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

2015. május 21-én sikerrel zárult az 
eredetmegjelölések oltalmáról és nemzetközi 
lajstromozásáról szóló Lisszaboni Megállapo-
dás felülvizsgálatára összehívott diplomáciai 
értekezlet Genfben.

A hat éven át tartó előkészítés során a mun-
kacsoport kettős célkitűzést követett: az új ta-
gok belépését ösztönző modernizálás mellett 
olyan tervezetet kellett kidolgozni, ami megőr-
zi az eredeti megállapodás alapvető értékeit is. 
A diplomáciai értekezlet elé terjesztett javaslat 
az eredetmegjelölések mellett a földrajzi árujel-

zők nemzetközi oltalmát is lehetővé tette, meg-
nyitotta a rendszert a kormányközi szervezetek 
- például az EU - csatlakozása előtt, továbbá 
olyan új rugalmas megoldásokat tartalmaz, 
mint például a határon átnyúló területek föld-
rajzi árujelzőinek kettő vagy több állam közös 
bejelentése alapján történő oltalmazását.

MEGÚJULT A LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS

A diplomáciai értekezlet a fenti kihívások-
ra pozitív választ adva fogadta el a Lisszaboni 
Megállapodás Genfi Szövegét. Az értekezletet 
komoly érdeklődés követte, 114 ország és kor-
mányközi szervezet delegációinak részvételével 
zajlott.

Magyar szakmadiplomáciai siker, hogy a 
Main Committee I. elnökének dr. Ficsor Mi-
hályt, az SZTNH jogi elnökhelyettesét válasz-
tották, akinek irányításával a bizottság inten-
zív és hosszas tárgyalások eredményeképpen 
sikerrel tudott megoldást találni a még nyitott, 
de egyben legérzékenyebb szakmai kérdések-
re. A Drafting Committee elnökhelyettesének 
dr. Gonda Imre főosztályvezető-helyettest vá-
lasztották.

Kiemelésre érdemes, hogy a záró nyilat-
kozataikban a jelenlegi rendszerben nem 
tag Oroszország, Kína, Svájc és számos fej-
lődő állam, továbbá az Európai Unió pozitív 
üzeneteket fogalmaztak meg, felvetve az új 
megállapodáshoz történő csatlakozás lehe-
tőségét.

A diplomáciai értekezlet záró okmányát ün-
nepélyes keretek között ötvennégy delegáció 
írta alá, amelyek közül tizenegy – köztük Ma-
gyarország – a Lisszaboni Megállapodás 2015. 
május 21-én Genfben felülvizsgált szövegét is 
aláírta.

A diplomáciai értekezlet dokumen-
tuma i  e lérhetőek az  a lábbi  l inken : 
www.wip o. int/me eting s/en/deta i l s .
jsp?meeting_id=35202.

Horváth Zsuzsanna, nagykövet asszony és Ficsor 
Mihály, az SZTNH jogi elnökhelyettese az 

aláírási ceremónián
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AZ INNOVÁCIÓS UNIÓ 2015. éVI OrSZÁGrANGSOrA

2015. május 7-én megjelent az Európai Bi-
zottság által publikált Innovációs Unió 2015. 
évi eredménytáblája (Innovation Union 
Scoreboard, IUS). 

A jelentés 8 dimenzió összesen 25 szempont-
ja szerint értékeli az európai államok innovációs 
teljesítményét, amelyek ezek alapján négy cso-
portba sorolhatók. A listát évek óta Svédország 
vezeti. A riport szerint a tagországok innovációs 
teljesítményének alakulása vegyes képet mutat: 
15 gazdaság – köztük Magyarország – esetében 
növekedett, 13 államot tekintve pedig csökkent 
az összesített aktivitás. Az EU tagországok kö-

zötti különbségek a korábbi évek tendenciáját 
folytatva mérséklődtek.

Magyarország az innovációs rangsorban a ta-
valyihoz hasonlóan a 20. helyen áll a mérsékelt 
innovátorok csoportjában. Hazánk a legjobb 
teljesítményt a külföldről származó szabadalmi 
és licencia-bevételekben (az EU-átlaghoz képest 
137%), a medium-tech és high-tech termékek ex-
portjában (125%), illetve a nemzetközi együtt-
működés során létrejött tudományos publikációk 
számában (119%) nyújtja. A többi régiós ország 
átlagos teljesítményéhez képest leginkább az 
EU-n kívüli doktori hallgatók számában (12%) 

és a közösségi formatervezésiminta-oltalmak szá-
mában (30%) marad el. 

A tavalyi magyar eredményekhez képest 
az indikátorok több mint felében növekedés 
ment végbe. Ezek közül a legjelentősebb az üz-
leti szféra K+F kiadásaiban mért gyarapodás 
(11%), amitől alig maradt el a közösségi védje-
gyek számának növekedése (10%) és a külföld-
ről származó szabadalmi és licencia-bevételek 
változása (9,2%).

A szellemi eszközök dimenzióban egy év alatt 
hazánk – a számszerű növekedés ellenére – két 
hellyel hátrébb lépett, így az idei évben a 23. 

VISEGrÁDI SZABADALMI INTéZET – ÚJABB FONTOS LéPéSEk

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
(World Intellectual Property Organization, 
WIPO) Műszaki Együttműködési Bizottsága 
(PCT Committee for Technical Cooperation) 
2015. május 28-án tartotta 28. ülését. Nagy 
sikerként könyvelhető el, hogy a bizottság 
egyhangúlag és elismerőleg támogatta a Vi-
segrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) nemzetkö-
zi szabadalmi kutatási és elővizsgálati szervvé 
történő kinevezésére irányuló kérelmet. A 
bizottság álláspontja szerint a kinevezéshez 
szükséges valamennyi feltétel teljesült.

A VSZI kinevezését külön hozzászólásban 
támogatta Japán, az Északi Szabadalmi Intézet 
(Nordic Patent Institute), Ausztria, Szingapúr, 
Norvégia, Svédország, Dánia, Kína, az USA, 

Finnország, Chile, Görögország, Ausztrália, 
Spanyolország, Kanada, Mexikó, Románia és 
Dél-Korea. A kedvező bizottsági döntés elő-
feltétele annak, hogy a PCT Unió Közgyűlé-
se 2015 októberében a VSZI kijelölése mellett 
döntsön.

A V4 országok (Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia) iparjogvédelmi 
hatóságainak vezetői 2015. február 26-án, 
Pozsonyban írták alá a Visegrádi Szabadalmi 
Intézet létrehozásáról szóló megállapodást. 
Hazánk időközben ratifikálta is a szerződést. 
Az Országgyűlés 2015. május 27-i ülésén fo-
gadta el a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szó-
ló megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi 
LXIX. törvényt, amely 2015. június 6-án lépett 

hatályba. A budapesti központtal létrehozandó 
nemzetközi kutatási szerv előreláthatólag 2016 
elején kezdheti meg működését.

A VSZI létrehozásával az eddigieknél elő-
nyösebb feltételek biztosításával lesz lehető-
sége a régió feltalálóinak és vállalkozásainak 
a világ 148 országára kiterjedő PCT-rendszer 
igénybevételére. A résztvevő országok szaba-
dalmi bejelentői anyanyelvükön nyújthatják 
be nemzetközi szabadalmi bejelentésüket, il-
letve az eljárás során felmerülő kérdéseikre is 
anyanyelvükön kaphatnak majd választ. Az 
oltalomképességre vonatkozó ”visegrádi” ku-
tatási és vizsgálati jelentések (az igénybe vehető 
díjkedvezmények révén) költséghatékonyabbak 
lesznek a nemzetközi jogszerzés területén.

EUrÓPAI DIGITÁLIS BELSŐ PIAC STrATéGIA

Az Európai Bizottság 2015. május 6-án fo-
gadta el a Digitális Belső Piac Stratégiáját 
(Digital Single Market Strategy). Az egysé-
ges digitális piac létrehozásának célja, hogy 
lebontsa a területileg kötött szabályozási 
akadályokat és a 28 nemzeti piacból egységes 
piac épüljön ki. 

A dokumentum kiindulópontja, hogy az 
Európai Uniónak aktív szerepet kell játszania 
a digitális forradalomban és hogy a tudásala-
pú gazdaság alapja a digitális technológiák 
széleskörű alkalmazása. A Stratégia 3 pillér-
re építve 16 olyan intézkedést határoz meg, 
amelyek prioritásként kezelése esetén az új 
digitális lehetőségek minden európai polgár 
és vállalkozás számára elérhetővé válnának. A 
Stratégia a digitális technológia horizontális 
voltára, valamint a gazdaság és a társadalom 
minden szektorát érintő jellegére tekintettel 
egységes szerkezetbe rendezi a digitális kör-
nyezet szakpolitikai kérdéseit. A stratégia az 
alábbi három pillérre épül: 1. az internetes ter-
mékek és szolgáltatások elérhetőbbé tétele az 
európai fogyasztók és vállalkozások számára; 

2. a digitális hálózatok és szolgáltatások pros-
perálásához szükséges körülmények és egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése; 3. az európai 
digitális gazdaság növekedési potenciáljának 
maximalizálása, melyek alá csoportosított 
intézkedések végrehajtását a Bizottság 2016 
végére irányozta elő. Az intézkedések érintik 
többek között a fogyasztóvédelem, az e-ke-
reskedelem, a szerzői jogi rendszer, az adatvé-
delem, az infokommunikáció, és a távközlési 
szabályozás területeit, valamint kitérnek az 
internetes platformokon terjedő illegális tar-
talmak jelentette problémákra.

A Stratégia szerzői jogi szempontból leglé-
nyegesebb célja egy, a digitális piac követelmé-
nyeihez alkalmazkodó olyan modern szerzői 
jogi keretrendszer kialakítása, amely mind a jo-
gosultak, mind az innováció, mind a fogyasztók 
számára előnyös. A Bizottság Stratégia mentén 
előterjesztendő jogalkotási javaslatai várható-
an a jogszerűen megszerzett tartalom határon 
átnyúló hozzáférhetőségére, e tartalom hatá-
ron átnyúló hordozhatóságára, illetve egyes 
speciális – például kutatási célú – kivételek és 

korlátozások bevezetésére koncentrálnak majd. 
Modernizáció várható továbbá a szerzői jogok 
határon átnyúló polgári jogi érvényesítése és 
az illegális online tartalmak elleni küzdelem 
területén.

 A Stratégia a Bizottság álláspontja szerint 
abban jelent továbblépést a korábbi uniós 
információs társadalommal kapcsolatos – és 
mérsékelt eredményeket hozó – szakpolitikai 
dokumentumokhoz képest, hogy holisztikus 
megközelítést tükröz. A korábbi stratégiai 
célkitűzések éppen azért nem teljesültek ma-
radéktalanul, mert nagyrészt csak az informá-
ciós és kommunikációs technológiai ágazattal 
foglalkoztak. 

A Bizottság előrejelzése szerint a teljes mér-
tékben megvalósult digitális egységes piac 
előreláthatólag évente 415 milliárd euróval 
járulna hozzá az Európai Unió gazdaságához 
és többszázezer munkahelyet teremtene.

A Stratégia bejelentéséről és egyes intézke-
désiről részletek a Bizottság sajtóközlemény-
ében olvashatók: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-15-4919_hu.htm. 
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SIPO-SZTNH EGyÜTTMŰkÖDéSI MEGÁLLAPODÁS

2015. április 29-én Pekingben együttműkö-
dési megállapodást írt alá dr. Bendzsel Mik-
lós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
(SZTNH) elnöke és Shen Changyu, a Kínai 
Népköztársaság Szellemitulajdon-védelmi 
Hivatalának (SIPO) elnöke.

A megállapodás többek között magába fog-
lalja a két hivatal közötti együttműködés erősí-

tését; az intézmények közötti információcserét 
a két ország szellemitulajdon-védelmi rendsze-
rével kapcsolatos fejleményekről, jogszabályi 
változásokról, a szabadalmi vizsgálatok során 
szerzett tapasztalatokról; a visegrádi országok 
és Kína közötti együttműködés erősítését, va-
lamint a szellemitulajdon-védelemhez kapcso-
lódó képzéseket.

SZELLEMITULAJDON-VéDELEM éS VÁLLALATI TELJESÍTMéNy EUrÓPÁBAN

AZ SZTNH CSATLAkOZOTT AZ ÁrUHASONLÓSÁGI ADATBÁZISHOZ

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(OHIM) 2015. június 18-án mutatta be leg-
újabb elemzését, amely az európai vállalatok 
iparjogvédelmi aktivitása és gazdasági telje-
sítménye közötti összefüggésekre fókuszál. 
Az eredmények alapján a szellemi tulajdonnal 
rendelkező vállalkozások több egy alkalmazott-
ra jutó bevételt generálnak, több munkaerőt 
foglalkoztatnak és magasabb bért biztosítanak 
a munkavállalóiknak.

A tanulmány szerint az európai nagyválla-
latok 40%-a rendelkezik szabadalommal, véd-
jeggyel vagy formatervezésiminta-oltalommal, 
míg a kkv-k hasonló aránya 9%. A szellemi 
tulajdonnal rendelkező cégek átlagosan 547 
munkavállalót alkalmaznak, vagyis közel hat-
szorosát a többi piaci szereplő 94 fős átlagá-
nak. A szellemi tulajdonnal bíró vállalkozások 
átlagosan 28%-kal több egy főre eső bevételt 
generálnak: az egyes oltalmi formákat tekintve 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) 2015. június 1-jén  csatlako-
zott a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(OHIM) által működtetett ún. „Similarity” 
rendszerhez. 

A korábbi védjeggyel való ütközés vizsgá-
lata körében nem csak a megjelölések, hanem 
az árujegyzékek hasonlósága is fontos kérdés. 
E körben nyújt információt a „Similarity” 
adatbázis, amely több mint 11 900 kereshető 
hasonlóságpárt tartalmaz. Az SZTNH csatla-
kozásával immár 17 nemzeti (többek között 

ez az arány 26% a szabadalom, 29% a védjegy és 
31% a formatervezésiminta-oltalom esetében. 
A szellemi tulajdont birtokló társaságok 20%-
kal magasabb bért fizetnek alkalmazottaiknak: 
41%-kal többet a szabadalmak, 23%-kal töb-
bet a formatervezésiminta-oltalmak és 19%-kal 
többet a védjegyek birtokosai. Amennyiben a 
cégek méretét vizsgáljuk, a szellemi tulajdonnal 
rendelkező kkv-k 32%-kal nagyobb egy főre eső 
bevételt generálnak, mint a többi kkv. A nagy-
vállalatok esetében ugyanez a mutató 4%.

A legnag yobb mértékben azok a cégek 
tudják növelni egy főre eső bevételeiket, ame-
lyek védjeggyel (30%), illetve védjeggyel és 
formatervezésiminta-oltalommal rendelkez-
nek (39%). A szabadalommal rendelkező cé-
gek ugyanannyi prémiumra képesek, mint a 
formatervezésiminta-oltalommal vagy szaba-
dalommal és formatervezésiminta-oltalommal 
egyidejűleg bíró társaságok (15%). 16%-os pro-

a benelux, a brit, az észt, a lengyel, a lett, a 
spanyol, a svéd, a szlovák és a portugál) hi-
vatal vesz részt a projektben, mely az áruk és 
szolgáltatások hasonlóságának megállapítását 
könnyíti meg. A nemzeti hivatalok adatbázi-
sainak elérhetővé és kereshetővé tétele növeli 
a jogbiztonságot, és kiszámíthatóságot bizto-
sít mind az elbírálók, mind pedig az ügyfelek 
számára az olyan kontradiktórius (felszólalási 
és törlési) eljárások során, amelyek tárgya a ko-
rábbi védjeggyel való ütközés. Az adatbázis egy 
esetleges jogvita elkerülése érdekében a korábbi 

fitnövekedésre képesek a mindhárom oltalommal 
rendelkezők, illetve 17%-os a bevételnövekedés 
kapcsolható azokhoz a szervezetekhez, akik sza-
badalmat és védjegyet is birtokolnak.

Az ökonometriai elemzések azt mutatják, 
hogy 10%-os növekedés a közösségi védje-
gyek számában 2,8%-os, míg 10%-os nem-
zeti védjegynövekedés 5,2%-os egy főre eső 
bevételnövekedéssel párosul. A szabadalmakra 
vetítve ugyanezt az európai szabadalmak szá-
mának 10%-os növekedéshez 1,8%, a nemzeti 
szabadalmak számában 10%-os növekedéshez 
4,6% bevételgyarapodás kapcsolható. A nem-
zeti formatervezésiminta-oltalmak számának 
10%-os emelkedése a tapasztalatok szerint 
egybeesik a vállalati bevétel 0,7%-os növekedé-
sével. Az elemzéssel kapcsolatos bővebb infor-
máció elérhető az OHIM honlapján az alábbi 
linken: https://oami.europa.eu/ohimportal/
en/web/observatory/ip-contribution.

jogokra való kutatás részeként is hasznos lehet. 
Fontos kiemelni, hogy az adatbázis tartalma 
– különösen az áruk vagy szolgáltatások ha-
sonlóságára vonatkozó megállapítások – nem 
rendelkezik jogi kötőerővel, mert a Hivatal az 
adott ügy összes körülményét figyelembe véve 
hozza meg döntéseit. A „Similarity” rendszer 
ennek ellenére hasznos támpontot ad azoknál 
a vitás eseteknél, amelyek tárgya a védjegyek 
árujegyzékének hasonlósága. Az adatbázis 
közvetlen elérhetősége: http://oami.europa.
eu/sim/.

Az összehasonlító adatok a Eurostat, az 
OECD, az OHIM és más, nemzetközileg elfo-
gadott források legfrissebb rendelkezésre álló 
adatainak elemzésével készült: a 2013-as évre 
10, a 2012-es évre 12, a 2011-es évre 2, a 2009-
es évre pedig 1 mutató tekintetében mért ada-
tok kerültek felhasználásra. A tanulmányról ké-
szült angol nyelvű összefoglaló, sajtóközlemény, 
valamint a teljes riport elérhető az Európai 
Bizottság honlapján az alábbi linken: http://
ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
facts-figures/scoreboards/index_en.htm.

Teljesítmény az 
EU-átlaghoz képest 

(EU=100%)
Növekedési ráta 

Szellemi eszközök dimenzió 55% (NA) 3,6% (NA)
PCT bejelentések/GDP 39% (61%) 1,3% (0,7%)
PCT bejelentések – társadalmi kihívások/GDP 43% (72%) -2,2% (0,1%)
Közösségi védjegyek/GDP 41% (37%) 10% (12%)
Közösségi formatervezésiminta-oltalom/GDP 30% (18%) 5,6% (-1,8%)

meg jegyzés: zárójelben a tavalyi eredmények (IUS 2014) szerepelnek; a szellemi eszközök 
adatai a PCT esetében 2011-ből, a közösségi oltalmak esetében 2013-ból származnak

A két hivatal elnöke aláírta a megállapodást
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nyok és a természettudományok terén folynak 
kutatások.

Az Agrártudományi Központ több száz ha-
zai és nemzetközi partnerrel működik együtt: 
felsőoktatási intézményekkel, kutatóintéze-
tekkel, nagyvállalatokkal, valamint közép- és 
kisvállalkozásokkal.

Az Agrártudományi Központ19 magyar 
szabadalom jogosultja.

(A díjat átvette: dr. Vad Attila főigazgató-
helyettes)

S’39 Hybrid Design Manufacture (korábban: 
Szövetség’39)
 Az S’39 Hybrid Design Manufacture elsősor-
ban komplex művészeti tervezéssel foglalkozik, 
melynek tárgya jellemzően a téralkotás vala-
mely formája: installációk, épületekhez kapcso-
lódó művészeti tervezés, köztéri műalkotások 
és akciók. A csoport jelenlegi tagjai: Baróthy 
Anna, Kolozsvári Csenge, Bozsó Melinda és 
Csernák Janka.

(A díjat átvette: Baróthy Anna igazgató)

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár 
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár célja a betegségek, a gyó-
gyítás és a test történetével kapcsolatos eszkö-
zök, dokumentumok és műalkotások gyűjtése, 
feldolgozása, megőrzése, kutatása és hozzáfér-
hetővé tétele a széles közönség számára. Az 
intézmény az orvostörténelmet az egyetemes 
történelem olyan részének tekinti, amely ter-
mészettudományos, kulturális és művelődési 
jelenségek komplex vizsgálatával deríthető fel 

és mutatható be, mely egyben a múlt ismereté-
nek újszerű, szokatlan, egyetemes és mindenki 
számára izgalmas területe.

Az intézmény a 2015-ös nemzetközi Sem-
melweis-emlékévben ünnepli megnyitásának 
50. évfordulóját, amelyre többek között saját 
történetét feldolgozó, rendhagyó kiállítással 
is készül.

Az intézmény 2010-ben elnyerte az Év Mú-
zeuma címet.

(A díjat átvette: Varga Benedek főigazgató)

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Az Alapító – Snétberger Ferenc világhírű gi-
tárművész - egy erős, Magyarországon és kül-
földön egyaránt elismert, példaértékű iskolát 
kívánt teremteni, amelyben a fiatal, hátrányos 
helyzetű roma zenei tehetségek világszínvo-
nalú képzés és mentori támogatás segítségével 
megalapozhatják zenei karrierjük elindítását. 
Céljuk a képzési programban résztvevő diákok 
tanulmányainak, valamint a számukra mento-
ri segítséget nyújtó szakemberek munkájának, 
szakmai továbbfejlődésének támogatása.

A központ - Snétberger Ferenc szakmai irá-
nyításával – 2011-től évente 60 tehetséges 12-
20 éves roma fiatalnak nyújt lehetőséget zenei 
tehetségük kibontakoztatására. 

(A díjat átvette:  Mészáros Zoltán ügyvezető 
igazgató)

A világnapi ünnepségről és a díjátadóról 
videók, képek és további információk ta-
lálhatóak az SZTNH honlapján: http://
www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sajtoszoba/
sajtokozlemenyeink-hireink/a-szellemi-
tulajdon-vilagnapja-2015.

A Milleniumi Díjak és a 2015. évi ünnepség résztvevői
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24. IFJÚSÁGI TUDOMÁNyOS  
éS INNOVÁCIÓS TEHETSéGkUTATÓ VErSENy

A 2014/2015-ös tanévre kiírt 24. Ifjúsági 
Tudományos és Tehetségkutató versenyen 
a bírálóbizottság 2015. április 28-i döntése 
értelmében a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala I. díját Pázmándi Zsolt Péter kapta 
„Részecskék mérése TPC detektor segítségé-
vel” című pályamunkájáért. 

A pályázat tartalmazza a nyomkövető TPC 
detektor megépítését, valamint az ehhez szüksé-
ges kiolvasórendszer, továbbá minden kapcsoló-
dó elektronika megtervezését, legyártását és be-
üzemelését. A zsűri döntése értelmében a 2015. 
szeptember 17-22. között Milánóban megrende-
zésre kerülő „27. EU Contest for Young Scientists” 

európai döntőben a négy első helyezett között ez 
a pályázat is képviselheti Magyarországot.

A tudományos és innovációs verseny díj-
nyertes pályázatairól bővebb információ elér-
hető a Magyar Innovációs Szövetség honlap-
ján az alábbi linken: http://www.innovacio.
hu/3a_hu_24_vegeredmeny.php.

A SZELLEMI TULAJDON VILÁGNAPJA – 2015

2015. április 23-án ünnepelték meg Budapes-
ten a Szellemi Tulajdon Világnapját, amely 
keretén belül – hagyományos módon – sor 
került a Milleniumi Díjak átadására is.

Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulaj-
don Világszervezete 2000. évi közgyűlésén 
döntött arról, hogy április 26-át a világ tár-
sadalmi fejlődéséhez és haladásához megha-
tározó módon hozzájáruló műszaki alkotók 
és művészek munkásságának és eredményei 
védelmének szentelt világnappá nyilvánítja, 
amely tisztelgés az emberi tudás, képzelőerő 
és a kreativitás előtt. 

A világnap budapesti ünnepségén került sor 
a 2015. évi Millenniumi Díjak átadására. Az 
eseményt a magyar szabadalmi rendszer létre-
jötte, az 1895. évi XXXVII. törvénycikk meg-
alkotása 120. évfordulója alkalmából az Or-
szágház Felsőházi Termében tartották meg.

A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala elnöke alapította a magyar millennium 
évében a szellemi tulajdon védelmében fontos 
szerepet játszó intézmények elismerésére.

Az eseményt köszöntötte dr. Gulyás Gergely, 
a Magyar Országgyűlés alelnöke; dr. Berke Bar-
na, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatá-
si államtitkára; dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke és Jesper 
Kongstad, az Európai Szabadalmi Szervezet 
igazgatótanácsának elnöke, a Dán Szabadalmi 
és Védjegyhivatal elnöke.

A Millenniumi Díj kitüntetettjei 2015-ben:

Debreceni Egyetem, Agrártudományi Központ
Az Agrártudományi Központ kutatási tevé-
kenysége az agrárgazdaság teljes vertikumát fel-
öleli. Pályázati úton évente megközelítően 600-
700 millió Ft támogatást nyernek el. Ezek dön-
tő része többéves, konzorciumban, vállalatok-
kal együtt végzett kutatómunkát finanszíroz. 
Jelenleg 43 db pályázati forrásból 50 db ku-
tatási szerződés által támogatott tudományos 
projekt megvalósítása folyik a központban. Az 
állattenyésztés, a növénytermesztés, a kerté-
szet, a környezetgazdálkodás, a természetvé-
delem, a vadgazdálkodás, az élelmiszertudo-
mány, a minőségbiztosítás, a gazdaságtudomá-
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MEGJELENT AZ SZTNH 2014. éVI JELENTéSE

2015. április 23-án, a Szellemi Tulajdon 
Világnapján bemutatásra került a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
2014. évi tevékenységét összefoglaló kiad-
vány. 

A jelentésben összefoglalásra kerülnek a 
hivatal eredményei többek között az iparjog-
védelmi és szerzői jogi hatósági területen, a 

jogszabály-előkészítésben és jogalkalmazásban, 
a szellemitulajdon-védelmi kultúra fejlesztése 
terén, valamint a nemzetközi és európai együtt-
működésekben. 

A magyar és angol nyelvű riport elérhető 
az SZTNH honlapján: http://www.sztnh.
gov.hu/sites/default/files/csatolmanyok/
sztnhevesjelentes2014.pdf.

SZTNH – ÚJ POrTÁLLAL A VILÁGHÁLÓN

Az SZTNH majd’ két évtizede működő hon-
lapja 2015. április 28-án megújult arculattal 
és szerkezettel jelent meg a web-világban.

A honlap már 1996-tól képviselte a hivatalt 
– idővel többszöri megújulással gazdagodott, 
korszerűsödött. A virtuális jelenlétet a magyar 
és nemzetközi interneten az első honlapok 
sorában biztosította az oltalmi formáknak, a 
szerzői jogvédelem körébe tartozó műveknek 
és a hatósági tevékenységnek.

A folyamatosan változó technológiai, jogi 
környezet, az ipari és szellemi termékek fo-
gyasztási szokásaiban bekövetkező változások, 
a tudatosságnövelés szándéka a szellemi ter-
mékek menedzselésében egyenesen vezetett a 
fejlesztési igény megfogalmazódásához.

Az új portál fejlesztésébe 2014-ben kezdett 
a hivatal. Több alapelv mentén hozta létre a 
fejlesztőcsapat a websiteot. Mindenekelőtt 
responsive design használatára volt szükség, 
mégpedig azért, hogy ennek a technológiá-

nak a használatával a honlap minden mobil 
eszközön (mobiltelefonon, tableten, iPhone-
on, iPad-en) a kijelzőhöz igazított formában, 
használhatóan és élvezhetően jelenjen meg. 
Fontos szempont volt a célközönség körének 
szélesítése: a tudatosságnövelés a szellemi 
tulajdonnal való gazdálkodásban már nem 
csupán az oltalmazást tervező vagy elindító 
ügyfeleinket szólítja meg, hanem azokat a 
hozzá nem értő, átlagfelhasználókat is, akik-

nek nem feltétlenül célunk az ismerkedés első 
fázisában a szabadalmaztatás folyamatát felvá-
zolni. Emiatt a szempont miatt az új portálon 
észrevehetően elválik egymástól egy köteg új 
bevezető oldal, hangsúlyozottan tematikus ki-
emelés a régi, erőteljesen szakmai jellegű rele-
váns tartalmaktól – ezen utóbbi strukturált 
tartalmat „Szakmai felhasználóknak” útvonal 
mögé helyezte a fejlesztő csapat. A „Szakmai 
felhasználóknak” szánt oldalakat a korábbi 
honlapról emelte át a munkacsoport: tartal-

mát felülvizsgálták, ahol kellett, ott a szerke-
zeten is javítottak. Annak érdekében, hogy a 
hozzá nem értő átlagfelhasználó is tanuljon a 
fent említett közérthető, bevezető oldalakról 
útvonalakat alakítottak ki a munkatársak a 
szakmai oldalak felé – így érvényesítve a di-
daktikai elvet is.

A portál indulása óta szerzett első tapaszta-
latok azt mutatják, hogy egy jól előkészített, a 
felhasználók szokásait és igényeit is figyelembe 

vevő honlapot sikerült összeállítani. Az eddigi 
mérési eredmények azt mutatják, hogy jól el-
válik egymástól a szakmai terület képviselőinek 
köre az érdeklődők körétől – a differenciáló-
dáson kívül megfigyelhető a korábbi portál-
használat napi szinten kiegyenlített 5000-es 
használói köre, ami azt jelzi: nem térnek más 
oldalra, továbbra is használják honlapunkat, a 
kiemelések az aktuálisan lényeges információk-
hoz juttatják a látogatókat és könnyen tudnak 
eligazodni, navigálni a rovatok között

MSZH honlap 1996–2002 MSZH honlap 2004–2006 A megújult SZTNH honlap

EU: HAMIS TErMékEkkEL FINANSZÍrOZZÁk A TErrOrIZMUST

Évente több tízmilliárd euró kárt okoz az Eu-
rópai Unióban a hamisítás, 2010. óta több 
százezer munkahely megszűnését okozta, 

azonban tavaly már a hamis termékek minden 
eddiginél nagyobb mennyiségben készültek 
az EU határain belül, áll a Szellemi Tulajdoni 

Jogsértések Európai Megfigyelőközpontjá-
nak legfrissebb jelentésében. 

A felmérés arra is felhívja a figyelmet, hogy 
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SZErZŐI JOG éS ISkOLAI kÖNyVTÁr

EGySéGES LOGÓ A BIZTONSÁGOS ONLINE PATIkÁkérT 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2015. május 
20-i gyógyszerhamisításról szóló budapesti 
sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy júli-
ustól egységes logó segítségével lehet majd 
beazonosítani a biztonságosan működő 
online gyógyszertárakat az unió tagállama-
iban, így Magyarországon is.

Pozsgay Csilla, az OGYÉI főigazgatója a ren-
dezvényen beszélt arról, hogy világban exponen-
ciálisan nő a hamisított és az illegális hatóanya-
got tartalmazó készítmények száma, a gyógyszer-
hatóság ez ellen próbálja felvenni a harcot. Egy 
2013-as adat szerint az Európai Unióban tízmil-
lió olyan készítményt foglaltak le, amelyek hamis 
vagy illegális gyógyszerek voltak, és a tapasztalat 
az, hogy az emberek nincsenek tisztában az ilyen 
készítmények veszélyeivel. Ezek a gyógyszerek 
súlyos mellékhatást, egészségkárosodást, végső 

esetben halált is okozhatnak, a „legkedvezőbb” 
esetben pedig „csak nem hatnak”. Tudatosítani 
kell az emberekben, hogy csak biztonságos hely-
ről vásároljanak gyógyszert.

A hatóságnak idén januártól már lehetősé-
ge van arra, hogy elérhetetlenné tegye azokat 
a honlapokat, amelyeken hamis vagy nem 
engedélyezett gyógyszereket forgalmaznak. 
Továbbá az OGYÉI honlapján rendszeresen 
frissíti a listáját azoknak a hamis készítmények-
nek, amelyekkel piacfelügyeleti tevékenysége 
során találkozik. Ezen a listán közzéteszik a ké-
szítmények nevét, hatóanyagát és azt is, miért 
veszélyes az adott terméket illegális csatornán 
keresztül megvásárolniuk a fogyasztóknak.

Ilku Lívia, a Hamisítás Elleni Nemzeti Tes-
tület (HENT) gyógyszerhamisítás elleni mun-
kacsoportjának vezetője arról beszélt, hogy az 
unió területére csak speciális igazolással lehet 

gyógyszerhatóanyagot behozni, és Magyaror-
szágon jogszabály szerint csak közforgalmú 
patikák végezhetnek internetes gyógyszerfor-
galmazást, és csak a vény nélküli gyógyszerek 
értékesíthetők a világhálón.

Fittler András, a Magyar Gyógyszerészi 
Kamara elnökségi tagja arról beszélt, hogy a 
gyógyszer egy bizalmi termék, ami mögött ott a 
szakértelem, ez viszont az illegálisan forgalma-
zott termékekről nem mondható el. 

A bevezetni tervezett szürke-zöld csíkos, fehér 
keresztet tartalmazó logó alatt annak a tagállam-
nak a zászlaja lesz látható, ahol a gyógyszertárat 
bejegyezték, valamint egy felirat, hogy “kattint-
son ide, és ellenőrizze, hogy a gyógyszertár legá-
lisan működik-e”. A vásárlók a logóra kattintva a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv honlapján 
közzétett, a magyarországi előírások szerint mű-
ködő legális patikák listájához jutnak.

a nemzetközi bűnbandák szorosan együtt-
működnek a hamis termékek gyártása, diszt-
ribúciója és értékesítése során, illetve több 
terrorszervezet is hamis áruk forgalmazásából 
finanszírozza működését.

Az adatok szerint még mindig Kínából ér-
kezik a legtöbb a hamis termék: az EU-n belül 
lefoglalt áruk értéke szerinti 73%-a, mennyiség 
szerinti 66%-a származott az országból, annak 
ellenére, hogy a kínai hatóságok küzdelmet 
hirdettek a hamisítás ellen.

Kínától eltérően más ázsiai országok szem-
mel láthatóan sokkal inkább egy-egy termék-
csoportra fókuszálnak a hamisítás terén: az EU-
ban lefoglalt hamis parfümök és kozmetikai 
termékek 52%-a Törökországból származott, 
értékük 26,1 millió eurót tett ki 2013-ban. 
(Ugyanakkor Törökország csak az EU-ba ér-
kező hamis termékek 3,7%-át állította elő.) Ez-
zel szemben Indiában leginkább gyógyszereket, 
míg Egyiptomban élelmiszereket hamisítanak; 
utóbbi eset főleg a hagyományos élelmiszerek 
„bio” és „organikus” címkével való ellátását 
jelenti, hiszen így magasabb áron értékesíthe-
tők.

A hamisítás „népszerűségét” jól mutatja, 
hogy míg az európai vámhatóságok 2002-ben 
még csak 7553 esetben nyitottak aktát, addig 
2013-ban 87 000 ügyet vizsgáltak közel 36 mil-

lió termékkel összefüggésben. A 2013-ban le-
foglalt áruk 25,2%-a egészségügyi és biztonsági 
kockázatot jelentett a fogyasztókra; az ilyen 
termékek nagy része a mindennapi használati 
termékek köréből került ki. 

A hamisítás fellendülése mögött a nagyon 
magas megtérülési ráták állnak: a Nemzet-
közi Gyóg yszerhamisítás-ellenes Intézet 
(IRACM) adatai szerint 1000 dollárnyi befek-
tetéssel 20 ezer dolláros bevételt lehet elérni 
heroinkereskedelemmel, 43 ezret cigarettaha-
misítással, de 500 ezret gyógyszerhamisítással. 
Az Interpol adatai szerint a gyógyszerhamisí-
tásra szakosodott csoportok éves bevétele a 75 
milliárd dollárt is elérheti.

Emellett a hamisítás és a terrorizmus között 
direkt összefüggések is kimutathatóak: az „Igazi 
IRA” hamis cigarettával árasztotta el Írországot 
és 5 év alatt mintegy 100 millió dollárt kere-
sett ezzel. A madridi vonatok elleni támadást 
hamis CD-k forgalmazásából finanszírozták, 
míg egyes al-Kaida tagok arra kaptak utasítást, 
hogy hamis termékekből befolyó összegekkel 
támogassák a sejteket, és bizonyos afgán ter-
rorcsoportok másolt hitelkártyákkal és hamis 
luxustermékekkel üzleteltek sikeresen.

A hamisítás ugyanakkor uniós szinten el-
képesztő károkat okoz. A jelentés adatai sze-
rint csak a szabadalmak bitorlása 10 milliárd 

eurónyi kárt okozott 2010-ben és 185 ezer 
munkahely megszűnését eredményezte a bel-
ső piacon. Ezek a folyamatok azért rendkívül 
veszélyesek, mert az EU-tagállamok harmadik 
országokba irányuló exportjának 89%-a, míg 
az EU-n belüli teljes gazdasági aktivitás 39%-a 
a szellemi tulajdonjogokhoz nagymértékben 
kapcsolódó iparágakban termelődik. Emellett 
az EU-munkahelyek 26%-a közvetlenül, újabb 
9%-a közvetve kapcsolódik a szellemi tulajdon-
ra épülő iparágakhoz, ahol a bérek átlag 40%-
kal magasabbak, mint a többi szektorban. 

A jelentés szerint a hamis termékek legje-
lentősebb értékesítési csatornája az internet, 
ugyanis a vásárlókat vonzzák a 24 órában elér-
hető, alacsony árakat feltüntető weboldalak, 
amelyek gyakran olyan igényességgel kerülnek 
kialakításra, hogy komoly riválisai a jogtulajdo-
nosok legális weboldalainak. Jogi úton is nehéz 
fellépni a hamisítók ellen, hiszen ehhez több 
különféle joghatóság együttes akciója szüksé-
ges, valamint weboldalaik blokkolása esetén 
akár egy éjszaka alatt képesek új holnappal elő-
rukkolni. Ezzel együtt a hamis termékek elleni 
harcban 2010 óta több mint 2600 doménnevet 
foglalt le az Europol és az együttműködő ható-
ságok; ezek az oldalak különböző hamis termé-
keket (ruházati termékeket, cipőket, kiegészítő-
ket és elektronikai termékeket) árusítottak. 

Nagy érdeklődés kísérte a Könyvtáros Taná-
rok Egyesületének (KTE) Tavaszi Szakmai 
Napját, amely 2015. április 15-én a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH) 
került megrendezésre. 

A HENT kiemelt feladatai között szerepel 

a jogtudatosság szintjének javítása, aminek 
megvalósítása érdekében több szervezettel is 
együttműködik, köztük a KTE-vel. Ennek 
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gyümölcseként került sor a közös konferenciára 
közel 120 könyvtárpedagógus részvételével. Az 
alapvető cél az volt, hogy az iskolai könyvtára-
kat működtető, a könyvtárhasználatot tanító 
pedagógusok minél több praktikus, a napi 
munkájukat segítő szerzői jogi információt 
kapjanak.

A hivatalos köszöntők után a Hivatalt és a Tes-
tületet Pál Roberta titkárhelyettes mutatta be.

A további előadások összefoglalták a tan-
anyagfejlesztést és az iskolai könyvtárat érintő 

szerzői jogi kérdéseket, a jogi, törvényi hátte-
ret, szemléltetve azt a mindennapi életből vett, 
konkrét példákkal. Az előadásokat dr. Takács 
Nóra Emese, az SZTNH szerzői jogi ügyin-
tézője és dr. Grad- Gyenge Anikó, a ProArt 
tanácsadó tartotta. „Plágium az iskolában” 
címmel Knausz Imre a Miskolci Egyetem 
egyetemi docense tágította ismereteket, majd 
a „Köznevelési reformok és az iskolai könyvtá-
rak, lehetőségek a TÁMOP 3.1.15-ben” és „A 
bibliográfiai hivatkozás tanításának tartalmi, 

módszertani kérdései” címmel Dömsödy And-
rea, OFI-PKM munkatársa, a KTE alelnöke 
adott elő.

A délutáni szekciókban tovább folytatód-
tak az iskolai, iskolai könyvtári működési do-
kumentumok szerzői jogi vonatkozásaival, a 
tananyagfejlesztés, iskolai könyvtári honlap/
blog szerkesztésének szerzői jogi vonatkozá-
saival és a bibliográfiai hivatkozás internetről 
származó forrásokra témákban a kooperatív 
csoportmunkák.

DESIGN VILÁGNAP – DESIGN JÖVŐ IDŐBEN  

Az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzet-
közi Szövetsége (ICSID) 2015. június 26-ra 
hirdette meg a Design Világnapot „Redefine 
Design” címmel. 

Az ICSID megalakulásának 50. évfordulója 
alkalmából, 2007. június 29-én rendezték meg 
először a Design Világnapját. Ezen a napon 
világszerte együtt ünnepelnek designerek és 
designrajongók. A nemzetközi megmozdulás 
célja, hogy a formatervezést és annak életmi-
nőségünkre gyakorolt pozitív hatását hang-
súlyozza. A rendezvény idei központi témája 
a design újraértelmezése, ennek jegyében az 
ipari formatervezés mai társadalmi és gazda-
sági környezetben, designgyakorlatban rele-
váns, az utóbbi évtizedekben bekövetkezett 
változásokra reflektáló definíciójának közösségi 
megalkotását célozza meg. A hazai rendezvény 
a Cervantes Intézet és a Design Terminál szak-

mai közreműködésével valósul meg. A világnap 
megünnepléséhez a Magyar Formatervezési 
Tanács is csatlakozik, a jelen és jövő tervezői 
gyakorlataira, a megújuló designer szerepkör 
feltérképezésére téve kísérletet.
Részletes program:
Június 26. 9:30 – Design jövő időben –  
előadás és kerekasztal-beszélgetés

Nyitó előadást „Tovább a neurodesign felé?” 
címmel dr. Galántai Zoltán egyetemi docens, 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem jövőkutatója tartja. A kerekasztal-
beszélgetés résztvevői: Baróthy Anna és az 
S’39 Hybrid Design Manufacture; Nádasdi 
Eszter kommunikáció, média, gender szakér-
tő, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem és Püspök Balázs DLA formatervező, 
egyetemi adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem. A beszélgetés moderátora Szemerey 

Samu építész, urbanista. Helyszín: Cervantes 
Intézet, díszterem, 1064 Budapest, Vörösmarty 
utca 32.
Június 26. 11:30 – Budapest Design Map 
bemutató és rövid belvárosi túra

A fenti programokon a részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2015. 
június 24-ig a következő email címen lehet: 
mfti@hipo.gov.hu. 
Június 26. 19:00 – Design Piknik – kóstolj 
bele a Design Terminál mentorprogramjába

A Design Terminál mentorprogramjában 
résztvevő aktív és alumni designcégek mesélnek 
élményeikről, a program előnyeiről és jövőbeli 
terveikről. Egy pohár bor mellett megtudható, 
hogy mi kell egy sikeres kreatívipari vállalko-
záshoz. A rendezvény ingyenes, regisztráció 
nincs. Helyszín: Design Terminál, tetőterasz, 
1051 Budapest, Erzsébet tér 11.

MEGJELENT A STArT UP GUIDE 10.

Az induló kreatívipari vállalkozások számá-
ra nélkülözhetetlen, naprakész kiadvánnyal 
jelentkezik a Magyar Formatervezési Tanács 
(MFT). 

Az MFT küldetése, hogy a formakultúra 
eszközeivel hozzájáruljon a GDP növeléséhez 
és az életminőség javításához; ennek pedig 
szerves része a kreatívipar fiataljainak pálya-
kezdése, vállalkozások alapításának ösztön-
zése és támogatása. A Magyar Formatervezési 
Tanács immár 10 éve segíti a hazai kreatívipar 

startuppereit ennek az üzleti kézikönyvének a 
kiadásával. 

Az átlátható struktúrába rendezett elektro-
nikus jegyzet segítséget nyújt a kreatív gene-
ráció fiataljainak, végzős design- és művészeti 
hallgatóknak, pályakezdőknek és újrakezdők-
nek abban, hogy a korlátlan lehetőségeket kí-
náló kreatívipari-piaci környezetben érvénye-
sülni tudjanak. A 2007-ben indult „Start Up 
Guide” idén megújult külsővel jelenik meg, de 
a kiadvány tartalmát illetően is jelentős frissült: 

nemcsak a korábbi fejezetek aktualizálását tar-
talmazza, hanem kiegészült a közösségi finan-
szírozás részleteivel, belekerült az iránymutatás 
arra vonatkozóan, hogy egy ötletből hogyan 
lehet befektetői prezentáció, és kitér a Széche-
nyi 2020 programra is. 

A Magyar Formatervezési Tanács által gon-
dozott „Start Up Guide 10.” elektronikus for-
mában (PDF) érhető el. A kiadvány minden ér-
deklődő számára ingyenesen letölthető az MFT 
honlapjáról (www.mft.org.hu) honlapjáról.

DESIGN HéT BUDAPEST 2015. – HOME SWEET HOME 

2015. szeptember 25. és október 4. között im-
máron 12. alkalommal kerül megrendezésre 
a Design Hét Budapest. 

A design értékeinek, gazdasági és társadalmi 

szerepének tudatosítását megcélzó, a nagykö-
zönség és a szakma számára is releváns progra-
mokat kínáló eseménysorozat idei díszvendége 
Spanyolország lesz. A Szellemi Tulajdon Nem-

zeti Hivatala védnökségével, a Magyar Forma-
tervezési Tanács és a Design Terminál stratégiai 
partnerségével, valamint Spanyolország Buda-
pesti Nagykövetsége közreműködésével megva-
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lósításra kerülő esemény mintegy 100 különbö-
ző programot kínál majd az érdeklődőknek. 

A Design Hét Budapest idén a lakóterek, 
az otthonok világára fókuszál. A szervezők a 
Home Sweet Home szlogennel jegyzett közpon-
ti kiállítással, illetve további programokkal azt 

szeretnék bemutatni, hogy az elmúlt tíz-húsz év 
társadalmi, kulturális és technológia változásai 
miként csapódtak le az otthonokban. A Design 
Hét Budapest 2015 központi kiállítása és az ah-
hoz kapcsolódó kísérőprogramok a design és az 
életterek kapcsolódási pontjait, legújabb ered-

ményeit, aktuális kérdéseit mutatják be esetta-
nulmányokkal, példákkal, előadásokkal, gondo-
latébresztő beszélgetésekkel. A rendezvényről és 
az idei évi programokról folyamatosan frissülő 
tartalommal további információ elérhető a De-
sign Hét honlapján: www.designhet.hu.

SZELLEMI TULAJDON HATÁrOk NéLkÜL

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség partneri kapcsolatai is jól szem-
léltetik, hogy a gazdasági élet egyre több 
szegmensében válik meghatározóvá a szellemi 
tulajdon tudatos kezelése és védelme. Társa-
ságunk számára fontos ezen partnerségek ke-
retében megvalósuló események támogatása, 
hiszen célunk ezzel is a tudásalapú, innovatív 
projektek felkarolása és a szellemi tulajdon 
megfelelő menedzselésén keresztül a piaci 
hasznosulás elősegítése.

A társaságunk által támogatott Tijöttök! In-
novációs Projekt Verseny célja volt felkutatni és 
a széles nyilvánosság számára bemutatni azokat 
a hazai innovatív termékeket, technológiákat 
és szolgáltatásokat, amelyek jelentős mérték-
ben hozzájárulhatnak a hazai mikro, kis- és 
középvállalkozások versenyképességének nö-
veléséhez, illetve a magyar technológiaexport 
ösztönzéséhez.

A versenyre, amely egyedülálló módon az 
állami, civil és magánszféra összefogásával való-
sult meg, több mint félszáz hazai projekt érke-
zett be összesen három kategóriában, úgymint 
agrár-és élelmiszeripar, digitális város, illetve 
egészségipar. A szakmai zsűri mindhárom ka-
tegóriában kijelölte a legígéretesebbnek ítélt 
projekteket, amelyek jó eséllyel számíthatnak 
nemzetközi sikerre is. A végső nyertesekről 
közönségszavazás döntött.

A meghirdetett kategórianyertesek mellett 
a különdíjasok is átvehették díjaikat, többek 

között a szellemitulajdon-védelem terén tanú-
sított tudatosságért a HIPAVILON Magyar 
Szellemi Tulajdon Ügynökségtől.

Immár 18. alkalommal hirdették meg a 
minőségi és nívós hazai áruk, szolgáltatások 
védjegyeként ismert Magyar Termék Nagydíj 
Pályázatot, amelynek kiírói tanácsához tavaly 
csatlakozott társaságunk. A pályázat eddigi 
múltja és sikere jól példázza, hogy a hazai vál-
lalkozások már felismerték, hogy minőségi, 
innovatív árukkal és szolgáltatásokkal jelentős 
előnyre tehetnek szert az egyre fokozódó gaz-
dasági versenyben. A hiteles, ismert védjeggyel 
ellátott termékeket a fogyasztók egyre inkább 
keresik és bizalommal fordulnak feléjük, így a 
független zsűri által odaítélt, szigorú szakmai 
szempontoknak megfelelő minőségtanúsítás-
nak valódi gazdasági hozadéka van.

A pályázati kiírás a kezdetektől nagy hang-
súlyt helyez arra, hogy olyan vállalkozások 
kapják meg a díjat, amelyek innovatív, magas 
szellemi hozzáadott értékeket képviselnek, vala-
mint minőségi, környezetbarát és a fogyasztók 
életminőségét javító megoldásokat kínálnak. 
Társaságunk közreműködésével az értékelési 
szempontok között a szellemitulajdon-védel-
mi tudatosság is megfogalmazásra a került. 
Célkitűzésünk, hogy segítsük a pályázókat 
tudatosabbá válni ezen a területen, nemcsak a 
pályázati projektjeiket, hanem a teljes termék 
vagy szolgáltatási palettájukat illetően.

A Budapest 3D Printing Days harmadik 

alkalommal kínálta változatos programjait a 
szakmának és a nagyközönségnek egyaránt. 
Az esemény célja, hogy évről évre lehetőséget 
biztosítson a 3D nyomtatás piaci szereplőinek, 
fejlesztőknek, vállalkozóknak, befektetőknek 
és érdeklődőknek, hogy megismerjék ezt a di-
namikusan fejlődő technológiát.

Az eseményt kísérő szakmai konferencián 
a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség SmarT3D előadás-blokkjában a 
3D nyomtatás és a szellemitulajdon-védelem 
kritikus pontjait járta körül. A téma számos 
kérdést vet fel kezdve a tulajdonlástól egészen 
a piaci hasznosításig, amelyre a 3D nyomtatás 
rendkívül gyors térhódításának köszönhetően 
hamarosan válaszokat kell adni.

Társaságunk az idén februárban megkötött 
Magyar Nemzeti Kereskedőház - Enterprise 
Europe Network stratégiai partnerség keretében 
megrendezte első workshopját a tudásalapú 
termékek és szolgáltatások külpiaci haszno-
sulásának garanciái témakörben. Az esemény 
keretében a résztvevők hallhattak a szellemi 
tulajdon kezelésének helyéről és szerepéről 
az piaci térfoglalásban, majd gyakorlatban is 
megismerhették a szabadalom- és védjegyku-
tatás folyamatát a nyilvános hazai és nemzet-
közi adatbázisok segítségével. A közel 50 fős 
résztvevői kör egyrészt magyar innovatív vál-
lalkozások, másrészt egyetemek, kutatóhelyek 
és innovációban érdekelt állami szervezetek 
képviselőiből állt.


