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mAgyAr SzellemI AlkoTÁSok HAzAI  
éS kÜlFÖlDI IPArjogVéDelmI olTAlmÁNAk TÁmogATÁSA

szágon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és 
középvállalkozások, illetve az Európai Gaz-
dasági Térség területén székhellyel rendelkező 
mikro-, kis- és középvállalkozások magyar-
országi fióktelepei. Támogatást kérhetnek 
költségvetési szervek, költségvetési szervek 
jogi személyiséggel rendelkező intézményei 
valamint jogi személyiséggel rendelkező non-
profit szervezetek is.

A pályázatokhoz mellékelni kell a támogat-
ható tevékenységeket alátámasztó dokumentu-
mokat, ide tartozik a bejelentési kérelem és a 
kivonat másolatai; hazai vagy külföldi szabadal-
mi bejelentés esetén pedig csatolni kell az írásos 
véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelen-
tés másolatát is. Amennyiben a pályázó a PCT 
szerinti nemzeti eljárást megindítása érdekében 
kíván támogatást igénybe venni, mellékelni 
kell a nemzetközi kutatási jelentés másolatát, 
európai szabadalom hatályosítása esetén pe-
dig az európai szabadalom megadásáról szóló 
igazolás másolatát. Külföldi iparjogvédelmi 
oltalomszerzés esetén csatolni kell az SZTNH-
hoz benyújtott elsőbbségi bejelentés bejelentési 
kérelmének másolatát és a kivonat másolatát. 
A fentiek mellett mellékelni kell még a pályázó 
hivatalos képviselőjének aláírási címpéldányát 
vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintát. 

A támogatott projektek könnyített elbírá-
lású eljárás során kerülnek kiválasztásra. Az 
eljárásban nincs lehetőség hiánypótlásra, ezért 
a pályázattal benyújtott projektjavaslat formai 
okok miatt automatikusan elutasításra kerül-
het, ezért igen fontos a pályázati felhívásban és 
útmutatóban található szabályok betartása.

A pályázati kiírás keretében nyújtott támo-
gatás vissza nem térítendő támogatás, a vállal-
kozások részére nyújtható támogatás pedig de 
minimis támogatásnak minősül. 

A pályázati felhívás és a pályázati útmutató 
elérhető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hon-
lapján, az alábbi linken: http://www.nfu.hu/
doc/3799.

A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi 
oltalmának támogatása érdekében már hosszú 
évekre visszamenően elérhetőek voltak külön-
böző néven futó pályázati programok, amelyek 
keretében kis- és középvállalkozások, magánsze-
mélyek, közhasznú szervezetek, kutatóintézetek, 
oktatási intézmények pályázhattak találmányok, 
növényfajták, használati minták, formatervezési 
minták tekintetében a külföldi iparjogvédelmi 
oltalom megszerzésének, fenntartásának vagy 
megújításának a támogatására. 

Több mint két éves szünet után 2012. de-
cember 10-től „IPARJOG_12” néven a pályá-
zat ismét elérhető, azonban a korábbiaktól el-
térően támogatást külföldi mellett már a hazai 
oltalomszerzésre és az oltalom fenntartásra is 
igényelni lehet. A felhasználható keretösszeg 
200 millió forint, amelyet a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alap terhére biztosít. A pályázatokat a keret 
kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2013. 
június 30-ig lehet benyújtani.

Támogatást lehet kérni a hazai és külföldi 
iparjogvédelmi bejelentés megtételére, a Sza-
badalmi Együttműködési Szerződés (PCT) 
szerinti nemzeti eljárások megindítására, va-
lamint európai szabadalom hatályosítására, 
továbbá támogatás igényelhető az e tevékeny-
ségekhez kapcsolódó jogi és iparjogvédelmi 
szolgáltatások vonatkozásában is, valamint 
hazai oltalomszerzés esetén a harmadik féltől 
megrendelt jogi, iparjogvédelmi tanácsadás-
ra, a szabadalmi ügyvivői szolgáltatás díjára 
és a hatósági igazgatási szolgáltatási díjakra 
is. Külföldi oltalomszerzés esetén e körben el-
számolható a szabadalmi ügyvivői szolgáltatás 
díja, a fordítási díj, illetve a hatósági igazgatási 
szolgáltatási díj. Fontos kiemelni, hogy ameny-
nyiben a pályázó csak az oltalom fenntartására 
kívánja igénybe venni a támogatást, azt 5 évig 
használhatja fel.

Pályázhatnak a magyarországi lakhellyel 
rendelkező természetes személyek, Magyaror-
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rANgoS kITÜNTeTéS Az SzTNH elNÖkéNek

A Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége 
az innováció és a feltalálói tevékenység támogatói-
nak elismerésére alapított Bogsch Árpád-emlékér-
met adományozta Ivo Josipovicnak, Horvátország 
köztársasági elnökének és dr. Bendzsel Miklósnak, 

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöké-
nek. A kitüntetettek az elismerést 2012. október 
13-án vették át Zágrábban, a feltalálók nemzet-
közi napja alkalmából rendezett ünnepségen.
(A fotót a MAFE bocsátotta rendelkezésünkre.)

HéT ÚjABB NyelVeN érHeTŐ el Az eUrÓPAI SzABADAlmI HIVATAl ForDÍTÓ SzolgÁlTATÁSA

Újabb nyelvekkel – köztük a magyarral – bővítet-
te ingyenes gépi fordító szolgáltatását az Európai 
Szabadalmi Hivatal (ESZH) annak érdekében, 
hogy tovább bővítse a szabadalmi dokumentu-
mokban rejlő információkhoz való hozzáférést. A 
szabadalmi fordítóban (Patent Translate, http://
www.epo.org/searching/free/patent-translate.
html) október végétől már dán, finn, görög, hol-
land, lengyel, norvég és magyar nyelven is lehe-
tőség van gyorsfordításra angolról és angolra. Az 
immár 13 nyelv esetében elérhető szolgáltatás 
hozzáférhető az ESZH ingyenes online szaba-
dalmi adatbázisában, az Espacenetben (http://
worldwide.espacenet.com).

Benoît Battistelli, az ESZH elnöke szerint 
ez fontos előrelépés a sikeres szabadalmaztatás 
érdekében, és segíthet az európai vállalkozá-
sok versenyképességének megalapozásában. 
A szabadalmi fordító ugyanis megkönnyíti az 
európai feltalálók és vállalkozások számára a 
technika állásához való hozzáférést a szaba-
dalmi dokumentáció előtt tornyosuló nyelvi 
akadályok ledöntésével.

A szabadalmi fordító szolgáltatást ez év feb-
ruárjában indították el annak érdekében, hogy 
többnyelvű hozzáférést tegyenek lehetővé az 
ESZH honlapjáról elérhető hatalmas szabadal-

midokumentum-gyűjteményhez. Az első nyelvi 
készlet francia, német, olasz, portugál, spanyol 
és svéd nyelven tette lehetővé az automatikus 
fordítást angolra vagy angol nyelvről. 2014 vé-
gére várhatóan az Európai Szabadalmi Szerve-
zet (ESZSZ) 38 szerződő államának mind a 28 
nyelvén, valamint kínai, japán, koreai és orosz 
nyelven is elérhető lesz a szolgáltatás.

A szolgáltatás célja, hogy segítse az európai 
vállalkozásokat a K+F projektjeik számára rele-
váns szabadalmi dokumentumok hatékonyabb 
kutatásában és azonosításában. A szolgáltatás 
az ESZH ingyenes szabadalmi adatbázisa, az 
Espacenet részét képezi, amely több mint 75 
millió dokumentumot tartalmaz a világ min-
den részéről. A szabadalmi fordító várhatóan 
megkönnyíti majd az egységes szabadalom 
bevezetését is, csökkentve a vállalkozások kö-
telező fordítási terheit. A gépi fordítás mint 
eszköz még fontosabbá fog válni azáltal, hogy 
ingyenes hozzáférést nyújt a szabadalmi doku-
mentumokhoz tetszőleges hivatalos nyelven. 
Ennek az eszköznek a továbbfejlesztése meg-
erősíti az ESZH globális szintű vezető szerepét 
a szabadalmi információk biztosításában.

2012 februárja, a szabadalmi fordító indulá-
sa óta az új szolgáltatáshoz való kapcsolódások 

száma folyamatosan nőtt, a jelenlegi napi átlag 
20 000. A rendszer fontos jellemzője, hogy a for-
dítási kérelem automatikusan anonimizálódik, 
azaz az eredetét nem lehet visszakeresni. Az 
ESZH csak a felhasznált nyelveket rögzíti, az 
eddigi tapasztalatok szerint meglepő módon a 
legnépszerűbb nyelvpárosítás a német-angol.

A szabadalmi fordító sikere létfontosságú a 
rendszer folyamatos fejlesztéséhez. A Google 
által biztosított különleges technológiának kö-
szönhetően minél többen és többször veszik 
igénybe a szolgáltatást, annál színvonalasabb 
lesz. Valójában a felhasználók alakítják egy 
olyan tanulási-tanítási folyamat során, amely 
máris minőségi javulást eredményezett az első, 
februárban bevezetett nyelvek tekintetében.

Az ESZH számára ennek a négyéves prog-
ramnak nagy jelentősége van, hiszen igazolja a 
szolgáltatás kialakításakor tett erőfeszítéseket, 
és ingyenesen elérhetővé teszi azt a felhaszná-
lók számára. A szabadalmi fordító illeszkedik 
ahhoz a stratégiai célhoz is, hogy könnyebbé 
váljon a szabadalmi információhoz való hoz-
záférés, ugyanakkor szép példája az európai 
szabadalmi hálózatban részt vevő nemzeti 
hivatalokkal való gyümölcsöző együttműkö-
désnek is.

AlÁÍrTÁk A CeTmoS SzolgÁlTATÁS ÚjrAINDÍTÁSÁT CélzÓ megÁllAPoDÁST

A CETMOS projekt régiónk kilenc állama – 
Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, 
Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlo-
vákia és Szlovénia – szellemitulajdon-védelmi, 
illetve iparjogvédelmi hivatalainak közös szolgál-
tatása, amelynek előnye, hogy egyetlen központi 
megrendelés alapján a hatósági védjegylajstro-
mokban professzionálisan elvégzett védjegykuta-
tás eredményéhez juthat hozzá az ügyfél.

A résztvevő hivatalok időszerűnek ítélték a 
2008-as konzorciumi megállapodás alapján lét-
rehozott közös szolgáltatás kedvezőbb feltételek-
kel történő modernizálását. Ennek megfelelően 
2012. október 25-én, az Európai Szabadalmi 
Szervezet Igazgatótanácsának őszi ülésén meg-
állapodás írt alá az említett kelet-közép-európai 
régió kilenc szellemtulajdon-védelmi, illetve 
iparjogvédelmi hivatalának elnöke a szolgálta-
tás aktualizálásáról. Az osztrák kezdeményezésre 
módosított CETMOS projekt a korábbiaknál 

kényelmesebb és gyorsabb eljárást tesz lehető-
vé az ügyfelek számára, akik a továbbiakban is 
igénybe vehetik e kilenc állam védjegyadatbázi-
sainak kutatására irányuló szolgáltatást.

A szolgáltatást elektronikus úton lehet meg-
rendelni a http://www.cetmos.eu/ honlapon 
és az eredményt is elektronikusan kézbesítik 
az ügyfél számára. Az elektronikus eszközök 
igénybevétele teszi lehetővé a versenyképes át-
futási idő biztosítását, amely legfeljebb négy 
hét, de a gyakorlatban ennél rövidebb periódus 
is lehet. A kutatási jelentés egybeszerkesztve, de 
országonként külön táblázatban tartalmazza a 
kereső kérdésben meghatározott megjelöléssel 
azonos, vagy ahhoz hasonló korábbi védjegye-
ket. A kutatási jelentés tartalmazza a korábbi 
védjegy legfontosabb adatait, beleértve a véd-
jegy jogosultjának nevét és elérhetőségeit is.

A szolgáltatás nyelve ugyan az angol, de a 
honlapon további kilenc nyelven, illetve az 

együttműködő hivataloknál közvetlenül az 
érintett ország hivatalos nyelvén is lehet rész-
letes információkat szerezni.

A CETMOS igénybevételével készült ku-
tatási jelentés jól hasznosítható egy későbbi 
hatósági eljárás kapcsán is. Tervezett védjegy-
bejelentés megtétele előtt mindig célravezető 
tájékozódni arról, hogy az érintett megjelölés 
oltalom alatt áll-e. A CETMOS segítségével 
könnyen eldönthetővé válik, hogy milyen - 
nemzeti, nemzetközi, vagy közösségi - úton 
célszerű védjegybejelentést tenni a régióban 
történő oltalomszerzés céljából.

A CETMOS igénybevétele komoly előnyö-
ket és biztonságot jelenthet a marketingben. Új 
áruk vagy szolgáltatások bevezetése kapcsán 
érdemes megvizsgálni, hogy az új arculat nem 
sérti-e mások korábbi védjegyjogait. A kuta-
tási jelentés megnyugtató választ adhat ezekre 
a kérdésekre is.
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elkéSzÜlT A HAmISÍTÁS elleNI eUrÓPAI 
megFIgyelŐkÖzPoNT 2013. éVI mUNkATerVe

2012. június 5-én lépett hatályba a 386/2012/
EU rendelet, amely – az Európai Bizottság ál-
tal 2009-ben hamisítás és a kalózkodás európai 
megfigyelőközpontja néven létrehozott és működ-
tetett – megfigyelőközpontot szellemi tulajdoni 
jogsértések európai meg figyelőközpontjára ke-
resztelte (a továbbiakban: Megfigyelőközpont), 
és működtetését a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatalra (OHIM) bízta.

A Megfigyelőközpont új szervezeti keretek 
közötti első plenáris ülésére 2012. szeptember 
27-28-án került sor Alicantéban, amelyen 
mind az EU tagállamok képviselői (Magyar-
ország részéről a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala (SZTNH) elnöke és a Hamisítás El-
leni Nemzeti Testület (HENT) titkára), mind 
a privátszektorbeli képviselők részt vettek. Az 
ülés fő feladata a Megfigyelőközpont 2013. évi 
munkatervének megvitatása volt. A plenáris 
ülésen tett észrevételek és javaslatok alapján 
a munkatervet átdolgozták, és azt az OHIM 
Igazgatótanácsának 2012. november 13-14-i 
ülésén bemutatták. 

A 2013. évi munkaterv egy olyan, a Meg-
figyelőközpont több éves tevékenységét meg-
alapozó dokumentum, amely a Megfigyelőköz-
pont keretében jelenleg futó és folyamatban 
lévő programjainak beépítésével és részben 
azok folytatásaként további projekteket, új 
kezdeményezéseket határoz meg a 386/2012/
EU rendeletben megfogalmazott feladatok és 
tevékenységek hatékony ellátása érdekében. A 
munkaterv szerint hat terület kap prioritást 
az első évben: adatok, elemzések biztosítása 
a döntéshozók számára a szellemi tulajdon 
értékéről és a jogsértések következményeiről; 
a jogérvényesítésben közreműködő hatóságok 
munkájának segítése képzéssel, egyéb eszkö-

zökkel; a vállalkozások segítése szellemitu-
lajdon-védelmi, jogérvényesítési stratégiájuk 
javításában; tudatosságnövelés; az együttmű-
ködés erősítése; nemzetközi együttműködés 
erősítése.

Ezen prioritások mentén hét fő projektet 
határoztak meg a 2013-as évre.  Tudatosság-
növelés: az európai hamisítás elleni kampá-
nyok repozitóriumának online, kereshető 
módon való közzététele 2013 év elejétől; 
európai szintű fogyasztói attitűd-felmérés; 
kutatás a szellemitulajdon-védelem és az EU 
gazdasági növekedése, a foglakoztatási muta-
tók közötti összefüggésekről; európai szintű 
rendezvények, kampányok szervezése; online 
információs központ a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítése témájában. A hamisítás mérté-
kére, volumenére vonatkozó adatok gyűjtését, 
elemzését lehetővé tevő és az információcserét 
segítő európai rendszer kifejlesztése: egy adat-
gyűjtésre és rendszerezésre alkalmas rendszer 
kifejlesztése, elindítása 2013 nyarán (ennek 
előzménye az OHIM Együttműködési Alap 
egyik projektje keretében e célból kifejlesztett 
rendszer); a jogsértések mértékének mérésére 
vonatkozó módszerek tesztelése, továbbfej-
lesztése; a jogosultak és a jogérvényesítésben 
részt vevő hatóságok közötti információcserét 
lehetővé tevő rendszer kifejlesztése és elindítá-
sa 2013 nyarán (ennek előzménye az OHIM 
Együttműködési Alap egyik projektje kere-
tében e célból kifejlesztett rendszer). A szel-
lemitulajdon-védelmi szakértelem fejlesztése a 
jogérvényesítésben közreműködők képzésével: 
a képzési igények pontos felmérése; képzések 
szervezése; távoktatási lehetőségek kihasz-
nálása; online kereshető adatbázis a releváns 
képzésekről, eseményekről. A jogérvényesítés 

bevált gyakorlatainak feltérképezése és megosz-
tása: a jogérvényesítéshez kapcsolódó tagálla-
mi szabályozások és rendszerek feltérképezése, 
ezek kereshető adatbázisának létrehozása; a 
szellemi tulajdoni jogsértések megelőzésére 
és kezelésére szolgáló technikai eszközök, 
nyomonkövetési rendszerek feltérképezése. 
Új üzleti modellek feltérképezése: elemző ta-
nulmány elkészítése. Ország jelentések és tech-
nikai együttműködés a szellemi tulajdonjogok 
harmadik országokban való hatékony védelme 
érdekében: a nemzetközi együttműködés erő-
sítése érdekében országjelentések publikálása. 
Árva művek európai adatbázisa: az árva mű-
vek egyes megengedett felhasználási módjai-
ról szóló, 2012. október végén hatályba lépett 
2012/28/EU irányelv alapján előírt nyilváno-
san hozzáférhető egységes online adatbázis 
létrehozásának előkészítése.

Az OHIM deklarált célja, hogy a Megfi-
gyelőközpont egy transzparens, hiteles testület 
legyen, amely az EU szellemitulajdon-védelmi 
tudásközpontjaként fog működni, és képes hi-
teles adatokkal szolgálni, kezdeményezéseket 
útjára indítani a szellemi tulajdon jelentőségé-
nek jobb megértése és a jogérvényesítés haté-
konyságának növelése érdekében. Az OHIM 
elkötelezettségét jól mutatja, hogy a Megfigye-
lőközpont 2013. évi tevékenységére több mint 
3 millió eurós költségvetést terveztek. 

A munkatervet az OHIM elnöke formáli-
san 2012 decemberében hagyja jóvá, azonban 
már megkezdődött a projektek előkészítése 
annak érdekében, hogy 2013 januárjában 
elkezdődhessen a tényleges munka. A Meg-
figyelőközpont munkacsoportjaiba minden 
EU tagállam, így Magyarország is delegálhat 
majd tagokat. 

AkADémIAI–SzABADAlmI NÍVÓDÍj 2012

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) hagyományaihoz híven ebben az 
évben is felajánlotta a Magyar Tudományos 
Akadémiával (MTA) 1997-ben közösen ala-
pított Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj adomá-
nyozását a kiemelkedő feltalálói és tudományos 
tevékenység elismerésére. A kezdeményezés fo-
gadtatása a korábbi években megerősítette azt 
a meggyőződést, hogy az iparjogvédelmi tuda-
tossággal gondozott és a nemzetközi megmé-
rettetés próbáját is kiálló kutatási eredmények 
megbecsülése fontos szerepet játszik az alkotók 
és tevékenységük társadalmi elismerésében.

A díjakat dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH 
elnöke és Pálinkás József, az MTA elnöke adta 

át a Magyar Tudomány Ünnepe nyitórendez-
vényén, 2012. november 5-én az MTA buda-
pesti székházában.

2012. évi Akadémiai-Szabadalmi Nívó-
díjban részesült Kacskovics Imre, egyetemi 
docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) immunológiai tanszék kutatója, aki 
kutatótársaival az ELTE-n és a Mezőgaz-
dasági Biotechnológiai Kutatóközpontban 
transzgénikus állatok alkalmazásával végzett 
kísérletek alapján új eljárást dolgozott ki az 
ellenanyag-termelés hatékonyságának foko-
zására. A találmány kiaknázására szabadalmi 
bejelentést tettek és az új technológiát hasz-
nosító vállalatot hoztak létre.

A díjazottak között volt továbbá Rónaföldi 
Arnold villamosmérnök, egyetemi docens, a Mis-
kolci Egyetem (ME) anyagtudományi akadémiai 
kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, 
aki 2004 óta részt vesz az Európai Űrkutatási 
Ügynökség által szervezett magyar-német-francia 
nemzetközi projekt magyarországi kutatócso-
portjának munkájában, az ME Anyagtudományi 
Intézetében folyó kutatásokban. Korábbi, több 
évtizedes ipari gyakorlatban szerzett fejlesztői 
tapasztalata és egyetemi tevékenysége eredmé-
nyét fémjelzi, hogy mintegy negyven hazai és 
nemzetközi szabadalmi bejelentés fűződik a 
nevéhez egyéni vagy társfeltalálóként.

2012. évi Nívódíjban megosztva részesült 
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Sántha Hunor orvos, orvosbiológiai mérnök, 
villamosmérnöki PhD, egyetemi docens és 
Harsányi Gábor villamosmérnök DSc, tanszék-
vezető egyetemi tanár; a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem elektronikai 

technológia tanszék kutatói. A díjazott ku-
tatók a Műegyetemen végzett iskolateremtő 
multidiszciplináris munkásságuk eredménye-
ként mindeddig tizenhárom - orvosbiológi-
ai-mérnöki témájú - szolgálati szabadalom-

ban testet öltött találmányukkal kiemelkedő 
iparjogvédelmi portfoliót hoztak létre fő 
kutatási területeiken, az elektronikai techno-
lógiák kiaknázásával bioérzékelő alapú, illetve 
mikrofluidikai eszközök készítésében.

„BAjNokok reggelIje…”

„...avagy a szabadalmaztatás fölöttébb szükséges 
voltáról...” címmel tartott előadást dr. Bendzsel 
Miklós, az SZTNH elnöke a Napi Gazdaság 
napilap „Az ötlettől az üzleti sikerig” című 
konferenciáján, melyet november 20-án ren-
deztek meg.

Az előadásban – melynek címét Kurt 
Vonnegut és Apáczai Csere János gondolatvilága 
és értékválasztása ihlette - azokat a már ismert, 
valamint eddig még nem kifejtett összefüggé-
seket elemezte, amelyek a kutatás-fejlesztés-
innováció láncában az átgondolt, rendszerelvű 
tudatosság felismerésének égető voltát sürgető 
törekvéseknek lehetnek segítségére. A prezentá-
ció során elhangzott, hogy hazánk idén ugyan 
két helyet előrelépett az összesített innovációs 
országrangsorban (a 27 állam közül a 19. hely-
re), de bizonyos területeken a lemaradásunk 
még mindig jelentős (pl. a nemzetközi együtt-
működésben megszülető, de magyar eredetű 
szabadalmi bejelentések számában). A magyar 

helyzetet jól mutatja, hogy egymillió lakosra 
2010-ben itthon 116 szabadalmi bejegyzés ju-
tott, ami kedvező a cseh és a szlovák adatokhoz 
viszonyítva, ugyanakkor a szlovének aránya-
iban négyszer, az osztrákok pedig nyolcszor 
ennyi bejelentést tettek, nem beszélve a finnek-
ről, ahol 1497 ez a szám. Ugyanolyan mértékű 
(1 milliárd USD) K+F kiadás Finnországban 
1058, Ausztriában 759, hazánkban pedig 488 
bejelentést eredményezett. A szlovének és a 
lengyelek ebben a mutatóban is kedvezőbben 
szerepeltek Magyarországnál, míg Csehország 
és Szlovákia ettől kissé elmaradt.

A hazai sajátosságokról elmondta, hogy az 
ezredforduló óta szabadalmat kapott cégek 
42 százaléka mikrovállalkozás, és mindössze 
14 százalék tartozik a nagyvállalati kategóriába, 
székhely szerint pedig az összes fele budapesti.

Az SZTNH elnöke továbbá bemutatta a 
hazai jogszerzés lehetőségeinek egyszerűbb 
igénybevételeit lehetővé tevő, valamint a gaz-

dasági hasznosítás megalapozását segítő új 
szolgáltatásokat, illetve azokat a kifinomult és 
sokszínű globális szabadalmi együttműködési 
rendszereket, melyek hivatottak biztosítani 
az innovatív találmányokra alapozott gyors 
és hatékony nemzetközi jogszerzést. Ezáltal 
megnyitva az utat a szélesebb körű gazdasági 
hasznosítás előtt is, nem elhallgatva e jogin-
tézmények kihasználásának eleddig elégtelen 
voltát a hazai gyakorlatban.

Előadásában dr. Bendzsel Miklós felhívta a 
figyelmet a budapesti centrummal, nemzetkö-
zi együttműködésben, a közeli jövőben létre-
jövő virtuális Dunai Szabadalmi Intézetre is, 
melynek sikeres működése hazánkat a legelis-
mertebb szellemitulajdon-védelmi kultúrával 
és legmegbízhatóbb iparjogvédelmi szakmai 
jártassággal számon tartott országok sorába 
emelheti. Az előadás letölthető az SZTNH 
honlapjáról: http://www.sztnh.gov.hu/
hirek/kapcsolodo/bm.pdf.

ANkéT A k+F TeVékeNySég ÖSzTÖNzŐIrŐl éS mINŐSÍTéSérŐl

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) 
szervezett közös ankétot a K+F tevékenység mi-
nősítéséről és a jövő évi K+F támogatási lehetősé-
gekről 2012. október 10-én. Az ankét aktualitását 
a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani 
útmutatójának szeptemberi közzététele adta. A 
rendezvényt, amelynek célja az SZTNH ezen 
új feladatkörének bemutatása volt, jelentős ér-
deklődés övezte, melyen a vállalati szektor és az 
érintetett szervezetek képviselői is nagy számban 
képviseltették magukat. Az értekezlet megnyitá-
saként dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke, az 
NGM nevében Turóczy László helyettes állam-
titkár úr köszöntötte az egybegyűlteket. 

A hivatal elnöke beszédében ismertette, hogy 
az eddigi minősítések döntő hányadát az adóha-
tóság utólagos adóellenőrzéseihez kapcsolódó 
szakértői munka tette ki, ezen ügyekben már 
több mint 700 darab szakértői megkeresést ke-
zelt az SZTNH. A gazdasági szektorban is egy-
re népszerűbb az előminősítés kérése, azonban 
az előzetes minősítési kérelmek a rendezvény 
időpontjáig az összes kezelt ügynek mindössze 
10%-át tették ki. Véleménye szerint minél több 
tájékoztató rendezvény szervezése és a kutatás-
fejlesztéshez köthető szakmai eseményen való 

megjelenés szükséges ahhoz, hogy a vállalkozások 
megismerhessék ezt az új hatósági tevékenységet, 
amely mind az adókedvezmények igénybevétele 
során, mind pedig a pályázati rendszerben alkal-
mas az egyes tevékenységek K+F tartalmának 
igazolására. Annál is inkább célszerű a minősítés 
lefolytatása, mivel egyes pályázati kiírásokban 
a megszerzett pozitív előminősítés az elérhető 
pontok akár ötödét is jelentheti. 

Turóczy László beszédében üdvözölte a 
rendezvény ankét jellegét. Hangsúlyozta, hogy 
mindkét szervezetnek elsősorban az a célja, 
hogy közelebb hozza egymáshoz a hatóságot és 
a gazdasági élet szereplőit, párbeszédre buzdítsa 
a kutatást végző szervezeteket és a minősítő ha-
tóságot. Ezen kívül beszámolt a minisztérium 
által nem sokkal később közzéteendő nemzeti 
innovációs stratégiáról.

Az ankét megrendezésével az SZTNH to-
vábbi célja volt, hogy alkalmat teremtsen a ku-
tatás-fejlesztési minősítési eljárás folyamatával 
kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszo-
lására, illetve, hogy a minősítés szempontjait is-
mertető módszertani útmutatóról tájékoztatást 
nyújtson az érdeklődőknek. 

Az SZTNH-nak a minősítési eljárás során 
szerzett tapasztalatairól dr. Németh Gábor igaz-

gató számolt be. Ismertette mind az utólagos, 
mind az előminősítés szabályozási rendszerét, a 
folyamat jogi hátterét. Beszélt a pozitív előminő-
sítés alapján igénybe vehető adó-és járulékked-
vezményekről, valamint azokról a pályázatok-
ról, amelyekhez már felhasználható az SZTNH 
határozata. A minősítési eljárás folyamatát és a 
kutatás-fejlesztési minősítés kritériumait Bognár 
Szilvia osztályvezető mutatta be prezentációja 
során. A kérelmezők számára talán legfontosabb 
információ, hogy azon projekteket, amelyeket a 
hivatal határozatában kutatás-fejlesztésnek mi-
nősít, más hatóságoknak is ilyennek kell tekin-
tenie, természetesen változatlan megvalósítási 
feltételek mellett. Emellett gyakorlati példákkal 
mutatta be a kutatás-fejlesztésbe sorolható és az 
attól elhatárolandó tevékenységeket.

A módszertani útmutató létrehozásának és 
szakmai rendezvényen történő bemutatásá-
nak nem titkolt szándéka volt továbbá, hogy 
megteremtse az előzetes minősítési eljárás át-
láthatóságát, és hozzájáruljon a jogalkalmazás 
biztonságosságához azáltal, hogy megpróbálja 
kézzelfoghatóvá, közérthetővé tenni a kuta-
tás-fejlesztési tevékenység meghatározását, va-
lamint elhatárolja a kutatás-fejlesztésbe nem 
tartozó tevékenységeket.
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Az ankét keretében előadást tartott még 
az NGM osztályvezetője, Szilágyi László is, 
aki a hazai kutatás-fejlesztési támogatási rend-
szerről beszélt, valamint ismertette a Nemzeti 
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia ki-
emelt célkitűzéseit a Horizont 2020 program 
keretében.

A prezentációk után lehetőség nyílt arra, 
hogy a résztvevők kérdéseket intézzenek az 

előadókhoz. A feltett kérdések mindegyike 
megvitatásra került, és a konstruktív észrevé-
teleket az SZTNH a jövőben igyekszik figye-
lembe venni az eljárása során, valamint beépí-
teni az útmutatóba. Az SZTNH munkatársai 
hangsúlyozták, hogy mind az útmutató, mind 
a kutatás-fejlesztési eljárás hatékonyságának és 
működőképességének továbbfejlesztése érdeké-
ben várják a további észrevételeket.

Az SZTNH honlapján, az alábbi linken elér-
hető az előminősítési kérelem űrlapja: http://
www.sztnh.gov.hu/kiadv/ingy_magy/kf_
minosites_papiralapu_20120201_2_1_1.
pdf. A módszertani útmutató pedig elekt-
ronikus formában az alábbi linken te-
kinthető meg : http://www.sztnh.gov.
hu/k_plusz_f/Vegleges_modszertani_
utmutato_20120926.pdf.

A 22. IFjÚSÁgI TUDomÁNyoS éS INNoVÁCIÓS TeHeTSégkUTATÓ VerSeNy megHIrDeTéSe

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat 
keretében 2012. november 13-án a Magyar In-
novációs Szövetség (MISZ) 22. alkalommal hir-
dette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyt a rendezvényt támogató 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
konferenciatermében, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és az MTVA közreműködésével.

Az eseményt dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH 
elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy áttekint-
ve az elmúlt két évtized díjazottainak további 
szakmai pályáját, elmondható, hogy évről-évre 

egyre több pályamű kidolgozása vezetett később 
iparjogvédelmi jogszerzéshez, ezek aránya a kez-
deti mintegy 20%-ról közel 66%-ra nőtt – ami 
nemcsak örvendetes tény, hanem hasznos is a 
későbbi piaci sikerek elérése érdekében.

Pakucs János, a szervezőbizottság elnöke 
és a MISZ tiszteletbeli elnöke hivatalosan is 
meghirdette a versenyt és ismertette annak 
feltételeit: egyénileg vagy kétfős csapatokban 
indulhatnak az 1992. október 1.–1999. au-
gusztus 31. között született, Magyarországon 
tanuló vagy végzett, illetve határon túli magyar 
fiatalok. A nyertesek pénzjutalmat (a díjalap 
közel 2,5 millió Ft), valamint 20 többletpontot 
kapnak az egyetemek vagy főiskolák műszaki, 
természettudományi karára történő jelentke-
zésükkor. A legjobb legfeljebb három pályázat 
pedig részt vehet a 2013. évi EU Fiatal Tudósok 

Versenyén Prágában, valamint további tudomá-
nyos nemzetközi rendezvényeken.

A hazai verseny első beadási határideje 2013. 
január 7., amikorra legfeljebb két oldalban kell 
ismertetni a megoldandó természettudomá-
nyos, műszaki problémára irányuló elképzelést. 
(A részletes felhívás a http://www.innovacio.
hu/ portálon olvasható.)

A rendezvényen Ivánka Gábor delegációve-
zető értékelte a 2012. évi EU Fiatal Tudósok 
Versenyét, majd bemutatkoztak a 2012-ben 
rendezett nemzetközi versenyeken sikeresen 
szerepelt magyar fiatalok – Köpenczei Gergő 
és Énekes Péter, a Nemzetközi Tudományos 
és Innovációs Verseny (Intel ISEF) díjazottai, 
Kecsenovity Egon, a London International Youth 
Science Forum döntőse és Papp Gergely, a 24. 
EU Fiatal Tudósok Versenyének különdíjasa.

megTArToTTÁk Az ÜgyFélFÓrUm 2012/II VéDjegy SzAkmAI reNDezVéNyT

2012. november 19-én, közel 100 fő részvételével 
zajlott le az „Ügyfélfórum 2012/II” nevű ren-
dezvény, amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala (SZTNH) a Védjegyegyesülettel kötött 
együttműködési megállapodás keretében közösen 
szervezett. A rendezvény elsődleges célja, hogy 
az ügyfelek a védjegyhatósági gyakorlatot meg-

határozó aktuális kérdésekről párbeszédet tudja-
nak folytatni az SZTNH képviselőivel, konkrét 
ügyektől függetlenül, kevésbé kötött formában. 
Az eszmecsere komoly jelentőséggel bír a véd-
jegyjogi gyakorlat továbbfejlesztése, továbbá a 
hatósági tevékenység minőségének további javí-
tása szempontjából. Az évente két alkalommal 

megrendezésre kerülő eseményen ezúttal a napi-
rendet a védjegyek árujegyzékének kialakításával 
kapcsolatos témakör határozta meg.

Az ülés napirendje és az elhangzott elő-
adások elérhetők az SZTNH honlapján ke-
resztül: http://www.sztnh.gov.hu/hirek/
hirek_201211210919_1.html.

AZ IFJÚ FELTALÁLÓKAT
ÉS TUDÓSJELÖLTEKET
KERESSÜK!

R :észletes felhívás

További információ:

www.innovacio.hu

Riba Nikolett
tel.: 06-1-430-3330, fax: 06-1-240-7020
innovacio@innovacio.hu
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A verseny támogatói:

Médiatámogatók: Főtámogató:

Emberi Erőforrások a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
B. Braun Medical Kft.

Minisztérium | Iparfejlesztési Közalapítvány | |
Puskás Tivadar Közalapítvány | Magyar Telekom Nyrt. | | GE Hungary | |

Siemens Zrt. | | EGIS Gyógyszergyár Nyrt. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. | 7 Elektronika Kft
| S t. | NI Hungária Software és Hardware Kft. | Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók

Szövetsége | | |

Ericsson Magyarország Kft. 7 .
Innomed Medical Zrt. anatmetal Kf

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés DBH Investment Zrt. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

Fővédnök:
Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Társ-fővédnök:
Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti MinisztériumFejlesztési

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból
nyújtott főtámogatással valósul meg. Támogató:

A VIVACe 2012 ProgrAm éVADzÁrÓ reNDezVéNye

November 28-án került sor a 2012. évi VIVACE 
program évzáró találkozójára a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala (SZTNH) székházának tanács-
termében. A rendezvényen részt vettek a vidéki 
információs pontokat működtető kereskedelmi 
és iparkamarák, illetve PATLIB-központok, va-
lamint a programban tevékenykedő regionális 
innovációs ügynökségek képviselői. 

Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke 
köszöntőjében először összefoglalta a 2012-es 
év kiemelkedő eseményeit, jelentős szervezeti 
változásait, majd ismertette a következő 4 évre 
kijelölt szellemitulajdon-védelmi stratégia 
sarokpontjait. Dr. Bendzsel Miklós jelezte, 
hogy a programban részt vevő intézmények 
képviselőinek véleménye igen fontos a jelenleg 

társadalmi vita keretében véleményezett hazai 
innovációs stratégia megítélésében.

Ezután Bahó-Borzók Noémi osztályvezető át-
tekintette a VIVACE program idei működését, 
külön kitérve a partner-hálózat felépítésére és 
a kooperációban megrendezésre kerülő esemé-
nyekre. Jelentős eredmény például, hogy a húsz-
nál több együttműködő intézményben közösen 
szervezett 16 rendezvényen mintegy ezer érdek-
lődő ismerhette meg a szellemitulajdon-védelem 
fontos területeit. Bahó-Borzók Noémi különös 
figyelmet szentelt az iparjogvédelmi oktatás te-
rén elért eredményeknek és az immár háromta-
gúvá bővült tankönyvsorozat megjelenésének. 

Varju Zsuzsa osztályvezető előadásában 
vázolta az SZTNH, az Innovációs és Ko-

ordinációs Főosztály és a májustól működő 
HIPAVILON Nonprofit Kft. szervezeti rend-
szerét és összefüggéseit, illetve közös tevékeny-
ségük működési rendjét. Bemutatta a 2013-ban 
is folytatódó VIVACE programmal kapcsola-
tos elképzeléseket, együttműködési formákat 
és a finanszírozás lehetőségeket. Az SZTNH 
továbbra is kiemelkedő szerepet szán a regi-
onális szellemitulajdon-védelmi tájékoztató 
pontoknak, valamint a közösen szervezett tu-
datosságnövelő rendezvényeknek. 

Végül dr. Németh Gábor igazgató ismertette 
az SZTNH új feladatát képező K+F minősítési 
eljárás lényegét és működési módját. 

A szakmai előadásokat élénk kötetlen vita 
és tapasztalatcsere követte.
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A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 
Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportja no-
vember 20-án egész napos konferenciát szerve-
zett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
székházában. A konferencia védnökei L. Simon 
László kultúráért felelős és dr. Répássy Róbert 
igazságügyért felelős államtitkárok voltak.

A HENT Műtárgyhamisítás elleni munka-
csoportja az elmúlt évben alakult és egyéves 
belső műhelymunka után ezzel a tanácskozás-
sal lépett ki a szélesebb szakmai nyilvánosság 
elé. A rendezvényt a vártnál is nagyobb ér-
deklődés kísérte, jelezve, hogy sokakat érintő, 
nemzetgazdasági, ágazati és mikroszinten is 
egyre nagyobb károkat okozó jelenségről van 
szó. Az előadók és a közel másfélszáz főnyi kö-
zönség soraiban a műtárgyhamisítás témájában 
érintett valamennyi terület, az illetékes állami 
szervek, a közgyűjtemények, a műkereskedők 
és műgyűjtők, a bűnüldöző szervek képviselői 
és művészek is ott voltak.

Dr. Bendzsel Miklósnak, az SZTNH elnö-
kének és L. Simon Lászlónak, az Emberi Erő-
források Minisztériuma államtitkárának a mű-
tárgyhamisítást szélesebb kontextusba helyező 
köszöntői után dr. Kármán Gabriella, a mun-
kacsoport vezetője adott tájékoztatást a csoport 
eddigi munkájáról és további feladatairól.

Konok Tamás Kossuth-díjas festőművész, aki 

már több tucat-
nyi, az ő szig-
nójával ellátott 
hamisítvánnyal 
t a l á l ko z o t t , 
felszólásában 
ecsetelte a ha-
misítók által a 
művészeknek, 
a műkereske-
delemnek és 
Magyarország 
nemzetközi presztízsének okozott károkat és 
hangsúlyozta, hogy ezek mérsékléséért mun-
kásságuk pontos dokumentálásával és életmű-
vük online hozzáférhetővé tételével a művészek 
maguk is sokat tehetnek.

Einspach Gábor, a Magyar Műkereskedők és 
Galériák Országos Szövetségének elnöke, aki a 
munkacsoportnak is tagja, előbb nemzetközi 
áttekintést adott a műkereskedelem és a mű-

tárg yhamisí-
tás eg ymással 
is összefüggő 
t r e n d j e i r ő l , 
majd részlete-
sen foglalkozott 
a hazai helyzet-
tel, a hamisítók 
legg yakoribb 
módszereivel, 
a hamisítások 
kiszűrésére ren-
delkezésre álló 
lehetőségekkel.

Dr. Kovács Gábor, a Széchenyi István Egye-
tem jogi karának tanszékvezetője hangsúlyozta, 
hogy ma még nagyrészt hiányoznak a hamisítás 
elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges jogi 
eszközök. Miközben a műtárgyhamisítás széles 
körben elterjedt jelenség, talán nincs egyetlen 
olyan hamisító sem, aki jelenleg börtönben 
ülne. Nincsen speciális, a műtárgyhamisításra 

vonatkozó tényállás, így az egyedül alkalmaz-
ható tényállás a csalás, aminek bizonyítása a leg-
több esetben komoly nehézségekbe ütközik.

Dr. Buzinkay Péter, a Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
Műtárgyfelügyeleti Irodájának vezetője a Ma-
gyarországon valaha létezett illetve jelenleg is 
létező hivatalos műtárgy-adatbázisokról adott 
áttekintést, de kitért arra is, hogy ezek mellett is 
számtalan különböző adatbank létezik, kezdve 
az aukciósházak saját adatbázisaitól a jól feldol-
gozott magángyűjtemények leltáraiig.

Markus Eisenbeis, a Német Művészeti 
Aukcionátorok Szövetségének alelnöke, a kon-
ferencia vendégelőadója a szövetségük által né-
hány éve létrehozott, vitatott eredetű műveket 
feldolgozó adatbázisról beszélt. Ennek léte már 
önmagában is segít távol tartani a hamisítvá-
nyok egy részét a német műtárgypiactól, a kétes 
eredetű művek vételre ajánlásának pontos do-
kumentálásával pedig segíti a rosszhiszeműség 
későbbi bizonyítását. Eisenbeis elismerésre 
méltónak nevezte, hogy Magyarországon az 
állami szervek kezdeményezően lépnek fel a 
műtárgyhamisítás ügyében; Németországban 
a szakma e tekintetben magára van hagyva.

Dr. Galambos Éva restaurátor-művész, a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tan-
székének adjunktusa részletes áttekintést adott 
a hazánkban is alkalmazott műtárgyvizsgálati 
technikákról. Az előadó felhívta a figyelmet 

HAmIS mŰTÁrgyAk kArANTéNBAN? – 

koNFereNCIA A mŰTÁrgyHAmISÍTÁS elleN
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A konferenci-
án készült képek 
megtekinthetők, 
a rendezvény mé-
d i av i s s z ha n g j a 
megnézhető és el-
olvasható a HENT 
weboldalán: www.
hamisitasellen.hu/
hu/hirek/ 2012/
hamis-mutargyak-
k a r a n t e n b a n -
k o n f e r e n c i a -
a m u t a r g y 
hamisitas-ellen.

arra, hogy ma már nemcsak műtárgyakat ha-
misítanak, hanem az eredetigazolásra szolgáló 
dokumentumokat, így a különböző vizsgálatok 
eredményeit is.

A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel 
zárult, amiben a magyarországi vitatott mű-
vek adatbankja létrehozásának különböző 
aspektusai kerültek napirendre. A résztvevők 
között a közintézményi és a magán (mű-
kereskedői) szféra képviselői is ott ültek. A 
műtárgyhamisítási munkacsoport korábbi 
ülésein és egy, a műkereskedők körében végzett 
kérdőíves felmérés során is nyilvánvalóvá vált, 
hogy az adatbank szükségességét senki sem 
vitatja, a hogyanról azonban előzetesen erő-

sen megoszlottak a vélemények. A beszélgetés 
végére körvonalazódni látszott a konszenzus: 
a közintézmények adatbázisai és a műkereske-
dők által létrehozandó adatbázis között szük-
ség van az együttműködésre, ami elsősorban 
a köz-adatbázisok felé érkező konkrét meg-
keresésekre történő információ-szolgáltatás 
formájában valósulhat meg.

Még számos további kérdés, többek között 
a projekt finanszírozása is megválaszolásra vár, 
ezért a konferencián megkezdett vita folyta-
tódni fog a munkabizottság ülésein. A témá-
nak nyilvánvalóan új impulzust adott, hogy 
az adatbázis létrehozása ezen a konferencián 
került először kézzelfogható közelségbe.

A mAgyAr FormATerVezéSI TANÁCS HÍreI

INNoVÁCIÓS éS FejleSzTéSI eSeTI BIzoTTSÁgI ÜléS Az IPArmŰVéSzeTI mÚzeUmBAN

A leg frissebb hazai innovatív eredményeket 
felvonultató Magyar Formatervezési Díj kiállí-
tásnak otthont adó Iparművészeti Múzeumban 
tartott kihelyezett ülést 2012. november 27-én 
az Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti 
Bizottsága. 

A helyszínválasztás nem véletlen: a Magyar 
Formatervezési Díj 2012 tárlat, amelynek al-
kotásaiban hangsúlyozottan érvényesülnek 
az innovációs szempontok, kiváló alkalmat 
biztosít, hogy a kiállítás a szak- és nagykö-
zönség mellett a gazdasági szféra, az ipar és 
a K+F döntéshozók figyelmét is felhívja a 
formatervezés értékteremtő képességére, va-
lamint tudatosítsa a design innovációpolitikai 

jelentőségét. Fontos nemze-
ti és európai uniós szinten is 
kiemelten kezelni, hiszen a 
dinamikusan fejlődő kreatív 
iparágak a gazdaság megerő-
södéséhez vezethetnek.

Az ülés bevezetőjében 
dr. Pósán László, a bizottság 
elnöke kifejtette, hogy a ver-
senyképesség növeléséhez el-
engedhetetlen a K+F+I ala-
pú, technológiai innovációra 

épülő megújulás. Ma már csak 
a legkülönfélébb szakterülete-
ket és közösségeket összekap-
csoló innovatív projektek vál-
nak igazán sikeressé gazdasági 
értelemben is. 

Az ülés meghívott előter-
jesztője, dr. Bendzsel Miklós 
elmondta, hogy a becslések 
szerint az egész Európában 
praktizáló, közel 410 000 
szakképzett tervező évi 36 
milliárd eurós árbevétel ge-
nerálásához járul hozzá. A 
kreatív ágazatok, a formakultúra azonban 

nemcsak európai, hanem 
nemzeti szinten is lehe-
tőségeket rejt magában. 
Magyarországon a kreatív 
szektor húzóágazatnak szá-
mít, ezt lenne érdemes és 
szükséges megerősítenünk, 
továbbfejlesztenünk. A gaz-
daságunk hajtóerejét jelen-
tő nagyvállalatok és kkv-k a 
design innovációs erejének 
kiaknázása révén számos 
előnyhöz juthatnának. Eh-

hez - a nemzetközi kapcsolatok és Brüsszel 
támogatása mellett - a nemzeti felhajtóerőre 
is szükség van.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) és a Magyar Formatervezési Tanács 
(MFT) elnöke előadásában a jelenlévőknek 
röviden bemutatta a kreatív szektorok térnye-
rését támogató MFT működését, tevékenységi 
területeit, kiemelve legfontosabb célkitűzé-
seit, illetve eredményei kapcsán felmutatva 
megfelelő példákat a design sokrétűségére és 
innovációt ösztönző erejére. Nemzetközi ki-

tekintésében ismertette az európai design stra-
tégiai törekvések egyik jelenlegi legfontosabb 
mérföldkövét, az Európai Bizottság felkérésére 
az Európai Design Vezetőtestület által készített, 
szeptemberben napvilágot látott 21 stratégiai 
javaslatot. A javaslatokat tartalmazó Design for 
Growth and Prosperity című beszámoló (amely 
letölthető az alábbi linken: http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/innovation/files/
design/design-for-growth-and-prosperity-
report_en.pdf ), szintén a sokrétű szemlélet-
módot és a design innovációs politikába való 
integrálását hangsúlyozza. A testület – többek 
között - javasolja az üzleti szektor és az ipar te-
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rületén már működő Európai Design Közpon-
tok fejlesztését, amelyek nyitott hálózatokban 
való működése nagyban elősegíti a designtuda-
tosságot. A javaslatban nagy hangsúlyt kapott 
az állami szektor szerepének megerősítése is, 
amelynek egyik kiemelt lépése lenne a design 
megjelenése a közbeszerzésekben. Mindezek 

mellett a vezetőtestületi tagok szükséges-
nek látják, hogy minél több európai vállalat 
mutasson példát designtudatosságával és így 
ösztönözze a piac többi szereplőjét. Kiemelik 
azt is, hogy a designoktatásnak az általános, 
szak- és felsőoktatás részeként minden európai 
állampolgár számára elérhetővé kell válnia. Az 

Európai Design Vezetőtestületben a 12 utóbb 
csatlakozott EU-tagországot az SZTNH elnö-
ke képviseli.

Az ülésen a jelenlévők tárlatvezetés keretében 
megtekintették a kiállítást, amelyen dr. Bendzsel 
Miklós ismertetése mellett néhány díjazott alko-
tó személyesen mutatta be pályaművét.


