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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa

Az SZTNH hatósági tevékenységét 2016-ban 
az ügyfélközpontú ügyintézés jellemezte, a hi-
vatal törekedett az eljárások átfutási idejének 
a csökkentésére, illetve szinten tartására, vala-
mint a folyamatban levő ügyállomány feldol-
gozására. A hivatal három ISO-szabvány sze-
rint végzi tevékenységét, amelynek minőségé-
ről a független nemzetközi tanúsító szervezet 
által végzett, sikeres auditok tanúskodtak.

A szabadalmi területen a nemzeti úton be-
nyújtott 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 feje-
ződött be, ami az előző évihez hasonló nagy-
ságrendet jelent. Az SZTNH erőfeszítéseinek 
eredményeként az elmúlt években tovább 
csökkent a függő (folyamatban levő) szabadal-
mi 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) haté-
konyságnövelő intézkedései, új teljesítményér-
tékelési rendszere nyomán 2016-ban ugrássze-
rűen, mintegy 40%-kal, 95 ezerre növekedett a 
megadott európai szabadalmak száma. A meg-
adások 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 elsősor-
ban a hatályos európai szabadalmak számának 

Az SZTNH 2016. évi főbb eredményei

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 bejelenté-
sek száma 22%-kal, a nemzeti úton benyújtott 
formatervezésiminta-oltalmi bejelentéseké 
35%-kal, a bennük foglalt mintáké pedig 27%-
kal haladta meg a 2015. évit. 

A védjegy területen a nemzeti úton benyúj-
tott bejelentések száma 16%-kal múlta felül 
az egy évvel korábbi értéket. Ehhez, a kedvező 
gazdasági konjunktúra mellett, a TradeMarker 
elnevezésű promóciós kampány is hozzájárul-
hatott. 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 véd-
jegyoltalmak 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 túl-
nyomó részét, mintegy háromnegyedét a ha-
tósági tevékenység keretében végzett előzetes 
minősítési kérelmek jelentették. Rekordmeny-
nyiségű (666) ilyen ügy érkezett be, ami több 
mint négyszerese a 2015. évinek. A lezárt elő-
minősítési ügyek 75%-ára vonatkozóan adott 
ki a hivatal pozitív, a K+F tartalmat megerősítő 
határozatot. Az előrejelzésekkel összhangban 
az innovációs járulék megszűnésével párhuza-
mosan csökkent az adóhatóság részére végzett 
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Oltalom 2015 2016

Szabadalom 
(nemzeti úton megadott szabadalom és hatályos európai szabadalom)

21 851 23 782

Ebből hatályos európai szabadalom 17 573 20 000

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) 138 138

Növényfajta-oltalom 90 106

Használatiminta-oltalom 908 852

Nemzeti formatervezésiminta-oltalom 4 090 3 938

Nemzeti védjegy 55 628 55 242
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szakértői munka, viszont növekedett a más 
hatóságoktól, bíróságoktól és harmadik sze-
mélyektől érkezett megkeresések száma. 

A 2016. évi hivatali jogszabály-előkészítési 
feladatok közül kiemelhető az Európai Parla-
ment és a Tanács szerzői és szomszédos jogokra 
vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek bel-
ső 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 for-
matervezési mintaoltalmi bejelentés részletes 
alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM 
rendelet.

Szakmai, társadalmi szervezetek és a felhasz-
nálók észrevételei alapján felülvizsgálatra került 
a 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 szolgál-
tatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény pedig hatályát veszti. Ezért már 2016-ban 
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 kere-
tében az SZTNH gondoskodik a szervezetek 
online nyilvántartásának (http://kjk.sztnh.
gov.hu) vezetéséről, amelyben kilenc közös 
jogkezelő egyesület szerepelt 2016-ban. A 
díjszabás-jóváhagyási eljárás keretében 2016. 
szeptember 1-jéig a hét közös jogkezelő szer-
vezet 20 díjszabástervezetet nyújtott be. Az 
igazságügyi miniszter a felterjesztett díjszabás 
javaslatokat – egy kivételével – jóváhagyta.

A hivatalban vezetett önkéntes műnyilván-
tartás 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 Inté-
zet (VSZI), amely a négy visegrádi ország által 
alapított közép-európai regionális nemzetközi 
szabadalmi hatóság. A szabadalmi bejelentők 
és az iparjogvédelmi képviselők jelentős érdek-
lődést mutattak az intézmény tevékenysége 
iránt, kihasználva, hogy a részt vevő visegrádi 
országok és egyes szomszédos államok feltalá-
lói és vállalkozásai számára az eddigieknél elő-
nyösebb 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 ki. 
A nemzetközi szabadalmi bejelentések 36%-a 
magyar eredetű volt. A kérelmek felénél a be-
jelentők igénybe tudták venni a kutatásidíj-
visszatérítést. 

Budapest ad otthont az ESZB Bíróképző 
Központjának, amelynek a működtetésével 
kapcsolatos feladatokat az SZTNH az Igaz-
ságügyi Minisztériummal együttműködve 
látja el. A 2015. évi első két modult követően 
2016 szeptemberében további két képzésre 
került sor. 

Az SZTNH sokrétű szolgáltatási, tudatos-
ságnövelő, információszolgáltatási és oktatási 
programjaiból választhatnak a szellemitulaj-
don-védelem iránt érdeklődő szakmai part-
nerek és ügyfelek. Ezek hozzájárulnak a hazai 
iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra javításá-
hoz. A hivatal által szervezett közép- és felsőfokú 
iparjogvédelmi, valamint az alap- és középfokú 
szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a céltanfo-
lyamok az ismeretátadás és tudatosságnövelés 
fontos hazai fórumai. Önálló tantárgyként 9, 
más tantárgyakhoz kapcsolódva 11 felsőokta-
tási intézményben oktattak szellemitulajdon-
védelmi ismereteket a hivatallal együttműkö-
désben.

A hivatali honlap iránti érdeklődést mutatja, 
hogy 2016-ban közel 380 ezer egyedileg azono-
sítható felhasználó 1 milliónál több alkalom-
mal kereste fel a portált.

Magyarország előkelő helyen a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Index rangsorában

Magyarország a 13. helyen szerepel a vi-
lág 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 Kamarájá-
nak 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.

[  II  www.uschamber.com/ipindex  ]

THE ROOTS OF INNOVATION

[  II  www.uschamber.com/ipindex  ]
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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) bejelenté-
sek 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 Álla-
mok vezette 56,6 ezer üggyel (az összes bejelen-
tés 24,3%-a), ezt követte Japán (19,4%), Kína 
(18,5%), Németország (7,9%) és Korea (6,7%). 
A legnagyobb innovátorok közül a legjelentő-
sebb 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 gyarapo-
dást 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 szakterüle-
tek 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) védjegybejelen-
tések 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. A szabadalmakhoz ha-
sonlóan Kína mutatta fel a legnagyobb meny-
nyiségi növekedést (+68,6%), amitől jelentő-
sen elmaradt a sorban következő Oroszország 
(+32,7%), Olaszország (+14,4%) és Hollandia 
(+14,1%). A tavalyi védjegybejelentésekben az 
alábbiak bizonyultak a legnépszerűbb osztá-
lyoknak: számítógépek és elektronikai beren-
dezések (9,4%); üzleti szolgáltatások (7,6%); 
technológiai szolgáltatások (6,0%); szabadidős, 
oktatási és képzési szolgáltatások (4,6%); ruhá-
zat (4,3%). A legnagyobb gyarapodás a szám-
vitelhez (+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 fi-
gyelemre 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%) követke-
zett. 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 növeke-
dést mutattak (72,2%; 72,0%). A legnépsze-
rűbb szakterületek közé tartoztak a bútorok 
(11,3%), a hangfelvételt készítő és kommuni-
kációs berendezések (10,0%), a közlekedési 
eszközök (7,8%), az órák (6,9%), valamint a 
csomagolóeszközök és tárolóegységek (5,4%). 
Az 50 legnagyobb bejelentő vállalatok listáját 
uralták az európai cégek (41), emellett ázsiai és 
amerikai egyesült államokbeli gazdasági társa-
ságok szerepeltek.

A WIPO előzetes adatai szerint a magyar-
országi bejelentők 178 nemzetközi szabadalmi 
bejelentést tettek, ami több mint 20%-os növe-
kedést jelent az előző évhez képest. A magyar 
vállalkozásokhoz 134 nemzetközi védjegybe-
jelentés kapcsolódott, amely közel fele az egy 
évvel korábbi értéknek (274). A hazai cégek 
2 nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi 
bejelentést tettek (2015-ben 4 ilyen ügy volt), 
amely 3 mintát tartalmazott.

A WIPO sajtóközleményről és a kapcsoló-
dó statisztikai adatokról bővebb információ 
elérhető a hivatal honlapján: http://www.
wipo.int/pressroom/en/articles/2017/
article_0002.html.

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 szere-
pel. 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 figyelmmel 
követett indexet a szakmai közvélemény a szel-
lemi tulajdon és az ipari innovációs, üzleti hasz-
nosítás szempontjából az egyik legalapvetőbb 
indikátornak tekinti.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) tavaly év végén a Nemzetgazda-
sági Minisztérium felügyelete alá került, ezzel 
a tárca várakozásai szerint tovább folytatód-
hat a magyar szellemi tőke mérhető javulása. 
Ezen belül is intenzíven fejlődő terület lehet 

az Irinyi Tervben is megjelölt, az ipar digitá-
lis átalakítását célzó Ipar 4.0 kezdeményezés, 
az itt működő változások ugyanis fokozot-
tabban alakítják a szellemi tulajdonvédelmi 
környezetet és ennek innovációpolitikai ha-
tásait. 

A teljes riport elérhető angol nyelven a 
Global IP Center honlapján: http://www.
theg lobal ipcenter.com/wp -content/
uploads/2017/02/GIPC_IP_Index_2017_
Report.pdf.
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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 sza-
badalmat adott meg, ami 40%-kal magasabb 

az egy évvel korábbi értéknél és egyben új csú-
csot jelent a hivatal történetében.

Az európai szabadalmi bejelentések száma 
is rekordot döntött: tavaly 296 ezer bejelentést 

nyújtottak be (több mint 6%-kal többet, mint 
2015-ben), ebből közel 160 ezret közvetlenül 
az EPO-n keresztül. A számok azt mutatják, 
hogy a világ minden táján működő innovatív 
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vállalkozások között az európai szabadalom 
intézménye továbbra is népszerű, a bejelen-
tések fele érkezett az EPO 38 tagállamából. 
A közvetlen bejelentések számában a legna-
gyobb növekedés 2015-höz képest Kínához 
kötődött (+24,8%), amit Belgium (+7%) és 
Korea (+6,5%) követ. 2016 volt az első olyan 
év, amelyben a Kínából származó bejelentések 
túlszárnyalták a Koreából érkezett új ügyek 
számát. Az Amerikai Egyesült Államok be-
jelentői 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%), Franciaor-
szág (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 Euró-
pán kívüli országok közül ez az érték Japánban 
a legmagasabb (166). 

A magyarországi bejelentők tavaly 210 eu-
rópai 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 ké-
relem 11,3%-kal haladja meg a korábbi értéket.

Az EPO-hoz érkező bejelentések 66%-át 

nagyvállalatok nyújtják be, 28%-át kis- és kö-
zépvállalkozások és egyéni bejelentők, 6%-át 
pedig egyetemek és kutatóintézetek. A kis- és 
középvállalkozásokhoz és az egyéni bejelentők-
höz kapcsolódó ügyek kétharmada a 38 EPO-
tagállamból érkezik.

A szakterületek között továbbra is az 
orvostechnológia vezet, a digitális kommuniká-
ció és a számítógépes technológia előtt. A leg-
gyorsabban 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/annual-reports-statistics/annual-
report/2016.html.

Javult az EU28 lakosságának szellemitulajdon-védelmi tudatossága

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hiva-
tala (EUIPO) 2017. március 23-án jelen-
tette meg az EU-tagállamok lakosságának 
a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos 
tudatosságáról és attitűdjéről szóló felmérési 
eredményeket.

Az EUIPO 2013-ban tanulmányt készítte-
tett „Európai polgárok és a szellemi tulajdon: 
észlelés, tudatosság és magatartás” címmel an-
nak felmérése érdekében, hogy miként állnak 
hozzá az európaiak a szellemi tulajdonhoz, 

mennyiben tartják tiszteletben ezeket a jogo-
kat, és hogyan vélekednek a koncepció egészé-
ről. A mostani, 2016-ban elvégzett vizsgálat 
naprakész elemzéssel szolgál, és egy új, kvanti-
tatív 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. élet-
évüket betöltött lakosokra terjed ki. Összesen 
26 555 interjúra került sor. A kérdőív nyolcvan 

százalékban hasonlított a 2013-as tanulmány-
nál használthoz, hogy az eredmények összeha-
sonlíthatóak 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 kap-
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janak 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.

A hamisított termékek vásárlásával kapcso-
latban ugyan a tíz megkérdezettből hét semmi 
sem indokolhatja az ilyen áruk vásárlását, ám el-

mozdulás 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 tekin-
tetében az észlelt hatás gyengébb. A hamisított 
termékek bevallott vásárlása továbbra is alacsony 
mértékű, de ennek aránya különösen a fiatalok 
körében emelkedik. Félrevezetés miatt a válasz-
adók 10%-a vett már hamisított árut. Az ilyen 
termékek beszerzésének okai között csökken az 
„okos választással” vagy az „egyfajta tiltakozás-
sal” érvelők aránya, viszont továbbra is fontos 
szempont a megfizethetőség és az elérhetőség.

A digitális tartalmakkal kapcsolatban a ta-
nulmány megállapítja, hogy miközben a szer-

!
!8#9:;<=>?#=@ABC;@D#EF#>#F89AA9G?#H:A>IJ@K6#EF8A9AEF7#

H:J>H@FFCB#EF#G>B>H>;HCF#

!

LLLM9:?=@M9:;@=>M9:# #
!

Q#

$,u&$#)5.-kk#$+)01$&).#!#0"$++$1)#2%+!34*5#0"$&$(/2#!#
_$+2!+-+'.7#!+.*2'.#/0#1v]/0"$.#3*,!)5!.#]/4$+1$#
2$.)52$2/k$5#
#

!#F89AA9G?#H:A>IJ@K#[EJ9AGEK9D#Y@KH@FFCBCH#9Bd;9#?KDCRR#9A?FG9;?D7#G?[9A#F8?KH9#[>A>G9KKd?#[CA>F8>J<#
Y@KH@FK>D# H>;HI>7# a@Bd#># Y9AH>ACA<D7#>8# >AD@H<D#EF#>#Gw[EF89D#G9B# H:JICD#[EJ9K?# I@B>?D>H7# EF#J\I>8CFH#
D>=I>K>D# ># G:KDCI:DE;HM# $8# ># G9BBdg8gJEF# >8H# G:H>HI>7# a@Bd# G9B[>K# ># HCG@B>HCF# ># F89AA9G?#
H:A>IJ@Ka@8#Yw8gJg#I@B@D#[EJ9AGEK9D#9A[9?#?;CKH7#EF#9A?FG9;?D#>KK>D#9AgKd9?HM#

#

#

#

#

#

#

#

#

!"#$%&'(!)!.#5!,u#2Ukk0/,$#k)"*5u*0#1$,.U2/0$..$+7#4$#
$+)01$&)7#Z*,u#!#0"$++$1)#2%+!34*5#!#,!"4!0-,)#02!k)+)2-0#
$,u).#()++/&$#
#

!8@K# [CA>F8>J<D# >;CKd>7# >D?D# F89;?KH# ># F89AA9G?# H:A>IJ@K# [EJ9AG9# 9Bd9KAg# ># B>8J>FCB?# FH>R?A?HCF#
Y9KKH>;HCFC[>A7# >8@K@F# F8?KH9K# S# QVsc@K# S# G>;>JHM# $G9AA9HH# ># [CA>F8>J<D# DEHa>;G>J># 9A?FG9;?# >#
Y@D@8@HH# F89AA9G?H:A>IJ@KI@Bc?BEKdw# [CAA>A>H@D# G:KD>a9AdH9;9GHEFR9K# R9HiAHiHH# F89;9=EH7# K@a># >8#
9Bd9HE;HgD#>;CKd>#NOPXca@8#DE=9FH#D?FGE;HEDR9K#WFiDD9KHM#%Bd>K>DD@;#>#G9BDE;J989HH#9:;<=>?>D#Y9A9#
hBd#[EA?7#a@Bd#>#F89AA9G?#H:A>IJ@K#F8?B@;h#[EJ9AG9#D@;ACH@8a>HI>#>8#?KK@[CW?<H7#EF#HiRR#G?KH#Y9A9#F89;?KH#
>#F89AA9G?#H:A>IJ@K;>#[@K>HD@8<#9A[9D#K9G#?B>8@JK>D#>8#)KH9;K9Ha98PM#

#

#

"8972;12'>88>A7#a@Bd##
a>#HiRRE#K9G#[EJ9KED#>#F89AA9G?#

H:A>IJ@KH7#80:W0TX8Y'<X4T:'
030<Z3U0'<Y 

"8972;12#>88>A7#a@Bd##
>#T4<'T:73375Y'2Z306W4U2'3;217[4:Q#

[CAA>A>H@D#>#HiRR?9Da98#DE=9FH#
F@DD>A#I@RR>K#a@88CIC;:AK>D#>#
5ZU<0[739271752;T[7:'\089'0'

US\7<7W;T[7: 

#

!
"# $Bd9HE;H#>88>A7#a@Bd#

>#F89AA9G?#H:A>IJ@K#F8?B@;h#
[EJ9AG9#<413X24:[0260'0:'

YUU4\X]YQ2 

!
"# $Bd9HE;H#>88>A7#a@Bd#

>#F89AA9G?#H:A>IJ@K;>#[@K>HD@8<#
9A[9D#U75'Y80:4WU0<'0:'

&U271U72[7: 

##

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P#$8H#>#DEH#F89G=@KH@H#>#NOPXc>F#I9A9KHEF#K9G#[?8FBCAH>M#

NIK MLK

29AI9F9K#
9Bd9HE;H#

_@KH@F7#a@Bd#>#Y9AH>ACA<D7#>8#>AD@H<D#EF#
>8#9Ag>J<Gw[EF89D#578\;W[7TT;<'

6480Y<027#EF#J\I>8CFH#D>=I>K>D#
G:KDCI:DE;H#

#

P"8972;12R'
STT:7T7U'

'

n^Mq#

nobq#!"#$

)KDCRR#
9Bd9HE;H#
#Fo

rr
ás

: E
U

IP
O

zői jogi jogsértések általános elfogadottsága 
csökken, a megkérdezettek 31%-a állította 
azt, hogy az online tartalmak illegális forrás-
ból való beszerzése elfogadható, amennyiben 
nem érhető el jogszerű alternatíva. Ennek el-
lenére az európaiak a legális forrásokat egyre 
inkább előnyben részesítik az illegálisokkal 
szemben, nő a jogszerű szolgáltatások igény-
bevétele, ám nem csökkent az illegális forrá-
sok használata. A válaszadók körében érez-
hetően 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 első-
sorban a megfizethetőségben és az elérhető-
ségben keresendők.

A teljes angol nyelvű jelentés és annak 
mag yar nyelvű összefoglalója elérhető az 
EUIPO honlapján: https://euipo.europa.
eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-
perception-2017. 

Átadták a 2017. évi Jedlik Ányos-díjakat

Hagyományosan a március 15-ei nemzeti ün-
nephez kapcsolódóan, 2017. március 13-án 
adták át a Jedlik Ányos-díjakat Budapesten. 

A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala – korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hi-
vatal – elnökének kezdeményezésére az ipari és 
kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, a 
magyar szabadalmi rendszer centenáriumi évé-
ben, a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység 

valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékony-
ságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére. 

Az eseményen megjelent és köszöntőt 
mondott Lepsényi István, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium gazdaságfejlesztésért és –szabá-
lyozásért felelős államtitkára és Łuszcz Viktor, 
az SZTNH elnöke.

Lepsényi István hangsúlyozta, a kormány 
egyik legfontosabb stratégiai törekvése, hogy 

Magyarország ne csak termelési központ le-
gyen, hanem fontos kutatási, innovációs tér-
séggé is váljon Európában. Ezért a kormányzat 
szándéka a kutatás-fejlesztés további erősítése, a 
kutatási és innovációs versenyben való helytál-
láshoz pedig kiemelt figyelmet fordít az inno-
vációra fordítható források növelésére.

2015-ben Magyarországon kutatás-fejlesz-
tésre 468 milliárd forintot, a GDP 1,39%-át 

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 vállalko-
zások szellemi tulajdonjogok megsértése mi-
atti jogérvényesítéshez kapcsolódó kiadásait 
vizsgálja meg. A 14 országban ‒ köztük Ma-
gyarországon ‒ végzett kérdőíves felmérés öt 
költségcsoport alapján összegzi a kapcsolódó 
kiadásokat: az alkalmazásban állók keresete 
a jogérvényesítésre fordított idő arányában; 
külső jogi szolgáltatások és tanácsadás; kap-
csolódó bírósági eljárás; tárolás és árumeg-
semmisítés, illetve egyéb költségek. 

A megkérdezett vállalkozások átlagosan 
115 317 eurót (34,5 millió Ft) költenek évente 
jogérvényesítésre. Az 50 főnél kevesebb alkalma-
zottal működő kisvállalkozások körében ez az 
összeg átlagosan 83 653 eurót (25 millió Ft) tesz 
ki, az 50-250 fős középvállalkozásokra jutó átla-
gos 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 akad-
nak különbségek. Az alkalmazotti keresetek sú-
lya a nagyvállalatoknál 41%, a kisvállalkozások 
esetében 22%. A szállítási és megsemmisítési 
költségek tekintetében fordított a helyzet: a 
kisvállalkozásoknál ez az arány 24%, a nagy-
vállatoknál 17%.

A számok alapján megállapítható, hogy a 
jogérvényesítés elsősorban a kisvállalkozás-
okra 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 jogérvé-
nyesítési 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 meg-
haladja az európai átlagot (62%). Ez az érték 
egyben a legmagasabb a vizsgált 12 országban, 
vagyis a magyar vállalkozások fordítják a legke-
vesebbet jogérvényesítési célokra.

A fenti eredmények összhangban vannak 
a kis- és középvállalkozásokat vizsgáló tava-
lyi EUIPO-kiadvány főbb megállapításaival, 
amely szerint az oltalmaztatási és jogérvényesí-
tési költségek jelentősen hátráltatják a KKV-kat 
jogaik hasznosításában.

A tanulmány angol nyelven megtalálható az 
EUIPO honlapján: https://euipo.europa.eu/
tunnel-web/secure/webdav/guest/document_
l ibrar y/obser vator y/do cuments/d iv/
Private%20Costs%20of%20Enforcement%20
of%20IPR%20-%20FORMATTED.pdf. 
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fordították, 6,2%-kal többet az előző évinél. A 
középtávú kormányzati stratégiában az 1,8%-os 
szint elérése szerepel. Kitért arra, hogy az Egye-
sült Államok Kereskedelmi Kamarájának Glo-
bális Szellemi Tulajdon Központja által közzé-
tett, Az innováció hajtóelemei című jelentésben 
Magyarországot az index javítására aktívan és 
sikeresen törekvő országként emelte ki. Magyar-
ország a 13. helyen szerepel a világ 45 vezető 
országát tartalmazó 5. Nemzetközi Szellemi 
Tulajdon Index rangsorában, megelőzve ezzel 
többek között Lengyelországot, Izraelt és Kana-
dát is. Kiemelte: a magyar innovációs környezet 
javulását jól mutatja, hogy a nemzeti védjegybe-
jelentések száma 2016-ban 17 százalékkal, míg a 
magyar nemzeti formatervezési mintaoltalmak 
száma közel 30 százalékkal nőtt.

Łuszcz Viktor beszédében kiemelte, hogy 
az 1996-os díjalapítás óta több mint százan 
részesültek Jedlik Ányos-elismerésben. Emlé-
keztetett arra, hogy 2016-ban megkezdhette 
munkáját a Visegrádi Szabadalmi Intézet, ami 
segít abban, hogy a részt vevő országok szaba-
dalmi bejelentői saját anyanyelvükön, olcsób-
ban, gyorsabban indítsák meg a nemzetközi 
szabadalmi bejelentést. Bizakodásra ad okot, 
hogy 2016-ban 5 százalékkal nőtt a nemzeti 
úton benyújtott szabadalmi bejelentések szá-
ma. Ahhoz azonban, hogy az ország elmozdul-
jon a tudásintenzív ágazatok irányába, további 
erőfeszítésekre van szükség.

Hozzáfűzte, hogy az innováció és a techno-
lógiatranszfer már nemcsak az ország fejlett-
ségének fokmérője, hanem a béreken keresztül 
annak népességmegtartó képességét is megha-
tározza, így alapvető nemzetpolitikai tényező. 
Szavai szerint azzal, hogy a hivatal felügyeletét 
tavaly év vége óta a Nemzetgazdasági Minisz-
térium (NGM) látja el, közvetlenül be tud A 2017. évi Jedlik Ányos-díjazottak és a díjátadók

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj 2017 pályázati felhívás

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület 
2017-ben is meghirdette a Gran Prize Inter-
diszciplináris Innovatív Díj pályázatot.

A Svéd Kereskedelmi Testület 2012 októ-
berében elhatározta, hogy az általános emberi 
életminőség javítására irányuló szellemi teljesít-
mények ösztönzésére díjat hoz létre. A testület 
a díj logójául egy Svédországban népszerű jel-
képet, a lucfenyőt (svéd nyelven „gran”) válasz-
totta, utalva a díj fenntarthatósági és környe-
zettudatos aspektusaira. A testület szándéka 
kettős: egyrészről támogatni és díjazni a kima-

gasló innovatív szellemi teljesítményt, másrész-
ről előmozdítani a kultúrák közötti dialógust.

A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira vá-
laszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, 
projekteket, munkákat jutalmaz a környe-
zetvédelem, fenntartható fejlődés, design, 
orvostudomány, egészségmegőrzés, -fejlesztés 

és oktatás terüle-
téről évente egy 
alkalommal. A 
pályázaton egyé-
nek, csoportok, 

cégek, egyesületek, szervezetek, intézmények 
vagy egyetemi hallgatók, hallgatói csoportok 
egyaránt indulhatnak. A Gran Prize díjbizott-
ság felkérhet potenciális személyeket, szerveze-
teket meghívásos pályázat formájában is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
április 17.

A pályázati kiírás letölthető az SZTNH 
honlapjáról: https://www.sztnh.gov.hu/sites/
default/files/granprize_kiiras_2017_1_2.
pdf.

Új lehetőség K+F tevékenység támogatására

2017. január 1-től lehetőség nyílt nagyválla-
latok számára, hogy jövőbeli kutatás-fejlesz-
tési projektjeik a Kormány egyedi döntése 
alapján vissza nem térítendő támogatásban 

részesüljenek a beruházás ösztönzési célelő-
irányzat felhasználásáról szóló 210/2014. 
(VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása 
alapján.

Az új kezdeményezéssel minimum 3 
millió euró értékű, Magyarországon meg-
valósuló K+F projektek támogathatók, 
maximum 25% támogatási intenzitással. A 

kapcsolódni a magyar gazdaság versenyképes-
ségét szellemi tulajdoni szempontból támogató 
intézkedések kidolgozásába.

2017-ben Jedlik Ányos-díjat kapott Farkas 
József gépészmérnök, az ortopédiai és traumato-
lógiai eszközöket gyártó Sanatmetal Kft.  alapító 
tulajdonosa és vezetője. A mérnöki tudományos 
és a biológiai ismeretek szintézisén alapuló 
implantátumokban megtestesülő, jórészt saját 
találmányainak fejlesztésében és gyártásában, ez-
által a műtéti eljárások megújításában kimagasló 
alkotó tevékenységet nyújtott. Kitüntetésben ré-
szesült Glódi István villamosmérnök, korábban 
mérnökként olajmérő állomások elektronikus 
egységeinek fejlesztésében és üzembe helye-
zésében vett részt, nevéhez számos találmány 
illetve hazai és európai megadott szabadalom 
kapcsolódik a tömegáramlás-mérők területén. 
Gyakorlati tapasztalatait később több mint egy 
évtizeden át a Magyar Szabadalmi Hivatal elbí-
rálójaként kamatoztatta. Díjat vehetett át dr. Ilku 
Lívia gyógyszerész és jogi doktor, a Magyaror-
szági Gyógyszergyártók Országos Szövetségének 
igazgatója, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-

vatala mellett működő Hamisítás Elleni Nemzeti 
Testület gyógyszerhamisítás elleni munkacso-
portjának megalakulása óta aktív tagja, később 
vezetője lett és eredményes tevékenységet fejtett 
ki a különböző felelősségi területek munkájá-
nak összehangolásában. Elismerésben részesült  
Mészáros Antal, az Innovációs Nagydíjas hód-
mezővásárhelyi Csomiép Betonmelior Kft. 
ügyvezető igazgatója, aki dinamikusan fejlődő, 
az innovációt és munkahelyteremtést iparjog-
védelmi tudatossággal ötvözve, jelentős részben 
saját, szabadalmi oltalommal védett találmá-
nyaira alapozva, azokat hasznosítva jelentős 
eredményeket ért el a hazai építőipar piacán. A 
díjazottak sorát dr. Takáts Zoltán kutatóvegyész 
zárta, a Semmelweis Egyetem korábbi munka-
társa, a londoni Imperial College professzora, az 
intelligens sebészkés feltalálója, melynek kísérleti 
változatát az óbudai székhelyű MediMass Kft. 
vállalkozásával, a magyar kormány segítségével 
hozták létre. A sebészeti eszköz segítségével ope-
ráció közben, a vizsgált szövet kémiai jellegzetes-
ségei alapján lehet következtetni a rosszindulatú 
sejtek elterjedésére.
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A hamis mobiltelefonok káros hatásai az EU-ban

A súlyos egészségügyi és adatbiztonsági koc-
kázat mellett jelentős gazdasági károkat is 
okoznak a hamis okostelefonok; az Európai 
Unió legális piaci szereplői évente átlagosan 
14 millió készülék eladásától esnek el, derült 
ki az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivata-
lának (EUIPO) 2017. februári jelentéséből.

A hamisított termékek kifogásolható minő-
ségű alkatrészeik és az összeszerelési eljárások 
következtében ártalmas anyagokat is tartalmaz-
hatnak, amelyek súlyosan veszélyeztethetik az 
egészséget. Emellett a kétes eredetű készülé-
kek esetében jelentős biztonsági kockázatok 
is felmerülnek az online bankolások és egyéb 
pénzügyi tranzakciók során, derült ki az Eu-
rópai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának 
(EUIPO) 2017 februárjában publikált elem-
zéséből.

Az említett kockázatokon felül az okoste-
lefon-hamisítás uniós szinten hatalmas bevé-
telkieséssel is jár, hiszen 2015-ben körülbelül 
4,2 milliárd eurós (nagyjából 1200 milliárd 
forint) forgalomkiesést okozott a térségben az 
utánzatok megjelenése, a mintegy 14 millió el 

nem adott készülék pedig az ágazati értékesí-
tés 8,3%-ának felel meg. Az egyes országokra 
vonatkozóan a kieső bevételek aránya tekinteté-
ben Románia vezet 19,1%-os hamisítási rátával, 
azt követi Bulgária (17,2%), majd Görögország 
(16,9%). Magyarország a rangsor ötödik helyén 
áll 15,1%-os értékével, ami meghaladja az ösz-
szesített 8,3%-os uniós átlagot.

A legtöbb esetben a napi rutin részét képező, 
telefonon keresztül végzett banki tevékenysé-
gek (például a pénzfelvétel vagy az utalás) során 
magasabb az adathalászat veszélye akkor, ha a 
fogyasztó mindezt egy nem eredeti készülékről 
hajtja végre.

A tényleges forgalomkiesés szempontjából a 
hamisítás hatása Olaszországban a legnagyobb, 
ahol a másolatok miatt meghiúsuló eladások 
becsült összege 885 millió euróra (265,5 mil-
liárd forint) tehető, ezt követi az Egyesült 
Királyság (660 millió euró, közel 200 milliárd 
forint), majd Németország (564 millió euró, 
170 milliárd forint). Fontos megjegyezni, hogy 
a jelentés szerint csak az öt legnagyobb uniós 
tagállamban 2,9 milliárd euró (megközelítőleg 

900 milliárd forint) vész el a hamisítás miatt, 
ami uniós szinten a kieső értékesítés közel 70%-
át teszi ki.

Az Európára vonatkozó adatok mellett, 
a beszámoló arra is kitér, hogy a különböző 
utánzatok nemcsak az EU-ban, hanem globális 
szinten is számottevő károkat okoznak, hiszen 
a várható bevételek 12,9%-ától fosztják meg a 
legális szereplőket, melynek pénzben kifejezett 
értéke 45,3 milliárd euróra (körülbelül 13 500 
milliárd forint) tehető. Komoly aggodalomra 
adhat okot, hogy a forgalomkiesés 36%-át az 
egyik legfejlettebb országként jegyzett Kína 
tudhatja magáénak. Érdemes még megemlíte-
ni, hogy a hamisítás által az értékesítésre gya-
korolt legalacsonyabb relatív hatást az Egyesült 
Államokban és az EU-ban mérték, mindkét 
esetben 10% alatt maradva. 

A teljes riport letölthető az EUIPO honlap-
járól: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/
secure/webdav/guest/document_library/
observatory/resources/research-and-studies/
ip_infringement/study11/smartphone_
sector_en.pdf. 

A hamis növényvédő szerek okozta gazdasági károk az EU-ban

Mintegy 1,3 milliárd eurós évente a hamisí-
tott növényvédő szerek forgalmazásából szár-
mazó közvetlen bevételkiesés uniós szinten, 
ami a belső piac forgalmának csaknem 14%-át 
jelenti. Magyarországon a hamis növényvédő 
szerek évi 7 milliárd forint kiesést okoznak, 
ami a teljes hazai forgalom csaknem 17%-át 
és az unióban regisztrált hamis szerek 1,7%-
át jelenti, derült ki az Európai Unió Szellemi 
Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) 2017 feb-
ruárjában közzétett jelentéséből.

A hamisított növényvédő szerek forgal-
mazásából származó közvetlen bevételkiesés 
nagysága 1,3 milliárd euróra becsülhető, 
ami az ágazat forgalmának 14%-át jelenti. 
Amennyiben a beszállítókra gyakorolt köz-
vetett hatásokat is figyelembe vesszük, akkor 
a forgalmat érintő veszteség éves szinten már 
2,8 milliárd euróra tehető a 2009-től 2014-ig 
tartó időszakban.

A jelentés szerint az elmaradt forgalmon 
felül közvetlenül az iparágban 2600-zal, míg 
az egyéb kapcsolódó ágazatokat is figyelembe 

véve összesen 11 ezerrel kevesebb munkahely 
állt rendelkezésre a hamisítás miatt.

Jelenleg a szektor több mint 600, legálisan 
működő cégét veszélyezteti a hamisítás, ame-
lyek kétharmadát, továbbá a forgalom 38%-át 
a kis- és középvállalkozások adják. E vállalko-
zások átlagosan 35–40 fővel dolgoznak, ami a 
teljes ágazatban foglalkozatott munkavállalók 
egyharmadát jelenti, derül ki az EUIPO jelen-
téséből.

A tanulmány szerint a hamisított növény-, 
gyom- és rovarirtó (pl. kullancs, tetű- és pu-
hatestűeket ölő), valamint fertőtlenítőszerek 
értékesítéséből származó közvetlen kiesések 
tekintetében az EU-ban Görögország áll az 
élen csaknem 19%-kal, amelyet Olaszország, 
Csehország és Spanyolország követ kb. 18%-
kal. Magyarország 3 százalékponttal helyez-
kedik el a 13,8%-os uniós átlag felett, ami az 
elmaradt forgalom közvetlen hatásaként 23 
millió eurós veszteséget jelent hazánkra nézve. 
A szomszédos országokhoz képest egyébként 
Ausztria után hazánkban a legalacsonyabb a ha-

misítás következtében mérhető forgalomkiesés 
rátája (a környező államokban 17% vagy ennél 
magasabb). A „legtisztább” országok Dánia, 
Finnország és Luxemburg 4-8%-kal.

A hamisított növényvédő szereknek a gazda-
sági károk mellett az emberi szervezetre nézve 
is súlyos egészségkárosító hatásuk lehet. 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hiva-
talának jelentése számba vette a növényvédő 
szerek hamisításának kormányzati bevételeket 
csökkentő hatását is. A tagországok államkasz-
szájába 77 millió euróval kevesebb személyi 
jövedelemadó és 26 millió euróval kevesebb 
társasági adóbevétel folyt be, az alacsonyabb 
foglalkoztatás miatt kieső társadalombiztosítá-
si járulékkiesés összege pedig 135 millió eurót 
tesz ki. 

A teljes riport letölthető az EUIPO honlap-
járól: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/
secure/webdav/guest/document_library/
observatory/resources/research-and-studies/
ip_infringement/study10/pesticides_
sector_en.pdf. 

támogatás feltétele, hogy az igénylő rendel-
kezzen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala (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 infor-

mációkról a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
mint a támogatás nyújtásában résztvevő közre-
működő szervezet nyújt részletes tájékoztatást 
(https://hipa.hu/main).
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A nemzetgazdasági miniszter az MFT köz-
reműködésével meghirdette a Magyar For-
matervezési Díj 2017 pályázatot. Az MFT 
közzétette a 2017. évi Design Management 
Díj pályázat felhívását is.

A Magyar Formatervezési Díj pályázat célja 
a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesít-
mény díjra. A legrangosabb hazai design díjra 
alkotók és gyártók pályázatát egyaránt várják 
termék, terv, vizuális kommunikáció és diák-
munka kategóriában. A pályázaton részt vehet 
minden olyan természetes vagy jogi személy, 
továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági tár-
saság, akinek lakóhelye, vagy aminek a szék-
helye az Európai Gazdasági Térség valamely 
tagállamának területén van. Pályázni lehet 
minden olyan alkotással, amely három évnél 
nem régebbi, és amely más személy szerzői és 
iparjogvédelmi jogát nem sérti. A beadási ha-
táridő: 2017. május 3. Az értékelés első fordu-
lójára május 24-én, a második fordulóra június 
27–29. között kerül sor. A pályázati felhívás, a 
jelentkezési lap és az adatlap letölthető az MFT 
honlapjáról: 

Az MFT meghirdette a Moholy-Nagy László Formatervezési  
Ösztöndíj 2017 pályázatot

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 
meghirdette a fiatal tehetségek alkotói mun-
káját és szakmai fejlődését segítő, immár 
közel három évtizedes múltra visszatekintő 
ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulóját. A 
pályázat az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., 
a Nyír-Demonich Zrt. és a Planet Gép Kft. 
társfinanszírozásában, a Magyar Alkotómű-
vészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi 
lebonyolítói közreműködésével jön létre.

Az ösztöndíjpályázat célja elősegíteni a 
hazai design nemzetgazdasági integráció-
ját, társadalmi beágyazódását az innovációs 
folyamatokba. Segíteni az alkotó munkát 
folytató fiatal tervezők szakmai fejlődését, 
tehetségük kibontakoztatását, lehetőséget 
biztosítva saját kezdeményezésű, vagy gyártói 
együttműködésben megvalósított projektek 
létrehozására. Az ösztöndíj időtartama 6 
hónap, a pályázati időszak 2017. májusától 
októberig tart. Az ösztöndíjast megillető 

díj bruttó 900 000 Ft. A pályázati beszámo-
lóra 2017. októberében kerül sor. Pályázni 
az alábbi kategóriákban lehet: önálló kez-
deményezésű tervezői vagy designelméleti, 
-kutatási projekt; önálló kezdeményezésű, 
gyártói együttműködéssel megvalósított fel-
adat; a felhívás 2. sz. mellékletében megadott, 
gyártói finanszírozással és/vagy együttmű-
ködéssel megvalósuló feladat. A programban 
részt vehet minden 35 év alatti személy, aki 
Magyarország területén folytat alkotói tevé-
kenységet, és szakirányú (MA, MSc) művé-
szeti, illetve designer egyetemi diplomával 
rendelkezik. Osztott (többciklusú) képzés 
esetén a pályázat benyújtásának a feltétele 
a lezárt mesterképzés (MA, MSc) diploma. 
A pályázati felhívás, a részletes információk, 
a jelentkezési lap és az adatlap letölthető az 
MFT honlapjáról:

http://www.hipo.gov.hu/sites/default/
files/felhivaselektronikus_mnl2017.pdf.

A 2016. évi Moholy-Nagy László Formater-
vezési Ösztöndíjasoknak a programban végzett 

munkájukat bemutató kiállítás 2017. március 
30-tól április 30-ig látogatható a KÉK - Kor-
társ Építészeti Központban. 

http://www.hipo.gov.hu/sites/default/
files/mfd_2017_felhivas.pdf.

A Magyar Formatervezési Tanács 2009-
ben Design Management Díjat alapított azzal 
a céllal, hogy értékelje és kiemelje azon válla-
latok és szervezetek munkáját, amelyek üzleti 
stratégiájukba eredményesen, példaértékűen 
és hatékonyan építik be a designmenedzsment 
tevékenységet. Évente bruttó 1 millió forintban 
részesül a legkiválóbbnak ítélt vállalat, intéz-
mény, valamint elismerő oklevélben részesül-
nek a bírálóbizottság által szintén kimagaslóan 
eredményesnek ítélt gazdálkodó szervezetek. A 
Design Management Díjat jelölés útján lehet 
elnyerni. A díjra jelölhető minden magyaror-
szági székhelyű jogi személy, illetve jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szer-
vezet, intézmény. A díjat elnyerheti bármilyen 
termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, 
amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe 
van a design alkalmazásának, és amely a jelen 
felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysé-
ge során a designmenedzsment alkalmazásával 
példamutató eredményt ért el. A szervezetek 

jelölésének, illetve a vállalatok közvetlen je-
lentkezésének határideje: 2017. április 11. A 
pályázati felhívás és a jelölő lap letölthető az 
MFT honlapjáról:

http://www.hipo.gov.hu/sites/default/
files/dmd_felhivas_2017_online.pdf.

Magyar Formatervezési Díj 2017 és Design Management Díj  
2017 pályázati felhívása


