivatalok meghosszabbítják a jelenlegi Trilaterális
PCT „Szabadalmi Szupersztráda” (Patent
Prosecution Highway, PPH) kísérleti programjukat, azaz további két évig használják a
Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT)
szerinti eljárás nemzetközi szakaszában elvégzett munkát (PCT-PPH).
A Trilaterális Hivatalok PCT-PPH kísérleti projektje lehetővé teszi a PCT keretében

tett szabadalmi bejelentések EPO, JPO és
USPTO általi gyorsított eljárásban történő
vizsgálatát, melynek során az érintett hivatalok felhasználhatják az egymás rendelkezésére álló eredményeiket. Ezen túlmenően
az EPO és az USPTO, valamint az EPO és
a JPO döntöttek bilaterális PPH kísérleti
programjaik meghosszabbításáról is. Mindhárom kísérleti projektet felülvizsgálják a felhasználó-barátság és a hatékonyság növelése
érdekében.
A konferenciával kapcsolatban bővebb információ található az EPO honlapján: http://www.
epo.org/news-issues/news/2011/20111109.
html.

SIKERES SZEMINÁRIUM A SZELLEMI TUL AJDON NEMZETI HIVATAL ÁBAN
A KÍNAI SZABADALMI JOGRÓL
2011. november 16-án sikeres vándorszemináriumnak adott helyszínt a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala (SZTNH) épülete (1054,
Garibaldi utca 2.) a módosított kínai szabadalmi jog témájában. A szemináriumot az Európai
Szabadalmi Hivatal (EPO) kezdeményezte, és
részét képezte a Helsinkiben, Budapesten és
Párizsban megrendezésre kerülő előadássorozatnak.
Az első kínai szabadalmi törvény 1985-ben lépett hatályba; a jogszabály 1993. évi és a 2001.
évi kiegészítése után a harmadik módosítás
2009-ben született meg. Dong Cheng asszony,
a Kínai Állami Szellemitulajdon-védelmi Hivatal (SIPO) Jogi Osztályának igazgatója és Yang
Kefei asszony, a SIPO Vizsgálati Osztályának

igazgatója azért érkezett Magyarországra, hogy
bemutassa a kínai szabadalmi törvény legutóbbi módosításának legfőbb elemeit, valamint ismertesse annak gyakorlati hatásait.
Ennek megfelelően először Dong Cheng az
új, 2009 októberében hatályba lépett kínai
szabadalmi törvény lényegi elemeiről tartott
előadást, majd az érdeklődők bepillantást nyerhettek a kínai szabadalmi ügyintézés módszertanába Yang Kefei előadása során. A jelenlévő
közönség továbbá megismerkedhetett a kínai
szabadalmi oltalomszerzés néhány jellemző statisztikai adatával, illetve a SIPO-n belül végbement legújabb szervezeti fejleményekkel.
Az elhangzott előadások letölthetőek az
SZTNH honlapjáról az alábbi linkeken:

The New Chinese Patent Law as entered
into force in 2009 - http://www.sztnh.gov.
hu/English/hirek/kapcsolodo/The_New_
Chinese_Patent_Law_as_entered_into_
force_in_2009.pdf
Examination Guideline 2010 - http://www.
sztnh.gov.hu/English/hirek/kapcsolodo/
Examination_Guideline_2010.pdf
Two years after entering into force of the
amended Patent Law and its Implementing
regulations - http://www.sztnh.gov.hu/English/hirek/kapcsolodo/Two_years_after_
entering_into_force_of_the_amended_
Patent_Law_and_its_Implementing_
regulations.pdf

ÚJ MEDIÁCIÓS SZOLGÁLTATÁST INDÍTOTT AZ OHIM
Az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatala (OHIM) a jogvitás ügyek békés
rendezése céljából új mediációs szolgáltatást
vezetett be. A felek megegyezésén alapuló vitarendezés keretében az ügyfelek szakképzett

és minősítéssel rendelkező mediátorok szolgáltatásait tudják igénybe venni. További
részletes információ az alábbi oldalon érhető
el: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/
CTM/regProcess/mediation.en.do

2011. december 
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A magyar formatervezési tanács hírei
HOLL ANDIÁBAN A MAGYAR DESIGN LEGJAVA
galmakkal – paprika, puszta, Puskás – találkozhat, hanem kortárs tárgyaink felsorakoztatásával
a 21. századi Magyarország kreatív arcát láthatja
meg. Halasi Rita Mária, a Design Hét Budapest kurátora pedig röviden beszámolt a sikeres
magyarországi rendezvénysorozatról, kihangsúlyozva az esemény egyik kiemelt programját, a
Magyar Formatervezési Díj seregszemléjét.

A hazai tárgy- és formakultúra legkiemelkedőbb alkotásai nemzetközi közönség előtt is
megmérettetnek, hiszen a Magyar Formatervezési Díj legjobbjai 2011. november 24-től
december 22-ig láthatók a holland királyi főváros, Hága szomszédságában található Delft
központjában.
A „Made in Hungary PLUS” rendezvénysorozat részeként szervezett tárlaton az elmúlt
tizenegy év Magyar Formatervezési Díjjal elismert alkotásai tablókon, az idei díjazottak
pedig tárgyi valójukban tűnnek fel. A Margit
Tamás Art & Business Concepts közreműködésével létrejövő hollandiai tárlaton többek
között a COCODICE készségfejlesztő játékcsalád, az ellazulást segítő relaxációs lebegő kabin,
a Radnóti Miklós vers ihlette pop-up könyv és a
Nissyoku lámpa képviseli a magyar designerek
innovatív gondolkodását, sokszínűségét a design egyik európai fellegvárában. Delft porcelánipara és innovatív szellemi műhelye és a
kiváló Delfti Műszaki Egyetem ugyanis világ-

Miléne Junius, Delft
alpolgármestere
Fotó:
Nedeczkyné Szesztai Szonja
viszonylatban kiemelkedő elismertséggel bír a
designszakma köreiben.
A tárlat ünnepélyes megnyitójára november
23-án került sor, amelyen Sümeghy Gyula, Magyarország hágai nagykövete a két ország közötti
kapcsolatok jelentőségének méltatása mellett
felhívta a figyelmet a kiállítás hiánypótló szerepére. A kiállításon ugyanis a holland nagyközönség elsősorban nem a megszokott magyar fo-

Szintén a „Made in Hungary PLUS” rendezvénysorozat részeként került sor november
24-én a holland-magyar üzleti találkozóval
egybekötött szemináriumra. A konferencia
a Margit Tamás Art & Business Concepts;
a Hungarian Business Network (HBN); a
Nemzeti Külgazdasági Hivatal hágai irodája
(HITA); valamint a Magyar Köztársaság hágai nagykövetsége szervezésében jött létre. A
szemináriumon, amelyen a legújabb magyar
fejlesztésű szabadalmak és termékek álltak
a középpontban, szép számban jelentek meg
érdeklődők a holland üzleti, oktatási, illetve
kulturális élet területéről.

ÚJABB MAGYAR RED DOTT DÍJAZOTTAK
A Ret Dot Díj vizuális kommunikáció kategóriájának díjátadó ceremóniájára 2011. október
7-én Berlinben, a termék kategória díjainak átadására pedig november 25-én Szingapúrban
került sor.
A vizuális kommunikáció kategóriában a
„Legjobb a legjobbak között” (Red Dot Design
Award „best of the best”) díjjal tüntették ki
Lepsényi Imre grafikus tervezőt és Keltai Ágnes
branding szakértőt a budapesti Izraeli Kulturális Intézet számára készített arculatért, melynek
grafikai munkálataiban Fábián Áron grafikus
tervező is részt vállalt.
A termék kategóriában az idei évben Magyar
Formatervezési Díjjal elismert COCODICE
készség fejlesztő játékcsalád mellett Toronyi

Péter Nissyoku lámpája is Red Dot Díjas lett
világítás kategóriában.
A „Red Dot Design Award” világszerte az egyik
legrangosabb formatervezői verseny. 1955 óta
minden évben megrendezésre kerülő megmérettetés célja az ambíciózus és innovatív
formatervezésük révén arra érdemes termékek
elismerése. A zsűri értékelése a termékek találékonyságának mértéke, termékfunkcióik, minőségük, ergonómikusságuk és környezetbarát
tulajdonságaik alapján történik.
A nemzetközi designszakértőkből álló bizottság
idén 54 országból 3536 munkát vizsgált meg,
amelyek közül 21 szekcióban összesen 252 terv
részesült valamely Red Dot Díjban.
Az elmúlt években is több magyar formatervező szerepelt kimagaslóan a Red Dot Díjon,
azonban a „Legjobb a legjobbak között” díjat
először ítélték oda magyar pályázónak.

Fotó: Toronyi Péter
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GOMBOLD ÚJRA! DIVAT A MAGYAR – 2.0 PÁLYÁZAT
Folytatódik a 2010 tavaszán első ízben nagy
sikerrel meghirdetett „Gombold újra! Divat a
magyar” öltözéktervezési pályázat. Az új kiírást – az elsőhöz hasonlóan – a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium felkérésére annak
háttérintézménye, a Design Terminál tette közzé a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége szakmai együttműködésével.

és hagyomány pályázat együttes célja, hogy
elősegítsék a kárpát-medencei magyar tradicionális öltözködési formák, ruhadarabok,
kiegészítők, alapanyagok, díszítések, motívumok és technikák felhasználását a kortárs
divatba illeszthető újraértelmezéssel olyan
ruhadarabok megalkotásával, amelyek ötvözik a tradicionális mintakultúrát a modern
formaalakítással.

technikák alkalmazásával, azaz a magyar divattervezőktől kapott szabásminta kiegészítése és
kivitelezése saját, hagyományos technikával.
Kategóriák: ruhadarabok és meghatározott
méretű kiegészítő.

A Gombold újra! 2.0 keretében kiírásra kerülő kortárs öltözékkollekció pályázat és Design

A pályázó feladata a magyar divattervezők által
formatervezett ruhadarabok kiegészítésének
tervezése, kivitelezése hagyományos kézműves

További információ és jelentkezés a Design Terminál honlapján: www.designterminal.hu.

A jelentkezéshez szükséges regisztráció határideje 2011. december 21.
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