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Moholy Extra - újra
Köszöntjük az Olvasót! Híradásunkban az elmúlt
hónapok eseményeiről és legfrissebb híreinkről
adunk tudósítást.
Gyászhír
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Az ülésen a hivatal és a Magyar Formatervezési
Tanács elnöki feladatait is ellátó dr. Ɫuszcz Viktor
kijelölt elnök úr átadta dr. Bendzsel Miklósnak a
testület tiszteletbeli elnöki feladatainak ellátására
szóló felkérését. Széleskörű, hazai és nemzetközi
színtéren egyaránt kiemelkedő tapasztalataira,
szakértői tevékenységére és munkájára a jövőben is
számít a testület.

Megrendülten
tudatjuk,
hogy Simon Károly Dózsa
Farkas
Andrásés
Ferenczy
Noémi-díjas
formatervező iparművész,
a
Magyar
Művészeti
Akadémia (MMA) rendes
tagja, az Iparművészeti és
Tervezőművészeti Tagozat vezetője, a Magyar
Formatervezési Tanács volt tagja 76 éves korában
elhunyt.
Fotó: Perness Norbert

Testületi munka – tanácsülés

Az ülésen részletes megvitatásra került az MFT
2016. évi beszámolója és a 2017. évi munkaterve,
amit a testület jóváhagyott, ezzel elfogadásra
előterjesztésre
került
dr.
Trócsány
László
igazságügyi miniszter úrnak.
Jedlik Ányos-díj

Fotó: Perness Norbert

A Magyar Formatervezési Tanács 2017. évi első
ülését 2017. március 28-án, 10 órától tartotta a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala székházában.
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Hagyományosan
március
15-ei
nemzeti
ünnepünkhöz kapcsolódóan, 2017. március 13-án
adták át a Jedlik Ányos-díjakat Budapesten.
A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnökének
kezdeményezésére
az
ipari
és
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kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, a
magyar szabadalmi rendszer centenáriumi évében,
a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység,
valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú
iparjogvédelmi munkásság elismerésére.

Az eseményen megjelent és köszöntőt mondott
Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságfejlesztésért–és szabályozásért felelős
államtitkára és dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke.
Lepsényi István hangsúlyozta, a kormány egyik
legfontosabb
stratégiai
törekvése,
hogy
Magyarország ne csak termelési központ legyen,
hanem fontos kutatási, innovációs térséggé is váljon
Európában. Ezért a kormányzat szándéka a kutatásfejlesztés további erősítése, a kutatási és innovációs
versenyben való helytálláshoz pedig kiemelt
figyelmet fordít az innovációra fordítható források
növelésére. 2015-ben Magyarországon kutatásfejlesztésre 468 milliárd forintot, a GDP 1,39%-át
fordították, 6,2%-kal többet az előző évinél. A
középtávú kormányzati stratégiában az 1,8%-os
szint elérése szerepel. Kitért arra, hogy az Egyesült
Államok Kereskedelmi Kamarájának Globális
Szellemi Tulajdon Központja által közzétett, Az
innováció
hajtóelemei
című
jelentésben
Magyarországot az index javítására aktívan és
sikeresen
törekvő
országként
emelte
ki.
Magyarország a 13. helyen szerepel a világ 45
vezető országát tartalmazó 5. Nemzetközi Szellemi
Tulajdon Index rangsorában, megelőzve ezzel
többek között Lengyelországot, Izraelt és Kanadát is.
Kiemelte: a magyar innovációs környezet javulását
jól mutatja, hogy a nemzeti védjegybejelentések
száma 2016-ban 17 százalékkal, míg a magyar
nemzeti formatervezési mintaoltalmak száma közel
30 százalékkal nőtt.
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A Jedlik Ányos-díj idei kitüntetettjei:
Farkas József gépészmérnök, az ortopédiai és
traumatológiai eszközöket gyártó Sanatmetal Kft.
alapító tulajdonosa és vezetője; Glódi István
villamosmérnök; Dr. Ilku Lívia gyógyszerész és jogi
doktor,
a
Magyarországi
Gyógyszergyártók
Országos Szövetségének igazgatója; Mészáros
Antal az Innovációs Nagydíjas hódmezővásárhelyi
Csomiép Betonmelior Kft. ügyvezető igazgatója;
Dr. Takáts Zoltán kutatóvegyész, a Semmelweis
Egyetem korábbi munkatársa, a londoni Imperial
College professzora.

Fotók: Perness Norbert

Átadták a 25. Magyar Innovációs Nagydíjat
Az év legjelentősebb innovációs teljesítményét
elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a
kiemelkedő innovációs teljesítményeket további,
összesen öt kategóriában díjazzák: Ipari, Agrár,
Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díjai. A
legeredményesebb, 2013. január 1. után alapított
startup vállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség
Startup Innovációs Díját nyeri el. A díjak ünnepélyes
átadására 2017. március 29-én került sor az
Országházban.
A díjazottak olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország
versenyképesebb legyen és a modern világban
megállja a helyét.
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Az Innovációs nagydíjat a 77 Elektronika Műszeripari
Kft. kapta a gyógyászatban használt félautomata
vizelet
üledék
analizátor
termékcsalád
kifejlesztéséért és forgalmazásáért.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2016. évi
Ipari Innovációs Díjában az Innomed Medical Zrt.
részesült a digitális tomoszintézis elvén működő
alacsony röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai
képalkotó
eszköz
kifejlesztéséért
és
forgalmazásáért.
Az NGM 2016. évi Informatikai Innovációs Díját vette
át a Starschema Kft. a Big Data Management
szolgáltatásért. A Földművelésügyi Minisztérium
(FM) 2016. évi Agrár Innovációs Díját a MAD WINE
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kapta a MÁD
brand, a világ új íze innovációért. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) 2016. évi Fejlesztési
Innovációs Díjában az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
részesült a 15 hónapos üzemeltetési ciklus
bevezetése a Paksi Atomerőműben innovációért.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016. évi
Innovációs Díját vette át a Kompozitor Műanyagipari
Fejlesztő Kft. képviselője a FuranFlex, nagy hő- és
korrózióállóságú
flexibilis műanyag
béléscső
rendszer kifejlesztéséért és forgalmazásáért. A
Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi Startup
Innovációs Díjában az AImotive Informatikai Kft.
részesült az önvezető autózást segítő AImotive
aiDrive kifejlesztéséért.
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Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
A 2016. évi Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíjasok március 30-án, nyilvános beszámoló
keretében adtak számot az ösztöndíjprogramban
végzett munkájukról.

A kiállítás megnyitója előtt az ösztöndíjasok
nyilvános prezentáció keretében ismertették a szakés nagyközönséggel programjuk eredményét.

A beszámolókat szakmai kerekasztal beszélgetés
egészítette ki. A meghívott vendégek az
Ösztöndíjprogram inkubációs potenciáljáról, az
Ösztöndíjprogramban helyzetét elemző kutatásról,
illetve a program jövőjéről tartottak szakmai
diskurzust.
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Modern-kézműves bútorcsalád, Kovács Mónika:
Fémtextil projekt, Németh Ninetta: Zero waste
raincoat – „Zero waste” szabászati technikával
készült esőkabát kollekció, Sass-Hegedűs Ágnes:
Egyedi alkalmakra készülő porcelánlámpa tervezése
a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. számára.
Az Ösztöndíjprogram arculatát és a kiállítás grafikai
terveit Katyi Ádám, az installációt az Arté Kft.
tervezte és készítette.
Magyar Formatervezési Díj 2017
A
nemzetgazdasági
miniszter
a
Magyar
Formatervezési Tanács közreműködésével idén is
meghirdette a Magyar Formatervezési Díjat.
A legrangosabb hazai design elismerésre alkotók és
gyártók pályázatát egyaránt várják termék, terv,
vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriában.

A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap
letölthető az MFT honlapjáról: www.mft.org.hu.
A beadási határidő: 2017. május 3.
Az értékelés I. fordulójára május 24-én, a II.
fordulóra június 27–29. között kerül sor. A pályázat
legfrissebb híreiről folyamatosan tájékoztatást
adunk. Friss információk és érdekességek
elérhetőek a facebook.com/magyarformatervezesidij
felületén is.

Fotók: Rácmolnár Milán

A kiállításnak a KÉK - Kortárs Építészeti Központ ad
otthont. Az április 30-ig látogatható tárlaton az
érdeklődők a következő munkákat tekinthetik meg:
Boldog Anita: Partnerajándék kollekció betonból –
reprezentatív design ajándéktárgyak építőipari cégek
részére, Fabricius-Nagy Emese: IORA – moduláris
rendszer – táskakollekció, Fogarasi Demeter:
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Design Management Díj 2017
A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben Design
Management Díjat alapított azzal a céllal, hogy
értékelje és kiemelje azon vállalatok és szervezetek
munkáját,
amelyek
üzleti
stratégiájukba
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eredményesen, példaértékűen és hatékonyan építik
be a designmenedzsment tevékenységet.

A Design Management Díjat jelölés útján lehet
elnyerni. A díjra jelölhető minden magyarországi
székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet,
intézmény.
A jelölésben részesült szervezetek május 31-ig
küldhetik be a kérdőívet, valamint a további, bírálatot
segítő dokumentációt. A pályázatok értékelésére
június 21-én kerül sor.
További információ, valamint a pályázati felhívás és
a jelölőlap megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.
Design Hét Budapest 2017: START
2017-ben 14. alkalommal kerül sor a hazai
kreatívipar legfontosabb éves seregszemléjére, a
Design Hét Budapest fesztiválra.
A Design Hét Budapest legfontosabb célja a design
értékének, gazdasági és társadalmi szerepének
tudatosítása, a design iránti bizalom növelése és a
terület szereplői közötti kommunikáció erősítése.
A nagyközönség és a szakma számára egyaránt
releváns programokat kínáló eseménysorozatra idén
október 6. és 15. között kerül sor.
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Középpontjában a design területén pályakezdő
tehetségek, a kis- és középvállalkozások, valamint a
piacra lépés állnak.
A ’START’ mottó mentén szerveződő programban
kiemelt figyelmet kap a vállalkozásfejlesztés - többek
között - a fiatal designereket bemutató kiállítások,
előadássorozat / workshop pályakezdőknek, induló
vállalkozásoknak: gazdasági, üzleti, kommunikációs
alapismeretek építve az MFT Start Up Guide
projektjére, a “Találj befektetőt!” program, a három
éve népszerű program folytatása, melynek során
már befektetőt talált, sikeres designvállalkozások
bemutatkozó előadásai után designerek és
befektetők közötti közvetlen találkozókra is
lehetőség nyílik. Ahogy figyelmet kap a re-start, a
karrierváltás,
újrakezdés
témaköre
is.
A
hagyományos design túrák és nyitott stúdiók idén a
startupokra,
induló
designvállalkozások
bemutatására, irodáira, műhelyeire fókuszálnak.
A rendezvénysorozat védnöke és finanszírozója a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szakmai
felelőse és lebonyolítója a Magyar Formatervezési
Tanács.
További információ:
designhet.hu,
facebook.com/budapestdesignweek,
instagram.com/budapestdesignweek
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Hírek a szellemi tulajdonvédelem világából
Az SZTNH 2016. évi főbb eredményei
Az SZTNH hatósági tevékenységét 2016-ban az
ügyfélközpontú ügyintézés jellemezte, a hivatal
törekedett az eljárások átfutási idejének a
csökkentésére, illetve szinten tartására, valamint a
folyamatban levő ügyállomány feldolgozására. A
hivatal
három
ISO-szabvány
szerint
végzi
tevékenységét, amelynek minőségéről a független
nemzetközi tanúsító szervezet által végzett, sikeres
auditok tanúskodtak.
A szabadalmi területen a nemzeti úton benyújtott
bejelentések száma 5%-kal haladta meg a 2015.
évit, ezen belül több mint 8%-kal tovább növekedett
a hazai eredetű szabadalmi bejelentői aktivitás. A
nemzeti úton indított eljárások keretében 1094
szabadalmi ügy fejeződött be, ami az előző évihez
hasonló
nagyságrendet
jelent.
Az
SZTNH
erőfeszítéseinek eredményeként az elmúlt években
tovább csökkent a függő (folyamatban levő)
szabadalmi ügyállomány: 2016 végén az előző
évihez képest 16%-kal kevesebb (1478) nemzeti
úton benyújtott szabadalmi ügy volt folyamatban. Az
átlagos átfutási idő 14%-kal volt rövidebb az előző
évinél. Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
hatékonyságnövelő
intézkedései,
új
teljesítményértékelési rendszere nyomán 2016-ban
ugrásszerűen, mintegy 40%-kal, 95 ezerre
növekedett a megadott európai szabadalmak száma.
A megadások növekedése hozzájárult ahhoz, hogy a
magyarországi hatályosítás iránti kérelmek száma
21%-kal, 4342-re növekedett.
A hazánkban hatályos szabadalmak száma 2016
végén 23 782 volt, közel 9%-kal több a 2015. év végi
értéknél. A növekedést elsősorban a hatályos
európai
szabadalmak
számának
14%-os
emelkedése idézte elő. Mind a nemzeti úton
megadott, mind a hatályosított európai szabadalmak
tekintetében a gyógyszerészet volt a listavezető.
A mintaoltalmi területen nőtt a bejelentői aktivitás: a
használatiminta-oltalmi bejelentések száma 22%-kal,
a nemzeti úton benyújtott formatervezésiminta-
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oltalmi bejelentéseké 35%-kal, a bennük foglalt
mintáké pedig 27%-kal haladta meg a 2015. évit.
A védjegy területen a nemzeti úton benyújtott
bejelentések száma 16%-kal múlta felül az egy évvel
korábbi értéket. Ehhez, a kedvező gazdasági
konjunktúra mellett, a TradeMarker elnevezésű
promóciós kampány is hozzájárulhatott. A hivatal a
2015. évinél 6%-kal több, 3823 ügyet fejezett be. Az
eljárások átlagos átfutási ideje 7%-kal volt rövidebb
az előző évinél.
A
Magyarországon
hatályos
nemzeti
védjegyoltalmak száma 2016 végén 55 242 volt, ami
az előző évi mennyiségnek felelt meg. Emellett 94,5
ezer volt a hazánkban hatályos nemzetközi (Madridi
Megállapodás szerinti) védjegyek száma.
A hivatal K+F minősítési ügyterhének túlnyomó
részét, mintegy háromnegyedét a hatósági
tevékenység keretében végzett előzetes minősítési
kérelmek jelentették. Rekordmennyiségű (666) ilyen
ügy érkezett be, ami több mint négyszerese a 2015.
évinek. A lezárt előminősítési ügyek 75%-ára
vonatkozóan adott ki a hivatal pozitív, a K+F
tartalmat megerősítő határozatot.
Az előrejelzésekkel összhangban az innovációs
járulék megszűnésével párhuzamosan csökkent az
adóhatóság részére végzett szakértői munka,
viszont növekedett a más hatóságoktól, bíróságoktól
és harmadik személyektől érkezett megkeresések
száma. A 2016. évi hivatali jogszabály-előkészítési
feladatok közül kiemelhető az Európai Parlament és
a Tanács szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó
közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon
történő online felhasználásának több területre
kiterjedő
hatályú
engedélyezéséről
szóló
2014/26/EU irányelvének törvényi és rendeleti szintű
átültetésében való közreműködés.
A tagállami gyakorlatok összehangolását célzó
együttműködés eredményeinek hazai végrehajtása
folytán módosításra került a formatervezési
mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól
szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet.
Szakmai, társadalmi szervezetek és a felhasználók
észrevételei alapján felülvizsgálatra került a
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használati minták oltalmának szabályozása, és
kidolgozásra került a használati minták oltalmáról
szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása.
2018. január 1-jén lép hatályba az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény pedig hatályát veszti. Ezért már 2016ban megkezdődtek a hivatal előtti iparjogvédelmi és
szerzői jogi eljárások, valamint a K+F minősítési
eljárások szabályainak egységes eljárási kódexbe
foglalásának előkészítő munkái.
A közös jogkezelő szervezetek felügyeletével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok keretében az
SZTNH gondoskodik a közös jogkezelő szervezetek
online nyilvántartásának (http://kjk.sztnh.gov.hu)
vezetéséről, amelyben kilenc közös jogkezelő
egyesület szerepelt 2016-ban. A díjszabásjóváhagyási eljárás keretében 2016. szeptember 1jéig a hét közös jogkezelő szervezet 20
díjszabástervezetet nyújtott be.
Az igazságügyi miniszter a felterjesztett díjszabás
javaslatokat – egy kivételével – jóváhagyta.
A hivatalban vezetett önkéntes műnyilvántartás iránt
változatlanul élénk az érdeklődés. A szolgáltatás
2006. évi bevezetése óta összesen 5490 művet vett
önkéntes műnyilvántartásba az SZTNH.
Fontos nemzetközi vonatkozású eredmény, hogy
2016. július 1-jén megkezdte működését a budapesti
székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI),
amely a négy visegrádi ország által alapított középeurópai regionális nemzetközi szabadalmi hatóság.
A szabadalmi bejelentők és az iparjogvédelmi
képviselők jelentős érdeklődést mutattak az
intézmény tevékenysége iránt, kihasználva, hogy a
részt vevő visegrádi országok és egyes szomszédos
államok feltalálói és vállalkozásai számára az
eddigieknél előnyösebb feltételekkel teszi lehetővé a
globális
szabadalmi
rendszerbe
történő
bekapcsolódást. A VSZI 2016. július 1-je és 2016.
december 31-e között 70 nemzetközi kutatási
kérelmet, 58 szabadalmi bejelentést fogadott,
valamint 14 nemzetközi kutatási jelentést bocsátott
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ki. A nemzetközi szabadalmi bejelentések 36%-a
magyar eredetű volt. A kérelmek felénél a bejelentők
igénybe tudták venni a kutatásidíj-visszatérítést.
Budapest ad otthont az ESZB Bíróképző
Központjának,
amelynek
a
működtetésével
kapcsolatos feladatokat az SZTNH az Igazságügyi
Minisztériummal együttműködve látja el. A 2015. évi
első két modult követően 2016 szeptemberében
további két képzésre került sor.
Az SZTNH sokrétű szolgáltatási, tudatosságnövelő,
információszolgáltatási és oktatási programjaiból
választhatnak a szellemitulajdon-védelem iránt
érdeklődő szakmai partnerek és ügyfelek. Ezek
hozzájárulnak a hazai iparjogvédelmi és szerzői jogi
kultúra javításához. A hivatal által szervezett középés felsőfokú iparjogvédelmi, valamint az alap- és
középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a
céltanfolyamok
az
ismeretátadás
és
tudatosságnövelés fontos hazai fórumai. Önálló
tantárgyként 9, más tantárgyakhoz kapcsolódva 11
felsőoktatási
intézményben
oktattak
szellemitulajdon-védelmi ismereteket a hivatallal
együttműködésben. A hivatali honlap iránti
érdeklődést mutatja, hogy 2016-ban közel 380 ezer
egyedileg azonosítható felhasználó 1 milliónál több
alkalommal kereste fel a portált.
A Magyarországon hatályos oltalmak száma a főbb
oltalmi formák szerint:
Oltalom
Szabadalom
(nemzeti úton megadott
szabadalom és hatályos európai
szabadalom)
Ebből hatályos európai
szabadalom
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány
(SPC)
Növényfajta-oltalom
Használatiminta-oltalom
Nemzeti formatervezésimintaoltalom
Nemzeti védjegy
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Magyarország előkelő helyen a Nemzetközi
Szellemi Tulajdon Index rangsorában
Magyarország a 13. helyen szerepel a világ 45
vezető országát tartalmazó U.S. Chamber
International IP Index ötödik, 2017. évi rangsorában,
megelőzve ezzel többek között Lengyelországot,
Izraelt és Kanadát is. Az Egyesült Államok
Kereskedelmi Kamarájának Globális Szellemi
Tulajdon Központja (U.S. Chamber of Commerce
Global Intellectual Property Center) által közzétett
The roots of innovation című jelentésben az index
javítására aktívan és sikeresen törekvő országként
emelték ki hazánkat.
A 2012 óta évente megjelenő jelentés idén 45, a
világ GDP-jének mintegy 90%-át megtermelő ország
szellemitulajdon-védelmi
rendszerének
átfogó
értékelését tartalmazza. A riportba a stratégiai és
piaci szempontból jelentős országok kerülnek be,
amelyek között Magyarország 2017-ben első
alkalommal szerepel. Hazánk előkelő helyezésének
jelentőségét emeli, hogy az elemzés módszertana a
korábbi évekhez képest új elemekkel bővült, a
minőségi mutatókra az eddigieknél nagyobb
hangsúlyt fektetnek. A népszerű és világszerte
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figyelemmel
követett
indexet
a
szakmai
közvélemény a szellemi tulajdon és az ipari
innovációs, üzleti hasznosítás szempontjából az
egyik legalapvetőbb indikátornak tekinti.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
tavaly év végén a Nemzetgazdasági Minisztérium
felügyelete alá került, ezzel a tárca várakozásai
szerint tovább folytatódhat a magyar szellemi tőke
mérhető javulása. Ezen belül is intenzíven fejlődő
terület lehet az Irinyi Tervben is megjelölt, az ipar
digitális átalakítását célzó Ipar 4.0 kezdeményezés,
az itt működő változások ugyanis fokozottabban
alakítják a szellemi tulajdonvédelmi környezetet és
ennek innovációpolitikai hatásait.
A teljes riport elérhető angol nyelven a Global IP
Center
honlapján:
http://www.theglobalipcenter.com/wpcontent/uploads/2017/02/GIPC_IP_Index_2017_Rep
ort.pdf.
Forrás: U.S. Chamber of Commerce Global IP
Center
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WIPO: rekordmennyiségű nemzetközi
szabadalmi bejelentés 2016-ban
A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2017.
március 15-én jelentette meg a tavalyi előzetes
nemzetközi iparjogvédelmi adatokat.
A nemzetközi szabadalmi (PCT) bejelentések száma
elérte a rekordmennyiségű 233 ezret, ami 7,3%-os
növekedést jelent az előző évhez képest. Ázsiából
érkezett az új ügyek 47,4%-a, Európából a 25,6%-a,
Észak-Amerikából pedig a 25,3%-a. A bejelentő
országok listáját a 2016. évi adatok alapján az
Amerikai Egyesült Államok vezette 56,6 ezer üggyel
(az összes bejelentés 24,3%-a), ezt követte Japán
(19,4%), Kína (18,5%), Németország (7,9%) és
Korea (6,7%). A legnagyobb innovátorok közül a
legjelentősebb mennyiségi növekedés Kínához
köthető, ahonnan közel 45%-kal több új ügy érkezett
az egy évvel korábbihoz képest. Olaszország
(+9,3%), Izrael (+9,1%), India (+8,3%) és Hollandia
(+8%) szintén számottevő gyarapodást ért el.
Szakterületi bontás szerint a digitális kommunikáció
bizonyult a legnépszerűbbnek (az összes bejelentés
8,5%-a erre a területre érkezett). Ettől alig maradt el
a számítógépes technológia (8,2%), a villamos
berendezés (6,9%), az orvostechnológia (6,8%) és a
mérés (4,4%). A leggyorsabban fejlődő szakterületek
közé az orvostechnológia (+12,8%), az optika
(+12,7%) és a digitális kommunikáció (+10,7%)
tartozott. Az 50 legaktívabb vállalat listájában 26
ázsiai, 13 amerikai és 11 európai cég szerepelt.
A nemzetközi (madridi) védjegybejelentések száma
egy év alatt 7,2%-kal nőtt, és meghaladta az 52,5
ezret. Az országok listáját ebben a kategóriában is
az Amerikai Egyesült Államok vezette (14,7%), amit
Németország (14,4%), Franciaország (7,9%), Kína
(6,1%) és Svájc (5,8%) követett.
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A szabadalmakhoz hasonlóan Kína mutatta fel a
legnagyobb mennyiségi növekedést (+68,6%),
amitől jelentősen elmaradt a sorban következő
Oroszország (+32,7%), Olaszország (+14,4%) és
Hollandia
(+14,1%).
A
tavalyi
védjegybejelentésekben az alábbiak bizonyultak a
legnépszerűbb osztályoknak: számítógépek és
elektronikai
berendezések
(9,4%);
üzleti
szolgáltatások (7,6%); technológiai szolgáltatások
(6,0%);
szabadidős,
oktatási
és
képzési
szolgáltatások (4,6%); ruházat (4,3%). A legnagyobb
gyarapodás a számvitelhez (+9,4%), az üzleti
szolgáltatásokhoz (+7,6%) és a technológiai
szolgáltatásokhoz (+6%) kapcsolódó bejelentések
számában ment végbe. Az 50 legaktívabb vállalat
listájában az európai cégek domináltak (40),
ugyanakkor figyelemre méltó, hogy legalább egy
szereplővel minden kontinens képviseltette magát.
A nemzetközi (hágai) formatervezésiminta-oltalmi
bejelentések száma szintén növekedett, a 35,3%-os
gyarapodásnak köszönhetően több mint 5,5 ezer új
ügyet és ezzel együtt 18,7 ezer mintát nyújtottak be.
A legtöbb bejelentés Németországból érkezett
(20,9%), majd Svájc (13,7%), Korea (10,1%), az
Amerikai Egyesült Államok (7,5%) és Hollandia
(7,0%) következett. A Törökországból és Japánból
származó ügyek egy év alatti gyarapodása
meghaladta a 100%-ot (136,5%; 109,2%), de a
hollandiai és svédországi mutatók is jelentős
növekedést
mutattak
(72,2%;
72,0%).
A
legnépszerűbb szakterületek közé tartoztak a
bútorok (11,3%), a hangfelvételt készítő és
kommunikációs
berendezések
(10,0%),
a
közlekedési eszközök (7,8%), az órák (6,9%),
valamint a csomagolóeszközök és tárolóegységek
(5,4%).
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Az 50 legnagyobb bejelentő vállalatok listáját uralták
az európai cégek (41), emellett ázsiai és amerikai
egyesült
államokbeli
gazdasági
társaságok
szerepeltek.
A WIPO előzetes adatai szerint a magyarországi
bejelentők 178 nemzetközi szabadalmi bejelentést
tettek, ami több mint 20%-os növekedést jelent az
előző évhez képest. A magyar vállalkozásokhoz 134
nemzetközi védjegybejelentés kapcsolódott, amely
közel fele az egy évvel korábbi értéknek (274). A
hazai cégek 2 nemzetközi formatervezésimintaoltalmi bejelentést tettek (2015-ben 4 ilyen ügy volt),
amely 3 mintát tartalmazott.
A WIPO sajtóközleményről és a kapcsolódó
statisztikai adatokról bővebb információ elérhető a
hivatal honlapján:
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/articl
e_0002.html.
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EPO: új csúcs a megadások számában
Az Európai Szabadalmi Hivatalnál (EPO) bevezetett
hatékonyságnövelő intézkedések hatására 2016-ban
a szervezet 96 ezer új szabadalmat adott meg, ami
40%-kal magasabb az egy évvel korábbi értéknél és
egyben új csúcsot jelent a hivatal történetében.
Az európai szabadalmi bejelentések száma is
rekordot döntött: tavaly 296 ezer bejelentést
nyújtottak be (több mint 6%-kal többet, mint 2015ben), ebből közel 160 ezret közvetlenül az EPO-n
keresztül. A számok azt mutatják, hogy a világ
minden táján működő innovatív vállalkozások között
az európai szabadalom intézménye továbbra is
népszerű, a bejelentések fele érkezett az EPO 38
tagállamából. A közvetlen bejelentések számában a
legnagyobb növekedés 2015-höz képest Kínához
kötődött (+24,8%), amit Belgium (+7%) és Korea
(+6,5%) követ. 2016 volt az első olyan év, amelyben
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a Kínából származó bejelentések túlszárnyalták a
Koreából érkezett új ügyek számát. Az Amerikai
Egyesült Államok bejelentői által a kapcsolódó
jogszabályváltozás miatt 2015-ben mutatott kiugrást,
utána a bejelentések száma normalizálódott (-5,9%).
Az egyes országokat tekintve tavaly a legtöbb
bejelentés az Amerikai Egyesült Államokból érkezett
(az összes kérelem 25%-a), ezt követi Németország
(16%), Japán (13%), Franciaország (7%), Hollandia,
Svájc és Kína (egyaránt 5-5%). Az egy főre eső
bejelentésekben Svájc a legerősebb (ahol 1 millió
lakosra 892 bejelentés jut), majd Hollandia (405),
Svédország (360), Dánia (334) és Finnország (331)
következik. Az EU-átlag ebben a mutatóban 122. Az
Európán kívüli országok közül ez az érték Japánban
a legmagasabb (166).
A magyarországi bejelentők tavaly 210 európai
szabadalmi bejelentést nyújtottak be, ami 22,8%-os
növekedést jelent az előző évhez képest. A
hazánkból közvetlenül az EPO-hoz beadott ügyek
mértéke is gyarapodott, a 108 kérelem 11,3%-kal
haladja meg a korábbi értéket.
Az
EPO-hoz
érkező
bejelentések
66%-át
nagyvállalatok nyújtják be, 28%-át kis- és
középvállalkozások és egyéni bejelentők, 6%-át
pedig egyetemek és kutatóintézetek. A kis- és
középvállalkozásokhoz és az egyéni bejelentőkhöz
kapcsolódó ügyek kétharmada a 38 EPOtagállamból érkezik.
A
szakterületek
között
továbbra
is
az
orvostechnológia vezet, a digitális kommunikáció és
a számítógépes technológia előtt. A leggyorsabban
fejlődő területek közé az alábbiak tartoznak: villamos
berendezés
(+5,1%),
szállítás
(+3,6%)
és
számítógépes technológia (+2,9%).
Az EPO 2016. évi jelentése elérhető a hivatal
honlapján:
https://www.epo.org/about-us/annualreports-statistics/annual-report/2016.html.
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Javult az EU28 lakosságának szellemitulajdonvédelmi tudatossága
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala
(EUIPO) 2017. március 23-án jelentette meg az EUtagállamok lakosságának a szellemi tulajdon
védelmével
kapcsolatos
tudatosságáról
és
attitűdjéről szóló felmérési eredményeket.
Az EUIPO 2013-ban tanulmányt készíttetett „Európai
polgárok és a szellemi tulajdon: észlelés, tudatosság
és magatartás” címmel annak felmérése érdekében,
hogy miként állnak hozzá az európaiak a szellemi
tulajdonhoz, mennyiben tartják tiszteletben ezeket a
jogokat, és hogyan vélekednek a koncepció
egészéről. A mostani, 2016-ban elvégzett vizsgálat
naprakész elemzéssel szolgál, és egy új, kvantitatív
felmérés, valamint szakirodalmi áttekintés alapján
összehasonlítja az adatokat a 2013-as tanulmány
eredményeivel. A vizsgálat az uniós tagállamokban
élő különböző nemzetiségekre, és mind a 28
tagállamból kiválasztott, 15. életévüket betöltött
lakosokra terjed ki. Összesen 26 555 interjúra került
sor. A kérdőív nyolcvan százalékban hasonlított a
2013-as tanulmánynál használthoz, hogy az
eredmények összehasonlíthatóak legyenek, és
ezáltal azonosítani lehessen a tendenciákat.
A legfrissebb eredmények szerint a szellemi tulajdon
általános szubjektív megítélése, az európai lakosság
tudatossága javult, a fiatalabb generáció körében
azonban kissé romlott. A megkérdezettek 97%-a
egyetértett: fontos, hogy a feltalálók, az alkotók és a
művészek meg tudják védeni jogaikat, és díjazást
kapjanak a munkájukért. Ez a meggyőződés azt
mutatja, hogy megvan a támogatás a szellemi
tulajdonhoz fűződő jogok védelmének elvei iránt, és
elismerik annak előnyeit. Továbbá az európaiak
kétharmada elismeri, hogy a szellemi tulajdon a
gazdasági stabilitás egyik pillére. Ezzel együtt a
fogalom továbbra is kissé elvont a polgárok
számára, akiknek közel fele úgy véli, hogy a szellemi
tulajdon védelméből elsősorban − többek között ‒ a
nagyvállalatokból és híres művészekből álló elit húz
hasznot.
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A hamisított termékek vásárlásával kapcsolatban
ugyan a tíz megkérdezettből hét semmi sem
indokolhatja az ilyen áruk vásárlását, ám elmozdulás
érzékelhető a növekvő elfogadottság irányában,
különösen akkor, ha ennek oka az ár és az
elérhetőség. A többség szerint a hamisítás
elsősorban a gazdaságnak árt, az innováció
tekintetében az észlelt hatás gyengébb. A hamisított
termékek bevallott vásárlása továbbra is alacsony
mértékű, de ennek aránya különösen a fiatalok
körében emelkedik. Félrevezetés miatt a válaszadók
10%-a vett már hamisított árut. Az ilyen termékek
beszerzésének okai között csökken az „okos
választással” vagy az „egyfajta tiltakozással” érvelők
aránya, viszont továbbra is fontos szempont a
megfizethetőség és az elérhetőség.
A digitális tartalmakkal kapcsolatban a tanulmány
megállapítja, hogy miközben a szerzői jogi
jogsértések általános elfogadottsága csökken, a
megkérdezettek 31%-a állította azt, hogy az online
tartalmak illegális forrásból való beszerzése
elfogadható, amennyiben nem érhető el jogszerű
alternatíva. Ennek ellenére az európaiak a legális
forrásokat egyre inkább előnyben részesítik az
illegálisokkal szemben, nő a jogszerű szolgáltatások
igénybevétele, ám nem csökkent az illegális források
használata . A válaszadók körében érezhetően
egyre nagyobb a bizonytalanság azzal kapcsolatban,
hogy mi minősül legális vagy illegális forrásnak. A
legális kínálat általában jobb minőségű, ám a
választék tekintetében a fogyasztók a jelenleg
elérhetőnél nagyobb igényekkel rendelkeznek.
Akárcsak a hamis termékeknél, a szerzői
jogsértések okai elsősorban a megfizethetőségben
és az elérhetőségben keresendők.
A teljes angol nyelvű jelentés és annak magyar
nyelvű összefoglalója elérhető az EUIPO honlapján:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observato
ry/ip-perception-2017.
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EUIPO-kutatás a vállalkozások jogérvényesítési
kiadásairól
Az EUIPO 2017. március 1-jén jelentette meg
Private costs of enforcement of IPR című
tanulmányát, amelyben az európai vállalkozások
szellemi
tulajdonjogok
megsértése
miatti
jogérvényesítéshez kapcsolódó kiadásait vizsgálja
meg. A 14 országban ‒ köztük Magyarországon ‒
végzett kérdőíves felmérés öt költségcsoport alapján
összegzi
a
kapcsolódó
kiadásokat:
az
alkalmazásban állók keresete a jogérvényesítésre
fordított idő arányában; külső jogi szolgáltatások és
tanácsadás; kapcsolódó bírósági eljárás; tárolás és
árumegsemmisítés, illetve egyéb költségek.
A megkérdezett vállalkozások átlagosan 115 317
eurót
(34,5
millió
Ft)
költenek
évente
jogérvényesítésre.
Az
50
főnél
kevesebb
alkalmazottal működő kisvállalkozások körében ez
az összeg átlagosan 83 653 eurót (25 millió Ft) tesz
ki, az 50-250 fős középvállalkozásokra jutó átlagos
érték 103 166 euró (31 millió Ft), a 250 főnél több
munkavállalóval működő nagyvállalatok esetében
pedig 159 132 euró (47,5 millió Ft).
A költségtípusok között az alkalmazottak éves
keresete teszi ki az összeg 32%-át, a tárolási és
megsemmisítési költségek a 21%-át, a külső jogi
szolgáltatásokra fordított kiadások pedig a 17%-át.
Ez a sorrend minden vállalatméretnél hasonlóan
alakul, ám az arányok között akadnak különbségek.
Az alkalmazotti keresetek súlya a nagyvállalatoknál
41%, a kisvállalkozások esetében 22%. A szállítási
és megsemmisítési költségek tekintetében fordított a
helyzet: a kisvállalkozásoknál ez az arány 24%, a
nagyvállatoknál 17%.
A számok alapján megállapítható, hogy a
jogérvényesítés elsősorban a kisvállalkozásokra ró
komoly anyagi terheket. Az EUIPO egy korábbi
tanulmánya kimutatta, hogy az 50 főnél kevesebb
munkavállalóval bíró cégek egy alkalmazottra jutó
éves kiadásai átlagosan 40 ezer eurót tesznek ki a
szellemitulajdon-intenzív ágazatokban. Egy 25 fős
vállalkozás esetében a több mint 83 ezer eurós
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jogérvényesítési ráfordítás két alkalmazott ‒ a teljes
személyzet közel 10%-a ‒ éves keresetének felel
meg.
A vizsgálatba Magyarországról 64 céget vontak be.
A hazai vállalkozások 97%-a 15 ezer eurónál (4,5
millió Ft) kevesebbet költ évente jogérvényesítésre,
amely arány jelentősen meghaladja az európai
átlagot (62%). Ez az érték egyben a legmagasabb a
vizsgált 12 országban, vagyis a magyar
vállalkozások
fordítják
a
legkevesebbet
jogérvényesítési célokra.
A fenti eredmények összhangban vannak a kis- és
középvállalkozásokat vizsgáló tavalyi EUIPOkiadvány főbb megállapításaival, amely szerint az
oltalmaztatási
és
jogérvényesítési
költségek
jelentősen
hátráltatják
a
KKV-kat
jogaik
hasznosításában.
A tanulmány angol nyelven megtalálható az EUIPO
honlapján:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observa
tory/documents/div/Private%20Costs%20of%20Enfo
rcement%20of%20IPR%20-%20FORMATTED.pdf.
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Új lehetőség K+F tevékenység támogatására
2017. január 1-től lehetőség nyílt nagyvállalatok
számára, hogy jövőbeli kutatás-fejlesztési projektjeik
a Kormány egyedi döntése alapján vissza nem
térítendő támogatásban részesüljenek a beruházás
ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló
210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása
alapján.
Az új kezdeményezéssel minimum 3 millió euró
értékű, Magyarországon megvalósuló K+F projektek
támogathatók,
maximum
25%
támogatási
intenzitással. A támogatás feltétele, hogy az igénylő
rendelkezzen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) által kiállított minősítéssel a támogatandó
projektek K+F tartalmának, valamint a minősített
projekt alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési
arányának az igazolásával.
A támogatás igénylésével kapcsolatos információkról
a Nemzeti Befektetési Ügynökség mint a támogatás
nyújtásában résztvevő közreműködő szervezet nyújt
részletes tájékoztatást (https://hipa.hu/main).
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Nemzetközi kitekintő
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Design Világnap 2017
Thinking Outside The Box: A Manifesto
Responsible Production and Consumption Kiáltvány a tudatos gyártásról és fogyasztásról

World Design Medal

Fennállása 60. évfordulóját ünnepli a World Design
Organization (WDO, Nemzetközi Design Szövetség).
A nemzetközi civil szervezet 1957-ben alakult, és a
design, az ipari formatervezés által vezérelt
innovációt pártolja, mely jobbá teszi a világot. Céljai
megvalósításában több mint 140 elkötelezett
tagszervezettel
együtt
dolgozik
nemzetközi
programokon keresztül. Ilyenek: World Design
Capital®, World Design Talks, World Design Impact
Prize, World Industrial Design Day, és az
Interdesign.
A szervezet a 60. éves fennállása alkalmából World
Design Medal néven kitüntetést hozott létre, azon
ipari formatervezők elismerésére, akik munkájukkal
szerte a világon jelentősen hozzájárultak a szakma
előrehaladásához, pozitív hatást gyakoroltak és
változást hoztak az életminőségben a design
segítségével. A bírálóbizottság a szervezet korábbi
elnökeiből tevődik össze:
 Brandon Gien – Ausztrália, elnök 2013-2015,
 Soon-In Lee – Észak Korea, elnök 2011-2013,
 Mark Breitenberg – USA, elnök 2009-2011,
 Carlos Hinrichsen – Chile, elnök 2007-2009,
 Peter Zec – Németország, elnök 2005-2007,
 Luigi Ferrara – Kanada, elnök 2003-2005,
 Robert Blaich – USA, elnök 1987-1989.
A nevezés 2017. április 30-ig nyitott. Az eredményt
Június 29-én, a Design Világnapon hirdetik ki. Az
elismerésben részesülő alkotó Olaszországban,
Torinoban, a WDO 30. közgyűlésén tartja meg
ünnepi beszédét és veszi át a kitüntetést.

for

A WDO 2007-ben, megalakulásának 50. évfordulója
alkalmából hirdette meg az első Design Világnapot.
Az egyesület a design-fogalom újradefiniálásából
kiindulóan, a szervezet megújításával összhangban
2017. január 1-től használja új nevét. Az új
szervezeti névhez új logó és arculat is párosult.
A logót egy repülőgép turbinamotor metszete
inspirálta, ami azon túl, hogy példája a technikai
tökéletességnek az ipari és mérnöki designban, egy
metaforaként is felfogható, mely szerint az ideák
szárnyra kapnak az évenként megrendezésre kerülő
Design Világnap alkalmával, szerte a világon.
A június 29-i Design Világnap témája idén: Thinking
outside the box, azaz a konvencióktól elszakadó
gondolatok, tervezés. A mottó az Egyesült Nemzetek
Fenntartható Fejlődés Cél #12: Felelős fogyasztás
és felhasználás című célkitűzésére fókuszál. Az
egyik mód, hogy az ipari design pozitív változást
hozzon a világon, az a fenntartható design
alkalmazása. A fenntartható design új technológiákat
alkalmaz, újrahasznosítható, tartós anyagokat
használ
fel,
így még
környezettudatosabb
termékeket állít elő. Épp erre helyezi a hangsúlyt az
idei mottó is valamint, hogy holisztikusabb formában
nézzünk a designra. További cél felhívni a figyelmet
arra, hogy a termékek, termékéletutak miként
befolyásolják
a
vásárlók
viselkedését,
döntéshozatalát, komoly következményeket okozva
szerte a világon. A termékek és szolgáltatások

További információ: itt érhető el
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környezeti és szociális hatásának jobb megértésére
van szükség.
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Fenntarthatóság;
Környezettudatosság;
Gazdasági hasznosítás potenciálja;
Technológiai aspektus.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 17.
További információ: +36 309/708/433
swedishchamber@swedishchamber.hu
www.swedishchamber.hu
A szervezet a téma megvitatására, invitál minden
érdeklődőt, hozzászólni kívánó személyt. Ossza
meg fotóit, véleményét a közösségi médián a
témával kapcsolatosan a #widd2017 és #wdo
hashtagek használatával.
További információ:
www.wdo.org/programmes/widd

iF Design Award 2017 – 2018
Február 26-án adták át Münchenben az idei iF
Design Award 75 díját. Az elismerés több mint
hatvanéves múltra tekint vissza, történetének összes
elismert terméke, projektje elérhető a Design
Excellence regiszterében:
www.ifworlddesignguide.com/design-excellence

Figyelmükbe ajánljuk
Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj 2017
A Svéd Kereskedelmi Testület 2012 októberében
határozta el, hogy az általános emberi életminőség
javítására
irányuló
szellemi
teljesítmények
ösztönzésére díjat hoz létre. A „gran” svéd nyelven
lucfenyőt jelent, utalva a díj fenntarthatósági és
környezettudatos aspektusaira. A Testület szándéka
kettős, egyrészről támogatni és díjazni a kimagasló
innovatív
szellemi
teljesítményt,
másrészről
előmozdítani a kultúrák közötti dialógust. A díj
évente egyszer bolygónk legégetőbb kihívásaira
válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat,
projekteket
ismer
el
a
környezetvédelem,
fenntartható fejlődés, design, orvostudomány,
egészségmegőrzés,fejlesztés
és
oktatás
területéről. A díjra pályázhatnak egyének, csoportok,
cégek, egyesületek, szervezetek, intézmények,
illetve egyetemi hallgatók, hallgatói csoportok is.
Bírálati szempontok:
 Újszerűség (innovációs teljesítmény, ötlet
újdonsága, eredeti ötlet);
 Társadalmi felelősségérzet;
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Elkezdődött a nevezés a 2018-as pályázatra is. Az
1953-ban alapított, nemzetközileg elismert iF Design
Award odaítéléséről, a világ minden tájáról érkező
több mint 50 szakemberből álló bíráló bizottság fog
dönteni januárban. A pályázaton való részvétel óriási
lehetőséget kínál a designereknek a karrier
beindítására, vagy a cégek esetében egy újabb piaci
szint elérésére, de mindenki számára értékes
médiafigyelmet vonz. A díjakat három kategóriában
osztják ki: termék, csomagolás és egy összetettebb
kategóriában, ahova több szakág is tartozik(
építészet, belsőépítészet, szolgáltatás design és
kommunikáció). A kedvezményes regisztráció
időszaka június 29-ig tart. További fontos dátumok
és a nevezési díjakról információ az alábbi linken
érhető el:
www.ifworlddesignguide.com/if-design-award-2018

Majcher Barbara irodavezetô
tel: 474-55-87
e-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu

Kohut-Jankó Anna projektmenedzser
Tel: 474-58-59
e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu

A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója

Melléklet
Design and Economy konferencia, Graduation
Projects,
Cieszyn, Lengyelország, 2017. február 24-26.
Kohut-Jankó Anna beszámolója
A lengyel Zamek Cieszyn designszervezet Design
and Economy címmel rendezett programsorozatot
az
intézmény
fennállásának
tizenkettedik
évfordulóján, mely az intézmény alapítása
évfordulójának megünneplése mellett magába
foglalta a Central Values – Common Heritage in
Contemporary Central European Design projekt
konferencia és workshop eseményét. Az utóbbi
program a Design Hét Budapest részeként elindított
kiállítás és nemzetközi konferencia folytatásaként
került megrendezésre. A szakmai kerekasztalbeszélgetéseken egyrészt befektetési szakemberek,
tervezők, oktatók, számoltak be tapasztalataikról, az
innovációban, alternatív üzleti stratégiákban rejlő
kitörési pontokról, másrészt a régióban élő és
dolgozó, illetve már nemzetközi piacokra is kilépő
vállalkozásokat létrehozó fiatal tervezők beszéltek
tapasztalataikról, a vállalkozásindítás kihívásairól, a
lokális, magas hozzáadott értéket jelentő gyártás
jelentőségéről.

A szombati előadások keretében Gazdaság és
fejlődés címen az előadások a fiatal tervezők által
fejlesztendő képességek, a saját termék vagy márka
kialakítása során elengedhetetlen szempontok
érvényesítését járták körül. Így tárgyalták többek
között az üzletemberekkel, befektetőkkel folytatott
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egyeztetésekre, tárgyalásokra való felkészülés
kérdéskörét,
a
portfolio
összeállításának
szempontjait, az “elevator pitch”, a hatékony
összegző bemutatkozás fontosságát, és a
szellemitulajdon-védelem jelentőségét.

Emellett a Visegrádi Együttműködés országai
diplomaprojektjeinek seregszemléjét, a Graduation
Projects (a régió tervezőinek a négy országból
delegált szakmai zsűri által válogatott diploma
kiállítása) kiállítás megnyitó rendezvényét is a
nemzetközi programsor keretében valósították meg.
A Graduation Projects további működtetése zárt
megbeszélés témáját képezte, melyre az MFT is
meghívást kapott, mint olyan szervezet, melyet a
projektben való partneri közreműködésre kértek fel.

A Graduation Projects felépítése: a projekt a
Visegrádi
Együttműködés
országainak
a
formatervezés, illetve a tervezőgrafika területén
diplomázó hallgatóinak éves seregszemléje, mely
először 2003-ban került megrendezésre. Aktuális évi
BA és MA diplomával pályázhatnak a fiatal tervezők,
rövid leírás és 10 kép benyújtásával. A pályázatokat
két fordulóban értékeli a nemzetközi bírálóbizottság,
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a két kategória, a formatervezés és a grafika
diplomamunkáit két külön szakbizottság értékeli.
A válogatásba bekerült diplomamunkákat a projekt
honlapján,
illetve
kiállítás
keretében
lehet
megtekinteni, ennek helyszíne hagyományosan a
Zamek Cieszyn, de a kiállítás járt például
Budapesten is az utóbbi években, illetve a V4
országokon kívüli területeket is célba vesznek, így
tavaly például a Tallin Design Hét keretében láthatta
a válogatást a nagyközönség. A honlap a négy
ország saját nyelvén, illetve angolul érhető el
(graduationprojects.eu). Jelenleg is előkészítés alatt
van a gyűjtemény nemzetközi helyszíneken való
megjelenése.

A válogatásba idén az alábbi magyar tervezők
kerültek be diplomaprojektjükkel, mindannyian
tervezőgrafika kategóriában:
-

Asztalos Ádám, Nyugat-magyarországi Egyetem;
Béres Brigitta, Magyar Képzőművészeti Egyetem;
Buzás Aliz, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem;
Illés Hajnalka, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem;
Kaszany Nóra, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem;
Molnár Renátó, Nyugat-magyarországi Egyetem;
Nagy Kincső, Nyugat-magyarországi Egyetem;
Némedi-Varga
Réka,
Nyugat-magyarországi
Egyetem.

Gratulálunk !
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