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Foly tatódik az SZTNH és a USPTO közös kísérleti projek tje
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala (USPTO) 2010. július
1-jével indította útjára a két hivatal közötti,
ún. Patent Prosecution Highway (PPH) kísérleti projektet, amely eredetileg egy éves időtartamra szólt.
Mivel a bejelentői érdeklődés első jelei most
kezdenek megmutatkozni, így a két hivatal
döntött a projekt meghosszabbítása mellett,
biztosítva ezzel a bejelentők legjobb kiszolgálását, valamint a projekt működéséről szóló tapasztalatok összegyűjtését. A meghosszabbításról szóló közlemények az alábbi linkeken érhetők el: www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/
SAJTOKOZLEMENY_2_PPH.pdf (ma-

gyar) és www.uspto.gov/patents/init_events/
pph/pph_hpo-ext.pdf (angol).
A PPH együttműködési megállapodás lényege,
hogy a bejelentőknek lehetősége nyílik a szabadalmak gyorsabb és hatékonyabb megszerzésére
azáltal, hogy mindkét hivatal számára lehetővé
teszi, hogy a másik hivatal által korábban elvégzett munkát hasznosítsa, és ezzel elkerülje a munka megismétlését. A PPH megállapodások értelmében az a bejelentő, akinek a bejelentésében
foglalt legalább egy igénypont vonatkozásában
kedvező döntést hoz az egyik ország hivatala, a
vizsgálat gyorsított lefolytatását kérheti a másik
országban benyújtott – a korábbi bejelentésének
megfelelő – bejelentése tekintetében.
A szabadalmazhatóság elbírálásának két hivatal
közti összehangolásától a bejelentők a szabadal-

mak gyorsabb megszerzését várhatják, emellett a kezdeményezés hozzájárul a munkateher
csökkentéséhez és a szabadalmak minőségének
javításához.
További információk találhatók az SZTNH
honlapján a www.sztnh.gov.hu/szabadalom/
pph/ oldalon, valamint a USPTO honlapján
a www.uspto.gov/patents/init_events/pph/
pph_hpo.jsp címen.
A SZTNH és a USPTO folyamatosan vizsgálja
és értékeli a bejelentők igényeit és figyelemmel
kíséri a PPH projekt alakulását. A követelmények módosítása és a PPH eljárás javításának
érdekében folyamatos egyeztetés zajlik a hivatalok között.

America Invents Act – jelentős módosul ások az USA szabadalmi jogában
2011. szeptember 16-án Barack Obama, az
Amerikai Egyesült Államok elnöke aláírta az
USA szövetségi szabadalmi jogát több ponton
is jelentősen módosító America Invents Act
című törvényt. A jogszabály – amelynek elfogadását közel egy évtizedes előkészítő munka
előzte meg – 1952 óta az USA legjelentősebb
iparjogvédelmi jogi reformját valósítja meg.

A törvény fő célja a gazdasági növekedés elősegítése és a munkahelyteremtés ösztönzése
a kedvezőbb jogi környezet kialakításán keresztül, ezért számos jelentős újítást vezet be.
A jogszabály egyik fő célkitűzése az eljárások
rövidítése és egyszerűsítése. Ennek érdekében
például az USA Szabadalmi és Védjegy Hivatala (United States Patent and Trademark Office,

USPTO) előtt lehetőség nyílik majd az eddigi
átlagosan három évig tartó szabadalmaztatási
eljárás mellett különeljárásként egy legfeljebb
tizenkét hónapig tartó gyorsított elbírálási eljárásra is.
Mindezek mellett a jogszabály célja az is, hogy
elősegítse az amerikai feltalálók külföldön tör-
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ténő hatékonyabb jogvédelmét. A törvény által
elvégzett módosítások közelítik az amerikai szabadalmi jogi szabályozást az országok többsége
által nemzetközileg elfogadott sztenderdhez. E
tekintetben kiemelkedő változást jelent, hogy
az USA-ban eddig hagyományosan érvényesülő
„first to invent” jogelv helyett a törvény bevezeti
a „first inventor to file” elvét, ami jelentős közeledés a világszerte elterjedt „first to file” jogelv
érvényesüléséhez. E módosítások csökkentik a
bíróság előtt indítható eljárások számát – különös tekintettel a feltaláló személyére vonatkozó

egyes jogvitákra –, ami egyaránt hozzájárul az
eljárások gyorsításához és a felmerülő költségek
csökkentéséhez is.

ni útmutatók is, melyek pontosítják a USPTO
megadási eljárásai folyamán érvényesített elvárásait.

E változtatások elősegítik a USPTO ügyhátralékának leküzdését is, ahol nagy kihívás a közel
hétszázezer függőben lévő beadvány feldolgozása és a megadásig terjedő várakozási idő
csökkentése. Az eljárások minőségének javítása
érdekében felülvizsgálatra került a USPTO minőségbiztosítási rendszere is. A felülvizsgálat
célja az elbírálás és a szabadalmak minőségének
javítása volt, továbbá kibocsájtásra kerültek a
hivatali gyakorlatot megfogalmazó módszerta-

A jogszabály hatálybalépése több lépcsőben történik. Főszabályként az aláírást követő egyéves
átmeneti időszak elteltével, 2012. szeptember
16-án lép hatályba a rendelkezések többsége,
de a hatálybaléptetés teljes folyamata 2011.
szeptember 16-ától egészen 2015. szeptember
16-áig tart majd.
dr. Ágh Zsuzsanna

A holográfia hajnal a és horizontja

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában
(Budapest, V. Garibaldi u. 2.) 2011. szeptember 23-tól október 13-ig volt megtekinthető A
holográfia hajnala és horizontja című kiállítás,
amelyet Gábor Dénes Nobel-díjának 40. évfordulója alkalmából közösen rendezett meg
az SZTNH és a Novofer Alapítvány. A tárlatot
Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke bevezető szavai nyomán Gyulai József akadémikus, a
Novofer Alapítvány elnöke nyitotta meg.
A kiállítás tematikája a holográfia elvének és
gyakorlatának jelenlegi felhasználására, valamint az ezzel kapcsolatos kutatási területekre
(pl. 3D televízió, holografikus méréstechnika,

információs technológiák, stb.,) terjedt ki. A
programot színesítették olyan különleges tárgyak képei és térbeli hologramjai, mint például a Greguss Pál, NASA-díjas biofizikus által
készített magyar királyi korona, egy emberi
koponya és egy, a tér minden irányába nyúló
kalapács. A tárlókban egyéb érdekességek voltak megtekinthetők, többek között a kiállítás
névadója, Gábor Dénes szabadalmai, illetve a
munkásságával kapcsolatos könyvek. A tárlatot
filmvetítés is színesítette.
A kiállítók között megtalálhatók voltak a
Magyar Tudományos Akadémia, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a
Debreceni Egyetem Fizikai Intézet, Szegedi

Tudományegyetem, a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve hazai holográfusok és holográfiával
foglalkozó cégek.
Az érdeklődők arra is választ kaphattak a tárlatvezetőktől, hogy milyen fontos szerepet játszik
a szellemitulajdon-védelem, különösképpen a
szabadalmaztatás a kutatói tevékenység során.
A „hálás” téma sok látogatót vonzott, amiben
nagy szerepe volt a szakszerű vezetéseknek és
az összetett promóciós tevékenységnek is: 50
iskolai csoport és 650 egyéni látogató, azaz
összesen kb. 2200 érdeklődő tekintette meg a
kiállítást.

Kutatók éjszak ája
A Kutatók éjszakáját (Researchers’ Night) az
Európai Bizottság indította útjára 2005-ben
és azóta Európa-szerte minden év szeptemberének negyedik péntekén kerül megrendezésre
az alapító támogatásával. A népszerű tudományos és ismeretterjesztő programsorozat alapvető célja, hogy bemutassa a tudósok érdekes,
izgalmas életét, ezáltal ösztönözve a fiatalokat
e kihívásokkal teli pálya választására.
Az idén szeptember 23-án, Magyarországon
immár hatodik alkalommal megrendezett Ku-

„ Nem vagyok különösebben tehetséges,
csak szenvedélyesen kíváncsi! „
A. Einstein

www.facebook.com/kutatokejszakaja

tatók éjszakáján ezernél több program várta az
érdeklődőket. Az alkalomhoz kapcsolódóan
huszonhat város ötvenöt különböző helyszínén tartottak tudományos és ismeretterjesztő
rendezvényeket.
Debrecenben bemutatkozott a magfizikus,
mint modern alkimista, Sopronban az érdeklődők kiszámolhatták az ökológiai lábnyomukat,
Egerben pedig az derült ki, hogy megszerethetők-e a denevérek. Martonvásáron a szervezők megmutatták, hogy melyik kukorica

2011. október 

tartalmazza a boldogság vitaminját, Szegeden
pedig a résztvevők közül egy éjszakára bárki
komoly meteorológussá válhatott. A fővárosban a különböző témájú szemináriumokon túl
egyebek közt égi és vártörténeti sétára várták
a látogatókat, az érdeklődők bepillanthattak a
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nyomozók vagy éppen a régészek életébe, valamint bemutatásra került, hogy a sci-fi irodalom
miként inspirálja a tudományt. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Holográfia hajnala
és horizontja című kiállítással járult hozzá a
rendezvényhez.

Együttműködési megáll apodást írt al á a Szellemi Tul ajdon Nemzeti Hivatal a
és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
A 2011. október 11-én aláírt megállapodás
alapján az SZTNH és az NFH a jövőben
együttműködik a feladat- és hatáskörükhöz
kapcsolódó kormányzati szakpolitikák készítésében, a stratégiaalkotásban és a jogalkotás
előkészítése területén. A célok megvalósítása
érdekében a két szervezet közösen dolgozik a
vállalkozóknak szervezendő képzéseik szakmai
programjának összeállításában, a lakossági
tudatosságnövelő intézkedések, kampányok
szervezésében, az iskolarendszerű képzésekben megvalósuló oktatási feladatok megvaló-

sításában, valamint a felnőttoktatásban a fogyasztóvédelmi és szellemitulajdon-védelmi
ismeretek kölcsönös megjelenítésében. Egyik
speciális kapcsolódási pontja e területeknek a
hamisítás elleni küzdelem, hiszen a szellemitulajdon-jogokat sértő hamis áruk amellett, hogy
megtévesztik a fogyasztókat a termék eredete
felől, a legtöbb esetben gyenge minőségűek,
és a fogyasztók biztonságára és egészségére is
veszélyt jelenthetnek.

re, információ-megosztás területén, meglévő
infrastruktúrájuk, információs hálózataik kölcsönös rendelkezésre bocsátásával, valamint
nyilvános adatbázisaik kölcsönös hozzáférhetővé tételével.
Az SZTNH iparjogvédelmi eszközeivel támogatja az NFH jövőbeni kezdeményezéseit,
a Nemzeti Termék Kosár és a Fogyasztóbarát
Embléma bevezetését.

A hatóságok tájékoztatási kapacitásaik növelése
érdekében együttműködnek az információcse-

50 évről 70 évre hosszabbították meg az előadóművészek
és a hangfelvétel-előállítók teljesítményének védelmi idejét
Az Európai Unió illetékes miniszterei 2011.
szeptember 12-én elfogadták a szerzői jog és
egyes szomszédos jogok
védelmi idejéről szóló
2006/116/EK európai
parlamenti és tanácsi
irányelv módosítását, amelynek elsődleges célja
az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók
szomszédos jogai védelmi idejének 50 évről
70 évre történő felemelése.
A Bizottság által először 2008 júliusában benyújtott javaslat elfogadása ellen Belgium, a
Cseh Köztársaság, Hollandia, Luxemburg,

Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia
szavazott, míg Ausztria és Észtország tartózkodott.
E törekvés arra irányul, hogy az érintett teljesítmények védelmi idejét a szerzői művek védelmi
idejével összhangba hozza az alkotók közötti
egyenlő versenyfeltételek elérése érdekében.
Minderre azért volt szükség, mert az előadóművészek általában fiatalon kezdik karrierjüket, és az előadások rögzítésére vonatkozó jelenlegi, 50 éves védelmi idő gyakran nem védi
előadásaikat egész életük során. Ezért néhány
előadóművész élete vége felé jövedelem-kieséssel szembesül. Emellett az előadóművészek
gyakran nem képesek az őket megillető jogokra
támaszkodni, hogy megakadályozzák vagy korlátozzák előadásaik életük folyamán esetlegesen
előforduló kifogásolható felhasználását.

Az irányelv azokról a művészekről is gondoskodik, akik felhasználási jogaikat teljes körűen
a kiadókra ruházták át: ők a meghosszabbított
időszakban, azaz az ötvenedik évet követő húsz
évben meghatározott feltételek mellett újra saját jogukon élvezhetik a jogdíjakat.
A szabályozás emellett rendezi a több szerző
által alkotott művek védelmi idejének kérdését
is: eszerint a védelmi idő az utoljára elhunyt
alkotótárs halálától számított hetven év elteltével fog lejárni.
A tagállamoknak a hatálybalépéstől számítva
két év áll rendelkezésére ahhoz, hogy a nemzeti
jogukba átültessék az új szabályokat.

Nyilvános konzultáció az Európai Kutatási Térségben
Az Európai Kutatási Térség nyilvános
konzultációt hirdet, melynek célja
a kutatók Európai
Unión belüli mun-

kavállalásának és nemzetközi együttműködésének fejlesztése, a kiaknázatlan lehetőségek
feltérképezésére.
A konzultáció fel kívánja tárni a közös kutatás-fejlesztési piac létrejöttét akadályozó, az
együttműködést és versenyt nehezítő, szűk
keresztmetszetet jelentő tényezőket. A felmé-

résben részt vehet minden természetes személy,
cég vagy szervezet.
A konzultáción 2011. november 30-ig lehet
rész venni. A kitöltendő kérdőív megtalálható
az alábbi címen: www.ec.europa.eu/research/
consultations/era/consultation_en.htm.
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Az Együttműködési al ap növek vő szerepváll al ása a jogérvényesítés terén
Az Együttműködési Alap
(Cooperation Fund) a Belső
Piaci Harmonizációs Hivatalnak (BPHH) a nemzeti
hivatalokkal való olyan
együttműködési formája,
amelynek célja a közösségi és a nemzeti védjegyrendszerek eszköztárának modernizálása,
promotálása, az európai védjegyjogi gyakorlat
harmonizálása a védjegy- és designrendszerek
használóinak az egyre színvonalasabb kiszolgálása érdekében. A program a BPHH által – a
hatósági eljárásaiból származó többletbevételeit felhasználva – indított eddigi legnagyobb fejlesztési és együttműködési program, amelynek
keretében 23 projektet indítottak útjára.
A projekteket előkészítő munkacsoportokban
− amelyek első üléseiket 2011 elején, illetve a
2011 szeptemberében tartották − nagyarányú
a részvétel a nemzeti hivatalokból és a felhasználói csoportokból. Az SZTNH többek között
részt vesz az áruk és szolgáltatások hasonlóságának vizsgálatát segítő közös eszköz létrehozására, a védjegy és design hatósági eljárások
és szolgáltatások tekintetében közös minőségi
sztenderdek kialakítására, valamint az ügy-

fél-elégedettségi felmérések harmonizálására
irányuló projektekben, továbbá készül kapcsolódni a különböző hivatalokból származó,
a védjegyekre, illetve a formatervezési mintákra vonatkozó adatok megosztására szolgáló
TMview és a Designview projektekbe is.
A projektek között kettő a szellemi tulajdonjogok érvényesítését, a hamisítás elleni küzdelmet érinti: az egyik a jogérvényesítésben közreműködő hatóságokat segítő, a védjegyekkel és
formatervezési mintákkal kapcsolatos adatokat
tartalmazó adatbázis létrehozására, míg a másik
kezdeményezés a hamisításra vonatkozó adatgyűjtés és elemzés módszertanának a kidolgozására irányul. A jogérvényesítéssel összefüggő
programok megjelenése az Együttműködési
Alapban jelzi a BPHH szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos feladatköreinek bővülését,
egyre nagyobb szerepvállalását a hamisítással
szembeni küzdelemben.
A Bizottság 2011 májusában közzétett, jelenleg
tanácsi munkacsoportban tárgyalt rendelettervezet a BPHH-t bízná meg a 2009-ben felállított Hamisítással és Kalózkodással foglalkozó
Megfigyelőközpont (European Observatory on
Counterfeiting and Piracy) működtetésével. A
BPHH koordinálásával a Megfigyelőközpont

a szellemitulajdon-jogokat érintő jogsértések
vonatkozásában a tagállamok közötti tapasztalat- és adatcsere, a közszféra és a magánszektor együttműködésének előmozdítása mellett
a tudatosságnövelés, a hatóságok képzése és a
jogsértések megelőzésére szolgáló technikai
eszközök vizsgálata terén is hangsúlyosabb
szerepet vállalna a jövőben.
A Bizottság és a BPHH között 2011. áprilisában megkötött Memorandum of Understanding
alapján a BPHH már megkezdte a Megfigyelőközponthoz tartozó tevékenységek némelyikével (a védjegyekkel és formatervezési mintaoltalommal) kapcsolatos feladatellátást. Ezen
feladatok többek között a védjegy és formatervezési mintaoltalmi jog megsértése elleni fellépéssel kapcsolatos kommunikációs stratégia
kialakítása, a design területén formatervezéssel
foglalkozó iskolák részére pályázat kiírása (ez
Hands off My Design! címmel megtörtént), az
uniós és nemzetközi képzési lehetőségek listázása, képzés szervezése, a BPHH e-learning
programjának bővítése jogérvényesítési modullal, a 2011-es megfigyelőközponti ülések
támogatása.
dr. Tóth Zita

IP Hét és Szabadalmi Vásár

A hagyományoknak megfelelően 2011-ben is
Brüsszelben kerül megrendezésre december
6-9. között a szellemitulajdon-jogok nemzetközi szakmai találkozója, az IP Hét és Szabadalmi Vásár.
A kiállításon képviseltetik magukat többek
között az Európai Bizottság, az Európai Szabadalmi Hivatal, IP-irodák, K+F klaszterek,
szoftver-fejlesztők, IP-szolgáltatásokat, IP
peres ügyekben eljáró cégek és IP tulajdonosok.

A négy napos találkozó minden napja egy-egy
szakterület információit, szolgáltatásait gyűjti
össze. Az idén bemutatásra kerülő szakterületek az alábbiak:

A rendezvény költségtérítéses, napijegy (490
euró) és hetijegy (990 euró) is váltható.
Bővebb információ és regisztráció az alábbi
linken: www.ipweek.eu.

Nyílt innovációs nap

IP az iparban

IP stratégiák

IP a Bric-országokban

2011. december 6.

2011. december 7.

2011. december 8.

2011. december 9.

K + F gyüttműködések

EU szabadalom

IP kizsákmányolás

Technológia-transzfer

Értékek közös
létrehozása

IP-védelmi stratégiák

IP-perek, jogorvoslatok

IP-kereskedelem

Internetes platformok

Kereskedelmi titkok

IP-értékelés

Fejlesztések
a BRIC országaiba

Zöld technológiák

Biztosítási lehetőségek
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Foly tatódik az SZTNH szellemivagyon-diagnózis szolgáltatása
A tudatos szellemivagyon-menedzsment a gazdasági sikert megalapozó innovációs folyamat
egyik fontos eleme. A vállalkozások többsége
tudja ezt, de nincsenek meg a kellő ismeretei,
tapasztalatai a hatékony megvalósításhoz. A
szellemivagyon-diagnózis célja ennek az ellentmondásnak a feloldása azzal, hogy testre
szabottan ad támpontokat a vállalkozások
számára a szellemi vagyonuk kiaknázásának
lehetőségeiről.
A felmérés iránti igényt a www.sztnh.gov.
hu/kinek/08_szellemivagyon-diagnozis_
jelentkezesilap.pdf címen található jelentkezési lap kitöltésével és a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalához (SZTNH) való eljuttatásával jelezhetik az érdeklődő kis- és középvállalkozások.

A felmérés alapja egy személyes interjú a szervezet vezetőjével, amelynek célja a vállalkozás
tevékenységének, rövid és hosszú távú terveinek, fejlesztési elképzeléseinek a megismerése.
Az összegyűjtött adatok, információk alapján
egy írásos jelentés készül, amelyben azok a szellemitulajdon-védelmi kockázatok, lehetőségek, lépések kerülnek összefoglalásra, amelyek
támpontokat adhatnak a vállalkozás számára a
szellemivagyon-menedzsmentre vonatkozóan
rövidtávon, illetőleg a hosszabb távú elképzelések sikerre vitele során. A felmérés átadásakor,
illetőleg egyeztetett későbbi időpontban további személyes konzultációra van lehetőség.
A szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás igénybevétele olyan innovatív vállalkozásoknak
ajánlott, amelyek az utóbbi években a kutatás-

fejlesztés területén érdemi lépéseket tettek, és
úgy gondolják, hogy a hatékony üzletmenet
érdekében fel kívánják használni, illetve az eddiginél hatékonyabban kívánják felhasználni a
szellemivagyon-menedzsment eszköztárát.
A szolgáltatást – korlátozott számban – ingyenesen ajánljuk.
Az érdeklődők a szolgáltatásról további információt szerezhetnek a honlapon www.sztnh.
gov.hu/kinek/08_szellemivagyon-diagnozi_
tajekoztato.pdf vagy az SZTNH Ügyfélszolgálati Osztályán személyesen (1054 Budapest,
Akadémia u. 21.), telefonon (Tel.: (1) 474 5561,
ingyenesen hívható szám: 06 (80) 345 678)
vagy e-mailben (sztnh@hipo.gov.hu).

Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása
Az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció
programja keretében meghirdetett „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása”
című (GOP-2011-1.1.1 kódszámú) pályázat
célja olyan alapkutatási, alkalmazott (ipari)
kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek
támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
Az összesen 45 milliárd forintnyi keret terhére
a pályázók egyenként minimum 40 millió, maximum 500 millió forint támogatási összeget
igényelhetnek.
A kutatás-fejlesztéssel összefüggő egyéb tevékenységek mellett az iparjogvédelmi tevékenységgel kapcsolatos költségek (hatósági díjak,

illetve az iparjogvédelmi szolgáltatások költsége) is elszámolhatók abban az esetben, ha a
számla kiállítója szabadalmi ügyvivő vagy ügyvédi iroda, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala (SZTNH).
Külön érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy
a kiválasztási kritériumok között található, a
„Tudományos, műszaki újdonságtartalom”
megítélésére szolgáló kiválasztási szempontok
körében nevesített, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított vagy azzal egyenértékű igazolásnak kell tekinteni a projekt alapját
képező műszaki megoldás újdonságtartalma
tekintetében az SZTNH által – szabadalmi
bejelentés vizsgálata körében vagy bejelentés
hiányában külön megrendelés alapján –, továbbá valamely − nemzetközi kutatási szervnek minősülő – más nemzeti vagy regionális szabadalmi hivatal által készített olyan újdonságkutatási

jelentést vagy írásos véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási jelentést, amelynek eredménye az újdonság és a feltalálói tevékenység
meglétét tükrözi, illetve olyan megadott szabadalmat, amelynek a bejelentési napja a pályázat
benyújtásának napjához képest nem régebbi,
mint 3 év. Ebben az esetben erre az értékelési
szempontra automatikusan 20 pont adható és
„A projekt célja összhangban van-e a pályázati
kiírás céljaival” c. értékelési előfeltétel tekintetében a pályázat „Igen” minősítést kap.
Az igazolással kapcsolatos további információk elérhetők az SZTNH Ügyfélszolgálatán
(1054 Budapest, Akadémia u. 21.), az ingyenesen hívható 06 (80) 345 678-as telefonszámon, valamint az SZTNH honlapján
www.sztnh.gov.hu.
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Csökkent a hamis terméket vásárlók aránya,
de nőtt a hamis termékek iránti hajl andóság
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)
2011-ben is elvégezte a fogyasztók hamisítással
kapcsolatos attitűdjeit és vásárlási magatartásait vizsgáló közvélemény-kutatást. A 2011-es
adatok alapján a tavalyi évhez képest szinte
minden termékcsoport esetében csökkent a
hamis termékeket vásárlók aránya, legnagyobb
mértékben az illatszerek és a CD-k, DVD-k
esetében.
Hamis terméket vásárlók aránya
termékcsoportokként
20%
16%
12%

A közvélemény-kutatási vizsgálat az egyes
szociodemográfiai változók hatásaira is kiterjedt. Az élekor jelentősen befolyásolja a hamis
termékek iránti nyitottságot: a tendencia évek
óta változatlan, vagyis a kor előrehaladtával
egyre csökken a hamis termékek iránti kereslet.
Míg a 30 év alattiak 42%-a, addig a 60 évesnél
idősebbek 18%-a vásárolna hamis terméket. A
lakóhely szempontjából az ország középső részén élők körében mutatható ki a legnagyobb
fokú nyitottság a nem eredeti termékek iránt. A
ruházat a legelfogadottabb az illegális gyártásban készült termékek közül: a megkérdezettek
több mint fele hajlandó lenne hamis ruházati
cikket venni (16% bármikor, 39% talán). A fiatalok, a Közép-Magyarországon, valamint a
Dél-Dunántúlon élők több mint 60%-a venne
ilyen terméket.

legyen a ruhája és/vagy cipője. A magyarok közel egyharmadának pedig az sem fontos, hogy
az a márkás termék, amit visel, eredeti legyen. A
válaszadók több mint fele szerint ugyanakkor
A gazdasági válság miatt többen
vesznek hamis vagy bizonytalan eredető,
de olcsó terméket
7%

4%

16%

8%

Nyitott a hamis termékek
vásárlása iránt

4%

73%

0%
2010

2011

Ruházati termék

Illatszer

CD/DVD

Illegálisan másolt
számítógépes
program

Élelmiszer

Gyógyszer

A konkrét vásárlási szokásokra vonatkozó
eredményekkel részben ellentétes tendenciát
mutatott ki azonban a tanulmány a hamis termékek iránti hajlandóságot felmérő, teoretikus
kérdéseire („Vásárolna-e…?”) kapott válaszok
alapján. A 2011-es adatok szerint ugyanis bár
csökkent a hamis termékeket gondolkodás nélkül megvásárlók aránya, ugyanakkor a vásárlást
megfontolók aránya növekedett, így összességében a hamis termékek iránt nyitottságot mutatók száma a 2010-ben mért 24%-ról 30%-ra
emelkedett 2011-ben.

2011 3%

2010

0%

27%

5%

19%

5%

10%

15%

Bármikor

20%

25%

Egyetért

Nem ért egyet

Egyet is ért,
meg nem is

Nem tudja

30%

Talán

A hamis termékek vásárlása iránti hajlandóság
növekedése a gazdasági recesszió hatását mutathatja, amellyel maguk a fogyasztók is tisztában vannak. A megkérdezettek háromnegyede
szerint ugyanis a gazdasági válság miatt többen
kényszerülnek arra, hogy hamis vagy bizonytalan eredetű terméket vásároljanak. Ezzel az
állítással csupán a megkérdezettek 7 százaléka
nem ért egyet.
A felmérésből az is kiderült, hogy csak minden
ötödik magyarnak (21%) fontos, hogy márkás

a hamis termék gyengébb minőségű, mint az
eredeti. Sőt a megkérdezettek háromnegyede
szerint hosszú távon jobban megéri eredeti terméket vásárolni, mint hamisítványt.
A közvélemény-kutatást a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. végezte. A teljes
tanulmány letölthető a HENT honlapjáról
(www.hamisitasellen.hu) „Hamisítás Magyarországon - 2011-es felmérés - Kutatási
jelentés” címmel.
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A hamis tárgyak kiállítása
a 2011-es fesztiválszezonban is jelen volt
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)
idén öt helyszínen mutatta be a hamisítás veszélyeire felhívó kiállítását. Az idei nyár legnagyobb fesztiválhelyszínei a soproni VOLTFesztivál, a Szolnokon megrendezésre kerülő
EFOTT és a Művészetek Völgye voltak, ahol
több ezer látogató hallgatta meg a Nemzeti
Adó-és Vámhivatal, valamint a Szellemi Tu-

lajdon Nemzeti Hivatala munkatársainak tájékoztatását, vizsgálta meg a kiállított hamis
tárgyakat és vett részt a „No Kamu” sátorban
elérhető több interaktív játékban. A kiállítási
helyszínekről fotók, valamint látogatói vélemények elérhetők a www.hamisitasellen.hu
„Rendezvények” menüpontja alatt.
dr. Tóth Zita

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS HÍREI
Design Díjeső – a Magyar Formatervezési Díj
és a Design Management Díj pályázatok

2011. október 3-án
immár 32. alkalommal
adták át a kiemelkedő
alkotásokat elismerő
Magyar Formatervezési Díjat, valamint a
vállalatokat kitüntető
Design Management
Díjat. Mindkét díj
elsődleges célja a gazdaság és design kapcsolatának erősítése. A pályázati úton elnyerhető
elismeréseket idén hazai formatervezők, illetve
kis- és középvállalatok kapták.
A Magyar Formatervezési Díj pályázatra négy
különböző kategóriában – termék, terv, diák,

vizuális kommunikáció – rekordszámú pályamunka nevezett. A beérkezett alkotások alapján elmondható, hogy a hazai gazdasági szereplők, ezen belül a kis- és középvállalatok egyre
inkább felismerik a formatervezés jelentőségét:
az idei 302 pályamű közül közel 50 magyar kkvtól érkezett be; a díjazott alkotások közül pedig
minden második termék volt, azaz már a pályázatra nevezés időpontjában gyártották azt.
A Magyar Formatervezési Díjat idén – többek
között – egy kocka formájú készségfejlesztő játék, egy homokkal töltött súlyzó, egy, a relaxációt
segítő lebegő kabin, egymásba illeszthető dísztéglák, egy mosógép-terv, egy háromlábú kandalló,
gerinckímélő ülésmódot támogató székcsalád és
egy pop-up verskönyv érdemelte ki.
A Magyar Formatervezési Tanács különdíját a
diákkategóriában szereplő Ducsai Judit kapta

„KLOCC” – Organikus formaalakítás filcből
című pályamunkájáért. Az elismert alkotások
október 4. és november 13. között tekinthetők
meg az Iparművészeti Múzeumban.
A Design Management Díj elismeri és ösztönzi a formatervezés alkalmazását és szakszerű
menedzselését a vállalati szektorban. Az idén
nevező vállalkozások és szervezetek tevékenysége alapján megállapítható, hogy hazai piaci
szereplők egyre céltudatosabban veszik igénybe a design eszköztárát. A díjat idén a design
vállalati kultúrába emeléséért egy belsőépítészettel, valamint teljes körű építészeti kivitelezéssel foglalkozó hazai cég, a Mobilia Artica
Kft. nyerte meg.

8

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Design Hét

A Magyar Formatervezési Tanács védnökségével, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
támogatásával, a Magyar Formatervezési Tanács
és a Design Terminál közös szervezésében, idén
nyolcadik alkalommal kerül sor a Design Hét
Budapest fesztiválra. A hazai és a nemzetközi design szakma és a nagyközönség körében
egyaránt nagy népszerűségnek örvendő programsorozat 2011. szeptember 30. és október 9.
között zajlott a főváros egész területén.

társnemzetekkel folytatott párbeszéd során
körvonalazódhat, idegen kultúrák alapos ismeretén keresztül tudjuk megfogalmazni sajátszerűségeinket, egyedi értékeinket. A Design Hét
Budapest fesztivál évről évre ezt a nemzetközi
párbeszédet segíti.

AZ IDEI DESIGN HÉTEN IS KITÁRJÁK KAPUIKAT A STÚDIÓK

Budapest, 2011. augusztus 10. … A Design Hét Budapest saját szervezésű, 2009-ben útjára indított Nyitott
Stúdiók programja az elmúlt években a fesztivál kulcsfontosságú elemévé vált, a budapesti designfeszt
gyakorlatilag elképzelhetetlen nélküle. A közönség és a designerek egymásra találása személyes és
nemritkán életre szóló élményeken keresztül történik évről-évre, s a műhelylátogatások sokszor kifulladásig
zajlanak, mindenki nagy-nagy örömére. 2011-ben újabb 14 design stúdió, műhely ajtajai tárulnak szélesre az
érdeklődők előtt.

A kezdeményezés célja, hogy a nagyközönség személyes tapasztalatokon keresztül ismerkedjen meg a
design szakma legkülönbözőbb területeivel, feltehesse kérdéseit az adott szakma képviselőjének, és
megtapasztalhasson valamit abból a szakmai tudásból, amely egy tárgy, egy enteriőr vagy akár egy tér
megszületéséhez szükséges. A műhelylátogatásokat nem csak a designerek személyisége teszi
izgalmassá, de mindaz a tárgyi és spirituális összetevő, amely az olyannyira vonzó kreatív rendetlenség
vagy éppen kreatív rend elengedhetetlen kelléke.

A Nyitott Stúdiók program idei palettája is sokszínű. A belsőépítészetet a nemzetközi hírnévnek örvendő
Geppetto Belsőépítész Stúdió és a rendkívül széles, installációkat és bútorterveket is tartalmazó
portfólióval büszkélkedő Tervhivatal, valamint a populárisabb műfajok területére is szívesen kiránduló
willbedesign képviseli. A tárgytervezés világába a Designlubloy (Lublóy Zoltán) porcelántervező,
valamint a Sipos Balázs fiatal üvegművész alapította HIGH M manufacture műhelyekben nyerhetünk
bepillantást. A hazai grafikus szakmát a számtalan szakmai díjjal jutalmazott Stalker Stúdió képviseli; az
animációs filmek szerelmesei számára pedig kihagyhatatlan a többszörös fesztivál díjas Studio Baestarts,
ahol a sikeres Gyerekdalok és Mondókák új sorozata gyártásának munkálataival ismerkedhetnek a
látogatók. A divatrajongók idén elsősorban a kiegészítők tervezésének és készítésének világába tehetnek
kirándulást. Anna Zaboeva SIBERIA Shoe Shopjába ellátogatva a Pleasemachine cipők, a LAONI design
stúdióban pedig exkluzív, kisszériás bőrtáskák és -kiegészítők készítésébe pillanthatnak bele, míg a Kata
Szegedi szalonban az aktuális ruhakollekciók mellett Benus Dani cipői és férfiak számára tervezett
ruhadarabjai várják őket; a kortárs ékszertervezést idén a Wanda stúdió képviseli. A 2011-es Nyitott Stúdiók
program több frissen alapított designer csapat műhelyét is bemutatja, köztük a design szakma számos
területén működő POS1T1ON design stúdiót, a FabLab közösségi műhelyt, ahol „bárki létrehozhat (szinte)
bármit" és a Garden Studiot, amely filozófiája szerint egyszerre stúdió, játszótér, műhely, showroom és
webshop.

Az idei díszvendég, az EU soros elnökségét
betöltő Lengyelország a kortárs lengyel design
legjavával színesítette az idei programsor kínálatát. A lengyel jelenlét kiemelkedő eleme a 18
designer és designer csoport munkáiból válogató „UNPOLISHED – fiatal lengyel design”
kiállítás volt.

A design fesztivál idei témája a couleur locale,
azaz helyi szín, helyi árnyalat. Számos designer
szerint a kulturális és földrajzi háttér, a történelem, a lokális színek és a hagyomány azok
az inspirációs források, amelyek alkotói tevékenységüket hitelesítik. Vizuális és tárgyi
kultúránk csak ránk jellemző egyedisége a

A részletes programban való tájékozódáshoz ebben az évben is a harmincezer példányban, szeptember
közepén megjelenő, kétnyelvű Design Hét Budapest programfüzet, valamint a www.designhet.hu honlap
nyújt segítséget.
További információ: www.designhet.hu

További információ a média számára: Fábics Natália, Arven PR & Communications
Tel.: +36 30/924 42 24
E-mail: design7@arvenpr.hu

A harmadik alkalommal megrendezett Nyitott Stúdiók ismét új szereplőkkel valósult
meg, a szakma legkülönbözőbb területeit
képviselő, 14 designműhelybe látogathattak

el az érdeklődők. A Design Hét workshopjain
a korábbi évek fesztiválzászlói kaptak új életet, a gyerekeknek szóló foglalkozásokon
pedig akár az egész család kipróbálhatta a
kreativitását. A hazai designtörténet iránt
érdeklődők idén Budapest belvárosának kovácsolt- és öntöttvas, illetve történeti és kortárs
üvegremekeivel, valamint az óbudai lakóteleppel és a késő szecessziós Schiffer villával
ismerkedhettek meg. Az idei program egyik
újdonsága volt a szintén saját szervezésben
megrendezésre kerülő Design Hét Gasztro,
aminek keretében Budapest néhány különleges, kézműves gasztronómiai vállalkozása
kizárólag a design fesztiválra készített ínyencséggel várta a hazánkban még újdonságnak
számító food design elkötelezett híveit.
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