
HAMISÍTÁS, AHOGY ÉN LÁTOM 
AZ ÉN ALKOTÁSOM, AZ ÉN TULAJDONOM 

 
– Képzőművészeti pályázat középiskolásoknak – 

 
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) fontosnak tartja megismerni a 
középiskolás korosztály véleményét a hamisításról. Szeretné tudni, hogy Ti, fiatalok – 
akik magatok is alkottok – mit gondoltok a hamisításról, a szellemi tulajdonról, a szerzői 
jogok megsértéséről, a zene-, film- és szoftverkalózkodásról, a vizuális alkotásokkal 
kapcsolatos visszaélésekről. 
 
A HENT ezért képzőművészeti pályázatot hirdet középiskolás diákok számára. Pályázni 
lehet bármilyen képzőművészeti alkotással (festmény, grafika, szobor, fotó, digitális 
képzőművészeti alkotások stb.), amely valamilyen formában a hamisítás, kalózkodás 
témáját mutatja be. A pályázat feltétele, hogy a beküldő középiskolás diák, a beküldött 
mű pedig saját készítésű alkotás legyen.  
 
A legjobban sikerült pályaművekből kiállítást rendezünk, a nyertes alkotások kiállítási 
(felhasználási) jogáért pedig felhasználási díjat ajánl fel a HENT. 
 
Az alkotásod a saját tulajdonod, használatának feltételeit te magad állapíthatod meg. 
Ezért a pályaművekhez mellékelj egy felhasználási szerződés javaslatot is. Ehhez 
segítséget találsz a HENT honlapján (www.hamisitasellen.hu).  
 
A hamisításról: 
 
Világszerte a legkülönfélébb dolgokat hamisítják. Kanadában nemrég hamis fogkefét, 
Kínában hamis gyógyszert, az USA-ban hamis pólókat, Izraelben hamis cigarettát, 
Hongkongban hamis szójaszószt, Dubaiban hamis szoftvereket találtak. Miközben a 
hatóságok Ausztráliában hivatalosan még be sem mutatott filmek kalózkópiáit foglalták le, 
Nagy-Britanniában tömeggyártáshoz is elegendő mennyiségű DVD-íróra bukkantak, 
Hollandiában pedig illegális torrent oldalakat szüntetettek meg. Thaiföld fővárosában, 
Bangkokban már működik a hamis holmik múzeuma, míg a hamisítók fellegvárának számító 
Kínában olyan pláza építésén dolgoznak, ahol csak hamis árukat lehet majd kapni. 
 
Igaz ugyan, hogy a McDnoald’s, a Sumsang, az Avivas és más hasonló elnevezések első 
pillantásra szórakoztatóak, de a hamis márkajelzések komoly veszélyeket rejtenek magukban. 
A hamis fogkefe felsérti a szájat, a hamis gyógyszer megölhet, a hamis póló az első mosásnál 
tönkremegy, a hamis cigaretta még az eredetinél is mérgezőbb, a hamis szójaszósz hasmenést 
okoz. A kalózszoftverek és -filmek gyakran rossz minőségűek, az illegális letöltés során pedig 
vírusok kerülhetnek a gépre. 
 
A hamisítók megkárosítják az alkotókat, az eredeti termékek kitalálóit, és visszaélnek 
szellemi tulajdonukkal. Az alkotók, gyártók kevesebb terméket tudnak eladni, csökken a 
bevételük, megélhetési forrásuk, ezért munkahelyeket szüntetnek meg. A kereskedők 
tönkremennek, mert nem tudják felvenni a versenyt az olcsó, de hamis áruk forgalmazóival. A 
hamisítók kárt okoznak a gazdaságnak, mert nem fizetnek adót, így az államok kevesebb 
pénzt tudnak az ország fejlesztésére, az oktatásra és az állampolgárok életszínvonalának 
javítására fordítani. Mindeközben a hamisítók sok esetben veszélyes bűnözőkkel állnak 
kapcsolatban, bevételükkel közvetve vagy közvetlenül támogatják a szervezett bűnözést. 

http://www.hamisitasellen.hu/


Éppen ezért a cégek és a kormányok a legkülönfélébb eszközöket vetik be az eredeti alkotók 
védelmében, a hamisítók ellen. A szakemberek olyan technikai, műszaki megoldásokkal 
próbálkoznak, amelyekről remélik, hogy azokat nem lehet hamisítani. Az államok olyan 
törvényeket hoznak, amelyek védik az alkotókat, és büntetik a hamisítókat. A szigorú 
szabályok és a technikai újítások azonban nem érnek sokat, ha a vásárlók nem utasítják el a 
hamisítványokat.  
 
Díjazás:  
 
A pályázatra benyújtott képzőművészeti alkotásod mint kizárólagos tulajdonod 
felhasználásához, azaz kiállításához, nyilvánosságra hozatalához a Te engedélyed szükséges, 
amelynek feltételeit ennek a pályázatnak a keretében Te szabhatod meg. Tudnod kell, hogy a 
felhasználásért díjazás jár.  
 
A pályázat első öt helyezettjével a HENT felhasználási szerződést köt, amelyben 50.000-
100.000 Ft-ig terjedő díjat ajánl fel a pályaművek felhasználásért. A felhasználási szerződés 
feltételeit Te magad határozhatod meg úgy, hogy a pályázatra benyújtott képzőművészeti 
alkotás mellett a felhasználására vonatkozó rövid felhasználási szerződés tervezetet is 
megküldesz. A legfontosabb kérdések, amiken gondolkodnod kell ajánlatod elkészítésekor: 
 

– Kinek engedélyezed műved felhasználását? (Kizárólag a HENT-nek vagy más 
személyeknek is? Saját magad is szeretnéd a továbbiakban használni a művedet?) 

– Hogyan használhatjuk fel vagy tehetjük közzé az alkotásodat? (kiállításon, 
terjeszthetjük, sokszorosíthatjuk, átalakíthatjuk, Internetre feltehetjük stb.) 

– Milyen mértékű díjazást tartasz megfelelőnek az alkotásod egyszeri, vagy többszöri 
felhasználásáért cserébe? 

– A felhasználás során szeretnéd-e, hogy nevedet feltüntessük, vagy inkább szeretnéd 
azt titokban tartani? 

 
A felhasználási szerződés ajánlat megküldése nem kötelező eleme a pályázatnak, azonban a 
HENT tiszteletben akarja tartani a szerzői jogaidat, és így tudnunk kell, hogy milyen 
feltéteket szabsz alkotásod felhasználásához. Célunk, hogy tudatosítsuk az ifjú művészekben, 
Benned, hogy alkotóként szerzői jogaid vannak. Így a pályázat keretében megbecsülheted 
saját alkotásod értékét és megszerezheted a későbbi pályád során elengedhetetlenül fontos 
alapismereteket a művészeti alkotások védelmére és felhasználására vonatkozóan. A szerzői 
jogról, illetve a felhasználási szerződésről további információkat találhatsz a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület (www.hamisitasellen.hu) és a Magyar Szabadalmi Hivatal (www.mszh.hu) 
honlapján, a „Szerzői jogi védelem” menüpont alatt. 
 
Az első öt helyezést elérő diák felkészítő tanárai is jutalomban részesülnek a szoftveriparág 
képviselőinek felajánlása alapján – a következők szerint:  
 
– az Adobe szoftvergyártó cég jóvoltából az alábbi helyezettek felkészítő tanárai: 
1. helyezett: Adobe Creative Suite CS4 Design Premium NFR 
2. helyezett: Adobe Creative Suite CS4 Design Standard NFR 
3. helyezett: Photoshop CS4 NFR és Acrobat 9 Pro NFR 
4-5. helyezettek: Photoshop Elements és Premiere Elements NFR 
szoftvert kapnak ajándékba. 
 

http://www.hamisitasellen.hu/
http://www.mszh.hu/


Ezenkívül valamennyi díjazott diák felkészítő tanára kap 
 
– a Symantec szoftvergyártó jóvoltából egy Norton 360 védelmi szoftvert 
– a Microsoft felajánlásának köszönhetően egy Microsoft Expression Studio csomagot, amely 
tartalmazza az Expression Web 2 webszerkesztő, az Expression Design 2 vektoros szerkesztő, 
Expression Media 2 médiakezelő, Expression Blend 2 interaktív felhasználói felület tervező 
és az Expression Encoder 2 online média szerkesztő szoftvereket. 
 
 
Beküldési határidő: 
2009. május 15. 
 
A pályaműveket az alábbi postacímre várjuk: 
Magyar Szabadalmi Hivatal 
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Titkársága 
1374 Budapest, Pf. 552. 
 
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésedet a hent@hpo.hu címen teheted fel. A 
pályázatról olvashatsz még a HENT honlapján, a www.hamisitasellen.hu-n is. 

mailto:hent@hpo.hu
http://www.hamisitasellen.hu/

