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gloBAl INNoVATIoN INDeX 2012

környezet tekintetében. A jelentés rámutat 
arra, hogy ezen gazdaságok közül egy év alatt 
Brazília szenvedte el a legnagyobb rangsorbeli 
visszaesést.

Az idei felmérés azokat az országokat is 
megnevezi, amelyek a legjobban teljesítenek 
az innovációs befektetések eredménnyé ala-
kításában. A leghatékonyabb innovációval 
rendelkező gazdaságok listájának élén Kína 
áll, ezt követi India és Moldova. A további hét 
szereplőből öt az európai, egy a dél-amerikai, 
egy pedig az ázsiai kontinensről származik.

Magyarország teljesítményét tekintve a veze-
tő innovátorok csoportjába tartozik: 2012-ben 
a felmérésben résztvevő 141 ország közül a 31. 
helyen szerepel. A tavalyi 25. helyezéssel törté-
nő összehasonlítás félrevezető lehet: 2011-ben 
még 125 gazdaság adatait vetették össze a szak-
értők. Hazánk 2012. évi eredményével a tavalyi 
listán a 30. helyet szerezné meg, így összességé-
ben Magyarország összesített innovációs telje-
sítménye stagnált az elmúlt évhez képest. A ta-
pasztalatok szerint a magyar innováció erőssége 
a már meglévő tudás gazdasági hasznosítása; 
azaz a szakszerű tudásnak, új ismereteknek az 
elterjesztése, a felhasználókhoz történő eljutta-
tása és alkotó alkalmazása. A magyar innováció 
ennél gyengébb teljesítménnyel rendelkezik az 
új tudás létrehozásában és oltalom alá helye-
zésében. A teljes elemzés elérhető az alábbi 
linken: http://www.globalinnovationindex.
org/gii/main/fullreport/index.html.

Global Innovation Index 2012 - Magyarország

Erősségek Gyengeségek

Mutató Helyezés Mutató Helyezés

Tudásbeáramlás 12 Kreatív immateriális javak 111

Tudás gazdasági hatása 12 Innovációs kapcsolatok 95

Kreatív termékek  
és szolgáltatások

20 Innovatív munkaerő 45

Tudásexport 22
Tudományos eredmények 
létrehozása

40

Online kreativitás 26 Kutatás-fejlesztés 31

2012. július 3-án a Szellemi Tulajdon Világ-
szervezete (WIPO) és az INSEAD közös ki-
adásában megjelent az idén ötödik alkalommal 
publikált Global Innovation Index. A jelentés 
141 országot rangsorol a 84 mutatóval vizsgált 
innovációs teljesítményük alapján. A felmérés 
tapasztalatai szerint az összetett eredmények 
alapján immáron második éve sorrendben 
Svájc, Svédország és Szingapúr a három leg-
aktívabb innovációs szereplő. Az újdonságok 
terén a 10 legnagyobb hatalmat sorba rende-
ző listán hét európai, két ázsiai és egy észak-
amerikai gazdaság található, amelyek közül az 
utóbbi régió képviselői szerepeltek gyengébben 
az előző évhez képest: az USA teljesítménye az 
oktatásban, humánerőforrásban és innovációs 
eredményben csökkent, ezért a tizedik helyre 
csúszott vissza, Kanada pedig kikerült a legjobb 
tíz közül. 

A tanulmány szerint az innováció globális 
fejlődésére jelentős hatással bírnak a sikeresen 
fejlődő országok, többek között Lettország, 
Malajzia és Kína. A jelentés az is kiemeli, hogy 
az ún. BRIC-országoknak (Brazília, Oroszor-
szág, India és Kína) növelniük szükséges az 
innovációs kapacitásukat, amennyiben a jövő-
ben is ki akarják használni intenzív fejlődési 
lehetőségeiket. Kína teljesítménye a legfonto-
sabb tudományos és technológiai eredmények 
terén felülmúlja a vezető államokét, ám (Indi-
ával együtt) komoly elmaradással rendelkezik 
az innovációs infrastruktúra és az intézményi 
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SIkerrel zÁrUlT A mAgyAr réSzVéTellel zAjlÓ PekINgI DIPlomÁCIAI koNFereNCIA

2012. június 26-án eredményesen zárult a Szel-
lemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által ren-
dezett pekingi diplomáciai konferencia, amelyen 
elfogadták az audiovizuális előadások védelmé-
ről szóló nemzetközi szerződést. Magyarország 
nevében dr. Ficsor Mihály, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának elnökhelyettese írta alá a 
Pekingi Szerződést. A Szerződés több évtizedes 
hiányt pótol, mivel az előadóművészek hang-
felvételekben rögzített előadásai már a WIPO 
1996. évi Előadásokról és a Hang felvételekről 

szóló Szerződése (kihirdette a 2004. évi XLIX. 
törvény) révén nemzetközi jogi védelmet élvez-
tek, a filmalkotásban vagy egyéb audiovizuális 
műben rögzített előadások tekintetében azon-
ban csupán a pekingi diplomáciai konferencián 
aláírt szerződés ratifikációja teremti majd meg a 
nemzetközi védelmet biztosító jogi környezetet. 
A szerződés létrehozására és szövegének végle-
ges megállapítására irányuló diplomáciai kon-
ferenciára 2012. június 20. és 26. között került 
sor Pekingben, folytatva a 2000. december 7. és 

20. között Genfben megtartott, de eredmény-
telenül zárult tárgybeli diplomáciai konferencia 
munkáját. A Szerződés tartalmi elemeinek rész-
letekbe menő kidolgozása a WIPO Szerzői és 
Szomszédos Jogi Állandó Bizottságának (SCCR) 
keretein belül történt meg.

A szerződés hatálybalépésének hatása a ma-
gyar előadóművészek szempontjából elsősor-
ban külföldön történő működésükkel összefüg-
gésben, teljesítményeik külföldi védelmének 
erősítése kapcsán jelentkezhet majd.

A SzellemITUlAjDoN-jog gAzDASÁgI kérDéSeI

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
(WIPO) az ún. átmeneti gazdaságokra szakosí-
tott csoportja 2012. szeptember 7-én publikál-
ta az Economic Aspects of Intellectual Property 
in Countries with Economies in Transition című 
tanulmányát. A dokumentum annak a készü-
lő útmutatónak az első változata, amelynek fő 
célja olyan általános irányelvek meghatározása 
(elsősorban az átmeneti gazdaságok részére), 
amelyek hozzájárulhatnak a gazdasági fejlődés 

ösztönzéséhez a szellemi tulajdon eszközei ál-
tal. Az útmutató célja egyrészt a hasonló orszá-
gok innovációs aktivitásának és eredményeinek 
feltérképezése, az összegyűjtött tapasztalatok 
levonása és konkrét javaslatok megfogalma-
zása. A tanulmány elsődleges célközönsége a 
szellemi tulajdon bármely területével kapcso-
latban álló közintézmények, vállalatvezetők, 
egyetemek, kreatív közösségek és szakértők. 

Az útmutató első változatának áttekin-

tésére és a tapasztalatok megvitatására egy 
interregionális szeminárium keretében a 
WIPO, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsá-
ga (UNECE) és az Izraeli Szabadalmi Hivatal 
(ILPO) közös szervezésében 2012. szeptember 
11-12-én került sor Izraelben. A szemináriu-
mon 15 ország (köztük magyar részről a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) szakértői 
vettek részt és osztották meg tapasztalataikat 
a szellemitulajdon-védelem gazdasági oldalát 

PPH megÁllAPoDÁST ÍrT AlÁ A kIPo éS Az SzTNH

Közös ún. „Patent Prosecution Highway” (PPH) 
projektre vonatkozó megállapodást írt alá a koreai 
és magyar szellemitulajdon-védelmi hivatal a gen-
fi magyar misszión 2012. október 2-án. A megál-
lapodás dr. Kim Ho-Won főbiztos és dr. Bendzsel 
Miklós elnök általi aláírása fontos mérföldkő a két 
hivatal közötti együttműködés történetében. 

A PPH lényege, hogy a bejelentőknek lehe-
tősége nyílik a szabadalmak gyorsabb és haté-
konyabb megszerzésére azáltal, hogy mindkét 
hivatal számára lehetővé teszi, hogy a másik 
intézmény által korábban elvégzett munkát 
hasznosítsa, és ezzel elkerülje annak megismét-
lését. A PPH megállapodások értelmében az a 
bejelentő, akinek a bejelentésében foglalt leg-

alább egy igénypont vonatkozásában kedvező 
döntést hoz az egyik ország nemzeti hatósága, a 
vizsgálat gyorsított lefolytatását kérheti a másik 
ország hivatalához benyújtott – a korábbi be-
jelentésnek megfelelő – bejelentése tekinteté-
ben. Ezáltal a PPH praktikus eszközt ad ahhoz, 
hogy időt és energiát takarítsanak meg mind a 
bejelentők, mind a hivatalok. Segíti a globális 
munkamegosztás megvalósítását és a munka 
megismétlésének elkerülését.

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a 
Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatallal 
aláírt megállapodással a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala (SZTNH) már az ötödik 
kétoldalú PPH megállapodás részesévé vált. Az 

első PPH megállapodást a Japán Szabadalmi 
Hivatallal kötöttük meg, amelyet továbbiak 
követtek az Osztrák Szabadalmi Hivatallal, 
a Finn Szabadalmi és Lajstromozási Nemzeti 
Hivatallal, valamint az Egyesült Államok Sza-
badalmi és Védjegy Hivatalával.

A koreai-magyar hivatalközi PPH megálla-
podás tökéletesen összhangban áll azzal a tö-
rekvéssel, hogy ügyfélbarát, új megoldásokat 
biztosítsunk ügyfeleink számára szabadalom-
engedélyezési eljárásaink során. Mi több, PPH 
hivatalokként közös felelősség, hogy folyama-
tosan vizsgáljuk és értékeljük a bejelentői igé-
nyeket a PPH alapján végzett eljárások javítása 
érdekében.

egyÜTTmŰkÖDéSI megÁllAPoDÁS  
A moNTeNegrÓI SzellemI TUlAjDoN HIVATAlÁVAl

2012. július 18-án Montenegró fővárosában, 
Podgoricában látta el kézjegyével a montenegrói 
Szellemi Tulajdon Hivatala (IPOM) és a magyar 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
közötti együttműködési megállapodást Novak 
Adžić igazgató és dr. Bendzsel Miklós elnök. 

A megállapodás megteremti a két hivatal kö-
zötti további együttműködés kereteit, különö-

sen a tapasztalatcsere, a munkatársak képzése, 
a tudatosságnövelés és a jogérvényesítés terén. 
Montenegró jelenleg az Európai Szabadalmi 
Szervezetbe való belépés előtt áll. Kormánya 
2009-ben írta alá az Európai Szabadalmi Szer-
vezettel a tagság „előszobájának” is tekinthető 
megállapodást az európai szabadalmak kiter-
jesztésére vonatkozóan, amely 2010. március 

1-jén lépett hatályba. Emellett Montenegró 
EU-integrációja tekintetében bekövetkezett 
történelmi előrelépés – az Európai Tanács 
2012. június 29-i döntése alapján a csatlakozási 
tárgyalások megnyitása – szintén indokolja a 
szellemitulajdon-védelem terén is a szorosabb 
együttműködést és a két társhivatal közötti 
kapcsolatok új alapokra helyezését.
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Az eUrÓPAI BIzoTTSÁg BemUTATTA 
A kÖzÖS jogkezeléSrŐl SzÓlÓ IrÁNyelV-TerVezeTéT

Az Európai Bizottság 2012. július 11-én mu-
tatta be a szerzői és szomszédos jogok közös 
kezeléséről, valamint a zeneművek online 
multiterritoriális felhasználásának engedélye-
zéséről szóló irányelv-tervezetet. A tervezet 
elsődleges célja, hogy a közös jogkezelő szer-
vezetek szervezetének, működésének és gaz-
dálkodásának kereteit egységesítse az egész EU 
területén, és a zeneművek online felhasználá-
sát megkönnyítse azáltal, hogy lehetővé teszi 
multiterritoriális engedélyek adását azoknak a 
közös jogkezelő szervezeteknek, amelyek telje-
sítik az irányelvben foglalt feltételeket.  

A tervezet alapján a jogosultak szabadon 
dönthetnek majd arról, hogy mely közös jogke-
zelő szervezetet, milyen területi hatállyal bíznak 
meg műveik vagy szomszédos jogi teljesítmé-
nyeik jogainak kezelésével. A szerzők és szom-
szédos jogi jogosultak szabadon választhatnak 
akár külföldi közös jogkezelő szervezetet is a 

jogaik kezelésére. A beszedett jogdíjakból le-
vonható kezelési költségek meghatározása mel-
lett a tervezet az átláthatósággal és beszámolási 
kötelezettséggel kapcsolatos előírásokat is beve-
zetne. A javaslat másik fő célja, hogy a zenemű-
vek online felhasználásának multiterritoriális 
(határokon átnyúló) engedélyezésével össze-
függésben is megteremtse az uniós jogharmo-
nizációt. Ennek keretében feltételként írná elő 
a közös jogkezelő szervezet számára, hogy az 
legyen képes pontosan beazonosítani a képviselt 
műveket, a műveken fennálló jogokat és azok 
jogosultjait. A jogkezelők a művek és a jogo-
sultak beazonosítása érdekében az iparágban el-
terjedt sztenderdek figyelembevételével egyedi 
azonosítókat is kötelesek lesznek használni. Az 
irányelvben kitűzött cél, hogy a felhasználók-
nak minél kevesebb helyről kelljen engedélyt 
kérniük egy zenemű online felhasználásához.

Az uniós fejleményekkel összefüggésben fon-

érintő aktuális kérdésekkel 
kapcsolatban. A két napos 
rendezvényen többek között 
szó esett az átmeneti gazdasá-
gok innovációs tevékenységé-
nek jellemzőiről és problémá-
iról, a partneri kapcsolatok és 
együttműködések kialakításá-
nak lehetőségeiről, a hatékony 
szellemitulajdon-védelmi és 
versenyjogi szabályozás és jog-

érvényesítés megteremtésének fontosságáról, 
az általános szellemitulajdon-védelmi tuda-
tosság fejlesztésének jelentőségéről, valamint 
a találmányok hasznosításához szükséges 
menedzsment képességek növelésének szük-
ségességéről. A résztvevők egyetértettek ab-
ban, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik 
a szellemitulajdon-védelem (köz)gazdasági 
szempontok alapján történő vizsgálatára, il-
letve megállapodtak a párbeszéd folytatásában 
az útmutató véglegesítése érdekében.

NemzeTkÖzI mŰHelyTAlÁlkozÓ Az SzTNH-BAN

mAgyAr elNÖk A WIPo VéDjegyjogI ÁllANDÓ BIzoTTSÁgÁNAk éléN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) – aktívan segítve a szervezési mun-
kálatokat – 2012. szeptember 18. és 19. között 
adott otthont a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(WIPO) által szervezett „Hagyományos tudás és 
az immateriális kulturális örökség digitalizálása a 
felzárkózó országokban” (Traditional Knowledge 
and Digitalization of Intangible Cultural Heritage 

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
(WIPO) Védjeg yjogi Állandó Bizottsága 
(SCT) a 2012. szeptember 18. és 21. közötti, 
27. ülésszakának első napján dr. Gonda Im-
rét, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) Védjegy- és Mintaoltalmi Főosz-
tályának főosztályvezető-helyettesét választot-

in Countries in Transition) című nemzetközi 
szakmai műhelytalálkozónak. 

A rendezvényen Litvánia, Románia, Moldova, 
Bulgária, Oroszország, Grúzia, Kirgizisztán, 
Törökország és Magyarország iparjogvédelmi 
és szerzői jogi szakemberei, a WIPO régiónkért 
felelős igazgatója és a téma szakértője, valamint 
meghívott előadók vettek részt.

ta meg elnökének. Dr. Gonda Imre a Közép-
Európai és Balti Államok (CEBS) regionális 
csoportjának jelöltjeként – a fejlett országo-
kat tömörítő B csoport által előterjesztett, és 
a latin-amerikai és karibi országok csoportja 
(GRULAC) által megtámogatott javaslat 
alapján – kapott bizalmat az elkövetkezendő 

A találkozón a résztvevők megvitatták a 
hagyományos tudással és a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos legújabb, a nemzeti 
jogalkotás szintjén elért fejleményeket, to-
vábbá a hagyományos tudás és kulturális kife-
jeződések témakörében kidolgozás alatt álló 
WIPO szakanyagok megvitatása szerepelt a 
napirenden.

12 hónapra. Ez a siker dr. Gonda Imre ipar-
jogvédelmi szaktudásának, szakdiplomáciai 
képességeinek elismerése mellett kiemelkedő 
jelentőségű a CEBS regionális csoportja és 
ezen belül Magyarország számára is, hiszen a 
csoport koordinátori feladatait a 2012. évben 
hazánk látja el. 

tos utalni arra, hogy hazánk a szerzői jogi törvény 
2012. januárban hatályba lépő módosításával 
(2011. évi CLXXIII. törvény) már lépéseket tett 
a jogkezelő szervezetek felügyelete és működésük 
átláthatóságának további erősítése érdekében, így 
az uniós tervezet iránya a magyar jogalkotó által 
már korábban előirányzott és azóta nagyrészt 
elért céllal egybecseng. A szerzői jogi törvény 
módosításának köszönhetően a díjazást és a fel-
használás egyéb feltételeit felölelő díjszabások 
jóváhagyása a korábbi évek gyakorlatát megha-
ladó szélesebb konszenzuson nyugszik, a jogdíjak 
felosztására vonatkozó feltételek kiszámítható, 
költséghatékony jogkezelést eredményeztek, to-
vábbá a felhasználók és jogosultak információhoz 
jutása számottevően javult. Fontos hazai feladat 
lesz ezen túlmenően az online jogosítási rend-
szer uniós kialakítása terén a magyar jogosultak, 
felhasználók és közös jogkezelő szervezetek ér-
dekeinek hatékony képviselete.
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megjeleNT A kUTATÁS-FejleSzTéSI mINŐSÍTéSI eljÁrÁS mÓDSzerTANI ÚTmUTATÓjA

Az SzTNH  CSATlAkozoTT A BelSŐ PIACI HArmoNIzÁCIÓS HIVATAl 
eUroClASS oSzTÁlyozÁSI ProjekTjéHez éS A TmVIeW VéDjegykUTATÁSI reNDSzerHez

Az innovációs törvény értelmében 2012. febru-
ár 1-jétől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) hatósági jogkörben eljárva látja el 
a kutatás-fejlesztési tevékenységek, projektek 
minősítésének feladatát. 

A minősítés két típusú tevékenységet foglal 
magában. Elsődlegesen a vállalkozások által 
önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető 
előzetes minősítési eljárás lefolytatását jelenti, 
továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
utólagos adóellenőrzési eljárásaiban való szakér-
tői közreműködést is magában foglalja. Az utób-
bi esetben a cél elsősorban szakmai támogatás 
és segítségnyújtás, az adóhatóság mint jogalkal-
mazó szerv munkájának megkönnyítése. 

Az előzetes minősítési eljárás jobb megis-
mertetése, valamint a kutatás-fejlesztést végző 
vállalatok és kutatóhelyek tájékoztatása, illetve 
az eljárás kiszámíthatóbbá tétele érdekében az 
SZTNH 2012. szeptember 24-én kiadta a ku-
tatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani 
útmutatóját. 

A 2012-ben bekövetkezett jogszabályvál-
tozások előtt a hazai jogrendszerben a K+F 
alapfogalmak sem formailag, sem tartalmilag 
nem voltak egységesek. A definíciók jogszabá-
lyi rögzítése mellett a most kiadott útmutató 

A EuroClass a Belső Piaci Harmonizációs Hiva-
talnak (OHIM) az egységes platformra épülő, 
a csatlakozó hivatalok által elfogadott áruk és 
szolgáltatások közötti keresésre használható 
online osztályozási segédeszköze. Az EuroClass 
egységesíti az egyes hivatalok osztályozási adat-
bázisait, rávilágít az egyes hivatalok közötti 
osztályozási különbségekre. A rendszer 2006 
óta működik, a legújabb verzióját 2011 októ-
berében indították útjára. A EuroClass projekt 
két fázisból áll. Az első fázisban a csatlakozó 
hivatalok a nizzai osztályozás fordítását teszik 
elérhetővé az OHIM adatbázisában. A máso-

jogszabályi hivatkozásokkal, valamint azok 
részletes magyarázatával gazdagon ellátva, az 
SZTNH tapasztalataival és nemzetközi pél-
dákkal illusztrálva nyújt segítséget a kutatás-
fejlesztés útvesztőiben iránymutatást kereső 
vállalkozásoknak.  Az SZTNH által jogerős 
határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek 
minősített projekteket más hatóságnak is ilyennek 
kell tekintenie. A kötelező erővel bíró minősítés 
felhasználható a kutatás-fejlesztési támogatási 
rendszer keretein belül benyújtott pályázatok 
kutatás-fejlesztési tartalmának igazolására is 
– természetesen abban az esetben, ha az adott 
projekt a minősítési kérelemben leírtakhoz ké-
pest változatlan formában valósul meg. Ezen 
túl felhasználható még a határozat a kutatás-
fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adó- és já-
rulékkedvezmények érvényesítéséhez is. 

Az útmutató amellett, hogy megpróbálja 
kézzelfoghatóvá, közérthetővé tenni a kuta-
tás-fejlesztési tevékenység meghatározását, 
elhatárolja a kutatás-fejlesztésbe nem tartozó 
tevékenységeket, példákkal segít a kutatás-fej-
lesztés típusainak – alapkutatás, alkalmazott 
kutatás, kísérleti fejlesztés – meghatározásá-
ban. Az előzetes minősítési eljárás folyamata 
részletesen bemutatásra kerül, és az SZTNH 

dik fázisban egy harmonizált, egységesített, 
lektorált áru- és szolgáltatási lista válik hozzá-
férhetővé a felhasználók részére. Az SZTNH 
- a projekt második fázisában - a harmonizált 
magyar nyelvű adatbázis létrehozásán dolgozik, 
amely előre láthatóan 2012 őszétől áll majd a 
felhasználók rendelkezésére. Az osztályozási 
segédeszközzel kapcsolatos további informá-
ciók az OHIM oldalán érhető el: http://oami.
europa.eu/ec2/.

Az SZTNH 2012. június 25-én csatlako-
zott az ugyancsak az OHIM által működte-
tett TMview védjegykutatási rendszerhez. A 

minősítési szempontjait is ismerteti a doku-
mentum. 

Az előzetes minősítési eljárás megindítása 
önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető, 
az SZTNH honlapjáról (www.sztnh.gov.hu) 
letölthető, erre a célra rendszeresített elektro-
nikus űrlap használatával, melyet elektronikus 
úton, illetve személyesen vagy postai úton kell 
benyújtani az SZTNH Kutatási-fejlesztési és In-
novációs Osztály részére.

Az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat 
kell fizetni, amelynek mértéke 83 000 forint. 
Lehetőség van arány-meghatározás (alapkuta-
tás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés ará-
nyának meghatározása) iránti kérelem benyúj-
tására is, melynek díja 20 000 forint. A saját 
tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési 
tevékenység megállapítása iránti kérelem díja 
30 000 forint. 

A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás mód-
szertani útmutatója hozzájárul a jogbiztonság 
megteremtéséhez a K+F adókedvezmények 
igénybevétele esetében, iránymutatást ad a hazai 
kis- és középvállalkozásoknak, elősegíti a K+F 
adókedvezményt igénybe vevő szervezetek szá-
mának növekedését és az adóelkerülés számotte-
vő csökkenését a K+F adóösztönzők terén.

nemzetközi adatbázis működése 2010. áp-
rilis 13-án indult el, jelenleg 178 különböző 
országból 730 000 felhasználó használja, az 
adatbázisban 6,9 millió védjegy között lehet 
kutatni. A csatlakozás napján több mint 117 
000 nemzeti védjegy, illetve védjegybejelentés 
került az SZTNH adatbázisából a nemzetközi 
rendszerbe. Az utóbbiban megtalálható ada-
tok közvetlen kapcsolatban állnak a SZTNH 
e-kutatási adatbázisával, amely a csatlakozás-
nak köszönhetően már a TMview-n keresztül 
is könnyen elérhető. Az adatbázis elérhetősége: 
www.tmview.europa.eu.

A SzellemI TUlAjDoN NemzeTI HIVATAlÁBAN jÁrT 
Az AIPPI elNÖke

Június 26-án rövid látogatást tett a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH) Yoon 
Bae Kim, az AIPPI (Association Internationale 
pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) 
elnöke. 

Az AIPPI a szellemi tulajdon védelmére 
szerveződött nemzetközi egyesület, amely 
a szellemi tulajdon mindenféle formájának 

védelmét támogatja nemzeti és nemzetközi 
szinten egyaránt. A jelenleg több mint száz 
országból a 9 ezret is meghaladó taglétszámmal 
rendelkező egyesület olyan magánszemélyeket 
és vállalkozásokat képvisel, akik érdeklődnek 
a szellemi tulajdon-védelem iránt, illetve hiva-
tásszerűen művelik azt. A szervezet központja 
Zürichben található.

A látogatás során szó esett az AIPPI és az 
SZTNH közötti együttműködési lehetősé-
gekről is, ami a szellemitulajdon-védelmi tu-
datosság növelését célzó rendezvényeken való 
közös, ügyvivői és hivatali megjelenésekben, 
illetve az európai ügyvivőképzés terén kifejtett 
együttes erőfeszítésekben nyilvánulhat meg a 
jövőben.
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AlAPFokÚ IPArjogVéDelmI kéPzéS Az SzTNH-BAN

Új ÚSzT PÁlyÁzAT INNoVATÍV STArT-UP Cégek léTreHozÁSÁrA

Az SZTNH ősszel is meghirdeti program-
akkreditációval rendelkező alapfokú iparjogvé-
delmi tanfolyamát. A képzés átfogó tudást biz-
tosít a szellemitulajdon-védelem legfontosabb 
kérdéseiről, rendszerben tárgyalja az iparjogvé-
delmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, 
használati- és formatervezési-mintaoltalom), 
azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az 
iparjogvédelem területén segítséget, informá-
ciót nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, 
valamint az iparjogvédelmi kutatásokat segítő 
adatbázisokat. A különböző iparjogvédelmi 
képzési szintek anyaga nem épül egymásra, ami 
lehetővé teszi, hogy az érdeklődők a célnak meg-

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) meg-
hirdetésében új pályázattal bővült azon kiírá-
soknak a köre, amelyek esetében elszámoltat-
hatók az iparjogvédelmi hatósági és szolgáltatási 
díjak. Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Vállal-
kozásfejlesztési Programjának keretén belül 
meghirdetett pályázat négy régió innovációs 
potenciáljának fejlesztését célozza meg. A régió 
innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív 
start-up cégek létrehozásával (DAOP-1.3.1-12, 
ÉAOP-1.1.3-12, ÉMOP-1.3.1-12, NYDOP-
1.1.1/C-12) című kiírás fő célja a természetes 
személyek piacképes, innovatív ötletei gyakor-
lati megvalósításának támogatása a piacképes 
öletek demonstrációs (pilot) bevezetésének 
vagy piacra vitelének, illetve a menedzsment 
és a tőkebefektetés bevonási kompetenciák 
fejlesztésének támogatásával. Az önállóan tá-
mogatható tevékenységek közé a következők 
tartoznak: a projekt tárgyát képező innovációs 
tevékenység, ezen belül különösen az innova-
tív ötlet, illetve piacképes termék/technológia/
szolgáltatás kialakításához szükséges technoló-
giai fejlesztések elvégzése; pályázónál a projekt 
tárgyát képző tevékenységet végző személy fog-
lalkoztatásának támogatása – bérköltség for-
májában. Az önállóan nem támogatható, de 
választható kapcsolódó tevékenységek körébe 
esnek a jogi tanácsadás, jogi szolgáltatások; a 
projekt megvalósításához közvetlenül kap-
csolódó eszközbeszerzés; immateriális javak 

felelő mélységben folytassanak tanulmányokat. 
A tanfolyamot záró sikeres vizsgák után a hallga-
tók iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító bizo-
nyítványt kapnak. A képzések díja tartalmazza a 
vizsgadíjat és a kapcsolódó tankönyv árát is. A 
tankönyvek külön is megvásárolhatóak. 

Az alapfokú képzés időtartama 20 óra; a fog-
lalkozásokra két alkalommal, október 30-án 
és november 6-án kerül. A szakvizsga dátuma 
november 13. 

A tanfolyamot azok számára ajánljuk, akik 
szeretnének vázlatos, de minden területet 
átfogó, alap szintű rálátást szerezni az ipar-
jogvédelem hazai és nemzetközi rendszerére. 

beszerzése; anyagbeszerzés. Ugyan önállóan 
nem támogatható, de a pályázat során kötele-
zően megvalósítandó az innovációs termék/
technológia/szolgáltatás fejlesztéséhez kap-
csolódó részletes, a hazai és/vagy nemzetközi 
növekedéshez szükséges üzleti terv elkészítése; 
projektmentori szolgáltatás igénybevétele; nyil-
vánosság biztosítása a Pályázati Útmutatónak 
megfelelően. A kiírás szerint a rendelkezésre álló 
forrás 1,7 milliárd Ft; a támogatás összege 6 - 9 
millió Ft között lehetséges. Pályázatot nyújthat 
be olyan felsőfokú főiskolai vagy egyetemi vég-
zettséggel rendelkező természetes személy, aki 
Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel, valamint magyar állampol-
gársággal vagy az Európai Gazdasági Térséghez 
tartozó országok állampolgárságával rendelke-
zik; illetve olyan egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
korlátolt felelősségű társaság és betéti társaság, 
amelyik legfeljebb 1 teljes lezárt üzleti évvel, 
valamint Magyarországi székhellyel, vagy az 
Európai Gazdasági térség területén székhellyel 
és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel 
rendelkezik.

A pályázat keretében elszámolhatók az ipar-
jogvédelemmel kapcsolatos hatósági és szolgál-
tatási díjak (a maximálisan elszámolható érték 
500 ezer Ft). A hatósági díjakon belül elfogad-
hatók a bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljá-
rás és az esetleges felszólalási eljárás során a jog 
érvényességének védelmekor felmerülő alábbi 

A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú 
iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító bizo-
nyítvány megszerzését teszi lehetővé. A képzés 
díja 30.000 Ft. Az alapfokú képzésre történő 
jelentkezési határidő: 2012. október 22.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze e-mai-
len az anna.szenczi@hipavilon.hu címen. A 
jelentkezéshez szükséges adatok: a jelentkező 
neve, lakcíme, születési helye és ideje. Ameny-
nyiben munkáltató téríti a képzés díját, szüksé-
ges a munkáltató megnevezése és címe.

Mindkét képzés helyszíne a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala (1054 Budapest, Gari-
baldi u. 2.)

– hazai és nemzetközi iparjogvédelmi − hatósá-
gi költségek: bejelentési (és kutatási) díj; írásos 
véleménnyel kiegészített kutatási jelentés; vizs-
gálati díj, illeték; megadási díj; megosztási díj; 
gyorsított és különleges gyorsított eljárás díja; 
jogutódlás tudomásulvételének díja; bejelentés 
továbbításának díja; jelzálog, licencia tudomá-
sulvételének díja. A projekt megvalósításához 
közvetlenül kapcsolódó újdonságkutatás és más 
iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások, valamint 
a technológiai fejlesztést támogató egyéb ipar-
jogvédelmi tanácsadás költsége esetén az ipar-
jogvédelmi szolgáltatások díja kizárólag abban 
ez esetben számolható el amennyiben a számla 
kiállítója szabadalmi ügyvivő vagy ügyvédi iro-
da, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala (SZTNH), vagy a vagyonkezelésében lévő 
gazdasági társaság. 

A kiírás szerint a pályázónak 60 napnál 
nem régebbi szakmai ajánlást kell mellékelnie 
a pályázati anyagához, amely a projekt műsza-
ki-szakmai tartalmára vonatkozik. A szakmai 
ajánlását a pályázati felhívásban felsorolt in-
tézmények adhatják ki, amelyben szerepel az 
SZTNH. Ebben az esetben a hivatal által kiállí-
tott K+F minősítő határozat fogadható el.

A pályázatok benyújtására 2012. október 
25-től a támogatásra rendelkezésre álló keret 
kimerüléséig van lehetőség. Bővebb informá-
ció az NFÜ honlapján található: http://www.
nfu.hu/doc/3726.

mINDeN HeTeDIk mAgyAr VÁSÁrolT HAmIS TermékeT Az elmÚlT éVBeN

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 
az elmúlt három évhez hasonlóan 2012 júniu-
sában is 1000 fős reprezentatív közvélemény-
kutatás keretében vizsgálta, hogyan viszonyul-
nak az emberek a hamisítás jelenségéhez.

A HENT törekvése, hogy a hamisítás mind 
keresleti, mind kínálatai oldali csökkentését elő-
mozdítsa. A kereslet visszaszorítását eredményező 
tudatosságnövelő, felvilágosító programok, vala-
mint a kínálatot csökkentő jogszabály-módosítá-

si kezdeményezések előkészítéséhez és eredmé-
nyességéhez is elengedhetetlen, hogy a HENT 
megismerje az emberek véleményét a hamisítás 
jelenségéről, valamint a hamis termékek vásárlása 
mögött meghúzódó indokokat. 
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Az idei kutatási jelentésből kiderül, hogy a 
magyarok háromnegyede úgy gondolja, hogy a 
gazdasági válság miatt többen vesznek hamis vagy 
bizonytalan eredetű, de olcsó terméket. A megkér-
dezettek 22%-a talán, míg 5%-a bármikor nyitott 
lenne hamis termék megvásárlására. A hamis ter-
mékek iránti nyitottságot erősen befolyásolja a 
kor: a fiatalok és a fiatal középkorúak az átlagosnál 
jóval nyitottabbak (32-34%), míg a középkorú-
ak és az idősek az átlagosnál jóval elutasítóbbak 
(9%). Az elmúlt 1 évben a lakosság 14%-a vásárolt 
legalább egyszer hamis terméket. A többször hamis 
terméket vásárlók körében felülreprezentáltak a 

budapestiek és a fiatalok, míg az átlagosnál keve-
sebbszer vásároltak ismétlődően hamis terméket 
az idősek. Szomorú változás, hogy a tavalyi évhez 
képest növekedett az egészségre leginkább veszélyes 
termékek fogyasztása. Bizonytalan forrásból szár-
mazó élelmiszert a magyar állampolgárok 5%-a 
vásárolt. Még ennél is aggasztóbb a nem megbíz-
ható forrásból gyógyszert vásárlók arányának nö-
vekedése: míg 2010-ben 1%, 2011-ben 2%, addig 
2012-ben 4%. Ráadásul a rendszeresen vásárlók 
aránya is 1-ről 2%-ra nőtt. 
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BogSCH ÁrPÁD SzoBroT AVATTAk A SzellemI TUlAjDoN NemzeTI HIVATAlÁBAN

HAmIS mŰTÁrgyAk kArANTéNBAN?

Valamennyi termékcsoport tekintetében jól 
kirajzolódik, hogy az összes vásárló körülbelül 
fele, egyharmada tekinthető rendszeres hamis 
termék vásárlónak. A két kivétel a ruházati ter-
mék és az élelmiszer. Előbbi esetében a vásárlók 
kétharmada rendszeresen vásárol ilyen termé-
ket, míg utóbbi esetben a fogyasztók 60%-a 
minősül rendszeres vásárlónak. Az internete-
zők 17%-a nyilatkozott úgy, hogy egyszer vagy 
többször nézett meg filmet és hallgatott zenét az 
interneten annak tudatában, hogy az illegális 
forrásból származik. Filmes tartalmat az inter-
netezők 11%-a, zenei tartalmat 12%-a töltött 

le illegális forrásból önbevallása alapján. A 
világhálón szörfözők 7%-a rendszeres filmle-
töltő, 8%-a inkább zeneszámok iránt érdeklő-
dik gyakrabban. A legális forrásból származó 
tartalmakért mérlegelés nélkül az internetezők 
11%-a hajlandó fizetni, míg 22%-ukat csak a 
kiskereskedelmi árnál jelentősen olcsóbb szol-
gáltatással lehetne erre rávenni. Az internetezők 
fele nem fizetne a szerzői jog által védett tartal-
mak legális megszerzéséért: vagy azért, mert 
nem érdekli a tartalom forrása vagy azért, mert 

az ingyenességet részesíti előnyben. Az emberek 
közel kétharmada tisztában van azzal, hogy a 
hamisítás miatt a költségvetés komoly bevételek-
től esik el. A válaszadók fele úgy gondolja, hogy 
a hamisítás miatt munkahelyek szűnnek meg. 
A tavalyihoz képest csökkent azoknak az aránya, 
akik szerint a hamisítványok a fogyasztók egész-
ségét is veszélyeztetik: míg tavaly a válaszadók 
76%-a vélekedett így, idén ez az arány 68%-ra 
módosult. Az emberek 58%-a úgy gondolja: 
aki hamisítványt árul, bűncselekményt követ 
el. Ám a tavalyi évhez képest (68%) jelentősen 
csökkent azok aránya, akik szigorúbb büntetést 

szeretnének a hamisítóknak és a hamisítványok 
terjesztőinek idén (56%). A válaszadók közel 
kétharmada ugyanakkor egyetért azzal az állí-
tással, hogy a hamisítványok megvásárlásával a 
szervezett bűnözés bevételeit növelik.

A lakosság hamisításhoz kapcsolódó attitűd-
jét és vásárlási szokásait vizsgáló felmérésből 
készült tanulmány letölthető a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület weboldaláról:

http ://www.hamisitasellen.hu/hu/
system/files/hent_hamisitas_2012.pdf

A hivatal kamaratermében 2012. szeptember 
24-én ünnepélyes keretek között avatták fel 
Bogsch Árpád mellszobrát, Borbás Tibor szob-
rászművész alkotását, Szentiványi Lászlóné 
Bogsch Emília adományát. A szoboravatás 
alkalmából dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke 

méltatta Bogsch Árpád életművét, közéleti és 
szakmai tevékenységét.

Bogsch Árpád a szellemi tulajdon egyete-
mes védelmének meghatározó személyisége, 
a modern szellemi tulajdonvédelmi rendszer 
alapító atyja, 1919. február 24-én született 
Budapesten. 1942-ben megszerzett jogi dokto-

rátusát követően ügyvédként dolgozott, majd 
1948-ban, Párizsban az UNESCO Szerzői Jogi 
Igazgatóságának lett a munkatársa. Pályafutását 
1954-től az Amerikai Egyesült Államok Szerzői 
Jogi Hivatalának jogtanácsosaként folytatta, 
1959-ben amerikai állampolgár lett. Európába 
1963-ban tért vissza, amikor a Szellemi Tulaj-
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 A HENT és az SZTNH műtárgyhamisítás elle-
ni konferenciát rendez 2012. november 20-án.
A rendezvény célja, hogy a műtárgyhamisítás 
elleni átfogó fellépés stratégiája mellett felhív-

ja a figyelmet az e téren előrelépést jelentő új 
módszerekre, különös tekintettel a „vitatott 
eredetű művek” adatbázisára.

A konferencia nyilvános, a részvétel in-

gyenes, előzetes regisztrációhoz kötött. To-
vábbi információ és program: http://www.
hamisitasellen.hu/hu/hirek/2012/hamis-
mutargyak-karantenban
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Az SzTNH FreCSkAy jÁNoS SzAkkÖNyVTÁrA 
A kUTATÓk éjSzAkÁjÁN

A Frecskay János Szakkönyvtár hazánk egyetlen 
szellemitulajdon-védelmi tárgyú szakirodalom-
ra fókuszáló nyilvános szakkönyvtára, a 2012. 
évi Kutatók Éjszakája programjának keretében 
szeptember 28-án a látogatók elé tárta a könyv-
tárban és a szabadalmi tárban rendelkezésre 
álló kutatási lehetőségeket. 

A könyvtárban ez alkalomra kamara-kiál-
lítás is nyílt a névadó, Frecskay János életéről 
és munkásságáról. Az érdeklődők meghallgat-
hatták a könyvtár munkatársainak rövid elő-
adásait, majd választ kaphattak kérdéseikre, 

don Oltalmára Létesült Egyesített Nemzetközi 
Irodák (BIRPI) igazgatóhelyettesi posztjára 
kapott kinevezést. Páratlan szakmai életútja 
a BIRPI utódszervezeteként 1970-ben lét-
rejött Szellemi Tulajdon Világszervezetében 
(WIPO) főigazgató-helyettesi megbízatásával 
kezdődött, ezt követően 1973-tól 1997-ig négy 
mandátumon keresztül, 24 éven át töltötte be 
a WIPO főigazgatói és az új növényfajták ol-
talmára létesült Nemzetközi Unió (UPOV) 
főtitkári felelős pozícióit.

Bogsch Árpád munkássága a WIPO élén 
a folyamatos fejlődés jegyében telt. 1997-ig 
tartó sikeres vezetése alatt erőfeszítései ered-
ményeképpen a WIPO az évek során egy ha-
talmas, nemzetközileg elismert intézménnyé 
fejlődött, miután a Világszervezet 1974-ben 
beépült az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
struktúrájába és az ENSZ egyik szakosított 
szervévé vált. Irányítása alatt épült fel a WIPO 
székháza, Genf egyik legjellegzetesebb épü-

és munkatársak segítségével kutathattak is az 
adatbázisokban. A programot a témába illő 
magyar feltalálókról és találmányaikról szóló 

lete is, amely ma az ő nevét viseli. Fáradha-
tatlan vizionáriusként folyamatosan kereste 
az úttörő újítások felé vezető utat. Bogsch 
Árpád egyik legfontosabb műve, amelyet a 
nemzetközi közösség kiemelkedő történeti 
eredményeként tart számon, a WIPO égisze 
alatt létrejött Szabadalmi Együttműködési 
Szerződés megalkotása. Szintén az ő nevéhez 
fűződik többek között a védjegyek nemzet-
közi regisztrálásának újraszervezése, a mik-
roorganizmusok letétbe helyezéséről szóló, 
történelmi újításnak számító budapesti szer-
ződés létrejötte, valamint a WIPO 1996-ban 
a szerzői jogi területen napvilágot látott két 
nemzetközi szerződése, amelyek korszerűsí-
tették a szerzői és kapcsolódó jogok védelmét 
az új, digitális környezetben.

Rendületlen kitartással, kiemelkedő szak-
mai elhivatottsággal fáradozott az egyetemes 
szellemitulajdon-védelmi rendszer, valamint 
a WIPO konszolidásáért és fejlesztéséért, ve-
zetése alatt mintegy ötven új ország csatlako-
zott a szervezethez. Ezzel párhuzamosan építő 
munkásságával jelentős mértékben hozzájárult 
a fejlődő országok modern nemzeti szellemitu-
lajdon-védelmi rendszereinek felépítéséhez is. 
Rendkívüli vezetői és diplomáciai képességei, 
elmélyült, alapos szakmai tudása és személyes 
kvalitásai révén általános nemzetközi megbe-
csülésnek és tiszteletnek örvendett.

Számos nemzetközi és nemzeti elismerés, 
tucatnyi díszdoktori cím fémjelzi nagyra be-

kérdések színesítették, a helyes választ meg-
adók örömmel fogadták a témához szorosan 
kapcsolódó apró ajándéktárgyakat (pl. go-
lyóstoll, Rubik-kocka, hologramos kitűző).

A mintegy 40 látogató élénken érdeklődött 
a szellemitulajdon-védelmi kérdések iránt, és 
számos, a témába vágó kérdést tettek fel. A lá-
togatók egyharmada élt az ingyenes könyvtári 
beiratkozás lehetőségével is.

A programot a Sárik Péter trió nagy tet-
széssel fogadott premier előtti lemezbemutató 
unplugged dzsesszkoncertje zárta.

csültségét. Munkásságát a Magyar Köztársa-
ság elnöke 1996-ban – a magyar szabadalmi 
centenárium alkalmából – a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal 
kitüntetéssel, illetve életútja elismeréseként 
1997-ben a Köztársasági Elnök Arany Emlék-
érmével ismerte el. 2004-ben a közéleti tevé-
kenységükkel, életművükkel a hazai szellemi 
tulajdonvédelmi kultúra és tudatosság fej-
lődéséhez nagyban hozzájáruló kiemelkedő 
személyiségek számára, az SZTNH – amely 
ekkor a Magyar Szabadalmi Hivatal nevet 
viselte – kezdeményezésére alapított honoris 
causa Jedlik Ányos díjban részesült, amelyet 
nyolcvanötödik születésnapján vett át Genf-
ben. Példamutató szellemi hagyatékát meg-
örökítő magyar nyelvű önéletrajza „Szellem 
és jog” címmel 2004 augusztusában jelent 
meg az SZTNH gondozásában. Bogsch Ár-
pád életének nyolcvanhatodik évében, 2004. 
szeptember 19-én hunyt el Genfben.
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A mAgyAr FormATerVezéSI TANÁCS HÍreI

DÍjÁTADÓ − A mAgyAr FormATerVezéSI DÍj éS A DeSINg mANAgemeNT DÍj

Október 4-én adták át a kiemelkedő alkotásokat 
elismerő, immár 33. alkalommal meghirdetett 
Magyar Formatervezési Díjat és a cégeket, vál-
lalatokat kitüntető Design Management Díjat. 

Az Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 
kezelésében, a nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett díjat négy kategóriában – termék, 
vizuális kommunikáció, terv és diákmunka – ítél-
te oda a hazai design legkiemelkedőbb teljesítmé-
nyeiért a neves tervezőkből, szakemberekből álló 
bírálóbizottság. A díjazott alkotások, valamint a 
kiemelt pályázók munkáiból nyíló kiállítás bete-
kintést nyújt a XXI. század gazdag magyar forma-
világába. A tárlat október 5. és december 2. között 
tekinthető meg az Iparművészeti Múzeumban.

Idén a Magyar Formatervezési Díjat egy 
csomagátadó automata, egy egyedi hangszer-
kollekció, egy navigációs szoftver vizuális meg-
jelenése, a Magyar Nemzeti Galéria arculata, 
egy látható és tapintható mesekönyv, egy fű-
szerpaprikát őrlő mozsár, egy biotechnológiai 
díj terve, egy budapesti helyi érdekű vasút terve, 
illetve egy, a galaxisok születése által inspirált 
és a magyar kultúra jegyeit árnyaltan magán 
viselő ruhakollekció kapta. A Magyar Forma-
tervezési Tanács különdíját a termék kategóri-
ában induló Medence Csoport Bt. érdemelte ki 
a Re+Concept című pályamunkájáért, amiben 
egy hulladékként kezelt anyagból készült tás-
kakollekciót mutattak be.

A Formatervezési Díj mellett a gazdaság 
és a design kapcsolatát kívánja erősíteni a 
2009-ben életre hívott Design Management 
Díj is. A díj elismeri és bemutatja, hogyan 
segítheti a design alkalmazása és szakszerű 
menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek 
megvalósítását, eredményes működését. Idén 
a FRUIT OF CARE Nonprofit Kft. elnevezésű 
mikrovállalkozás kapta meg az elismerést. A 
cég filozófiájában a design egyben termék-
tervezési és társadalmi szemléletformálási 
funkciót is betölt. Az üzleti modelljük lé-
nyege, hogy a fogyatékkal élők designerek 
által tervezett kézműves ajándéktárgyakat 
állítanak elő.

A VIlÁg DeSIgN FŐVÁroSA 2012

A 2012-es Világ Design Főváros rendezvény-
sorozat szervezőinek meghívására a Magyar 
Formatervezési Tanács (MFT) részt vett az 
”Everyday discoveries – International Design 
House Exhibition & Event” című nemzetközi 
kiállításon. A tárlatsorozat és az azt kísérő ren-
dezvények 2012. szeptember 6. és 16. között 
zajlottak Helsinkiben. 

A felújított ipari parkban megrendezésre 
kerülő nemzetközi kiállítás egy központi és 

egy országonként megjelenő szatellit tár-
latból állt. A központi kiállításon minden 
nemzet képviseltette magát a megadott 
hat témában egy-egy tárggyal. A szatellit 
kiállításra az országok szabadon választott 
anyaggal készülhettek, amely a szervezők 
által megadott négy fő téma – játék, törté-
net, emlék, aktivitás – közül egy vagy több 
témához csatlakozhatott. A szatellit kiállítási 
installáció tervezésében és kivitelezésében a 

NumberNow Design alkotócsoport, kiállítás 
grafikai tervezésében pedig Balogh Balázs 
működött közre. 

A tárlat a Collegium Hungaricum Bécs közre-
működésével, a Bécsi Design Héten is kiállításra 
kerül. A tárlat megtekinthető szeptember 28. 
és október 6. között a bécsi Stilwerkben (1020 
Vienna, Praterstrasse 1.). Az eseményről bő-
vebb információ a www.mft.org.hu honlapon 
található.

mAgyAr AlkoTÓé eUrÓPA legSzeBB Bélyege

A Magyar Posta Európa-bélyege ismét első he-
lyezést ért el a Európai Postaüzemeltetők Egyesü-
lete (PostEurop) évente megjelenő nemzetközi 
versenyén, amelyre internetes közönségszavazás 
keretei között lehetett szavazni. Az idei év té-
mája a látogatás volt.

A Rozmann Ágnes grafikusművész által ter-
vezett bélyegblokkon a főmotívum Magyaror-
szág online jele, a „.HU” felirat, amelyen kétféle 

bélyegkép jelenik meg: a díjnyertes paprika és 
szőlő témájú változat, valamint a világörökség 
részét képező pannonhalmi apátság könyv-
tárának részletei. A blokk keretét az apátság 
épületének, valamint a Balaton látképe adja. 
Rozmann Ágnes díjnyertes munkáját a 2012. 
évi Magyar Formatervezési Díj kiállítójaként 
bemutatja az Iparművészeti Múzeumban a ha-
zai nagyközönségnek is. 


