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GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2013–2014
A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) kiadásában 2013. szeptember 3-án
meg jelent az idén hatodik alkalommal publikált globális versenyképességi jelentés, a Global
Competitiveness
Report.
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A jelentés 148 ország versenyképességi teljesítményét veszi számításba, 12 pillérben összesen 119 indikátor segítségével feltérképezve a
termelékenységüket és fejlődésüket leginkább
ösztönző tényezőket.
Az összetett eredmények alapján Svájc vezetésével az európai gazdaságok uralják a 10
legversenyképesebb ország listáját. (Az öreg
kontinens további államai sorrendben: Finnország, Németország, Svédország, Hollandia
és Nagy-Britannia). A második helyen álló
Szingapúr egyike a három élvonalbeli ázsiai
államnak (előkelő helyen szerepel még Hongkong és Japán). A legsikeresebb gazdaságok

közös jellemzője, hogy kiemelten erős innovációs aktivitással és intézményi rendszerrel
rendelkeznek.
Magyarország az előző évi felméréshez képest 3 helyet veszített, így jelenleg Szlovénia és
Oroszország között a 63. helyen áll. Az innovációs és szellemitulajdon-védelmi mutatók közül
hazánk a legjobban a külföldi működőtőkebeáramlás és technológia transzfer mennyiségében, a tudományos kutatóhelyek minőségében,
illetve a népességszámhoz viszonyított PCT
bejelentések számában teljesít. Ezzel szemben
Magyarország a rangsor második felében helyezkedik el az üzleti szféra K+F kiadásai tekintetében.
A teljes elemzés elérhető angol nyelven a Világgazdasági Fórum honlapján: http://reports.
weforum.org/the-global-competitivenessreport-2013-2014/.
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* A zárójelben a 2012-2013-as jelentésben elfoglalt helyezések szerepelnek.
** A mutató a 2009-2010-es elsőbbséggel rendelkező, magyar feltaláló nevéhez köthető PCT bejelentések alapján került meghatározásra, a feltalálói súly (töredékszám) figyelembevételével.
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MAGYAR DIPLOMÁCIAI SIKER AZ EURÓPAI IPARJOGVÉDELMI POLITIKÁBAN
Az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalának (Organisation for Harmonization in
the Internal Market, OHIM) Igazgatótanácsa
2013. november 19-én Alicante-ban megtartott
41. ülésén ismét dr. Ficsor Mihályt, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH)
elnökhelyettesét választotta meg elnökéül. Az

elnök megbízatása 2014. január 1-jétől kezdődően 3 évre szól.
Az Igazgatótanács a tagállamok és a Bizottság egy-egy képviselőjéből, valamint azok helyetteseiből áll. Az Igazgatótanács alapvetően
tanácsadói és véleményezési jogkörrel rendelkezik: összeállítja az OHIM vezető tisztviselő

jelöltjeinek listáját, a hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben az elnök részére tanácsot ad, véleményezi a szervezet általi vizsgálatra vonatkozó
iránymutatásokat, illetve egyéb feladatokat lát
el. Az Igazgatótanács az OHIM elnöke és az
Európai Bizottság számára véleményt adhat,
illetve tőlük tájékoztatást kérhet.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és eredményekben ga zdag boldog új é vet kívánunk!

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

MÓDOSULTAK A SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK
Az Országgyűlés 2013. október 7-én fogadta el
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló T/11776. számú törvényjavaslatot, amely elsősorban a szabadalmi törvény, a védjegytörvény, a szerzői jogi törvény,
valamint az innovációs törvény módosítását
tartalmazza.
A szerzői jogi törvényt érintő módosítások
többségének célja az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/
EU irányelv rendelkezéseivel összeegyeztethető
hazai szabályozás megalkotása volt. Az irányelv
az ún. árva művek, azaz olyan szerzői jogi védelem alatt álló alkotások felhasználásának szabályait rendezi, amelyek jogosultja – a felkutatására tett gondos kutatás ellenére – ismeretlen
vagy ismeretlen helyen tartózkodik. Az irányelv elfogadását az európai kulturális örökség
digitalizálásának és hozzáférhetővé tételének
előmozdítása tette szükségessé – figyelemmel
arra, hogy a gyűjteményeik digitalizálásával
foglalkozó tagállami intézmények számára az
árva művek felhasználása jelentős akadályokba ütközött. Az árva művek jogi helyzetének
kölcsönös elismerésével és az egységes uniós
szabályozással lehetővé válik egyes közfeladatokat ellátó intézmények (pl. könyvtárak,
archívumok) gyűjteményeinek digitalizálása
és jogszerű, határon átnyúló hozzáférhetővé tétele. Magyarországon 2009 óta van lehetőség az
árva műveknek az SZTNH hatósági engedélye
alapján való felhasználására; de ennek a szabályozásnak is meg kellett teremteni az összhang-

ját az irányelvet átültető – a közfeladatot ellátó
intézmények általi egyszerűsített felhasználást
lehetővé tevő – új rendelkezésekkel. Az irányelvet átültető rendelkezések 2014. október 29-én
lépnek majd hatályba, tekintettel az árva művek
európai online nyilvántartásának létrehozatalára, amely a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
feladata lesz.
Az elfogadott törvény – 2014. január 1-i
hatállyal – a közös jogkezelő szervezetek által
beszedett jogdíjbevételeknek a jogosultak érdekét szolgáló (különösen kulturális és szociális
célú) felhasználására vonatkozó szabályokat is
módosítja. A törvénymódosítás az e felhasználásokat érintő eljárást egyszerűsíti a közös
jogkezelő szervezetek támogatási politikája
miniszteri jóváhagyásának mellőzésével, a
Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben
meghatározott támogatási célokkal való összhang előírásával, valamint az átadási határidő
meghatározásával. A magáncélú másolás kompenzációjaként szolgáló üreshordozó- és reprográfiai díjból származó jogdíjbevételek negyedét ezentúl kulturális célra kell felhasználni
a Nemzeti Kulturális Alapnak való átadással,
amely az átadott összeget pályázati rendszerén
keresztül juttatja el a kompenzáció szerzői jogi
törvényben nevesített jogosultjai javára.
Az iparjogvédelmi tárgyú módosítások
közül – a technikai és kodifikációs jellegű kiigazításokon túlmenően – kiemelést igényel a
szabadalmazási eljárásban az írásos vélemén�nyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre

irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítása, valamint ugyanennek
a dokumentumnak a gyorsított (két hónapos
határidővel történő) elkészítése iránti kérelem
benyújtására való lehetőség megteremtése.
Ezeket a módosításokat az írásos véleménnyel
kiegészített újdonságkutatási jelentésnek az
iparjogvédelmi oltalomszerzést, valamint a
kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységet
támogató pályázati eljárásokban való felhasználhatóságából eredő gyakorlati megfontolások indokolják.
A törvény az ellenérdekű felek részvételével
zajló iparjogvédelmi eljárások egyik speciális
költségviselési szabályát azzal pontosítja, hogy
világossá teszi: az oltalomról való lemondás csak
akkor írható a jogosult javára az eljárási költségek viseléséről való döntés meghozatalakor, ha
az az oltalom kezdőnapjára (azaz a bejelentés
napjára) visszaható hatállyal történik.
Az elfogadott törvényjavaslat az innovációs
törvény két kis terjedelmű kiegészítését is tartalmazza: egyrészt a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésére irányuló eljárásokban lehetővé teszi, hogy az SZTNH az ügyfél jogorvoslati
kérelme alapján saját hatáskörében módosítsa
vagy visszavonja a döntését; másrészt a kirendelés alapján végzett kutatás-fejlesztési szakértői
tevékenység kapcsán vezet be kiigazításokat
– többek között lehetővé téve a NAV-on kívüli hatóságok és a bíróságok számára is, hogy
kutatás-fejlesztési kérdésekben az SZTNH-t
szakértőként kirendeljék.
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) hagyományaihoz híven 2013-ban is
felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) közösen az 1997-ben alapított Akadémiai - Szabadalmi Nívódíj adományozását a
kiemelkedő feltalálói és tudományos tevékenység
elismerésére. A díj fogadtatása a korábbi években megerősítette azt a meggyőződést, hogy az
iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a
nemzetközi megmérettetés próbáját is kiálló kutatási eredmények megbecsülése fontos szerepet
játszik az alkotók és tevékenységük társadalmi
elismerésében. A díjakat a Magyar Tudomány
Ünnepe veszprémi nyitórendezvényén, november 4-én adta át Bendzsel Miklós, az SZTNH
elnöke és Pálinkás József, az MTA elnöke.
Idén az MTA tudományos osztályainak képviselőiből és az SZTNH díjbizottságának tagjaiból álló kuratórium döntése alapján AkadémiaiSzabadalmi Nívódíj elismerésben részesült
dr. Hadi Géza növénynemesítő agrármérnök,
genetikus szakmérnök, a tudomány kandidátusa, az MTA Agrártudományi Központ Mezőgazdasági Intézete tudományos főmunkatársa

a kukoricanemesítés területén kiemelkedő, a
köztermesztésben széles körben hasznosított
eredményeinek elismeréseként.
Hadi Géza 1976 óta dolgozik a Kukoricanemesítési Osztályon. Az általános nemesítési és a hozzá tartozó a nemesítést
szolgáló kutatásokon túl speciális, emberi
fogyasztásra alkalmas csemegekukorica, illetve ipari célú kukoricanemesítést is végzett.
Közreműködésével 57 szabadalmi oltalom született. A külföldön is minősített, állami elismerésben részesült hibrideket Magyarországon kívül
11 országban termesztették. A közreműködésével nemesített kukoricahibridek vetésterülete
itthon és külföldön együttesen meghaladja a 10
millió ha-t. Fajta-előállító nemesítői munkája
mellett széles körű kutatásokat folytatott a kukoricanemesítést megalapozó tudományterületeken is. Évtizedek óta irányítja az intézet populációjavítási programját. Az ebben elért sikerein
túl nagyban hozzájárult a korszerű, energiatakarékos technológiával gazdaságosan termeszthető, gyors vízleadó-képességű martonvásári
kukoricahibridek nemesítéséhez.
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Szintén Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat
vehetett át dr. Volk Balázs okl. vegyészmérnök, PhD, az Egis Gyógyszergyár Kémiai Kutatási Főosztályának igazgatóhelyettese, nemzetközi marketingszakértő originális és generikus
gyógyszerkutatói tevékenységéért, a fejlesztés és
a termelés területén hasznosított, kiemelkedő
munkája elismeréseként.
Volk Balázs gimnazista korában már aktív
kutató-fejlesztő munkát végzett, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium diákjaként
számos tanulmányi versenyen kiválóan szerepelt.
A Műegyetem elvégzését követően már az Egis
kutatója lett, időközben, egy éven át a francia
Servier Gyógyszergyárnál dolgozott originális
gyógyszerkutatási területen. Gyógyszerkutatási
és gyógyszerfejlesztési tevékenysége eredményeként 12 megadott szabadalom kidolgozásában
vett részt, valamint 44 szabadalmi bejelentés
társfeltalálója. Mindezekből az Egis Gyógyszergyár eddig már 17-et hasznosított a fejlesztés és a
termelés területén. Kiemelkedő kutatói tevékenységét a több mint húsz nemzetközi folyóiratban
publikált cikkben való társszerzőség is fémjelzi.

2013. december 

AKADÉMIAI SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI SZEMINÁRIUM
„A szellemitulajdon-védelem jelenlegi helyzete” címmel iparjogvédelmi és szerzői jogi szemináriumra került sor 2013. november 28-án a
Magyar Tudományos Akadémián (MTA). A
szellemitulajdon-védelmi tudatosság növelése,
valamint az akadémiai szellemi alkotások hasznosulásának elősegítésére először 2006 nyarán
jött létre együttműködési megállapodás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH,
akkori nevén: Magyar Szabadalmi Hivatal)
és az MTA között. Az azóta már három alkalommal – legutoljára ez év elején − megújított együttműködés keretében az elmúlt hét
év során összesen tizenhárom alkalommal
szervezett a hivatal az MTA Titkárságának
közreműködésével fél-, illetve egynapos szemináriumokat a szellemitulajdon-védelem legkülönbözőbb területeit érintő témakörökben.
Az akadémiai intézményrendszerében dolgozó
munkatársakat megszólító valamennyi továbbképzés tárgyköre az MTA igényeihez, valamint
az épp aktuális kérdésekhez próbált meg kapcsolódni.

A november 28-i szemináriumot − a 2013as évben a másodikat – a hagyományokhoz híven Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese
nyitotta meg. Ezt követően egy rövid előadás
keretében Németh Gábor igazgató, az SZTNH
Innovációs Főosztályának vezetője mutatta be a
Kormány által nemrég elfogadott Jedlik-terv, a
szellemi tulajdon védelmére irányuló középtávú stratégia legfontosabb célkitűzéseit.
A második előadó Molnár István (DélAlföldi Regionális Innovációs Ügynökség)
volt, aki egy régóta visszatérő témáról, az MTA
és intézményhálózata kutatóhelyi szellemitulajdon-kezelési szabályzatairól, a szellemi
tulajdon nyilvántartásáról beszélt. Az előadó
közreműködésével elkészült szabályzat az idei
évben került elfogadásra, amelynek elkészítéséhez és véglegesítéséhez az SZTNH szakmai
támogatást nyújtott. Jelenleg a kutatóintézeti
szabályzatok a központi szabályzattal történő
módosítása van folyamatban.
A szeminárium további részében a szerzői
jog és az Open Access témaköre került előtérbe,

mind elméleti mind gyakorlati megközelítésben. Elsőként Tarr Péter, az SZTNH Szerzői
Jogi Főosztályának osztályvezetője tartott előadást, amelyben átfogó képet adott a szerzői
jog kérdéseiről és az ingyenes közvetlen engedélyezés lehetőségeiről, illetve gyakorlatáról. Ezt
követően Holl András és Makara Gábor (MTA)
előadása következett, Open Access trendek a
világban és az MTA-n címmel. A három előadást követő – a résztvevők bevonásával zajló
– vita eredményeképpen az SZTNH és MTA
képviselői is arra az álláspontra jutottak, hogy
mindenképpen szükséges az egyeztetés a témában a két intézmény között.
A több mint 40 résztvevő (kutató, oktató,
illetve az MTA-hoz kapcsolódó intézmények
képviselője) igen aktív érdeklődést mutatott,
ismét jól látszott, hogy a szeminárium témái
az MTA munkatársainak mindennapi életében fontos szerepet játszanak. Várható, hogy
a szerzői jog és az Open Access kérdései még
további szemináriumok tematikájában is felmerülnek majd.

fotó: BKF

SZTNH-BKF EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az ünnepélyes aláírás

Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának (SZTNH) elnöke és Vass László,
a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
(BKF) rektora együttműködési megállapodást
írt alá az egri Kepes György Művészeti Központban. A 2013. december 2-3. között megrendezésre kerülő „Művészet és technikai civilizáció”
című konferencia keretében megkötött megegyezés tárgya az oktatási intézményben folyó
gazdaság- és társadalomtudományi, művészeti,
művészetközvetítő, valamint a formatervező
képzés szellemitulajdon-védelmi támogatása.
Az együttműködés célja képzési, pályázatszervezési, infrastrukturális fejlesztések és szakmai
programok megvalósítása a főiskola oktatói és

hallgatói közösségeinek iparjogvédelmi és szerzői
jogi jártassága növelésének érdekében. A megállapodásnak ugyancsak célja a főiskola képzési
programjának támogatása, a hallgatók szakmai
fejlődésének elősegítése Budapest regionális design-központtá válásának előmozdításáért.
Mindezek érdekében már a következő tanévtől meghirdetik a Kommunikációs és Művészeti Kar közreműködésével „A szellemi tulajdon
védelme” című tantárgyat mind az alap-, mind
a mesterképzésben részt vevő, diplomázó hallgatók körében, ugyanakkor az SZTNH a szellemitulajdon-védelmi tárgyú szakdolgozatok
támogatására pályázatot ír ki az Ujvári János
diplomadíj-pályázat keretében.

ENERGIÁRÓL MELLÉBESZÉLÉS NÉLKÜL
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) adott otthont 2013. november 8-án
a budapesti Brit Nagykövetség szervezésében és a
Tudományos Újságírók Klubja közreműködésével
létrejött „Energiáról mellébeszélés nélkül – Energiapolitika tudományos alapokon” című kerekasztal-beszélgetésnek. A rendezvény nyitó előadását
David MacKay professzor, a brit kormány ener-

gia- és klímaügyi főtanácsadója, a Cambridge-i
Egyetem professzora, a „Fenntartható Energia
- Mellébeszélés nélkül” című, a közelmúltban
magyarul is megjelent nagy sikerű könyv szerzője tartotta, felvetve a kérdést, vajon miként
szüntethetjük meg a foszilis tüzelőanyagoktól
való, már nem fenntartható függőségünket. A
fejlett világ 80 százalékban (Nagy-Britannia 90
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százalékban) fosszilis tüzelőanyagokból fedezi
energiaszükségletét. Ez az állapot – hangsúlyozta – három ok miatt is fenntarthatatlan.
Először is, a könnyen kitermelhető fosszilis tüzelőanyag-készletek egyszer csak kimerülnek,
ezért végső soron mindenképpen valamilyen
más forrásból kell majd energiaszükségletünket
fedezni. Másrészt, a fosszilis tüzelőanyagok el-

Fotók: Cserny Tibor
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A kerekasztal-beszélgetés résztvevői
égetése mérhető és minden valószínűség szerint
veszedelmes hatást gyakorol az éghajlatra. Ha
el akarjuk kerülni a veszélyes mértékű éghajlatváltozást, azonnal fel kell hagynunk a fosszilis

tüzelőanyagok használatával. Harmadsorban,
még ha nem is törődünk az éghajlatváltozással,
akkor is bölcs lépésnek tűnne a fosszilis tüzelőanyag-felhasználás drasztikus visszafogása, az
energiabiztonság megőrzése érdekében. A kiadvány magyar nyelvű összefoglalója elérhető
a következő linken: http://www.withouthotair.
com/translations.html#hungarian.
Az előadást követő kerekasztal beszélgetésben Aszódi Attila professzor, a BME Nukleáris
Technikai Intézetének Igazgatója; Kaderják Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa,
a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
vezetője és Zarándy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. energetika- és fenntartható
fejlődés üzletágának vezetője vett részt. A há-

David MacKay
zigazda SZTNH nevében Hajdú Judit műszaki
elnökhelyettes, a szervező Brit Nagykövetség
nevében Ben Luckock másodtitkár köszöntötte
a rendezvény résztvevőit.

PÁLYÁZAT A 2013. ÉVI LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓ ELISMERÉSÉRE
A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar
Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával
együtt – 22. alkalommal teszi közzé a Magyar
Innovációs Nagydíj pályázatot.
Az év legjelentősebb innovációját elismerő
Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további, összesen hat
kategóriában is díjazzák: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2011. január 1. után

alapított (startup) vállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Start-up Innovációs Díját
nyeri el. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti
Innovációs Díját is.
Pályázhatnak azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2013. évben
kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot
értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatásfejlesztési eredmény, szabadalom, know-how
alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.
Az elbírálás során a 2013-ban elért többlet-

eredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki,
gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, társadalmi
hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat
kidolgozottságának színvonalát. A beadási határidő: 2014. február 5.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból,
gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter. A díjak ünnepélyes átadására
2014. március végén kerül sor az Országházban.
A jelentkezés feltételeiről bővebb információ elérhető az SZTNH honlapján: http://www.sztnh.
gov.hu/hirek/kapcsolodo/felhivas_nagydij.pdf.

IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A Tudomány Napja alkalmából 2013. november
6-án a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)
23. alkalommal hirdette meg középiskolások
számára az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyt. A Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala (SZTNH) Konferenciatermében kihirdetett megmérettetés az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
(MTVA) közreműködésével jött létre.

Fotók: MISZ

dr. Bendzsel Miklós és Naszlady Márton

Házigazdaként dr. Bendzsel Miklós, az
SZTNH elnöke a rendezvényt nyitó beszédében
többek között ismertette, hogy a szellemitulajdon-intenzív ágazatok az EU-ban a GDP-hez
40%-kal, a foglalkoztatáshoz 25%-kal járulnak
hozzá. Továbbá beszélt a Kamilo Feher-díj megalapításáról és ehhez kapcsolódóan bemutatta
Kamilo Feher, az USA-ban élő feltaláló, telekommunikációs szakember munkásságát.
Ezután dr. Pakucs János, a szervezőbizottság
elnöke és a MISZ tiszteletbeli elnöke bejelentette a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetését és
a részvétel feltételeit. Kiemelte, hogy főként
olyan kreatív fiatalokat keresnek, akik felismertek valamilyen műszaki, természettudományos
problémát és van ötletük a megoldásra is.
Az 5 évvel ezelőtt a National Instruments
(NI) által meghirdetett myDAQ pályázat az
idén beintegrálódott az Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Versenybe. Ezért
dr. Ábrahám László, az NI vezérigazgatója bemutatta a myDAQ terméket, melyre fejlesztési
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javaslatokat várnak középiskolásoktól.
Dr. Sipos Imre helyettes államtitkár az
EMMI nevében köszöntötte a meghívottakat, többek között az ifjúsági versenyek pályaválasztást segítő szerepéről beszélt. Kiemelte az
iskolák szerepét a versenyben és hangsúlyozta a
tanár-diák kapcsolat fontosságát.
Ezt követően dr. Bendzsel Miklós átnyújtotta
Naszlady Mártonnak a dr. Kamilo Feher-díjat
a „Kockakulcs” című munkájáért. A díjat kizáA verseny meghirdetése
az SZTNH székházában

2013. december 

rólag a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának
tagja kaphatja; a díjjal járó összeg pedig azt
hivatott elősegíteni, hogy a fiatal nemzetközi
téren is szabadalmaztathassa találmányát.
Az esemény végén a 2013. évben rendezett
nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt magyar fiatalok mutatkoztak be 10-10 percben, és

mutatták be munkájukat, úgymint: Zsombori
Balázs, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny I. helyezettje, a 25. EU
Fiatal Tudósok Versenyének III. helyezettje;
Szalóki Csaba, a 21. Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny III. és a 6.
fenntarthatósági olimpia (I-SWEEP) III. helye-

zettje; Hegyesi Donát, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen
I. díjban és a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén
különdíjban részesített pályázó.
Az idei versennyel kapcsolatos részletes felhívás a következő linket érhető el: http://www.
innovacio.hu/3a_hu_23_felhivas.php.

MEGÚJULT A K+F MINŐSÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓJA
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) 2012. február 1. óta látja el a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésére vonatkozó feladatkört, amely egyrészről a vállalkozások
által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető előzetes minősítést, másrészről a Nemzeti
Adó- és Vámhivataltól (NAV) érkező szakértői
megkeresésekben foglalt szakkérdések eldöntését
foglalja magában.
Az előzetes minősítési eljárás jobb megismertetése, valamint a kutatás-fejlesztést végző
vállalatok és kutatóhelyek tájékoztatása, illetve
az eljárás kiszámíthatóbbá tétele érdekében az
SZTNH 2012. szeptember 24-én kiadta a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani
útmutatóját.
A jogintézmény bevezetése óta eltelt közel
két év során összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok és a szakmai partnerektől érkezett külső
visszajelzések alapján a hivatal 2013 novemberében közreadta a kutatás-fejlesztési minősítési
eljárás módszertani útmutatójának bővített,

továbbfejlesztett változatát abból a célból,
hogy a gyakorlati tapasztalatokra építő, a kutatás-fejlesztési tevékenység lehatárolását segítő
széles spektrumú példák hozzájárulhassanak a
jövőbeni kutatás-fejlesztési projektek biztosabb
megalapozásához.
A kibővített módszertani útmutatóban átvezetésre kerültek az innovációs törvény módosítása kapcsán 2013. október 25-én hatályba lépett, a minősítési eljárást is érintő változások.
Az innovációs törvény mostani módosítása
a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás szabályaiban hozott kisebb változásokat. Az új szabályozás alapján az ügyfél jogorvoslati kérelmére az
SZTNH-nak lehetősége nyílik saját hatáskörben is visszavonnia vagy módosítania döntését.
A gyakorlatban ebből az is következik, hogy ha
az ügyfél a megváltoztatási kérelemmel nyújtott be olyan információkat, amelyek a korábbi döntés meghozatalának időpontjában nem
álltak rendelkezésre, a hivatal a döntését saját
hatáskörben visszavonhatja, vagy a megváltoz-

tatási kérelemben foglaltaknak megfelelően
módosíthatja. Az SZTNH döntésének ilyen
felülvizsgálatára kizárólag a megváltoztatási
kérelem részletezőbb okfejtése járulhat hozzá,
a projekt tartalmának módosítása nem adhat
alapot a Hivatal korábbi döntésének visszavonására vagy megváltoztatására.
Az SZTNH kutatás-fejlesztési minősítésben szerzett tapasztalata, valamint az egyes
hatóságok, bíróságok részéről jelentkező igény
indokolttá tette, hogy az egységes joggyakorlat
érdekében a hivatal az ezen körből érkező megkeresések alapján is eljárhasson szakértőként.
Abban az esetben, ha nem az adóhatóság általi
kirendelés alapján jár el, az SZTNH szakértői
díjra jogosult. Az eljárás díjazására az igazságügyi
szakértői tevékenységet végzők díjazására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A módszertani útmutató letölthető az
SZTNH honlapjáról: http://www.sztnh.
gov.hu/k_plusz_f/Vegleges_modszertani_
utmutato_20131114.pdf.

LEZÁRULT AZ ELSŐ SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI ÓRAVÁZLATÍRÓ PÁLYÁZAT
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) 2013 októberében “A dinamótól
Harry Potterig” címmel szellemitulajdon-védelmi óravázlatíró pályázatot hirdetett a közoktatásban dolgozó pedagógusok részére. A pályázat
célja az volt, hogy a szeptembertől életbe lépett
új kerettantervekben dedikáltan megjelenő
legfontosabb szellemitulajdon-védelmi témák
feldolgozására ösztönözze a pedagógusokat.
Pályázni lehetett lényegében bármilyen óra
keretén belül, illetve könyvtárhasználathoz
kapcsolódóan, egy vagy több komplett óra
anyagával, ami tartalmazta az óravázlatot, az
óra levezetését segítő instrukciókat és a szükséges kiegészítő anyagokat.

A nagy érdeklődéssel kísért, november 17én lezárult pályázati időszak alatt több mint
hatezer látogatója volt a pályázati oldalnak a
hivatal honlapján. Összesen 73 színvonalas
pályázati anyag érkezett be magyar nyelv és
irodalom, dráma, informatika, ének-zene, környezetismeret, etika, fizika, kémia, történelem
és osztályfőnöki órák keretében történő szellemitulajdon-védelmi tartalmak feldolgozására,
de volt példa idegen nyelvi óra keretében való
ismeretátadási javaslatra is.
A színvonalas pályázatok bírálata jelenleg
zajlik, az eredményhirdetés december 17-én
történik meg. A díjakat az SZTNH, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, a ProArt és

a Microsoft ajánlotta fel. A nyertes pályázók
névsora a pályázati honlapoldalon is megtalálható lesz: http://www.sztnh.gov.hu/
hivatalrol/IP_oktatas/pedagoguspalyazat.
html.
A pályázat eredményeként beérkezett óravázlatok a hivatal honlapján lesznek elérhetőek,
hogy segítsék a közoktatásban dolgozó pedagógusokat a szellemitulajdon-védelmi tartalmak
átadásában az iskolai órák keretén belül.
Az elérhető anyagok folyamatosan frissülnek és fejlődnek, bővebb információért kérjük
látogasson el az oldalra: http://www.sztnh.
gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas.
html.

AZ EURÓPAIAK ELLENTMONDÁSOSAN VISZONYULNAK A SZELLEMI TULAJDON FONTOSSÁGÁHOZ
Az európai polgárok ugyan elismerik a szellemi tulajdon fontosságát, ugyanakkor bizonyos
esetekben annak megsértését is elfogadhatónak
tartják – olvasható a 2013. október 25-én megjelent „Európai polgárok és a szellemi tulajdon:

észlelés, tudatosság és magatartás” című kutatási
jelentésben, melyet a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja készített. A
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for
Harmonization in the Internal Market, OHIM)
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megbízásából a Szellemi Tulajdoni Jogsértések
Európai Megfigyelőközpontja által összesen
26 500 fő, 15 évesnél idősebb személy megkérdezésével végzett európai felmérés szerint a
válaszadók 86%-a egyetért azzal, hogy a szel-
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lemi tulajdon védelme fontos, mert hozzájárul
a termékek és szolgáltatások minőségének javításához. A megkérdezettek 69%-a azért ismeri
el a szellemi tulajdon védelmének fontosságát,
mert hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a
gazdasági növekedéshez. Ebből következően
elítélik a szellemi tulajdonjogot sértő magatartást. Az európaiak 96%-a úgy gondolja, hogy a
szellemi tulajdon fontos, mivel a feltalálók, az
alkotók és az előadóművészek támogatásával
ösztönzi az innovációt és a kreativitást.
A maga nemében az Európai Unióban
úttörőnek számító felmérés azonban arra is
rámutat, hogy egyéni szinten az európaiak átlagosan 34%-a úgy véli, hogy a hamisított áruk
vásárlása elfogadhatónak tekinthető, ha így
pénzt takaríthatnak meg. Szintén népszerű az
a felfogás, miszerint a szellemi tulajdon főként
az elit – nagyvállalatok, sikeres művészek – érdekeit szolgálja: az európaiak csupán egytizede
véli úgy, hogy a szellemi tulajdon védelméből
és a jogszabályok érvényesítéséből a legtöbb
haszna a fogyasztóknak származik. Emiatt az
európaiak 38%-a úgy véli, hogy a hamisított
áruk vásárlása a piacvezérelt gazdaság elleni
tiltakozásként indokoltnak tekinthető.
Az európaiak 22%-a szerint az illegális forrásból való letöltés elfogadható, ha nincsen legális
alternatíva a tartalmak megszerzésére, illetve

42% szerint elfogadható, ha személyes használatra történik. Ezek az arányszámok a 15-24 éves
korosztály esetében különösen magasak.
Az európaiak tehát belátják azt, hogy a
szellemi tulajdonjogok országuk gazdasági
és társadalmi szervezetének fontos pillérét
alkotják, támogatóan viszonyulnak a kapcsolódó szabályokhoz és azok érvényesítéséhez,
ugyanakkor több mint harmaduk elfogadhatónak tartja a szellemi tulajdonjogot sértő magatartást, amikor az egyénre lebontva értékeli
azt. A két felfogás közötti különbség a felmérés
szerint azzal a ténnyel magyarázható, hogy a
megkérdezettek közül sokan úgy vélekednek:
a szellemi tulajdonjog védelméből személyes
előnyük nem származik, illetve a szellemi tulajdon rendszere elvárásaiknak nem felel meg
az olyan területeken, mint az ár, elérhetőség,
minőség vagy a választék.
A magyar adatok kapcsán a kutatási jelentés
rávilágít arra, hogy a magyar fogyasztók az európai átlaghoz (24%) képest többen (27%) gondolják úgy, hogy elfogadható hamisítványokat
vásárolni, amennyiben az eredeti termékek ára
túl magas. A magyarok csupán egytizede (12%)
gondolkozott el azon zene vagy film letöltése
közben, hogy az oldal legális volt-e, továbbá a
letöltők csupán 7%-a jutott el odáig, hogy a
weboldal legalitásának utána is nézzen.

Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) elnökhelyettese a kutatási
jelentés adataiból kiemelte, hogy a magyarok
szinte fele (47%) ért egyet azzal a megállapítással, hogy hamis termékek vásárlása tiltakozás
és egyben ellenállás a piacvezérelt gazdasággal
és a nagy prémiummárkákkal szemben, míg az
európaiak csupán átlagosan 38%-a vélekedik
erről hasonlóan. Ez a szám igen magas, ami még
mindig azt mutatja, hogy a magyar fogyasztók
nem értik pontosan, miért fontos a szellemi tulajdon védelme. A jogsértések elleni fellépés, a
hamis termékek, illetve a szerzői jogi tartalmak
illegális internetes forrásokból való megszerzésének visszaszorítása nemcsak makrogazdasági
szinten fontos, de az egyes fogyasztók életére is
jelentős befolyással van.
A kutatás az OHIM és az Európai Szabadalmi Hivatal által szeptemberben végzett
tanulmányt követi, amely arra világított rá,
hogy a szellemi tulajdonjogot előtérbe helyező iparágak körülbelül 76 millió európai álláshelyet támogatnak és az európai gazdasági
teljesítmény 39%-át generálják. A tanulmány
és összefoglalója elérhető a HENT honlapján:
http://www.hamisitasellen.hu/2013/10/
az-unios-gdp-39-at-a-szellemitulajdonintenziv-agazatok-biztositjak/.

A HENT ÉVES PLENÁRIS ÜLÉSE
2013. november 27-én tartotta éves plenáris
ülését a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
(HENT) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH). Az ülésen részt vettek a kormányzati oldal képviselői, valamint az iparági,
szakmai érdek-képviseleti szervezetek is.
Az ülésen áttekintették a HENT 2013. évi
tevékenységét, valamint annak titkársága bemutatta a testület www.hamisitasellen.hu alatt
elérhető, formailag és tartalmában is megújult
honlapját.
A HENT tagjai megvitatták a munkacsoportok javaslatai alapján összeállított 2014-es
munkatervet, amely a Jedlik-terv részét képező

Hamisítás Elleni Akciótervben meghatározott
célok mentén jelöli ki a jövő évben végrehajtandó intézkedések fókuszpontjait.
A jogérvényesítés hatékonyabbá tétele
kapcsán a testület különös figyelmet szentel a
szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények
tekintetében a 2013. július 1-jén hatályba lépett
Büntető Törvénykönyv által bevezetett változások alkalmazásának értékelésére, valamint a
2014. január 1-jével hatályba lépő, a szellemi
tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről
szóló 608/2013/EK rendelet alkalmazására.
A tudatosságnövelés területén a HENT
2014-ben még inkább törekedni fog a fiatal

generációk megszólítására és attitűdjeik megváltoztatására. Fontos azonban a vállalkozások
tájékoztatása is: az idén a cégvezetők körében
végzett kutatás tapasztalatai alapján cél, hogy
a jövőben minél több szakmai, iparági rendezvényen essen szó a hamisítás veszélyeiről és a
vállalkozások hamisítás elleni fellépési lehetőségeiről.
A HENT valamennyi irányú tevékenységét szoros szakmai együttműködésben végzi
a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai
Megfigyelőközpontjával, amely közös munka
jövőre számos konkrét projektben is testet fog
ölteni.

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A MŰTÁRGYHAMISÍTÁSRÓL AZ ART MARKETEN
Hamis kortársak címmel kerekasztal-beszélgetést
rendeztek a modern kortárs hamisítványokról
és a hamisítás elleni fellépésről 2013. november 29-én az Art Market Budapest nemzetközi
kortárs képzőművészeti vásáron. Az esemény
házigazdái a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Hamisítás Elleni Nemzeti
Testület (HENT) voltak.
A HENT és az SZTNH ebben az évben
szakmai partnerként kezdeményezője és szer-

vezője volt az Art Market Budapest nemzetközi
kortárs képzőművészeti vásár programjának részét képező, műtárgyhamisítási témájú kerekasztal-beszélgetésnek.
A kerekasztalt Véronique Wiesinger, a párizsi Annette és Alberto Giacometti Alapítvány igazgatójának és vezető kurátorának
részvétele avatta nemzetközivé. A rendezvény
magyar résztvevői Csillag Péter hagyatékkezelő, a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum ve6

zetője; Einspach Gábor igazságügyi szakértő;
Kishonthy Zsolt, a MissionArt Galéria vezetője
és dr. Kármán Gabriella, a HENT műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának vezetője
voltak. A beszélgetést Emőd Péter művészeti
szakíró, a munkacsoport tagja vezette.
A kerekasztal elsősorban arra volt hivatott, hogy tudatosítsa a műkereskedőkre és a
műgyűjtőkre leselkedő növekvő veszélyeket,
amelyekkel a kortárs műveket vásárlók általá-

2013. december 

ban kevésbé vannak tisztában, mint azok, akik
régi vagy modern mesterek munkáit gyűjtik.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a
legjobb védekezés a megelőzés, azaz többek
között olyan szakmai követelményrendszer kialakítása és érvényesítése, valamint olyan szűrők
beépítése, melyek megakadályozzák, hogy hamisítványok kerüljenek be a műkereskedelem
legális csatornáiba. Többen óvtak ugyanakkor
attól az illúziótól, hogy a hamis művek teljesen
kiiktathatóak. Több résztvevő hangsúlyozta azt
is, hogy a jogi szabályozás fontos, de nem adhat
választ minden problémára, már csak azért sem,
mert a műtárgypiac globalizálódása a hamisítást
is nemzetközi üzletággá fejlesztette, így sokszor
nem is annyira a megfelelő jogszabályok hiánya,
hanem az egyes nemzeti szabályozások eltérő,
esetenként egymásnak ellentmondó jellege
jelenti a fő gondot. Magukkal a hamisítókkal
szembeni fellépést gyakran megnehezíti, hogy
a megtévesztési céllal készült művek nem abban
az országban születnek, ahol piacra kerülnek.
A kérdésekre adott válaszokból kitűnt, hogy
Franciaország a jogi szabályozásban előbbre
tart, mint Magyarország, ugyanakkor a hamisítás elleni fellépésre hivatott intézmények,
szervezetek rendszerében sok a hasonlóság, ami
a későbbi együttműködéshez is kedvező feltételeket teremt. A kérdések jó alkalmat adtak arra
is, hogy dr. Kármán Gabriella bemutathassa a
HENT műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának tevékenységét.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a
hamisítványok kiszűrésében kulcsszerepe van
a szakértőknek, az igazán jól képzett szakértők
száma azonban sajnos alacsony. Magyarországon szakértő ügyben további problémát jelent,
hogy a piac szűk volta miatt a szakértők nem
tudnak igazán elmélyülni egy-egy műfajban,
korban, vagy stílusirányzatban, lényegében
„polihisztornak” kell lenniük.
Az eredetiségigazolásban nagy felelősség hárul a hagyatékokat gondozókra is. A
Giacometti-alapítvány ennek a felelősségnek a
tudatában nem mond le a legtöbbet hamisított
művészek közé tartozó Alberto Giacometti
művei eredetiségének elbírálásáról, számos
más alapítvány azonban menekül e feladat
elől, miközben ezzel csak a döntés megszületésének útját hosszabbítják meg, hiszen ha egyegy vitás kérdés bíróság elé kerül, nekik kell
állást foglalniuk. Az anyagi kockázatok miatt
szükség lenne arra, hogy minden szakértőnek
legyen kötelezően felelősségbiztosítása.
Nehezíti a hamisítványok kiszűrését az is,
hogy Magyarországon számos ismert művésznek nincs még monográfiája, œuvre-katalógusa.
Mindkét országban problémát okoz a témakörben érintettek egységes fellépésének hiánya;
számos kérdésben a műkereskedői szakma és
a szakértők is megosztottak.
Elhangzott az is, hogy az alaposság és a
gondosság nemcsak a műpiac eladói, közvetítői oldalától várható el, hanem a „gyártói”

oldaltól, azaz a művészektől és a „fogyasztói”
oldaltól, vagyis a műtárgyak vásárlóitól, a
gyűjtőktől is. Előbbiek esetében ez műveik
pontos dokumentálását és hozzáférhetővé
tételét jelenti elsősorban, a vásárlóknál pedig
azt, hogy mielőtt döntenek, ismerjék meg
alaposabban a kiszemelt művészek munkásságát, tájékozódjanak piaci áraikról, kétely
esetén igényeljenek szakértői segítséget. Nem
mindegy az sem, milyen csatornát választanak
a vásárláshoz; figyelmes tájékozódással a kétséges ajánlatok többsége általában könnyen
kiszűrhető.
A HENT műtárgyhamisítás elleni munkacsoport ezzel a rendezvénnyel egy év alatt
harmadszor lépett ki a szélesebb nyilvánosság
elé: a korábbi állomások a tavaly év végén az
SZTNH székházában rendezett konferencia
és az illegális nemzetközi műkereskedelemről
idén nyáron a budapesti Francia Intézetben
tartott tanácskozáson bemutatott prezentáció
voltak.
Egy lehetséges magyar-francia együttműködés körvonalai a műtárgyhamisítás elleni harc
terén már a nyári konferencián kirajzolódtak;
a mostani kerekasztal pedig egy újabb szállal
gyarapíthatja a kapcsolatokat, köszönhetően
Wiesinger asszony azon bejelentésének, hogy
a Giacometti alapítvány örömmel működik
együtt a műtárgyhamisítás elleni harcban érintett érdekelt magyarországi intézményekkel és
szervezetekkel.

MEGÚJULT A HENT WEBOLDALA
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (http://
www.hamisitasellen.hu/) portálja dinamikusabb,
átláthatóbb, letisztultabb lett, valamint multimédia-tartalommal színesedett, gazdagodott. A weboldal folyamatosan frissülő cikkeket, híreket közöl a hamisítással és az ellene való fellépéssel kapcsolatban, tájékoztat a HENT tevékenységéről,
rendezvényeiről, felméréseiről, kampányairól.
A kibővült tartalommal rendelkező weboldal a
sajtónak és a szakmai partnereknek szóló híradás
mellett külön menüpontokban segíti a vállalkozásokat, tanárokat, diákokat, fogyasztókat és jogalkalmazókat. A portálon segítséget, információt
nyújtunk a vállalkozásoknak azzal kapcsolatban,
hogyan védhetik meg szellemi tulajdonukat,
hogyan előzzék meg termékeik hamisítását vagy
hogyan lépjenek fel a hamisítókkal szemben, hová

fordulhatnak jogsértés észlelése esetén. A fogyasztóknak jól hasznosítható tanácsokat adunk: mire
kell figyelniük, hogy elkerüljék a sokszor megtévesztő hamisítványokat. A pedagógusok munkáját a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismeretek

átadását szolgáló segédanyagokkal, tájékoztatók
közzétételével támogatjuk; a diákoknak pedig
közérthető módon mutatjuk be a legfontosabb
tudnivalókat a szerzői jogról és a hamisítás következményeiről.

TÍZÉVES A DESIGN HÉT BUDAPEST RENDEZVÉNYSOROZAT
A 2013. szeptember 27. és október 6. között megrendezett jubileumi Design Hét Budapest mára
egy több tízezer látogatót vonzó, nagyszabású

eseménysorozattá nőtte ki magát. A rendezvény idén minden eddiginél több, közel 200
helyszínen zajlott és 350 önálló programot
7

kínált. A Design Hét Budapest szervezője
idén a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség, védnöke a Szellemi Tulajdon

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

tos képet mutatott a jubileumi Design Hét Budapest: kiállítás-megnyitókon, workshopokon,
művészettörténeti túrákon, termék- és divatbemutatókon, konferenciákon vehettek részt
a látogatók. Az esemény központi helyszíne a
Design Terminál volt, ahol a rendezvény nyitókiállítása, a design és a különböző szakterületek találkozását bemutató Metszéspontok tárlat
várta az érdeklődőket. A fesztivál díszvendége
a világ egyik design nagyhatalma, Olaszország
volt; bemutatkozott a Triennale di Milano design múzeum Maestri tárlata, és az olasz design
lámpákat felvonultató ChiaroScuro kiállítás.
A HIPAVILON Nonprofit Kft. első alkalommal volt főszervezője e jeles és nagy
hagyományokkal rendelkező eseménynek.
A designban megtestesülő szellemi tulajdon

védelme és piaci hasznosításának elősegítse
egyik fontos tevékenységi területe a társaságnak, ezért a rendezvénysorozat keretében a
HVCA-val közösen egész napos workshopot
szervezett designerek számára „Befektetőt keresek!” címmel. Az érdeklődők megismerhették
a kreatív ötleteik piacképes termékké alakításához szükséges tőkebevonás feltételeit, melynek eredményességében jelentős szerepe van
az adott vállalkozás iparjogvédelmi tudatosságának. Lehetőség nyílt továbbá a kockázati
tőkebevonással sikerre vitt projekteket első
kézből történő megismerésére és személyes
konzultációra.
Az rendezvény programjairól bővebb információkat olvashatnak a Design Hét Budapest
oldalán: http://designhet.hu/2013/.

Fotók: Mohai Balázs

Nemzeti Hivatala, kiemelt szakmai partnerei
a Magyar Formatervezési Tanács és a Design
Terminál voltak.
Az évforduló mindig egy új korszak kezdetét
jelzi, melyet jól szemléltet a design és a kreatív
ipar fejlődését kísérő érdeklődés növekedése
világszerte. 2013-ban a rendezvény a kortárs
design határátlépéseivel foglalkozott, vagyis
azokkal a metszéspontokkal, melyeket a design alkot az építészettel, képzőművészettel,
kézművességgel vagy a digitális technológiákkal. A fesztivál által kínált programok nemcsak
a szakembereket, de a különböző területek –
divat, formatervezés, fotó, grafika, építészet és
képzőművészet – iránt érdeklődő laikusokat
is vonzották.
Programtípusokat tekintve nagyon változa-

Nyitókiállítás

Maestri tárlat

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS HÍREI
VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG
„Versenyképesség és Fenntarthatóság Együtt”
címmel tartott egész napos szakmai programot
a Seed Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, a
Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a
Magyar Formatervezési Tanács (MFT) közreműködésével 2013. november 28-án. A szakmai
fórum középpontjában a fenntartható design
stratégiák és az abban rejlő kiaknázatlan lehetőségek és legjobb gyakorlatok voltak, nemzetközi perspektívába helyezve.
A délelőtti szekcióban Holly Sárától (HITA)
tartott előadást a nemzetközi piacra lépés lehetőségekről, állami és uniós támogatási
programokról, projektekről, pályázati lehetőségekről, a vállalkozásfejlesztési hálózatokról,
valamint a HITA által szervezett képzésekről.
Ezt követően Babilai Ildikó, a Szellemi Tulaj-

don Nemzeti Hivatala szakmai tanácsadója
ismertette a formatervezett termékek oltalmi
formáit. A szekciót Szabó Szilvia, a Tailor
Marketing&Training szakértője zárta, aki a
fenntarthatóság kommunikációs húzóerejét,
a „zöld-marketing” különböző stratégiáit mutatta be.
A délutáni szekciót dr. Bauer András, a
Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető
tanára, az MFT tagjának előadása indította.
Elemezte a Tanács által alapított, idén ötéves
Design Management Díj elmúlt éveinek díjazottjait és kitüntetett vállalkozásait, bemutatva a designt, mint a vállalkozások sikerességét
eredményező hosszú távú stratégiájába integráló szemléletet.
A konferenciát izgalmas kerekasztal-be-

szélgetés zárta, dr. Bauer András mellett
Cserpes István, a Cserpes Sajtműhely Kft.
tulajdonosa; Cosovan Attila, a Co&Co
Designcommunication Kft. tulajdonosa, az
MFT tagja; dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője és
az MFT tagja; Karsai Dina, a Designologist
alapítója; Viszlay Zsuzsanna, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében és Diófási Gabriella, a Survive Enviro
Nonprofit Kft. munkatársa közreműködésével.
A résztvevők és a hallgatóság aktivitásának
köszönhetően a konferencia tanulságos megközelítések összegzésével zárult, ami egyben egy
következő szakmai workshop kiindulópontját
jelentheti.
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