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Ilyen egy magyar „sportinnováció” 

 

Elterjedt, hogy a görbített ping-pong asztal zseniális magyar találmány, amihez kell 

még focilabda, meg néhány ügyes láb, és máris van egy „sportinnováció”:  

a „TEQBALL”.  

Mindezt azért hoztam elő, mert 2019 nyarától a magyar külügy feje ezt a görbített 

ping-pong asztalt zseniális magyar találmányként trombitálja régi és új barátainak 

szerte Európában és Ázsiában. Szerinte azzal jobban meglepjük a világot, mint  

a golyóstollal, vagy a helikopterrel, vagy a kockánkkal. Legújabban az is kiderült, 

hogy még olimpiai számot is remélhetünk a híres magyar találmányi asztalunk 

felhasználásával. Ha ez sikerül, akkor nemzetünket talán még jobban becsülni 

fogják, és sok licencdíj is fog dőlni a kasszánkba az új találmányunk után! Ezt 

követően beindult néhány zsurnalisztánk szövegszerkesztője, cifrázva  

e találmánysikerünket a szent foci szószával leöntve. 

 

 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átadja az asztalt Tornike Rizhvadze, Adjara régió 

kormányfőjének. (Fotó: Burger Zsolt/Külgazdasági és Külügyminisztérium) 

 

Alapvető kérdés, hogy magyar találmány-e a „TEQBALL” asztal? Bizonyítható-e egy 

hatóság által találmányokra kiadott hiteles dokumentummal, hogy honfitársunk 

műszaki alkotó tevékenységének eredménye a „TEQBALL” asztal. Ellenkező 

esetben enyhén szólva tévedés magyar találmánynak nyilvánítani azt.  

 

Előre bocsájtom, hogy azt tekinthetjük találmánynak, amely olyan műszaki alkotás, 

amely abszolút új, és nem nyilvánvaló megoldás. A nagyvilágban évszázadok óta 

hatóságilag pontosan nyilvántartják, hogy ki, mit, mikor talált fel valamit.  
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Az Internet korában a legnagyobb találmányi adatbázisból (Espacenet), amelyben 

több mint 100 millió szabadalmi akta van feldolgozva kereshető formában, nagy 

valószínűséggel megállapítható az, hogy mi egyáltalán találmány, mikortól számít 

annak, és ki a feltalálója.  

Röviden leírom, hogy kaptam választ arra a kérdésre, hogy ki is találta fel a görbített 

ping-pong asztalt. Az Espacenet adatbázisból „ping-pong table” keresőszavak 

beadása után több mint kilencszáz találatot kaptam. Ennyi találmányi akta között 

megtalálni egy keresett megoldást, csak szűkítéses kereséssel érdemes. Ezért 

keresőszavaknak „ping-pong table” és „football” szavakat együtt alkalmaztam, ami 

után már csak 112 találat jött. Ennyi szabadalmi aktát már át lehetett nézni.  

A halmazból találtam kettőt, amely görbített ping-pong asztalra vonatkozik.  

A szabadalmi kérelem dátuma szerint a legkorábbi dokumentum mutatta, hogy  

a görbített ping-pong asztal úttörő feltalálója: a kínai XINGHAI ZHANG, aki 2010-ben 

jelentkezett „Ping-pong asztal, konvex formájú ” című találmányával.  

 

XINGHAI ZHANG kínai feltaláló szabadalmi aktája (2010) 

A szabadalom tulajdonosa a YANSHAN Egyetem (Hebei provincia, 38 ezer hallgató, 

481 professzor), amely 2013-ig tartotta fent az oltalmat erre a találmányra Kínában.  

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20110803&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=CN&NR=201911586U&KC=U&ND=5
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A második találat egy öt évvel későbbi találmány: „Sportolók koordinációjának 

javítására szolgáló többcélú edzőgép”, amely valójában szintén egy görbített ping-

pong asztal.  

E találmányt 2015-ben a koreai CHUN YOUNG SUB találta fel, amire koreai 

szabadalmat kapott, melynek tulajdonosa saját maga. Folyamodott kínai 

szabadalomért, amit vizsgálat előtt visszavont. Tett még USA szabadalmi 

bejelentést, amely intézés alatt van. Más országba nem terjesztette ki az oltalmát. 

 

 

CHUN YOUNG SUB koreai feltaláló USA szabadalmi bejelentése (2015) 

Ez a koreai találmány lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a testre ható 

stimulációval érzékelje a foci, a röplabda, a kézilabda, a tenisz, az asztalitenisz 

játékosok számára az adott helyzethez való alkalmazkodást. A többcélú edzőgép 

javítja a koordinációs képességet, a labdavezérlő technikákat, a fizikai 

érzékenységet, a labdajátékosok legfontosabb képességeit. Az eszköz alkalmas 

versenyzésre, játékra is. Mindez szabadalmának szövegéből derül ki. 
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A magyar „TEQBALL” nevű görbített ping-pong asztalt a Külgazdasági  

és Külügyminisztériumunk, valamit a több újságírónk szerint: Huszár Viktor, 

Borsányi Gábor és Gattyán György találta fel. A fenti nemzetközi adatbázisban 

folytatott szabadalomkutatásban neveik viszont nem szerepelnek egy ilyen eszközre 

vonatkozó szabadalmi aktákon.  

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett magyar találmányi adatbázisából 

kiderülhet még, ki magyar feltaláló, és mit mikor talált fel. Az idézett nevek a magyar 

találmányi lajstromban sem találhatók, mint feltalálók. Tehát megállapítható, hogy 

Huszár Viktor, Borsányi Gábor és Gattyán György nem talált fel semmit.  

Utána néztem, hátha más iparjogvédelmi formával lehet kapcsolatos ez a híres 

magyar „sportinnováció”. Itt szóba jöhet a formatervezésiminta-oltalom (design).  

Az valamilyen ipari árucikk egészének, vagy részének megjelenését, azaz alakját, 

színét védi. Követelmény, hogy a minta új, és egyéni jellegű legyen.  

A formatervezésiminta létrehozóját szerzőnek nevezi a törvényünk, és nem 

feltalálónak.  

A magyar formaoltalmi adatbázisban, mint szerző szerepel Huszár Viktor, Borsányi 

Gábor és Gattyán György budapesti lakosok neve, a „Grafikai jelzés” című 

formaoltalmi kérelemben, amelyet 2019-ben nyújtott be itthon annak jogosultja:  

a budapesti Teqball Kft. A védettséget élvező mű, egy kerek, és egy lapított „Q” 

betű, amit hárman alkottak meg. 

 

A 92761 sz. magyar formatervezési minta által védett mű 

 

Minden viccnek, de tragédiának is a végén van a „slussz poén, most itt is az jön. 

Létezik a formatervezési minták oltalmazásának az ENSZ Szellemi Tulajdon 

Világszervezete (WIPO) által több országra kiterjedő egy lépéses alkalmazása.  

Az így keletkező design oltalmi aktákat a WIPO teszi közzé. Adatbázisukban 

megtaláltam, hogy „TEQBALL TABLE” névvel két formatervezésiminta-oltalom 

létezik. Mindkettőt a Benelux államok közös szabadalmi hivatalán keresztül 

kérelmezte a Luxemburgban létező TEQBALL HOLDING nevű cég.  

Az első design bejelentésüket 2015-ben tették, melyben alkotónak Huszár Viktor  

és Borsányi Gábor van feltüntetve. Az oltalom az asztalok kategóriájában:”egy  

a teqball sportjátékokhoz való tárgy, amelynek lapja ívelt alakú, háromszínű, szürke, 

narancs és sárga”. Ezt a design oltalmat az Európai Szabadalmi Hivatal illetékességi 

körén kívül további 17 országban igényelték, de Kína és Korea nincs közöttük. Az 

oltalmak 2020-ban lejárnak, amiket eddig nem hosszabbítottak meg. 
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E forma szerzőiként Huszár Viktor és Borsányi Gábor van megnevezve. 

 

A luxemburgi TEQBALL HOLDING S.A.R.L. 2019-ben „TEQBALL TABLE” címmel 

egy újabb nemzetközi formaoltalmi bejelentést tett. Ebben az alkotók listája egy 

harmadik fővel kiegészült: Huszár Viktor, Borsányi Gábor mellett megjelent 

Gattyán György. Az oltalom most a játékok kategóriájába lett bejelentve, 

meghagyva a görbített asztallapformát, de színeket most nem kötöttek ki, amivel nem 

korlátozták az oltalmat, mint az előzőnél. 

 

 

E forma szerzőiként Huszár Viktor és Borsányi Gábor mellett Gattyán György is szerepel 

https://www.wipo.int/haguebulletin/image/D090451/002_002/2016/20
https://www.wipo.int/haguebulletin/image/D207248/001_002/2020/17
https://www.wipo.int/haguebulletin/image/D207248/001_001/2020/17
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A formaoltalmat 2024-ig kiterjesztették az Európai Szabadalmi Hivatal illetékességi 

körén kívül, most kevesebb (13) országban, továbbra sem szerepel Kína és Korea, 

valamint az USA kimaradt. 

 

Fentiekkel bizonyítom tehát, hogy a „TEQBALL” kínai és dél-koreai találmány. 

Nekünk, magyaroknak, csak annak bizonyos megjelenési formái kialakításában van 

szerepünk, melynek oltalma nagy részben luxemburgi cég tulajdona. 

 

A design oltalom is szellemi tulajdon. Az ilyen oltalom jogosultja (bejelentője) 

hozzájárulásával szabad csak a kérdéses tárgyat pontosan olyannak másolni, mint 

ahogyan a bejelentésen látszik. A design nem védi a műszaki megoldást,  

a használat módját, csak egy konkrét megjelenési formát. A védett tárgy alakján, 

színén történt bármilyen változtatás, már kibúvót ad az oltalmazás alól. 

A design által szerzett gazdagodás a jogtulajdonos, esetünkben egy adóparadicsomi 

cég, a TEQBALL HOLDING S.A.R.L. bankszámláját hizlalja majd. E cég aztán 

kedve szerint a szerzőknek is lökhet egy összeget, természetesen ott 

Luxemburgban, nem itthon a NAV szeme előtt.  

Attól tartok, hogy ennek a „sportinnováció” költségeinek legnagyobb részét mi,  

a magyar ÁFA fizető polgárok álljuk. Fizetjük a görbült ping-pong asztal reklámjának 

hatalmas költségeit, de egyesek foci gőzős olimpiai vágyainak kielégítésére 

elfolyatott pénzek egy részét is.  

 

Végül kérdezem tőletek:  

1. Egy eredeti magyar találmány hasznosítására megy el közpénz, vagy egy 

luxemburgi designre költünk?  

2. Megtérül ez majd nekünk? 

3. Redben van ez így emberek? 

 

Kelt Budapesten, 2020. augusztus 20-án, a magyarok nemzeti ünnepén 

 

 

Dr. Vedres András 

+36209458078 

 


