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OPTIMUM MÁRNÖKIRODA KFT. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

AZ OPTIMUM MÉRNÖKIRODA KFT. ÖSSZECSUKHATÓ KONTÉNER FEJLESZTÉSE 

IPARJOGVÉDELMI ELJÁRÁSAINAK LEFOLYTATÁSÁT INDÍTHATTA EL 

 

 

Az Optimum Mérnökiroda Kft. összecsukható konténer fejlesztése, a Continest konténerek 

iparjogvédelmi tevékenysége támogatására 5,31 millió forintos vissza nem térítendő támogatást 

nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, 

mint támogató által 2015. augusztus 25-én kiadott „Iparjog” című felhíváson. A GINOP-2.1.3-15-2018-

00141 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi 

költségvetési előirányzatból került támogatásra. 

 

Az Optimum Mérnökiroda Kft. 2011 októberében alakult. Kezdetben beszállítók közreműködésével 

rádiótornyok acélszerkezetű alkatrészeinek tervezésében és gyártásában vett részt, az elmúlt években 

döntően szabadtéri rendezvények műszaki szervezésében, műszaki tervezésében közreműködik. 

A magyar tulajdonú Optimum Kft. 2016 decemberében vásárolta meg un. összecsukható konténer – a 

Continest – gyártási-liszenszeit, majd hamarosan a speciális 10 lábas és 20 lábas összecsukható 

Continest konténerek további termékfejlesztésébe kezdett. 2017-től a hazai, majd 2018-tól a 

nemzetközi projektekben is részt vett. 

A folyamatos innovációs tevékenység, valamint a cég összecsukható konténerei iránt mutatkozó hazai 

és nemzetközi érdeklődés elengedhetetlenné tette a Continest konténer műszaki újításai, valamint a 

Continest név hazai és külföldi oltalomszerzési, védjegy – és szabadalmi bejelentési, iparjogvédelmi 

eljárásainak elindítását. A hazai és külföldi oltalomszerzés kiemelkedő fontosságú a Continest 

konténerek piaci előnye, illetve a szellemi tulajdont (találmányt) jogtalanul hasznosítani szándékozók 

elleni fellépés miatt, továbbá a cégvagyon pontos felmérése és értékelése során is fontos szerepet 

játszik. 

A támogatás révén a 2018 – 2019-es időszakban a Continest® védjegy és iparjogvédelmi 

oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos kutatások, szabadalmi bejelentések és 

védjegybejelentések sikeresen és eredményesen lezajlottak.  

A kedvezményezett neve: Optimum Mérnökiroda Kft. 

A projekt címe: Iparjogvédelmi tevékenység támogatása az Optimum Mérnökiroda Kft-nél 

A szerződött támogatás összege: 5 309 400 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A projekt tartalmának bemutatása: magyar szabadalmi bejelentés; magyar védjegybejelentés; 

nemzetközi védjegybejelentés; szellemi vagyon értékelés és audit 

A projekt megvalósításának időtartama: 2018. 09. 11 – 2019. 12.31. 

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.3-15-2018-00141 

 

  


