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

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) 
és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kö-
zös szervezésében 2015. október 20-21. kö-
zött Budapesten tartották a kétévente sorra 
kerülő, földrajzi árujelzőkről szóló nemzet-
közi szimpóziumot, Worldwide Symposium 
on Geographical Indications címmel. 

A szimpózium fórumot teremtett arra, hogy 
nemzetközi szakértők, az egyetemek képviselői, 
a földrajzi árujelzők jogosultjai, az eredetvédett 
termékek előállítói, valamint a kormányzati és 

NAGY SIKERREL LEZAJLOTT A NEMZETKÖZI SZIMPÓZIUM A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐKRŐL

nem-kormányzati szervezetek képviselői esz-
mét cseréljenek különböző szakkérdésekről. 
A világ minden tájáról érkező vendégek száma 
megközelítette a 200 főt. Az esemény alkalmá-
ból több prominens személyiség is ellátogatott 
Budapestre, többek között Francis Gurry, a 
WIPO főigazgatója, António Campinos, az 
Európai Unió védjegyekért felelős Belső Piaci 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalának elnöke 
és Liu Junchen, a Kínai Népköztársaság Állami 
Ipari és Kereskedelmi Igazgatóságának minisz-
terhelyettese.
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A WIPO főigazgatója látogatást tett  
az SZTNH székházában

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT AZ SZTNH

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
székháza 2016 januárjától a 1081 Budapest 
II. János Pál pápa tér 7. szám alatt található. 
Ezen a címen félfogadási időben intézhető fon-
tosabb szolgáltatások: beadványok leadása az 
iktatóban és 7/24 órában automata érkeztető 
készüléken, lajstromkivonatok kiadása, illetve 
személyes konzultáció a hatósági főosztályok 
ügyintézőivel. Az Ügyfélszolgálat és a Frecskay 
János Szakkönyvtár változatlanul a 1054 Buda-

pest, Akadémia u. 21. alatt várja az ügyfeleket a 
szokott félfogadási időben. Az érdeklődők ezen 
a címen az alábbi ügyekben kaphatnak hasznos 
információkat: általános szellemitulajdon-vé-
delmi tájékoztatás, önkéntes műnyilvántartás, 
expressz védjegyszűrés, beadványok leadása 
félfogadási időben automata érkeztető készü-
léken, könyvtári szolgáltatások, iparjogvédel-
mi dokumentációs szolgáltatások, támogatott 
iparjogvédelmi kutatás.

Francis Gurry, António Campinos és Liu Junchen előadást tartott a budapesti rendezvényen

AZ SZTNH SZéKHÁZÁBA LÁTOGATOTT A WIPO FŐIGAZGATÓJA

2015. október 19-én a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalában (SZTNH) tett látoga-
tást Francis Gurry, a Szellemi Tulajdon Világ-
szervezetének (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) főigazgatója , akit 
udvariassági látogatáson fogadott Áder János 
köztársasági elnök.

A megbeszélésen a főigazgató és dr. Bendzsel 
Miklós, az SZTNH elnöke megvitatták a WIPO 
tagállamok nemrég lezajlott közgyűléssorozatá-
nak eredményeit, a Visegrádi Szabadalmi Inté-
zet PCT hatósággá történt kijelölését, valamint 
a 2015. október 20-21. között Budapesten meg-

rendezett, földrajzi árujelzőkről szóló nemzet-
közi szimpóziummal kapcsolatos kérdéseket.
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SZAKDIPLOMÁCIAI SIKEREK A WIPO 55. ÜLéSSOROZATÁN

LEZÁRULT AZ EURÓPAI UNIÓS VéDJEGYREFORM

A Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(World Intellectual Property Organi-World Intellectual Property Organi-
zation, WIPO) 2015. október 5–14. 
között tartott 55. közgyűléssorozatán  
dr. Bendzsel Miklóst, az SZTNH elnö-

Az európai uniós védjegyrendszer megre-
formálására irányuló jogalkotási folyamat 
lezárásaként az Európai Parlament 2015. 
december 15-én jóváhagyta a Védjegy Irány-
elv és a Védjegy Rendelet átdolgozott, illetve 
módosított szövegeit.

Az Európai Bizottság 2013-ban terjesztette 
elő a Közösségi Védjegy Irányelv és a Védjegy 
Rendelet módosítására vonatkozó javaslatait. 
Az Európai Parlament, az Európai Unió Ta-
nácsa, valamint az Európai Bizottság között 
lezajlott háromoldalú informális egyeztetések 
eredményeként a társjogalkotók 2015 áprili-
sában a védjegycsomagra vonatkozó kompro-
misszumos megállapodást fogadtak el. E meg-
állapodást elsőként a Tanács, majd az Európai 

két a Madridi Unió Közgyűlésének al-
elnökévé, dr. Ficsor Mihályt, a Hivatal 
elnökhelyettesét pedig a WIPO Szerzői 
Jogi Szerződése Közgyűlésének elnökévé 
választották meg a tagállamok. A közgyű-

Parlament hagyta jóvá. Az elfogadott szöve-
geknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő kihirdetésére 2016 januárjában kerül 
majd sor.

A közösségi védjegyreform célkitűzései 
között szerepel az üzleti innováció feltét-
eleinek javítása, valamint a védjegyolta-
lom hatékonyabbá tétele a hamisítványok 
– köztük az Unió területén áthaladó hami-
sított tranzitáruk – elleni küzdelem szem-
pontjából. A módosított rendelkezések 
az európai és a nemzeti védjegyek duális, 
egymást kiegészítő párhuzamos rendsze-
rének fenntartása mellett korszerűsítik, 
továbbfejlesztik és a korábbiakhoz képest 
jóval nagyobb mértékben harmonizálják 

léssorozaton született döntéseknek megfe-
lelően Magyarország az elkövetkező két 
évben is megtartja tagságát a Program- és 
Költségvetési Bizottságban, valamint a 
Koordinációs Bizottságban.

a tagállami és az uniós védjegyeljárásokra 
vonatkozó szabályokat.

Az Irányelv a kihirdetését követő huszadik 
napon, míg a Rendelet módosított szövege az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történő ki-
hirdetését követő kilencven nap elteltével lép 
hatályba. Az Irányelvben foglaltak átültetésére 
a tagállamoknak a hatálybalépéstől számított 
három év – egyes rendelkezések tekintetében 
hét év – áll rendelkezésre. Az Irányelv átdol-
gozott szövege számos kérdés tekintetében 
eltérést, újítást jelent a védjegyeljárások jelen-
legi hazai szabályozásához képest, így az Irány-
elvben foglaltaknak a nemzeti jogba történő 
átültetése szükségessé teszi a vonatkozó hazai 
jogszabályok megfelelő módosítását.

KONZULTÁCIÓ AZ UNIÓS SZERZŐI JOGI REFORM KAPCSÁN

MEGTARTOTTA ELSŐ ÜLéSéT A VSZI IGAZGATÓTANÁCSA éS ALÁÍRTÁK A VSZI-WIPO MEGÁLLAPODÁST

Az Európai Bizottság 2015. december 9-én 
tette közzé az online tartalmak belső piacon 
belüli, határokon átnyúló hordozhatóságá-
nak biztosításáról szóló rendeletjavaslatot 
(Regulation on ensuring the cross-border 
portability of online content services in 
the internal market), továbbá A korszerű, 
európaibb szerzői jogi keret felé című közle-
ményt (Communication Towards a modern, 
more European copyright framework). 

Az online tartalomszolgáltatások határon 
átnyúló hordozhatóságának biztosításáról szó-
ló rendeletjavaslat célja, hogy lehetővé tegye 
az egyik tagállamban jogszerűen megvásárolt 
online tartalmakhoz a többi tagállamban való 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) 
Igazgatótanácsa 2015. december 14-én hét-
főn tartotta meg első ülését. A tárgyalások 
helyszíne Magyarország genfi Állandó Kép-
viselete volt.

A VSZI Igazgatótanácsa a Visegrádi Szaba-
dalmi Intézetről szóló Megállapodás (VSZI-
megállapodás) Szerződő Államai – a Cseh Köz-
társaság, a Lengyel Köztársaság, Magyarország 
és a Szlovák Köztársaság – által kinevezett és 
helyettes tagokból áll.

Az ülést megelőzően a visegrádi országok 

hozzáférést. A Modern, európaibb szerzői jogi 
keretrendszer felé című közlemény az uniós 
szerzői jog átfogó módosítását irányozza elő, 
utalva többek között a televíziós és rádióadások 
határon átnyúló közvetítésére, a kereskedelmi 
forgalomból kikerült művek digitalizációjának 
kérdésére, a Kreatív Európa Programra, az ed-
dig biztosított szerzői jog alóli kivételek és 
korlátozások területére, a nyilvánossághoz 
közvetítés fogalmának vizsgálatára, a szerzők 
és előadóművészek díjazásának kérdésére és 
a jogérvényesítési rendszer hatékonyságának 
növelésére.

A Bizottság kezdeményezésének jelentősé-
gére figyelemmel, az Igazságügyi Minisztéri-

um és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
2015. december 18-án nyilvános konzultációt 
hirdetett annak érdekében, hogy minél széle-
sebb körben megismerje e két dokumentum-
mal összefüggésben az érdekelt személyek, 
szervezetek véleményét. A konzultáció célja, 
hogy a hazai álláspont a konzultáció révén 
kapott javaslatok megismerése által minél 
jobban tükrözze a piaci szereplők és a szerzői 
jogi reform kapcsán érintett más szervezetek 
véleményét.

A dokumentumok és a konzultációról bő-
vebb információk elérhetők az SZTNH hon-
lapján: http://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/
sztnh-hirek/hirek-esemenyek/konzultacio. 

A VSZI Igazgatótanácsának tag jai és Fracis Gurry, a WIPO főigazgatója
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A KÍNAI SZELLEMITULAJDON-VéDELMI HIVATAL ELNÖKéNEK LÁTOGATÁSA AZ SZTNH SZéKHÁZÁBAN

2015. október 12-én az SZTNH-ba látoga-
tott a kínai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 
(State Intellectual Property Office, SIPO) el-
nöke és delegációja. 

A találkozón – a szellemi tulajdonnal kap-
csolatos kérdések és a tapasztalatcsere mel-
lett – dr. Shen Changyu, a SIPO elnöke és dr. 
Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke kétoldalú 
megállapodást írt alá a szabadalmak engedé-
lyezésének gyorsításáról. A megállapodás értel-
mében 2016. március 1-én a kínai és a magyar 
hivatal között is elindul a Patent Prosecution 
Highway (PPH) elnevezésű kísérleti projekt. 
A PPH-együttműködés lényege, hogy a hiva-
talok kölcsönösen elismerik és hasznosítják 
azt a munkát, amelyet a másik hivatal az adott 
találmánnyal kapcsolatban már elvégzett, le-
hetővé téve ezzel a mindkét országban azonos 
találmányra oltalmat kérő bejelentők számára 

a szabadalom gyorsabb megszerzését. A projekt 
tehát elsősorban azok számára jelent előnyt, 
akik a modern, globalizált gazdasági környe-
zetben egyazon találmányra több országban 
kívánnak oltalmat szerezni. Magyarország 
a Global PPH kísérleti projektben is részt 
vesz, amely keretében a következő hivatalok-
nál multilaterális megállapodás keretében 21 
hivatalnál multilaterális megállapodás kere-
tében lehet kérni a szabadalomengedélyezési 
eljárások megadásának gyorsítását. A projekttel 
kapcsolatban bővebb információ elérhető az 
SZTNH honlapján: http://www.sztnh.gov.
hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalom/patent-
prosecution-highway.

DESIGNEUROPA DÍJ

Az uniós formatervezési minták jelentőségé-
nek elismerése céljából a Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatal (Office for Harmonization in 
the Internal Market, OHIM), az EU-ban mű-
ködő legnagyobb szellemitulajdon-ügynök-
ség első ízben hirdette meg a DesignEuropa 
díjat. 

A díjra olyan cégek és/vagy magánszemélyek 
pályázhatnak, amelyek/akik rendelkeznek ér-
vényes lajstromozott közösségi formatervezési 
mintával (RCD). A lajstromozott közösségi 

formatervezési minta az OHIM által nyilván-
tartott egységes szellemitulajdon-jog, amely az 
EU 28 tagállamában érvényes. A DesignEuropa 
díjat három kategóriában ítélik oda: ipar 
(több mint 50 alkalmazottal és több mint 10 
millió euró bevétellel rendelkező cégek), kis- 
és feltörekvő vállalkozások (kevesebb mint 
50 alkalmazottal és kevesebb mint 10 millió 
euró bevétellel rendelkező, vagy 2013. január 
1-je után alapított vállalkozások), illetve egy 
Lifetime Achievement (Életmű) elnevezésű kü-

löndíj. A díjra pályázni az OHIM weboldalán 
keresztül lehet 2016. február 1-jétől. A neve-
zési feltételek, valamint a pályázóknak szóló 
útmutató szintén elérhető lesz ettől a naptól. A 
pályázat az EU nemzeti és regionális szellemi-
tulajdon-hivatalai, a felhasználói szövetségek 
és a formatervezési iparági szövetségek rész-
vételével kerül megrendezésre. A kapcsolódó 
sajtóközlemény elérhető az OHIM honlapján 
a https://oami.europa.eu/ohimportal/hu/
press-releases (2015. december 1).

arra illetékes hatóságai az iparjogvédelmi hiva-
talok elnökeit nevezték ki a VSZI Igazgatótaná-
csának tagjaivá. Az első igazgatótanácsi ülésen, 
amelyre a VSZI-megállapodás hatálybalépését 
követő napon került sor, valamennyi hivatali 
elnök részt vett és tevékenyen járult hozzá ah-
hoz, hogy a kormányközi szervezet hivatalos 
megalakulását követően döntés születhessen a 
legfontosabb kérdésekben. Az Igazgatótanács 
egyhangúlag elfogadta eljárási szabályzatát. 
Egyetértés alakult ki az Igazgatótanács elnöki 
tisztségének betöltéséről, amely a következő 
négy évben az alábbiak szerint alakul: Josef 
Kratochvíl, a Cseh Köztársaság képviselője 
2015. december 14. és 2016. december 31. 

között; Ľuboš Knoth, a Szlovák Köztársaság 
képviselője 2017. január 1. és december 31. 
között; Alicja Adamczak, a Lengyel Köztár-
saság képviselője 2018. január 1. és december 
31. között; dr. Bendzsel Miklós, Magyarország 
képviselője pedig 2019. január 1. és december 
31. között vezeti majd elnökként a testület 
munkáját. Az Igazgatótanács – Magyarország 
előterjesztését elfogadva – dr. Gárdonyi Márk 
Nándort nevezte ki a VSZI igazgatójának. A 
kinevezés a 2015. december 15-től 2016. június 
30-ig terjedő időszakra szól. Az Igazgatótanács 
a VSZI-megállapodáshoz tartozó végrehajtási 
szabályzat tervezetének szövegéről is intenzív 
tárgyalásokat folytatott. 

Az ülés lezárását követően, ünnepélyes 
keretek között került sor a VSZI és a Szel-
lemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 
Nemzetközi Irodája közötti megállapodás 
aláírására. E megállapodás rögzíti azokat a 
feltételeket, amelyek alapján a VSZI a Sza-
badalmi Együttműködési Szerződés (PCT) 
szerinti nemzetközi kutatási és nemzetközi 
elővizsgálati szervként járhat el. A megálla-
podást a VSZI nevében az Igazgatótanács 
négy tagja, a Nemzetközi Iroda részéről pe-
dig Francis Gurry, a WIPO főigazgatója látta 
el kézjegyével. A megállapodást a szükséges 
formaságok teljesítését követően teszik közzé 
2016 első negyedévében.

Fo
tó

: M
át

é P
éte

r

Dr. Shen Changyu és dr. Bendzsel Miklós

DÍJÁTADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE ALKALMÁBÓL

2015 novemberben került sor az Akadémiai-
Szabadalmi Nívódíj és a Jedlik Ányos-díj át-
adására.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) hagyományaihoz híven 2015-ben 
is felajánlotta a Magyar Tudományos Akadé-
miával (MTA) közösen, 1997-ben alapított 
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj adományo-
zását a kiemelkedő feltalálói és tudományos 

tevékenység elismerésére. A díjakat a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe szegedi központi 
rendezvényén 2015. november 9-én Lovász 
László, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke jelenlétében adta át Bendzsel Miklós, a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke. 
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj elismerésben 
részesült dr. Bozóki Zoltán, az MTA doktora, 
az MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport 

tudományos tanácsadója és dr. Iván Béla, az 
MTA levelező tagja, az MTA-TTK Anyag- és 
Környezetkémiai Intézetének kutatóprofesz-
szora. 

A Jedlik Ányos-díjat a Magyar Szabadalmi 
Hivatal elnökének kezdeményezésére az ipari 
és kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban 
a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, va-
lamint a kiemelkedő színvonalú és hatékony-
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GÁBOR DéNES-DÍJ 2015

2015. december 18-án a Parlamentben átad-
ták az idei Gábor Dénes-díjakat. A 1989-ben 
a Novofer Alapítvány által létrehozott Gábor 
Dénes-díjjal a műszaki-szellemi alkotások, 
a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés 
terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeket 
ismeri el évente egy alkalommal. Az elismeré-
seket immáron 27. alkalommal ítélték oda. 

Gábor Dénes-díjban részesült Hangody 
László ortopéd sebész és traumatológus, az 
MTA levelező tagja, a Semmelweis Egyetem 
egyetemi tanára; Kistelegdi István építész-
mérnök, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki 
és Informatikai Kar egyetemi tanára; Merkely 
Béla Péter egyetemi tanár, az MTA doktora, a 
Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának 
elnöke, klinikai rektorhelyettes, a Városmajo-

ri Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója; 
Charaf Hassan villamosmérnök, mérnök-köz-
gazdász, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Villamosmérnöki és Infor-
matikai Karának egyetemi docense; is. Kazi 
Károly villamosmérnök, a BHE Bonn Hungary 
Elektronikai Kft. ügyvezetője; Mészáros Csaba 
villamosmérnök, az Evopro Holding Zrt. elnök 
tulajdonosa; Lacza Zsombor ortopéd trauma-
tológus szakorvos, az MTA doktora, a Lacerta 
Technologies GmbH ügyvezetője és kutatási 
igazgatója. A kuratórium döntése alapján In 
memoriam Gábor Dénes elismerésben része-
sült Ginsztler János gépészmérnök, egyetemi 
tanár, a Magyar Mérnökakadémia ügyvezető 
elnöke, a NOVOFER Alapítvány kuratóriu-
mi tagja. A Gábor Dénes-díj külhoni fokoza-

tában részesült Kiss László István Kanadában 
élő gépészmérnök, az Université du Québec 
à Chicoutimi egyetemi tanára.  Életműdíjat 
vehetett át Mesterházy Ákos agrármérnök, az 
MTA rendes tagja, a Gabonakutató Közhasznú 
Kft. (Szeged) kutatóprofesszora és tudományos 
tanácsadója és Varjú György villamosmérnök, 
az MTA doktorának. a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Ener-
getika Tanszékének professor emeritusa. A Gá-
bor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat 
Várszegi Kristófnak, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem hallgatójának 
ítélték oda. A díjakról és a díjazottakról bő-
vebb információ elérhető az MTA honlapján: 
http://mta.hu/tudomany_hirei/atadtak-a-
gabor-denes-dijakat-137323/.

HUSZONNEGYEDIK ALKALOMMAL KERÜLT KIÍRÁSRA  
A MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar 
Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Föld-
művelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgaz-
dasági Minisztériummal és a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatalával együttműködésben 
– 24. alkalommal hirdeti meg a Magyar In-
novációs Nagydíj pályázatot. 

A 2015. év legjelentősebb innovációs tel-
jesítményét elismerő Magyar Innovációs 
Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs 

teljesítmények az alábbi kategóriákban kerül-
nek díjazásra: Ipari, Agrár, Környezetvédelmi 
Innovációs Díj, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala Innovációs Díjai, illetve a 2013. január 
1. után alapított legeredményesebb startup 
vállalkozásnak a Magyar Innovációs Szövet-
ség által megítélt Startup Innovációs Díja. A 
pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javas-
lat alapján azok a Magyarországon bejegyzett 
vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2015. 
év folyamán kiemelkedő műszaki, gazdasági 

innovációs teljesítménnyel (új termékek, új 
eljárások, új szolgáltatások értékesítése) je-
lentős üzleti hasznot értek el. Az innováció 
kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, 
szabadalom, know-how alkalmazása, tech-
nológia-transzfer stb. lehet. Az ünnepélyes 
átadásra 2016. március végén kerül sor az 
Országházban. Beadási határidő: 2016. feb-
ruár 17., 16.00 óra. A pályázatról bővebb 
információ elérhető a Magyar Innovációs 
Szövetség honlapján: http://www.innovacio.
hu/2d_hu.htm#1. 

HÁROM SZERVEZET CSATLAKOZOTT  
A TMVIEW ADATBÁZISHOZ

2015. november 23-ával a Japán Szabadalmi 
Hivatal ( JPO), december 7-ével az afrikai re-
gionális Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet 
(ARIPO) és Bosznia-Hercegovina Szellemi 
Tulajdonvédelmi Intézet (IIP-BIH) is hoz-
záférhetővé tette adatait a TMview védjegy-
kereső eszköz számára. 

Az ARIPO tagállamai : Botswana , 
Gambia, Ghána, Kenya, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Namibia, Sierra Leone, Libéria, 

Ruanda, São Tomé és Príncipe Demokratikus 
Köztársaság, Szomália, Szudán, Szváziföld, 
Tanzánia, Uganda, Zambia és Zimbabwe 
(összesen 19 tagállam). A TMview legutóbbi 
bővítésével 53-ra emelkedett a védjegyadata-
ikat megosztó hivatalok száma. A több mint 
3,6 millió japán, valamint a 25 ezer ARIPO 
és IIP-BIH védjeggyel együtt a TMview és az 
ASEAN TMview immár összesen több mint 
34,6 millió védjegyhez biztosít hozzáférést. A 

2010. április 13-án elindított TMview a fel-
használók körében népszerűnek bizonyult. 
Indulása óta a kutatási felületen az ügyfelek 
több mint 16,9 millió kutatást végeztek a vi-
lág 151 országából. A különösen nagyszámú 
kutatás az eszköz népszerűségét igazolja a 
spanyol, a német és az olasz felhasználók kö-
rében. További információ az alábbi oldalon 
érhető el: https://www.tmdn.org/tmview/
welcome.

ságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére. 
A Fény Nemzetközi Évében, a magyar szaba-
dalmi rendszer fennállása 120. évfordulójának 
esztendejében, a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából Jedlik Ányos-díj elismerésben ré-
szesült Holakovszky László gépészmérnök, a 
K+F tanácsadó Központ korábbi mérnöke. 
Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási 

Kutató Intézet volt projektvezetője, a Forster 
Gyula-emlékérem tulajdonosa az iparjogvé-
delmi tudatossággal gondozott, világszerte 
számos szabadalomban testet öltött, a nemzet-
közi megmérettetésben is magasan kiemelkedő 
munkásságáért; a fénnyel foglalkozó tudomá-
nyok és a fényt alkalmazó technológiák terén 
elért eredményeiért nyerte el az elismerést. A 

Jedlik Ányos-díjat és az elismerést igazoló ok-
levelet Bendzsel Miklós, elnök 2015. november 
11-én adta át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala székházában. A díjakról és a díjazottakról 
bővebb információ elérhető a hivatal honlap-
ján: http://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/
sztnh-hirek/hirek-esemenyek/dijatadasok-
a-magyar-tudomany-unnepe-alkalmabol. 
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LEZÁRULT A „KÖZÖD? VAN!” CÍMMEL KIÍRT  
SZELLEMITULAJDON-VéDELMI PÁLYÁZAT

SIKERESEN INDULT A SZERZŐI JOGI KéPZéS AZ SZTNH-BAN

Lezárult a 2015. november elején indított a 
„Közöd? Van!” címet viselő szellemitulajdon-
védelmi kampány, ami a felsőoktatásban ta-
nuló tanár szakos hallgatókat célozta meg. 

A kampány részét képezték a Találd meg/ki/
fel! pályázati Facebook oldalon zajló posztokra 
épülő kvízjátékok és a tanár szakos hallgatók-
nak kiírt pályázat. A nagysikerű kampányhoz 
kapcsolódó posztokat öt héten keresztül több 

Az SZTNH alapfokú szerzői jogi tanfolyam-
mal bővítette képzési rendszerét, az első tan-
folyam 2015. október végén indult el. 

A nagy érdeklődésnek köszönhetően 2015. 
novemberben újabb képzés indult. A kétnapos 
tanfolyam során a hallgatók az alapvető fogal-
mak mellett megismerhették a jogosultakra 

ezren követték. A kvízjátékok fődíjaként fel-
ajánlott Ipad3 készüléket a helyes válaszokat 
beküldők között sorsolták ki, a nyertes Bakos 
Diána lett. A meghirdetett pályázatra nagy 
számban érkeztek kidolgozott, alapos mun-
kák, amelyek elsősorban a szellemitulajdon-
védelemmel kapcsolatos és a közoktatásban 
felhasználható játékos feladatokat, projekteket, 
óravázlatokat tartalmaztak. Itt a legjobbnak 

vonatkozó szabályokat, a szerzői művek felhasz-
nálásának lehetőségeit és a szerzői jogi jogérvé-
nyesítés rendszerét. A tanfolyamot az SZTNH 
magasan képzett szerzői jogász munkatársai tar-
tották, az elméleti fogalmak bemutatása mel-
lett számos gyakorlati példát is felvonultatva. 
A képzést a Bevezetés a szerzői jogba című, a 

Lőrincz Andrea, a Miskolci Egyetem hallga-
tójának pályázata bizonyult, aki a szerzői jogról 
és a plágiumokról készített játékos projektet. 
További díjazottként egy-egy 30.000 Ft érté-
kű ajándékcsomagot kapott Iván Katalin és 
Muri Eszter, a Debreceni Egyetem hallgatói, 
akik szabadalmakról és feltalálókról készítet-
tek egy kártyajátékot általános- és középiskolás 
diákoknak.

FINNORSZÁG CSATLAKOZOTT A DESIGNVIEW ADATBÁZISHOZ

2015. november 30. napjával a Finn Szaba-
dalmi és Lajstromozási Hivatal (PRH) hoz-
záférhetővé tette adatait a Designview kereső 
eszköz számára. 

A PRH integrációja az OHIM – Nemzet-
közi Együttműködés program keretein belüli 
– nemzetközi partnerekkel való együttműkö-

désének konkrét eredménye. A Designview 
legutóbbi bővítésével 47-re emelkedett a részt-
vevő hivatalok száma, beleértve az ASEAN 
DesignView-hoz csatlakozó országokat is. A 
több mint 44 448 finn formatervezési mintával 
együtt immár több mint 9 millió mintához biz-
tosít hozzáférést a Designview. A 2012. novem-

ber 19-én elindított Designview adatbázisban 
eddig több mint 1,34 millió kutatást végeztek 
a világ 141 országából, amely kifejezetten nép-
szerű volt a német, spanyol és az angol felhasz-
nálók körében. További információ az alábbi 
oldalon érhető el: https://www.tmdn.org/
tmdsview-web/welcome.

legfrissebb szakmai információkat tartalma-
zó kiadvány támogatja. A két tanfolyam több 
mint 50 fő részvételével zajlott le. Az SZTNH 
a 2016. év folyamán további, középfokú szerzői 
jogi tanfolyam indítását tervezi. Az aktuálisan 
induló tanfolyamról további információ elérhe-
tő a hivatal honlapján: www.sztnh.gov.hu.

JELENTŐS EURÓPAI LEMARADÁS  
A SZELLEMI TULAJDONJOGOK VéDELMéNEK OKTATÁSÁBAN

Szinte egész Európa lemaradt az amerikai és a 
dél-kelet-ázsiai régióhoz képest a szellemi tu-
lajdonjogok oktatásának területén. Az európai 
fiatalok harmada-fele elfogadhatónak tartja az 
illegális fájlletöltéseket és a hamis termékeket, 
ez a tendencia pedig átfogó stratégia kialakítá-
sát kívánja meg az unió oktatáspolitikai ügyek-
kel foglalkozó szakértőitől, derül ki az EU Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatalának 2015. szep-
temberben közzétett kutatási jelentéséből. 

Az Európai Unió szellemi tulajdonnal fog-
lalkozó intézménye, a Belső Piaci Harmoni-
zációs Hivatal (OHIM) kutatási eredménye-
iből többek között az derül ki, hogy például 
a hongkongi, szingapúri és amerikai oktatási 
rendszerben jóval nagyobb arányban oktatnak 

olyan tantárgyakat az iskolák alsó tagozatá-
ban, amelyek a tanulókat a szellemi tulajdon 
védelmére nevelik. Ilyen tárgy például az ál-
lampolgári ismeretek, amely a jogok és köte-
lességek egyensúlyának megtalálásra szeretné 
ránevelni a diákokat. A tapasztalatok szerint 
a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban 
azok az oktatási rendszerek működnek haté-
konyan, amelyek a szerzői jogok, az innováció 
jelentőségének bemutatására és a különböző 
vállalkozási formák oktatására fókuszálnak. Az 
átfogó kutatásból az is kiderül, hogy a legtöbb 
országban – köztük hazánkban is – kizárólag 
a szerzői jog területén keresztül találkoznak a 
diákok a szellemi tulajdont érintő kérdésekkel. 
Pedig az Európai Unió munkavállalóinak átla-

gosan 26%-a és az itt megtermelt javak 39%-a 
olyan iparágakhoz kötődik, amelyek inten-
zíven kapcsolódnak szellemi termékekhez és 
ezen keresztül a szellemi tulajdonjoghoz. A 
kutatásból az is kiderül, hogy európai fiatalok 
jelentős része elfogadhatónak tartja az illegális 
fájl-letöltéseket és a hamis termékeket. A tanul-
mány szakértői hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi 
keretek között a tanároknak több információra 
és világosabb útmutatásra van szüksége ahhoz, 
hogy a témakört megfelelő színvonalon oktas-
sák. A teljes riport angol nyelven megtalálható 
az OHIM honlapján: https://oami.europa.
eu/ohimportal/documents/11370/80606/
IP+and+Education+final+report+Septem
ber+2015.
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NEMZETKÖZI JOGéRVéNYESÍTéSI SZEMINÁRIUM VOLT BUDAPESTEN

EGYÜTTMŰKÖDéSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT AZ SZTNH éS AZ NFH

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (OHIM) és a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala (SZTNH) támogatásával 
2015. november 11-13. között szemináriu-
mot szervezett Budapesten 13 ország, köz-
tük Magyarország jogérvényesítésben jártas 
szakembereinek.

A háromnapos rendezvény a szellemitulaj-
don-jogok érvényesítése különböző területe-
inek (felderítés, vámhatósági és büntetőjogi 
eljárás, jogszabályi keretek), a jogérvényesí-
tést támogató online eszközök (Enfrocement 
Databse, ACIST), valamint az SZTNH és 
az általa működtetett HENT bemutatásával 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal 
(NFH) karöltve küzd a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala (SZTNH) égisze alatt 
működő Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) a szellemi tulajdon jelentőségének 
és védelmének érvényre juttatásában. A 2015. 
december 8-án aláírt együttműködési megál-
lapodásnak köszönhetően számos területen 
hatékonyabb állami beavatkozás várható a 
hamis termékek elleni harcban.

A Nemzeti Fog yasztóvédelmi Hatóság 
(NFH) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala (SZTNH) megállapodásának értelmében 
a két szervezet vezetése kiemelten fontosnak 
tekinti a szellemitulajdon-védelmi rendszerek 
hatékony működtetését és fejlesztésének szük-
ségességét, valamint a tulajdonjogok megsér-
tésének szankcionálását. Fogyasztóvédelmi 
szempontból a legfontosabb célkitűzés, hogy 

indult az OHIM és az SZTNH munkatársai, 
valamint horvát és cseh meghívottak tapaszta-
lataira alapozva. A második, gyakorlati nap dél-
előttjén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
1. számú Repülőtéri Igazgatósága adott otthont 
a szemináriumnak, ahol a résztvevők testkö-
zelbe kerültek a hamis termékek felderítésének 
és megsemmisítésének vámhatósági gyakorla-
tával. A délután során a NAV és az Országos 
Rendőr-főkapitányság munkatársai mutatták 
be a hamisítással szembeni fellépésük formáit, 
területeit, valamint a G-Star, egy nemzetközi 
ruházati termékeket gyártó és forgalmazó cég 
képviselője számolt be a termékeik hamisítá-
sával kapcsolatos tapasztalataikról, gyakorla-

a két szervezet hatékonyan lépjen fel az egyes 
piaci területeken felmerülő illegális tevékenysé-
gek visszaszorításában. Ennek két legfontosabb 
pillére a társadalmi tudatformálás és a tudatos 
fogyasztói magatartás erősítése. „Fontos elő-
relépésnek tartjuk ezt a megállapodást, hiszen 
a társadalmi tudatformálás mellett hangsúlyo-
sabb szerepet kaphat a tanácsadás és a külön-
böző konzultációk megszervezése. Ugyanakkor 
továbbra is folytatni fogjuk a szellemi-tulajdon-
nal kapcsolatos attitűdök rendszeres vizsgálatát 
és felmérését, valamint az eredmények értéke-
lését, mert a jogi lehetőségek folyamatos moni-
torozása mellett csak így tudunk sikeresen küz-
deni a szellemitulajdon-sértésekkel szemben” – 
jelentette ki a SZTNH elnöke és a kormányzati 
stratégia végrehajtása érdekében működtetett 
HENT elnökhelyettese, Bendzsel Miklós. Az 
együttműködés kapcsán dr. Szente István, az 

tukról. Az esemény utolsó napja az interneten 
elkövetett jogsértésekre fókuszált: az online 
elkövetett szerzői jogi jogsértésekkel szembeni 
fellépési lehetőségek világába pillanthattak be 
a résztvevők a jogosultak, az ügyészek és a jogi 
képviselők szemüvegén át. Emellett az OLAF 
(Európai Csalásellenes Hivatal) és az Eurojust 
(Európai Igazságügyi Együttműködési Egység) 
munkatársai számoltak be szervezeteik szelle-
mi tulajdonjogi jogsértések ellen folytatott 
tevékenységéről. A szemináriumon elhang-
zott előadások elérhetők a HENT honlapján: 
http://www.hamisitasellen.hu/2015/12/
nemzetkozi-jogervenyesitesi-szeminarium-
volt-budapesten/.

NFH főigazgatója kiemelte: „egyik legfonto-
sabb feladatunk a fogyasztói tudatosság növe-
lése. A megfelelő, tudatos vásárlói attitűd mind 
szélesebb körű elérésével arányosan csökkenhet 
a hamis terméket vásárlók száma. Az NFH köz-
reműködik a hamisítás elleni küzdelemben: a 
hatóság fellép a fogyasztói megtévesztésekkel 
szemben, megakadályozva, hogy a fogyasztók 
biztonságára és egészségére is veszélyt jelentő 
– a legtöbb esetben gyenge minőségű – termé-
kek kerülhessenek forgalomba”. A rendszeres 
tájékoztatáson és kommunikációs együttmű-
ködésen túl ezentúl a két szervezet különböző 
képzéseket, rendezvényeket és előadásokat 
tart a szellemi-tulajdon védelmi eszközök tu-
datos használatának elősegítése érdekében. Az 
együttműködés adott évi eredményeit és haté-
konyságát a SZTNH és az NFH vezetői éves 
szinten fogják áttekinteni és értékelni.

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON 2015 – LAKOSSÁGI KUTATÁS

Bármilyen hamisított termék forgalmazása 
bűncselekménynek számít a magyar lakosság 
közel kétharmada szerint, és ugyanekkora ré-
sze a jelenleginél szigorúbban büntetné azo-
kat, akik hamis sportszereket, gyógyszereket, 
élelmiszereket és szoftvereket árulnak, álla-
pította meg a Hamisítás Elleni Nemzeti Tes-
tület (HENT) és a Tárki legfrissebb, 2015. 
október 15-én megjelent közös kutatása. 

A felmérés azt is kimutatta, hogy bár a ma-
gyarok többsége tisztában van a hamis áru-
cikkek által okozott társadalmi és gazdasági 
károkkal, mégis növekedett az ilyen terméke-
ket vásárlók aránya a teljes lakosságon belül. 
Évek óta egy szűk sávban mozog (13-18%) a 
hamis terméket az elmúlt évben legalább egy-
szer vásárló magyarok aránya a teljes lakosság 
körében, de az idei felmérésben ez az arány az 

eddigi legmagasabb értéket érte el 18%-kal, 
derült ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) és a Tárki legfrissebb közös kutatá-
sából. Ugyanakkor az egyes termékcsoportok 
esetében nagyon különböző arányszámokkal 
találkozhatunk. A „legnépszerűbb” termék 
ebben az évben is a hamis ruha volt: a válasz-
adók 20%-a vásárolt ilyen ruhaneműt, ami 3 
százalékpontos emelkedést jelent 2014-hez 
képest. Hamis parfümöket 5%-uk, hamis 
gyógyszereket 3%-uk, míg hamis CD-t vagy 
DVD-t összesen 2%-uk vásárolt. A hamis il-
latszerek kapcsán nem történt változás tavaly-
hoz képest, míg a hamis gyógyszerek esetében 
2 százalékponttal nőtt a fogyasztók aránya, 
az adathordozóknál viszont ugyanennyivel 
csökkent 2014-hez viszonyítva. A kutatás a 
jogellenes letöltésekre is kitért: a válaszadók 

összesen 10%-a vallotta be, hogy valaha nézett, 
illetve hallgatott illegális tartalmakat. A filmek 
esetében a tavalyi 14-ről 10%-ra csökkent azok 
aránya, akik legalább egyszer letöltöttek filmet 
az elmúlt egy évben, míg a zeneletöltés eseté-
ben ez az arány egy év alatt 15-ről 9%-ra esett 
vissza. Az illegális könyv és szoftver letöltések 
tekintetében nem történt elmozdulás a tavalyi 
5%-os arányról. A legális letöltési lehetőségek 
ismertsége a folyamatos emelkedést követően a 
2014-es 70%-ról 2015-ben 59%-ra esett vissza. 
A tanulmányból az is kiderül, hogy tízből hét 
magyar elsősorban azért vásárolt hamis áru-
cikkeket, mert „olcsó volt”. Termékcsopor-
tonként nagyon eltérőek a vásárlók jellemzői: 
a hamisított ruházati termékek, illatszerek és 
élelmiszerek fő fogyasztói többnyire 40 éves-
nél fiatalabbak, alacsony iskolázottságúak és 
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MAGYARORSZÁGI BIOéLELMISZER-PIACI FELMéRéS A HAMISÍTÁS SZEMPONTJÁBÓL

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) 2015. november 9-én jelentette meg 
az Industorg Védjegyiroda Minőségügyi Kft., 
a Homo Oecologicus Alapítvány és a Magyar 
Tudományos Akadémia Társadalomtudomá-
nyi Kutatóközpont Szociológiai Intézete kö-
zös kutatásának eredményeit.

A vizsgálat célja az volt, hogy Magyaror-
szágon első alkalommal felmérésre kerüljön 
a belföldön gyártott, forgalmazott, ökológiai 
gazdálkodásból származó élelmiszerek piaca, 
továbbá fókuszcsoportos vizsgálatok és szemé-
lyes interjúk segítségével megismerhetővé vál-
jon a hazai fogyasztói és gyártói, illetve forgal-
mazói oldal öko-(bio-) termékekre vonatkozó 
véleménye. Ezeknél az élelmiszereknél hamisí-
tás gyanúja esetén elsősorban az vizsgálandó, 
hogy az ökológiai termelésre utaló kifejezést 

(öko/bio jelzést, illetve EU ökologó haszná-
latát a terméken) az adott termék előállítója, 
feldolgozója, forgalmazója jogosan használja-e, 
azaz az előírásoknak eleget tett-e. A vásárlók, 
fogyasztók számára az öko/bio kifejezés, illet-
ve az EU öko logó használata arra utal, hogy a 
termék az előírások betartásával készült, ezért 
a kutatás középpontjába ezekkel a jelzésekkel 
kapcsolatos fogyasztói bizalom meglétének 
vagy hiányának vizsgálatát állítottuk. 

A felmérés során kiderült, hogy a megkér-
dezettek ugyan nem tudják pontosan megha-
tározni a biotermék fogalmát, de ismerik annak 
alapvető tartalmát. A vállalkozók megbíznak az 
ökológiai/biojelzéssel ellátott élelmiszerekben, 
a fogyasztók azonban kissé bizalmatlanabbak a 
termékek minőségével kapcsolatban. A vásárló-
kat elsősorban az egészséges táplálkozás igénye 

ösztönzi a fogyasztásra, a magyar vevők azonban 
meglehetősen árérzékenyek. Az ilyen terméke-
ket elsősorban kistermelőktől szerzik be, de 
jelentős az áruházláncokban és bioboltokban 
vásárlók köre is. A kutatás szerint a keresletet a 
termékekre vonatkozó ismeretek terjesztésével 
és a hitelesség növelésével lehet fokozni. Az öko/
bioélelmiszerek piacán (is) jelen van a hamisítás, 
ami elsősorban a zöldségekre, a gyümölcsökre 
és a pékárukra jellemző. A gazdasági szereplők 
ismerik a hamisítás jogkövetkezményeit, ám to-
vábbi intézkedések bevezetésére is tettek több 
javaslatokat. Abban mind a vállalatok, mind a 
fogyasztók egyetértettek, hogy a hamis áruk el-
len a jelenleginél határozottabb fellépésre len-
ne szükség. A teljes kutatás elérhető a HENT 
honlapján az alábbi linken: http://issuu.com/
dv_publications/docs/kutatas_bio/11?e=0.

KIHIRDETTéK A GYÓGYSZERHAMISÍTÁS ELLENI PÁLYÁZAT NYERTESEIT

2015 szeptemberében a Hamisítás Elle-
ni Nemzeti Testület (HENT) pályázatot 
hirdetett meg 14-18 év közötti középisko-
lások számára, melynek célja volt a hamis 
gyógyszer veszélyeire való figyelemfelhí-
vás. 

Pályázni lehetett fotóval, fotósorozattal, ma-
ximum 3 perces rövidfilmmel és képregénnyel. 
A felhívásra a beadási határidőig, november 
15-ig számos pályamű érkezett, amelyek több 
műfajban is rendkívül ötletesen és hatásosan 
közvetítik a felnőttek és a középiskolások 
felé a gyógyszerhamisítás veszélyeire felhívó 
üzeneteket. A zsűri döntése alapján a Pfizer 
Gyógyszerkereskedelmi Kft. által felajánlott 
díjakat nyerte:

1. helyezett: Szanyi Dominika (képregény),
2. helyezett: Vácz Orsolya (képregény),
3. helyezett: Bukovics Petra, Zagraj V. Bettina 
és Szendi Mátyás (video).
A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos 
Szövetsége által felajánlott díjakat kapta:
1. helyezett: Bukovics Petra, Zagraj V. Bettina 
és Szendi Mátyás (video)
2. helyezett: Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakközépiskola (Molnár Melánia és 
Stiránszki Hajnalka) (ppt)
3. helyezett: Nyíregyházi SZC Sipkay Barna 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgal-
mi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
( Jánócsik Dominika és Reiter Balázs) (szö-
veg), valamint a Bajai Szakképzési Centrum 

Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi 
Szakközépiskolája és Szakiskolája (Horváth 
Barbara Henrietta, Kupsza Tamás, Mari 
Vanda) (video). 
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület külön-
díját a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 
(Bölcskey Lucia, Csontos Imola, Juhász László, 
Sergyán Gergő és Szijártó Fanni) pályázata 
nyerte. Az ELTE Apáczai Csere János Gyakor-
lógimnázium és Kollégium (Jencsik Tímea és 
Feke Zsófia) fotósorozata a HENT ajándék-
csomagját kapja.

A díjazottakat a HENT titkársága e-mail-
ben is értesíti, tájékoztatást nyújtva a díjátadás 
helyéről és idejéről, valamint egyeztetést kezde-
ményezve a pályamunkák felhasználásáról is.

nagyon kevés a jövedelmük, a hamisított CD, 
DVD és a számítógépes programok tipikus 
vásárlói pedig a fiatal budapesti iskolázott 
férfiak. A hamis gyógyszerek vásárlásában 
elsődlegesen nem az alacsony ár játszik kulcs-
szerepet, hanem sokkal inkább a fogyasztónak 
az a „tapasztalata”, hogy „nem volt gond annak 
minőségével”. Annak ellenére vásárolnak ilyen 
termékeket a magyarok, hogy 2015-ben már a 
lakosság 60%-a találkozott a gyógyszerhamisí-

tás veszélyeivel foglalkozó hirdetéssel. Ugyanez 
az arány 2014-ben még csak 26% volt, vagyis 
radikálisan megemelkedett a lakosság körében 
a probléma ismertsége. A 2009 óta évente el-
végzett kutatásból az is megállapítható, hogy a 
magyar fogyasztók meghatározó többsége tisz-
tában van a hamisítás által okozott gazdasági és 
társadalmi következményekkel: 70%-a szerint 
a hamis termékek komoly károkat okoznak a 
költségvetésnek. Emellett minden második 

ember gondolja úgy, hogy a hamisítás miatt 
munkahelyek szűnnek meg. Ennek is köszön-
hető, hogy a magyarok 60%-a szerint az, aki 
hamisítványt árul, bűncselekményt követ el. 
A válaszadók 59%-a a jelenleginél szigorúbban 
büntetné a hamisítókat, de egynegyede a hamis 
termékek vásárlóit is felelősségre vonná. Több 
mint 60%-a szerint a hamisítás elleni küzdelem 
legeredményesebb megoldása a hamisítók gya-
koribb és hatékonyabb ellenőrzése lenne.

INTERCOLOR – SZÍNTŐL A KERESKEDELEMIG

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egye-
sület és Bajczár Éva iparművész, az Intercolor 
Színbizottság magyarországi képviselője a 

magyar design- és divatipar meghatározó kor-
mányzati intézményeivel – a Magyar Forma-
tervezési Tanáccsal és a Design Terminállal 

– együttműködve nemzetközi konferenciát 
és szakmai találkozót szervezett.

A rendezvényre az Intercolor Nemzetközi 
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MNV WORKSHOP

MOME+ JAM SESSION

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség novemberben két alkalommal 
workshopot tartott a szellemi tulajdon ke-
zeléséről és védelméről az Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. közvetlen vagyonkezelé-
sébe tartozó többségi állami tulajdonú tár-
saságok részére.

Az MNV Fórum programsorozat kertében 
megszervezett workshop célja volt, hogy a 
többségi állami tulajdonú cégek vezetői, vala-
mint műszaki, gazdasági és jogi szakemberei 

A MOME+ Jam Session bevezető eseménye 
a Design Hét Budapest egyik eseményeként a 
Start Up Guide 10. kiadásának és a MOME+ 
kötet bemutatásának szentelt kerekasztal beszél-
getés volt. Ennek sikere nyomán 2015. novem-
ber 24-én került megrendezésre hagyományte-
remtő céllal a MOME+ Jam Session #1. 

Hogyan lesz egy ötletből üzlet, mások számá-

tudatosabb szellemitulajdon-védelmi maga-
tartással álljanak helyt a piaci versenyben és a 
megszerzett tudás alkalmazásával jelentősebb 
üzleti eredményeket elérve járuljanak hozzá a 
hazai gazdaság fellendítéséhez. A két napon 
több mint 30 érdeklődő vett részt.

Az eseményen köszöntőt mondott Csókay 
Ákos, az MNV Zrt. kabinetfőnöke, valamint dr. 
Botos Viktor, a HIPAVILON Magyar Szellemi 
Tulajdon Ügynökség ügyvezető igazgatója.

A program során a résztvevők hasznos 

ra eladható érték? Mi kell ahhoz, hogy egy ötletre 
épülő vállalkozás sikeres legyen? A Jam Session 
#1 keretében a résztvevők olyan kérdéseket jártak 
körül, mint a szellemi tulajdon fogalma, a szer-
zői jog fontossága, az iparjogvédelmi oltalmazás 
kérdésének mérlegelése. A program házigazdái 
Schmidt Andrea, a MOME egyetemi adjunktusa 
és Koós Pál, a MOME Design Intézetének igaz-

információkat hallhattak dr. Siklós Kata, a 
HIPAVILON Mag yar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség Innovációmenedzsment Osztá-
lyának vezetője előadásában az iparjogvédelem 
helyéről és szerepéről az innovációs láncban, a 
szellemi alkotások jogáról, a szellemi tulajdon 
fogalmáról és két fő ágáról, a szellemi alkotá-
sok védelmének eszközeiről, a szellemi tulajdon 
hasznosításának módjairól, a jogszerzés, jogér-
vényesítés, hamisítás témaköréről, valamint a 
szellemi vagyon auditjáról és értékeléséről.

gatója voltak, az interaktív est meghívott vendé-
geként dr. Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési 
Tanács elnöke és dr. Botos Viktor, a HIPAVILON 
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Ügynökség 
ügyvezető igazgatója volt jelen, az esemény mo-
derátora pedig Osvárt Judit, a Design Hét Buda-
pest projektvezetője volt.
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Pillanatképek az Intercolor Nemzetközi Színbizottság budapesti rendezvényéről

Színbizottság budapesti ülésének alkalmából 
került sor, amelynek a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatal konferenciaterme adott otthont. 
A rendszeres találkozó a design- és divatipar 
vállalkozásai szemszögéből kiemelten fontos 
esemény, hiszen a bizottság az aktuális sze-
zon előtt két évvel összeállítja a nemzetközi 
színkártyát, tervezők, gyártók és kereskedők 
részére, akik szezonális megosztás szerint al-

kalmazzák munkájukban a színtrendet. A 
konferencia és a szakmai találkozó elsődleges 
célja az volt, hogy ösztönözze a hazai kreatív 
ipart, bemutassa a szezonális színtrendek szere-
pét a márkaépítésben és kollekciófejlesztésben, 
továbbá támogassa a gyártó és a tervező szak-
emberek együttműködését. A rendezvényen az 
Intercolor 15 tagországának képviselői rövid 
előadások formájában – Intercolor Encounters 

– bemutatták színkultúrájukat, a jövőt illető 
designelképzeléseiket, majd zárt ülés keretében 
kialakították a 2017-18 őszi-téli színtrendet. 
A konferencián prezentációban bemutatásra 
kerültek a Moholy-Nagy László Ösztöndíj-
program keretében elért eredmények: Börcsök 
Anna Modern páncél, ékszer metamorfózisa 
és Szabó Fruzsina Glitch mint térbeli esztétika 
kollekciója.


