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Új PIACI SzerePlŐ  
Az INNoVÁCIÓ HAzAI INTézméNyreNDSzeréBeN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
2012 májusában nonprofit korlátolt felelősségű 
társaság formájában megalapította a HIPAVILON 
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit 
Kft.-t. A 100%-ban állami tulajdonú ügynökség 
a hazai innovációs intézményrendszer új kínálati 
pozíciót megjelenítő szereplőjeként a tudástőke 
üzleti alkalmazását és piaci hasznosítását segíti elő a 
szellemi tulajdonon alapuló innováció-menedzsment 
eszközrendszerével. A HIPAVILON Nonprofit Kft. 
munkatársai több évtizedes szakmai tapasztalattal 
Magyarországon egyedülálló szolgáltatásokat nyúj-
tanak piaci ügyfeleik és igazgatási partnerszerveze-
teik számára.

A társaság létrehozását többek között a nem-
zetközi és európai trendekből is eredő felismerés 
vezérelte, miszerint az innováció – mint a gazdasági 
növekedés motorja – stratégiai jelentőségű pillérévé 
a szellemi tulajdon és annak védelme vált. Egy tu-
dásalapú gazdaság kialakításához elengedhetetlen 
a szellemitulajdon-portfóliók kialakulásának ösz-
tönzése, üzleti célú kezelése és a hasznosítás során 
azok védelme. A vállalkozások együttműködésén 
alapuló nyitott innováció ösztönzése, a tudomány 
és a vállalkozások közötti tudástranszfer egy vonzó 
K+F környezet feltételrendszerének megalkotását 
igényli, melynek egyik lehetséges útja a szellemi 
tulajdon alapú innováció-menedzsment beemelése 
az ágazati és szektoriális gyakorlatba, különösen a 
kis- és középvállalkozások világában.

Az ötlet piaci termékben, szolgáltatásban vagy 
eljárásban való megtestesüléséig hosszú az út, amely-
nek teljes folyamatára kiterjedő szolgáltatás-csoma-
got a HIPAVILON Nonprofit Kft. a maga nemében 
egyedülálló módon, alapítójának, az SZTNH-nak 
magas szintű reputációjára és szakmai hátterére is tá-
maszkodva nyújtja. A magyar szellemi tulajdon ügy-
nökség az innovációban elkötelezett intézményekkel, 
szervezetekkel hasznos szövetségben megvalósuló, a 
piac igényeihez igazodó, nonprofit tevékenységként 
kínálja az innovációs folyamat minden lépését átöle-
lő innováció-menedzsment szolgáltatásait.

A HIPAVILON Nonprofit Kft. támogatást 
nyújt egy adott ötlet, innovatív megoldás beazonosí-
tásában, kutatási szolgáltatásai pedig segítenek el-
dönteni, hogy az ötlet, innovatív megoldás nem sért-e 
már meglévő jogokat. Információival ötletet adhat to-
vábbi megoldások fejlesztéséhez is. A HIPAVILON 

speciális, hozzáadott értéket kínáló adatforrásokkal 
támogatottan nyújtja szolgáltatásait.

Szellemivagyon-diagnózis szolgáltatása eredmé-
nyeként feltárja az innovációs potenciált, a kihasz-
nálatlan üzleti lehetőségeket vagy esetleges piaci 
kockázatokat ügyfelei már meglévő termékeiben és 
szolgáltatásaiban, továbbá közreműködik egy erős 
oltalmi portfólió, illetve stratégia kiépítésében. 

Konkurencia-kutatási szolgáltatása segítségével 
adott területen már meglévő megoldások feltérké-
pezésével beazonosíthatók azok a piaci szereplők, 
amelyek gátolhatják az iparjogvédelmi oltalomszer-
zést vagy akár potenciális partnerek lehetnek. 

Szellemivagyon-értékelési szolgáltatása az oltal-
mak „beárazásában” nyújt segítséget; elsősorban 
az innovatív termék, szolgáltatás hasznosítására 
irányuló megállapodások (pl. licencia vagy adás-
vétel) megkötéséhez ad támpontokat, ugyanakkor 
értékelése pénzügyi források előteremtése esetén is 
alapvető jelentőséggel bírhat.

Figyelemmel arra, hogy az innovációt leginkább 
hátráltató körülmények a magas költségek és a for-
ráshiány, a HIPAVILON közreműködik a forrás-
szerzés sikerességében, pályázatok, technológia- és 
tudástranszfer, kockázati tőke vagy üzleti partnerek 
bevonása során. A közfinanszírozású innovációban 
intézményi együttműködéssel és a magántőke be-
csatornázásával a kihelyezett források sikerjavító 
tényezőjeként vesz részt.

A legmegfelelőbb, az adott üzleti modellhez il-
leszkedő oltalmi forma, illetve a hazai és külföldi 
oltalomszerzés mikéntjének kiválasztásában is köz-
reműködik az ügynökség.

Piacra lépés során tanácsadást nyújt a HIPAVILON: 
intézményi közreműködők bevonásával segít a part-
nerkeresésben, széleskörű jogi tanácsadást nyújt, üzleti 
analízist végez a kockázatcsökkentés és profitmaxi-
malizálás, valamint az ágazati potenciál maximális 
kihasználásának elősegítése érdekében. 

A tudatosságnövelés jegyében a társaság rendezvé-
nyeket szervez, alap-, közép- és felsőfokú iparjogvé-
delmi képzéseket tart, valamint szakkönyveket, egye-
di oktatási anyagokat és egyéb kiadványokat kínál, 
továbbá szakkönyvtár-használati és adatbázisokban 
való kutatási lehetőséget biztosít. A HIPAVILON 
szerkesztőségi és nyomdai szolgáltatásokat nyújt: ke-
reskedelmi megjelenést támogató ismertető kiad-
ványokat, promóciós anyagokat tervez.
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SIkereS SzellemITUlAjDoN-VéDelmI éS INNoVÁCIÓS koNFereNCIA Az SzTNH-BAN

„Intellectual Property and Innovation” címmel 
sikeres konferenciának adott helyszínt a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), amely az 
SZTNH és az USA Szabadalmi és Védjegy Hi-
vatalának (United States Patent and Trademark 
Office, USPTO) közös szervezésében valósult 
meg Budapesten, 2012. április 3–4-én.

Az előadók között voltak a USPTO, az 
SZTNH és az ENSZ Európai Gazdasági Bi-
zottságának munkatársai, a LES Magyarország, 
a Szellemi Tulajdon Üzleti Hasznosításáért 
Közhasznú Egyesület elnöke, továbbá vezető 
magyar innovatív vállalkozások képviselői.

A konferencia első napjának témái az ameri-
kai és a magyar szabadalmi és védjegyoltalom, 
a hasznosítási vagy licencia szerződések, az 
iparjogvédelmi jogok átruházása, valamint a 
nemzeti hivatalok közötti munkamegosztás 
témaköreit ölelték fel. A második nap délelőtt-
je olyan speciális kérdéseknek volt szentelve, 

mint az USA szabadalmi reformja, valamint 
a USPTO zöld technológiai kísérleti prog-
ramja és gyorsított szabadalmi eljárásra vonat-
kozó kezdeményezése. A program zárásaként 
magyar származású, kiváló feltalálókkal, illetve 
vezető magyar, innovatív technológiát alkalma-
zó vállalkozások vezérigazgatóival szervezett 
kerekasztal beszélgetések folytak, amelyeken 
a közönség részére is lehetőség nyílt kérdések 
feltevésére és szakmai eszmecserére. 

A rendezvényen előadó magyar-amerikai fel-
találók – dr. Görög István, dr. Lisziewicz Julianna 
és dr. Fehér Kamilló – egyaránt jeleskedtek, illet-
ve jeleskednek a szabadalmi bejelentések megté-
telében, illetve szabadalmaik üzleti sikerre vite-
lében. Dr. Görög István, a CAPA Technologies, 
Inc. high-tech startup vállalat alapítójaként 
főleg az energiatakarékos kijelző berendezések, 
valamint a napenergia fejlesztésre koncentrál. 
A Genetic Immunity ügyvezető igazgatója,  

dr. Lisziewicz Julianna figyelmét a személyre sza-
bott immunterápia fejlesztésére és megoldásaik-
nak a gyógyászatban való alkalmazására fordítja. 
A Digicom Inc. alapítója, dr. Fehér Kamilló a 
vezeték nélküli kommunikációs technológia út-
törője, több mint 70 amerikai (USA) és számos 
egyéb, nemzetközi úton szerzett szabadalom bir-
tokosa. Dr. Fehér Kamilló látogatása alkalmából 
felajánlással is élt – összesen 5000 USD értékben 
– olyan ígéretes találmánnyal rendelkező magyar 
feltalálók számra, akik az USA-ban ideiglenes 
szabadalmi bejelentést kívánnak tenni. A meg-
valósítás végleges formája még egyeztetés alatt áll, 
de a tervek szerint a díj 5 éven keresztül, egyenlő 
összegekben kerül majd kiosztásra.

A konferencia napirendje a prezentáci-
ókkal együtt letölthető az SZTNH hon-
lapjáról: http://www.sztnh.gov.hu/hirek/
kapcsolodo/USPTO-HIPO/Agenda_2012-
apr-3-4.pdf.

David Kappos kereskedelmi államtitkár, az USA 
Szabadalmi és Védjegyhivatalának (USPTO) 
igazgatója és dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) 
elnöke közötti kétoldalú tanácskozás zajlott 
2012. április 5-én Budapesten.

A hivatalvezetők tájékoztatták egymást a 
szellemitulajdon-védelem terén megvalósult 
legújabb fejleményekről, mint például az 
USA-ban elfogadott szabadalmi törvénymó-
dosításról, az America Invents Act-ről, illetve 
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület működé-
séről Magyarországon. Eszmecserét folytattak 
emellett a legfrissebb nemzetközi fejlemények-
ről, így a Szellemi Tulajdon Világszervezetében 
(WIPO) folyó együttműködésről, valamint 
a Dunai Szabadalmi Intézet felállításáról. 
A felek továbbá áttekintették az együttmű-
ködésük eddig elért eredményeit, és értékel-
ték a jövőbeli lehetőségeiket, különösen az 
Intellectual Property and Innovation címmel, 
Budapesten, április 3-4-én, a két hivatal által 
közösen megrendezett konferencia sikerének 
fényében.

Az érdekelt körök számára rendezett dél-
utáni fórumot követően - amely a Szabadalmi 
Szupersztráda Program (Patent Prosecution 
Highway, PPH), az USA-beli szabadalmazta-
tás és az America Invents Act témaköreit ölelte 
fel - David Kappos államtitkár és dr. Bendzsel 
Miklós elnök aláírta a PPH program alkal-
mazásáról szóló kétoldalú megállapodást, 
amellyel Magyarország a 2010. július 1-jén 

BUDAPeSTre lÁTogAToTT DAVID kAPPoS, 
AmerIkAI kereSkeDelmI ÁllAmTITkÁr, A USPTo elNÖke

megkezdett, sikeres kísérleti projekt befejezése 
után véglegesen csatlakozott a kezdeménye-
zéshez. 

A PPH rendszerben a bejelentők gyor-
sabban és hatékonyabban szerezhetnek sza-
badalmat, mert az lehetővé teszi mindkét 
hivatal számára, hogy hasznosítsa a másik 
által korábban elvégzett munkát, elkerülve a 
párhuzamos erőfeszítéseket. A megegyezés 
értelmében, ha az egyik nemzeti hivatal az 
adott bejelentésben legalább egy igénypon-
tot szabadalmaztathatónak ítélt, a bejelentő 

kérelmezheti, hogy a másik nemzeti hivatal 
gyorsított eljárásban vizsgálja ugyanazt az 
igénypontot azonos tartalmú bejelentés-
ben.

A most aláírt PPH megállapodás olyan új 
ötleteket is figyelembe vesz, mint a USPTO 
„PPH 2.0” vagy a Japán Szabadalmi Hivatal 
„Mottainai PPH” elnevezésű kezdeménye-
zése. Mindemellett az SZTNH és a USPTO 
az eljárás továbbfejlesztésének szándékával 
folyamatosan figyelemmel kíséri a bejelentői 
igényeket.
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ÁTADTÁk A mIlleNIUmI DÍjkAT A SzellemI TUlAjDoN VIlÁgNAPjÁN

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(WIPO) 2000. évi közgyűlésén döntött arról, 
hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődé-
séhez és haladásához meghatározó módon 
hozzájáruló műszaki alkotók és művészek 
munkásságának, és eredményeik védelmének 
szentelt világnappá nyilvánítja. Április 26-a 
tehát – ami egyszersmind a Világszervezetet 
létrehozó egyezmény hatálybalépésének dátu-
ma is – tisztelgés az emberi tudás, képzelőerő és 
kreativitás előtt. 2012-ben a szellemi tulajdon 
világnapján a WIPO a jövőnket formáló alko-
tók előtt kíván tisztelegni. Az elmúlt tizenkét 
évben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) változatos programokkal, rendez-
vényekkel, akciókkal és kezdeményezésekkel 
valósította meg a közösen vállalt célkitűzést: 
az alkotóerő reflektorfénybe állítását, a szellemi 
tulajdon oltalma védelmének népszerűsítését 
és eredményes művelésének felmutatását. Az 
SZTNH 2000-ben, a magyar millennium 
évében a szellemi tulajdon védelmében is pél-
daadó intézmények elismerésére alapította 
a Millenniumi Díjat: az elismerés évenkénti 

odaítélésével méltatja a magyar művészeti és 
technológiai kultúra örökségének ápolásában, 
közvetítésében és védelmében jeleskedő egyes 
intézményeket. A díj átadására eddig tizenegy 
alkalommal került sor, középpontba állítva a ki-
emelkedő hazai szellemi műhelyeink iparjogvé-
delmi, szerzői jogi érzékenységű tevékenységét. 
A Millenniumi Díj kisplasztikája Pataki Má-
tyás és Weichinger Miklós alkotása. A 2012. évi 
Millenniumi Díjakat idén is a szellemi tulajdon 
világnapján, április 26-án adták át az SZTNH 

által rendezett budapesti ünnepségen, a MOM 
Kulturális Központ kupolatermében. Az ese-
ményt dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke 
és dr. Kiss László, fizikus-csillagász, az MTA 
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutató-
intézetének tudományos igazgatóhelyettese 
köszöntötte. A Millenniumi Díj kitüntetettjei 
2012-ben: a Baltazár Színház, a BME Masat-1 
projekt alkotói közössége, a Halasi Csipke 
Közalapítvány, a Ludwig Múzeum – Kortárs 
Művészeti Gyűjtemény, és a Polinvent Kft.

ÁTADTÁk A 2012. éVI eUrÓPAI FelTAlÁlÓI DÍjAkAT

TÖrVéNy A mAgyAr NemzeTI érTékekrŐl éS A HUNgArIkUmokrÓl

2012. április 11-én, a Magyar Közöny 42. szá-
mában kihirdetésre került a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény. A törvény a kihirdetését követő 
harmadik hónap első napján, azaz 2012. július 
1-jén lép hatályba. 

Az elfogadott kerettörvény vázát adja an-
nak a szabályozási rendszernek, amelyen ke-
resztül megvalósul a magyar nemzeti értékek 

és a hungarikumok körének meghatározása, 
felkutatása, rendszerezése, ápolása, továbbá a 
jelenlegi és jövő nemzedékekkel történő meg-
ismertetése. A törvény felhatalmazó rendel-
kezései által meghatározott körben a jövőben 
további végrehajtási szabályok megalkotása lesz 
szükséges. 

A nemzeti értékek azonosítása, rendszerezé-
se és védelme egy összetett, vertikálisan felépülő 

A díjat átveszi Elek Dóra (Baltazár Színház) A díjat átveszi dr. Nagy Gábor (Polinvent Kft.)

ségen alapuló megoldásokat alkalmaznak és 
ezzel javítják mindennapi életünk és munkánk 
minőségét, hozzájárulnak a környezet védel-
méhez, valamint gazdasági sikerükkel erősítik 
Európa versenyképességét. A találmányok létre-
hozóit öt kategóriában díjazta a nagy presztízsű 
személyekből álló nemzetközi zsűri, amelyben 
részt vett Rubik Ernő is.

A 2012. évi Európai Feltalálói Díj nyertese 
életmű kategóriában Josef Bille (Németország), 
a lézeres szemműtét forradalmasító módszeré-
ért; ipar kategóriában Jan Topholm, Soren 
Westermann és Svend Vitting Andresen (Dá-

nia) a számítógépes eljárással egyénre szabott 
hallókészülék előállításáért; kkv-k kategóriá-
ban Mafred Stefener, Oliver Freitag és Jens 
Müller (Németország) a metánnal működő, 
hordozható energiaforrás létrehozásáért; kuta-
tás kategóriában Gilles Gosselin, Jean-Louis 
Imbach és Martin L. Bryant (Franciaország), 
a hepatitisz-B betegség elleni gyógyszer felta-
lálásáért és az Európán kívüli országok kate-
góriában John O’Sullivan, Graham Daniels, 
Terence Percival, Diethelm Ostry és John 
Deane  (Ausztrália) a wifi technológiát meg-
teremtő eljárás kidolgozásáért.

A 2006 óta minden 
évben az innovatív 
tevékenység legrango-

sabb európai elismerését jelentő Európai Felta-
lálói Díj (European Inventor Award) átadására 
az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő or-
szágban kerül sor. Az idén hetedik alkalommal, 
június 14-én megtartott ünnepélyes díjátadó 
rendezvény keretein belül Koppenhágában 
adták át az elismeréseket. 

A komoly erkölcsi megbecsülést kifejező díj 
azon feltalálók tevékenységének elismerését 
célozza, akik magas szintű feltalálói tevékeny-

rendszerben, az úgynevezett Magyar Nemzeti 
Értékek Piramisában történik. A piramis első 
szintjét a települési, tájegységi, megyei, külhoni 
és ágazati értéktárak jelentik. Ezekre épül a má-
sodik szintet jelentő Magyar Értéktár, melyet a 
Hungarikum Bizottság állít össze. Ezeken a szin-
teken nemzeti büszkeségeink kerülnek kiválasz-
tásra, amelyek közül ugyancsak a Hungarikum 
Bizottság választja ki a hungarikumokat. A 
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NÖVekVŐ mérTékŰ A SzerzŐI jogI ÁgAzATok SÚlyA mAgyArorSzÁgoN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) 2011 végén immáron harmadik 
alkalommal végezte el a magyarországi szerzői 
jogi ágazatok gazdasági súlyát meghatározó vizs-
gálatot, így 2002 és 2006 után a 2009. tárgyévre 
vonatkozóan is rendelkezésre állnak összehason-
lítható adatok. Az elemzés alapjául az ENSZ 
Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 
2003-ban publikált módszertani útmutató-
ja szolgált (Guide on Surveying the Economic 
Contribution of the Copyright-Based Industries), 
amely az elmúlt közel egy évtizedben lehetővé 
tette a kreatív ágazatok gazdasági teljesítmény-
ben betöltött szerepének széles körű nemzetközi 
összehasonlítását. A WIPO módszertan meg-
különbözteti és külön számszerűsíti a szerzői jog 
által védett alkotások előállításához, előadásá-
hoz, sugárzásához és terjesztéséhez közvetlenül 
és közvetetten kapcsolódó szektorokat. 

A legújabb eredmények szerint a szerzői jogi 
ágazatok a gazdasági teljesítményük és a fogla-
koztatáshoz történő hozzájárulásuk alapján to-

A SzErzőI JOGI áGAzATOK öSSzESíTETT 
nEMzETGAzDASáGI SúLyA (2002, 2006, 2009, %)

vábbra is kiemelten jelentős 
– és egyre jelentősebb − súlyt 
képviselnek a magyar nem-
zetgazdaságban. Az adatok 
szerint a 2008-as pénzügyi 
válság és a tovagyűrűző gaz-
dasági recesszió azonnal je-
lentkező közvetlen hatásai-
ra a hazai kreatív ágazatok 
kedvezően reagáltak.

A számítások szerint a 
szerzői jogi ágazatok 2009-
ben a mag yar gazdaság 
bruttó hozzáadott értékét 
1700 milliárd Ft-tal gya-
rapították, ezzel összesen 7,85 százalékos súlyt 
képviseltek (szemben a 2002-ben mért 6,67 
százalékkal és a 2006-os 7,42 százalékkal). Ezen 
belül a primer szektorok az összes szerzői jogi 
ágazat teljesítményének kétharmadáért voltak 
felelősek, vagyis közel 10 százalékkal növelték 
a befolyásukat 2006 óta. A magyar szerzői jogi 

ágazatokat 2009-ben alapvetően négy szektor 
dominanciája jellemezte: a primer ágazatok 
közé tartozó a „sajtó és irodalom”, a „szoftver és 
adatbázis”, a „filmalkotás és videó”, valamint a 
technikai háttérágazatokat erősítő „szórakoztató 
elektronikai ipar”.

A kreatív szektorok foglalkoztatásának nö-

Hungarikumok Gyűjteménye jelenti tehát a 
nemzeti értékpiramis csúcsát.

A tör vény meghatározása szerint a 
hungarikum gyűjtőfogalom, amely egységes osz-
tályozási, besorolási és nyilvántartási rendszer-
ben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre mél-
tó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző 
tulajdonságával, egyediségével, különlegességével 
és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, 
és így 

amelyet belföldön és külföldön egyaránt a  •
magyarság eredményeként, kiemelt értéke-
ként tartanak számon, vagy 
amely védett természeti érték, vagy  •
amely kiváló nemzeti termék, vagy  •
amelyet a törvény végrehajtására kiadott  •
jogszabályban meghatározottak szerint 
végzett egyedi értékelés eredményeként a 
Hungarikum Bizottság hungarikummá mi-
nősít, vagy amely a törvény erejénél fogva 
hungarikumnak minősül. Közösségi/uniós 
oltalom alatt álló vagy nemzetközi elisme-
résben részesített nemzeti értékek, illetve a 
Vt. 116/A. § (10) bekezdése alapján átme-

neti nemzeti oltalom alatt álló elnevezések 
külön elbírálás nélkül, a törvény erejénél 
fogva hungarikumnak minősülnek.

A hungarikumok összegyűjtése és adatainak 
nyilvántartása tehát a Hungarikum Bizottság 
által kezelt Hungarikumok Gyűjteményében 
történik. A gyűjteményben szereplő termé-
kek, eljárások, készítési módok, sportelemek 
és szolgáltatások széles körben történő meg-
ismertetésének elősegítése, színvonaluk és 
minőségük folyamatos fenntartása érdekében 
hungarikum tanúsító védjegy kerül bevezetésre. 
A hungarikum tanúsító védjegy lajstromozása 
iránti nemzeti bejelentést, valamint a közösségi 
védjegybejelentést az agrár-vidékfejlesztésért 
felelős miniszter teszi meg. A hungarikum ta-
núsító védjegy használatát a védjegyjogosult 
pályázati úton kiválasztott alkotók számára 
engedélyezi. A hungarikumnak minősülő ter-
mékek előállítása a jogalkotó szándéka szerint 
új kis- és középvállalkozások beindítását ösztö-
nözheti, valamint az ipari vállalkozások számá-
ra is fejlesztési lehetőségeket kínál, ezért hosszú 
távon javítja ezek életképességét. A szabályozás 

célja, hogy minél több gazdasági társaság viselje 
a hungarikum tanúsító védjegyet, így hazánk 
hagyományos termékei mind itthon, mind az 
Európai Unióban, illetve a nagyvilágban is azo-
nosíthatóvá váljanak.

A Hungarikum Bizottság 14 tagból álló tes-
tület, melynek egy tagját az SZTNH elnöke 
delegálja. A bizottság elnöke az agrár-vidékfej-
lesztésért felelős miniszter, munkáját szakmai 
ágazati bizottságok segítik. A bizottság feladat-
körében összeállítja a Magyar Értéktárat, éven-
te tájékoztatást nyújt az Országgyűlés részére 
a nemzeti értékek és hungarikumok helyzeté-
ről, valamint a bizottság munkájáról, magyar 
és angol nyelvű internetes oldalt működtet, 
ahol megismerhető a Magyar Értéktár gyűj-
teménye, évente közzéteszi a Hungarikumok 
gyűjteményét a Magyar Közlöny melléklete-
ként megjelenő Hivatalos Értesítőben, és in-
ternetes honlapján is, továbbá pályázatokat ír 
ki a hungarikumok megőrzésére, fenntartására, 
fejlesztésére, megismertetésére, védelmére, a 
termékek hazai és nemzetközi piaci bevezeté-
sére vonatkozóan.

megjeleNT Az SzTNH 2011. éVI jeleNTéSe

Megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 
(SZTNH) 2011. évi tevékenységét összefoglaló 
kiadvány. A jelentésben összefoglalásra kerül-
nek a hivatal eredményei többek között az ipar-
jogvédelmi és szerzői jogi hatósági területen, a 
jogszabály-előkészítésben és jogalkalmazásban, 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Éves jelentés 

Hungarian Intellectual Property Office
Annual Report
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a szellemitulajdon-védelmi kultúra fejlesztése 
terén, valamint a nemzetközi és európai együtt-
működésekben. A magyar és angol nyelvű riport 
letölthető az SZTNH honlapjáról: http://
www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/MSZH_eves_
jelentes_2011.pdf



 2012. jÚNIUS  

5

SzellemITUlAjDoN-VéDelem INTeNzÍV ÁgAzATok Az USA-BAN
covers 1 and 4.qxd  2/24/12  10:56 AM  Page 1

Az USA Kereskedelmi Minisztériuma (U.S. 
Department of Commerce) 2012. április 11-én 
publikálta a Közgazdasági és Statisztikai Hiva-
tal (Economics and Statistics Administration) 
és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy 
Hivatala (USPTO) által közösen készített 
„Intellectual Property and The U.S. Economy: 
Industries in Focus” című riportot. Az elemzés 
célja, hogy azonosítsa azokat az ágazatokat, 
amelyek az átlagnál jobban kihasználják a sza-
badalom, a védjegy és a szerzői jog által bizto-
sított eszközöket, valamint számszerűsítse ezek 
súlyát az amerikai gazdaságban.

Az elemzés szerint az amerikai gazdaság 
egésze több-kevesebb mértékben a szellemi-
tulajdon-védelem valamely formájától függ, 
mivel gyakorlatilag minden ágazat előállít 
vagy felhasznál releváns termékeket és szol-
gáltatásokat. A statisztikai adatok tanúsága 
alapján a vizsgált 313 tevékenység közül 75 
nevezhető szellemitulajdon-intenzívnek (más 
néven IP-intenzívnek). A szerzők az USA-
ban összesen 60 védjegy-, 26 szabadalom- és 
13 szerzői jog-intenzív ágazatot regisztráltak. 
Ezek közvetlen módon 27,1 millió munka-
helyért felelősek, vagyis 2010-ben az ösz-

szes amerikai foglalkoztatott 18,8 százaléka 
dolgozott kapcsolódó területen. (Közvetett 
módon a szellemitulajdon-védelem további 
közel 13 millió munkahelyet érintett.) Az 
IP-intenzív ágazatok együttes hozzáadott 
értéke 34,8 százalékban járult hozzá az USA 
GDP-jéhez.

Jellegükből adódóan a különböző oltalmi 
formák az utóbbi 20 évben eltérő ütemben fej-
lődtek.  A szerzői jogi ágazatok foglalkoztatása 
46,3 százalékkal, a védjegyekhez kapcsolódó 
tevékenységek biztosította munkahelyek szá-
ma 2,3 százalékkal nőtt ez idő alatt; az inkább 
szabadalom-intenzív termelői ágazatok eseté-
ben viszont csökkenés ment végbe. A válság-
ból való kilábalás jeleként 2010-ben a szerzői 
jogi ágazatok munkavállalóinak száma 2,4 
százalékkal, a szabadalom-intenzív iparágaké 
2,3 százalékkal, a védjegy-intenzív szektoroké 
pedig 1,1 százalékkal nőtt; nagyobb mérték-
ben, mint a nem IP-intenzív ágazatok esetében 
(1 százalék). 

A jövedelmek tekintetében a szellemi tulaj-
donhoz kötődő szektorokban tevékenykedők 
2010-ben átlagosan 42 százalékkal többet ke-
restek, mint egyéb területeken dolgozó társaik. 

SzAkDIPlomÁCIAI SIker A SzellemI TUlAjDoN VIlÁgSzerVezeTéBeN

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) 
földrajzi árujelzők oltalmával foglalkozó, a 
Lisszaboni Megállapodás fejlesztésére létre-

jött Munkacsoportja 2012. június 11-15. kö-
zött Genfben tartotta ötödik ülését. A Mun-
kacsoport az előző négy üléséhez hasonlóan 
egyhangúlag dr. Ficsor Mihályt, a Szellemi Tu-

megÚjUlT A SzerzŐI jogI SzAkérTŐI TeSTÜleT VezeTéSe éS kIBŐVÜlT Az IPArjogVéDelmI SzAkérTŐI TeSTÜleT

A szerzői jogi gyakorlatot évtizedek óta meg-
határozó Szerzői Jogi Szakértő Testület (Tes-
tület) 2012. április 10-én tartotta elnökségi 
ülését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalá-
ban (SZTNH). Az ülésen dr. Bendzsel Mik-
lós, az SZTNH elnöke köszöntötte az elnöki 
tisztségtől 12 év után megváló id. dr. Ficsor 
Mihályt, majd átadta az új elnök, dr. Győri 

Erzsébet részére a közigazgatási és igazság-
üg yi miniszter által aláírt kinevezését. A 
Testületet öt évig vezető dr. Győri Erzsébet 
az elnökség tagját, dr. Sár Csabát általános 
elnökhelyettesi tisztség ellátására kérte fel. A 
Testület munkáját mértékadó szakmai elhiva-
tottsággal irányító, világszerte meghatározó 
szaktekintélynek számító id. dr. Ficsor Mihály 

részére az elnökség tiszteletbeli elnöki címet 
adományozott.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter kine-
vezte az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (ISZT) 
tíz új tagját. Az érintettek részére dr. Bendzsel Mik-
lós 2012. április 23-án adta át a kinevezési okira-
tokat. Az új tagok kinevezése 2012. március 1-től 
2013. március 31-ig terjedő időtartamra szól.

Ennek oka részben az iskolai képzésben eltöl-
tött évek magasabb számában rejlik.

Az IP-intenzív ágazatok termékexportja 
2010-ben az USA termékkivitelének 60,7 
százalékáért volt felelős. A szolgáltatásexport 
értékének felmérése során a szakértők jelentős 
módszertani kihívásokba ütköztek, de a becslé-
sek szerint a hasonló tevékenységek az USA ösz-
szes szolgáltatásexportjának 19 százalékát adták 
2007-ben. A jelentés megtalálható angol nyel-
ven a USPTO honlapján: http://www.uspto.
gov/about/ipm/industries_in_focus.jsp.

lajdon Nemzeti Hivatalának elnökhelyettesét 
választotta meg a Munkacsoport elnökének az 
elkövetkezendő 12 hónapra.

vekedése a vizsgált időszakban ellentétes ten-
denciát mutatott a munkavállalók számának 
nemzetgazdasági szintű alakulásával. A szerzői 
joghoz kötődő létszámnövekedésnek köszön-
hetően 2006-ban az összes foglalkoztatott 7,28 
százaléka (274 ezer fő), 2009-ben pedig 7,98 
százaléka tevékenykedett hasonló szektorban 
(277 ezer fő). 

A kreatív szektorok teljesítményét össze-
hasonlítva más nemzetgazdasági ágazatok 
hasonló mutatóival megállapíthatjuk, hogy a 

legjelentősebb húzóágazatok közé tartoznak. A 
szerzői jogi ágazatok bruttó hozzáadott értéke 
az oktatás és a pénzügy és biztosítás több mint 
másfélszerese, a primer szerzői jogi ágazatok 
önmagukban is megelőznek olyan fontos szek-
torokat, mint az oktatás, pénzügy és biztosítás, 
építőipar vagy az egészségügy.

A nemzetközi összehasonlítás eredményei 
továbbra is azt igazolják, hogy Magyarország 
a szerzői jogi ágazatok nemzetgazdasági jelen-
tőségét tekintve a világ élmezőnyében foglal 

helyet olyan államokkal versenyezve, mint az 
USA, Ausztrália, Hollandia és Oroszország.

A vizsgálat eredményeit összefoglaló kiad-
vány megrendelhető az SZTNH honlapján 
található megrendelőlap kitöltésével (http://
www.sztnh.gov.hu/kiadv/szakkonyvek/
szerzoijogi-alapu-megrendelo3.pdf), vagy 
személyesen megvásárolható nyitvatartási 
időben az SZTNH Ügyfélszolgálatán (1054, 
Budapest, Akadémia utca 21.).

Simon Dorottya
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jogérVéNyeSÍTéSI FelADATokkAl BŐVÜl A BPHH FelADATkÖre

Május 16-án tették közzé az Európai Unió Hi-
vatalos Lapjában a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatalnak (BPHH) a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítésével kapcsolatos feladatokkal, ideért-
ve a közszféra és a magánszektor képviselőinek a 
szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelő-
központjaként történő összehívásával való megbí-
zásáról szóló 386/2012/EU rendeletet. A rende-
let értelmében a BPHH feladatköre kiegészül a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértése 
elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységek-
kel a nemzeti hatóságok, a magánszektor és az 
uniós intézmények tevékenységeinek előmozdí-
tása és támogatása érdekében. Az OHIM bővülő 

feladatai közé tartoznak majd többek között a 
szellemi tulajdon értékének jobb tudatosítása;  a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések elter-
jedtségének és hatásának jobb tudatosítása;  a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmére 
szolgáló bevált közigazgatási és magánszektorbe-
li gyakorlatokra vonatkozó ismeretek bővítése; 
részvétel a lakosság tudatosításában a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásáról; a szel-
lemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítésében 
érintett személyek szaktudásának a bővítése, il-
letve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsérté-
sek megelőzését és kezelését szolgáló technikai 
eszközökre vonatkozó ismeretek bővítése is. A 

jogérvényesítéssel kapcsolatos feladatai kapcsán 
a BPHH köteles működtetni az eddig az Európai 
Bizottság által koordinált hamisítás elleni euró-
pai megfigyelőközpontot, amely ezentúl a szelle-
mi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőköz-
pontja (European Observatory on Infringements 
of Intellectual Property Rights) nevet viseli.

A rendelet június 5-én lépett hatályba. A 
BPHH elnöke, António Campinos a feladat-
bővülés kapcsán úgy nyilatkozott, hogy „a 
Meg figyelőközpont hiteles és független szerve-
zetként fog ja biztosítani a szellemi tulajdon 
jobb megértését”.

Dr. Tóth Zita

megjeleNT A SzerzŐI jogI TANkÖNyV

Szerzői jog címmel meg jelent a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala által összeállított, a 
leg fontosabb szerzői jogi kérdéseket közérthe-
tő módon ismertető tankönyv. A könyv hazai 
és külföldi gyakorlati példákkal kiegészítve 
nyújt bevezetést a szerzői jogi alapismeretek-
be, így foglalkozik többek között a szerzői 
jogi védelem keletkezésével, feltételeivel, 
tárgyával, a szerzőket megillető jogokkal, a 
szerzői művek felhasználásának engedélye-
zésével, a szabad felhasználás eseteivel, és a 

szerzői jogok megsértése esetén igénybe vehető 
jogérvényesítési eszközökkel. A tankönyvben 
foglaltak elsajátítását segítik az egyes fejezetek-
hez kapcsolódó ellenőrző feladatok.

A kiadvány megrendelhető a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala honlapján található 
megrendelőlapon: http://www.sztnh.gov.hu/
kiadv/szakkonyvek/szerzoi_jogi_tankonyv_
szoro-megrendelo.pdf, illetve megvásárolha-
tó nyitvatartási időben az ügyfélszolgálaton 
(1054, Budapest, Akadémia utca 21.)

Szerzői jogi védelem alatt áll egy fotó vagy egy újságcikk? Esetleg egy rajzfilmfigura? 
Hogyan használhatóak fel ezek jogszerűen, kell-e engedély a felhasználásukhoz, és 
az kitől és hogyan szerezhető be? Milyen jogai vannak a szerzőnek, és meddig illetik 
meg ezek a jogok? Hogyan lehet idézni más művéből? Hogyan léphet fel a szerző 
az ellen, aki megsérti a jogait? 

Ezekre, az internetes környezetben egyre gyakrabban felmerülő kérdésekre is vá-
laszt ad a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala munkatársai által összeállított szerzői 
jogi tankönyv, amelynek célja eligazítást nyújtani a szerzői jog területén. Közért-
hető módon, érdekes hazai és külföldi gyakorlati példákkal kiegészítve ismerteti a 
legfontosabb szerzői jogi kérdéseket, kezdve a szerzői jogi védelem feltételeitől a 
szabad felhasználás esetein keresztül a szerzői jogok megsértése esetén igénybe 
vehető jogérvényesítési eszközökig. A könyv végén található, az egyes fejezetekhez 
kapcsolódó ellenőrző kérdések és feladatok útján az érdeklődő olvasó tesztelheti 
is, hogy milyen mértékben sajátította el a benne foglalt ismereteket. A tankönyv 
hasznos oktatási segédanyag és érdekes olvasmány mindenki számára a kreatív 
tartalmak előállítóitól az e tartalmakat felhasználó magánfelhasználókig, és fontos 
szerepet tölthet be a szerzői jogi tudatosság növelésében.

2150 Ft
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mAgyAr gyÓgySzergyÁr A legNAgyoBB NemzeTkÖzI 
VéDjegyBejeleNTŐk kÖzÖTT 2011-BeN

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 
Nemzetközi Irodájának beszámolója szerint, a 
nemzetközi védjegybejelentések száma a 2011. 
évben minden eddiginél magasabb számot ért 
el. Összesen 42 270 bejelentés érkezett, amely a 
2010-es év adataihoz (39 687) képest 6,5 száza-
lékos növekedést jelent. Említésre méltó, hogy a 
Richter Gedeon Nyrt. is szerepel a 2011-ben leg-
több nemzetközi védjegybejelentést benyújtók 
listáján. A magyar gyógyszergyárat a bejelentések 
száma terén 2011-ben egyedül a Novartis (Svájc), 

a Philip Morris (Svájc), valamint a Boehringer 
Ingelheim Pharma (Németország) előzte meg, és 
olyan cégek követik a listán, mint a Nestlé (Svájc), 
a Philips (Hollandia) és a BMW Aktiengesellschaft 
(Németország). Mindemellett a 20 legtöbb nem-
zetközi védjeggyel rendelkező jogosult listáján is 
helyet kapott a magyar vállalat. A WIPO felmé-
rés adatai szerint 2011-ben a 2010-es adatokhoz 
képest 47,8 százalékkal növekedett a Magyaror-
szágról származó nemzetközi védjegybejelentések 
száma, a listán így a 23. helyet foglaljuk el a 85 

szerződő felet felölelő madridi rendszerben. A 
hágai rendszer tekintetében a Magyarországról 
induló nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelen-
tésekben szereplő minták esetében is emelkedés 
történt. 2011-ben az előző év adataihoz viszonyít-
va 233,3 százalékos növekedés figyelhető meg, és 
így Magyarország a 17. helyen szerepel a listán, a 
hágai rendszerben részes 60 szerződő fél között. 
A teljes cikk elérhető a WIPO oldalán: http://
www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/
article_0004.html.

VéDjegySzAkmAI ÜgyFélFÓrUm Az SzTNH-BAN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
és a Magyar Védjegy Egyesület (MVE) közös szer-
vezésében 2012. május 30-án a védjegyszakmai 
ügyfélfórum került megrendezésre. A rendezvény 
célja fórumot biztosítani a védjegy és mintaoltal-
mi hatósági gyakorlatot érintő kérdések kötetlen, 
konkrét ügyektől független megvitatására. A 
rendezvényen a javasolt napirendhez kapcsoló-
dóan vitaindító rövid előadások hangzottak el, 

amiket követően nyílt alkalmuk a területen jár-
tas és kevésbé tapasztalt ügyfeleknek arra, hogy 
joggyakorlati kérdésekben közvetlen eszmecserét 
folytathassanak a védjegy és mintaoltalmi hatósági 
terület munkatársaival. A szervezők nem titkolt 
szándéka a jövőben várható eljárási gyakorlatot 
érintő változások bemutatásán túl annak feltérké-
pezése, hogy az ügyfelek mely kérdésekben látnak 
lehetőséget további minőségi javulásra, valamint 

mely témákban szeretnének a párbeszédet a követ-
kező fórumon. A közel száz fő részvételével zajlott 
esemény egy korábbi hagyomány folytatásának 
tekinthető, amelyet a szervezők a jövőben évente 
két alkalommal kívánnak megrendezni. A vitain-
dító előadások anyaga elérhető az SZTNH hon-
lapján: http://sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/
SZTNH_MVE_kozos_rendezvenye_2012_
majus_30.pdf
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INNoVÁCIÓS NAgyDÍj

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) ku-
ratóriuma által 1992 óta évente meghirdetett 
Innovációs Nagydíj pályázat azokat a magyar 
egyéni vállalkozókat vagy Magyarországon 
bejegyzett társaságokat jutalmazza, amelyek 
a pályázati kiírást megelőző évben a legna-
gyobb jelentőségű és hasznot hozó innovációt 
létrehozták. A 2011. évi Innovációs Nagydíj 
átadására 2012. március 30-án került sor az 
Országházban. 

A nagydíjat az Egis Gyógyszergyár nyerte 
az általa a vérrögképződés megelőzésére ki-
fejlesztett és szabadalmakkal védett módon 
gyártott Egitromb 75 mg filmtablettáért. A 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2010. 
évi innovációs díját a Femtonics Kft. kap-
ta a 11 szabadalommal védett Femto2D és 
Femto3D-RC elnevezésű, nagy érzékenységű 
és sebességű  két-foton mikroszkópok kifej-
lesztéséért.

Rózsa József Balázs, ügyvezető igazgató  
és Bendzsel Miklós, elnök

mAgyAr jogérVéNyeSÍTéS AmerIkAI TÜkÖrBeN

Április végén tette közzé éves jelentését az 
Amerikai Eg yesült Államok Kereskedelmi 
Képviselőjének Hivatala (USTR), amelyben 
a hamisítással és kalózkodással kapcsolatos 
trendeket és tényeket tekinti át, valamint az 
Egyesült Államok kereskedelmi partnereinek 
szellemitulajdon-védelmi helyzetét értékeli. A 
2012. évi Special 301 jelentés elkészítéséhez 77 
partnerország jogvédelmi státusát tekintették 
át, amelyek közül 40 ország esetében találtak hi-
ányosságokat: a kiemelt megfigyelési listára 13, 
a megfigyelési listára pedig 26 ország került fel. 
Magyarország 2010-ben került le a USTR meg-
figyelési listájáról, amelyen hét éven keresztül 
szerepelt. Ezt az eredményt sikerült 2011-ben 
és idén is megőriznünk, hiszen az ország idén 
sem szerepel a listázott kereskedelmi partnerek 
között. Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának elnöke és a Hamisítás El-
leni Nemzeti Testület elnökhelyettese szerint 
fontos az ilyen típusú nemzetközi értékeléseken 
Magyarország jó helyezése, hiszen a tudásalapú 
gazdaságunkban a külföldi befektetők számára 
egyre fontosabbak a szellemitulajdon-védelmi 
aspektusok a piaci körülmények, a befektetési 
környezet vizsgálata során. A szellemitulajdon-
védelmi és jogérvényesítési helyzetkép elkészí-

tésekor összetett szempontokat vesznek figye-
lembe, amely mind a szabályozás minőségére, a 
jogsértések elleni fellépésekben közreműködő 
hatóságok eljárásainak hatékonyságára, mind 
a lakossági attitűdökre, szokásokra kiterjed. A 
jelentésben 13 államot helyeztek az úgynevezett 
kiemelt megfigyelési listára (Priority Watch List), 
amelyek megítélésük szerint a szellemitulajdon-
védelmi jogsértések, visszaélések tekintetében 
élen járnak. A kiemelt listán Algéria, Argentína, 
Chile, India, Indonézia, Izrael, Kanada, Kína, 
Oroszország, Pakisztán, Thaiföld, Ukrajna és 
Venezuela szerepel. Ukrajna kivételével ezen 
államok mindegyike a tavalyi jelentésben is a 
szellemitulajdon-védelem és jogérvényesítés 
terén kiemelten súlyos problémákat felmutató 
államként szerepelt. Ukrajna 2011-ben még 
a kevésbé súlyos jogvédelmi hiányosságokat 
mutató országok megfigyelési listáján (Watch 
List) kapott helyet, de a hamisítás és kalózkodás 
változatlanul jelentős és növekvő mértékére való 
tekintettel a USTR indokoltnak látta az átmi-
nősítést. A 2012-es megfigyelési listán (Watch 
List) 26 állam – köztük négy EU-tagállam – 
szerepeltetését találta szükségesnek a hivatal. 
Ezek Bolívia, Brazília, Brunei, Costa Rica, a 
Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyiptom, 

Fehéroroszország, Finnország, a Fülöp-szigetek, 
Görögország, Guatemala, Jamaica, Kolumbia, 
Kuvait, Libanon, Mexikó, Norvégia, Olaszor-
szág, Peru, Románia, Tádzsikisztán, Törökor-
szág, Türkmenisztán, Üzbegisztán és Vietnám. 
A tavaly még szerepeltetett Spanyolország és 
Malajzia lekerült a listáról. Előbbi a tavaly elfo-
gadott internetes kalózkodás elleni törvényé-
nek köszönheti a pozitív változást, míg utóbbi a 
szerzői jogi törvénye szigorításának és a hatósági 
fellépés fokozásának eredményeként került ki 
a listázott államok közül. A USTR honlap-
ján olvasható közlemény kiemeli, rendkívül 
fontos, hogy az ország kereskedelmi partnerei 
hogyan viszonyulnak a szellemitulajdon-jogok 
védelméhez, hiszen az amerikai kereskedelmi 
minisztérium a múlt hónapban közölt jelenté-
sében rámutatott, a szellemi tulajdonra épülő 
gazdasági szektorok az összes amerikai export-
áru közel 60 százalékát adják. Ezek a szektorok 
mintegy 40 millió álláshelyet biztosítanak az 
országban, amelynek biztonságát szintén veszé-
lyeztetik a vállalkozásoknak kárt okozó jogsér-
tések. A 2012. évi Special 301 Report elérhető a 
USTR honlapján: http://www.ustr.gov/sites/
default/files/2012%20Special%20301%20
Report_0.pdf.

A mAgyAr FormATerVezéSI TANÁCS HÍreI

moHoly-NAgy lÁSzlÓ FormATerVezéSI  
ÖSzTÖNDÍjPÁlyÁzAT BeSzÁmolÓ kIÁllÍTÁSA

A Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 
2011. évi ösztöndíjasai 2012. április 19-én 
adtak számot éves szakmai programjukról. 
Munkájukat a nagyközönség a Kozma La-
jos Kézműves Iparművészeti ösztöndíjasok 

beszámoló kiállításával eg yütt tekint-
hette meg június 17-ig az Iparművészeti 
Múzeumban. A kiállítást komoly szakmai 
és sajtóérdeklődés kísérte. A Budapesti 
Corvinus Egyetem Marketing és Média 

Intézetének kísérleti kurzusa, A design 
vállalatirányítási kérdései című tantárgy 
hallgatói tárlatvezetéssel egybekötött óra 
keretében ismerhették meg az ösztöndíjas-
ok munkáit. 
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mIre VÁllAlko(z)zUNk? – elkéSzÜlT A STArT-UP gUIDe 7.0 VerzIÓjA

A Magyar Formatervezési Tanács gondozásában, 
elektronikus formában megjelenő útmutató nélkü-
lözhetetlen információkat tartalmaz az újonnan 
vállalkozást alapító és már működtető fiatalok 
számára. A kifejezetten mikro- és kisvállalko-
zók számára összeállított üzleti működtetési és 
fejlesztési tanácsokkal szolgáló kiadvány leg-
frissebb változata jó néhány újdonságot kínál. 

A tavasszal kiadott 7.0 változat minden fejezete 
frissített, aktualizált tartalommal jelenik meg, 
szerepelnek benne a célcsoportot érintő jogsza-
bályi és adózási változások, valamint a megvál-
tozott cafeteria rendszer újdonságai is. A szer-
kesztők önálló fejezetet szenteltek a kockázati 
tőkét keresőknek, s külön egységben található 
egy forrástérkép kisvállalkozásoknak. Bővített 

fejezet foglalkozik a pályázaton való részvételt 
érintő és segítő tanácsokkal, s számos internettel 
kapcsolatos újdonság is helyet kapott. A kötetet 
naprakész táblázatok és fogalomtár egészíti ki, 
amely új címszavakkal is gyarapodott. 

A kiadvány PDF formátumban ingyenesen 
letölthető weboldalunkról: http://www.hipo.
gov.hu/testuletek/mft/start-up-guide07.pdf.

DeSIgN HéT BUDAPeST 2012 – 
élj lASSABBAN!

2012. szeptember 28 − október 7. között kilence-
dik alkalommal rendezik meg a Design Hét Bu-
dapest fesztivált. Az évről évre közel 300 együtt-
működő partnerrel megvalósuló és több mint 
60 ezer látogatót vonzó eseménysor támogatója 
változatlanul a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala, védnöke a Magyar Formatervezési Ta-
nács és szervezője a Design Terminál.

A Design Hét Budapest idei szlogenje: Élj lassab-
ban!, amely mozgalom a magasabb életminőség, a 
tartalmasabb és nyugodtabb élet, a társadalmi és 

kulturális fenntarthatóság reményében átgondol-
tabb fogyasztásra ösztönöz. A Slow Design kifejezés 
egy évtizede honosodott meg a szakmai köztudat-
ban; olyan felelős és tudatos tervezői gyakorlatra 
utal, amely a tárgyak teljes életciklusával számolva a 
design hosszú távú hatásaira koncentrál. A tervezés 
a Slow Design esetében lassú és átgondolt folyamat, 
több időt szán a kutatásra, a társadalmi és környe-
zeti hatások tesztelésére, valamint elsősorban a he-
lyi nyersanyagokra és erőforrásokra alapoz, ezzel is 
támogatva a kis közösségek fejlődését.

A Design Hét hagyományos programjai is 
az Élj lassabban! jegyében zajlanak majd. A 
Nyitott Stúdiók, a Design Hét Vásárlási akció, 
a Design Túrák és a Design Hét Gasztro a város 
kulturális, építészeti és gasztronómiai értékeire 
irányítják rá a figyelmet. A felnőtteknek és gye-
rekeknek szóló foglalkozások és workshopok a 
„Csináld magad” („Do it Yourself ”) célkitűzéseit 
követve invitálnak az alkotásra és az újrahasz-
nosításra. Az idei Design Hét Budapest feszti-
válnak a díszvendége Finnország.

A DeSIgN VIlÁgNAPjA – jÚNIUS 29.

Az Ipari Formatervezési Társaságok Nem-
zetközi Szövetsége (Icsid) megalakulásának 
50. évfordulója alkalmából, 2007. június 
29-én hirdette meg a Design Világnapot, 
amikor együtt ünnepelnek a designerek és 

a designrajongók a világ számos pontján. A 
világnapra, az Magyar Formatervezési Ta-
nács is megemlékezik, szakmai partnerével, 
a Forum Hungaricummal vendégül látja 
Zuzanna Sklaska trendkutatót, a holland Van 

Berlo senior tanácsadóját, aki a nemzetközi 
trendek mellett az idei Design Hét Budapest 
központi témaköréről, a slow designról is elő-
adást tart, június 29-én 10 órától a Design 
Terminálban. 

mAgyAr DÍjAzoTT A „yoUNg PACkAge” PÁlyÁzAToN

A 2012. évi „Young Package” csomagolásterve-
zési pályázaton harmadik helyezést ért el Pethő 
Veronika, a Nyugat-magyarországi Egyetem Al-
kalmazott Művészeti Intézetének tervezőgrafika 
szakos hallgatója. A 17. alkalommal meghir-
detett cseh nemzetközi pályázatra, melynek 
az idei témája „a Tea” volt, 41 országból 855 
alkotás érkezett. Az első helyezést Katarina 
Matković és Tihana Pecirko (Horvátország), 
a poharat is magába foglaló tea csomagolása 
nyerte el, a második helyen Martin Štěpánek 
(Cseh Köztársaság) japános pergamen papír ta-

sakja végzett. A rangos nemzetközi zsűri Pethő 
Veronika munkájánál, amely a teatasakokon kí-
vül, ötletes módon idézeteket is rejt, kiemelte 
annak játékosságát és a teázás hangulatát meg-
erősítő költőiség megjelenítését. A díjpályázat 
közzétételében a Magyar Formatervezési Ta-
nács is részt vett.

A „Young Package” ez évi pályázati katalógu-
sa az alábbi honlapról letölthető:

http://young-package.com/download-
press/young-package-2012/c211

Majcher Barbara




