BESZÁMOLÓ
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 1962-ben alakult és 1999. óta közhasznú
szervezetként tevékenykedik.
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület céljai és feladatkörében végzett
közhasznú tevékenységei körébe kiemelten az iparjogvédelmi és szerzői jogi oltalmat élvező
alkotások jogvédelmének és hasznosításának tudományos és gyakorlati tanulmányozása,
művelése, a szerzői jogi és iparjogvédelmi kultúra ápolása és terjesztése, az
iparjogvédelemmel és a szerzői joggal összefüggő ismeretek közhasznú terjesztése, továbbá
az alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi eszközökkel való
elősegítése tartozik. Két síkon végezzük munkánkat, egyrészt a „laikus” nagyközönség, a
feltalálók, a vállalkozók alapfokú ismereteink biztosítása érdekében, másrészt pedig a
„szakmabeliek” számára, ismereteik szinten tartása, a folyamatos konzultáció és
véleménycsere biztosítása érdekében.
Kiemelt események és feladatok
2017-ben is folytatódott az Igazságügyi Minisztérium, az SZTNH és Egyesületünk közötti
szakmai együttműködés, melynek célja, hogy a szellemi tulajdon védelmét érintő jogszabályok
előkészítői, valamint a szellemitulajdon-védelem területén működő szakmai szervezetek
közötti együttműködés módjának és eljárási rendjének szabályozása révén a szerzői jog, az
iparjogvédelem és a kutatás-fejlesztés és technológiai innováció tárgykörökben alkotott
jogszabályok a szakmai tapasztalatok maradéktalan figyelembevétele mellett jöjjenek létre,
ezzel biztosítva a szellemitulajdon-védelem olyan magas szintű, egyben kiegyensúlyozott
érdekviszonyokat megteremtő szabályozását, amely a hazai alkotókat és vállalkozásokat,
illetve a hazai innovációs szereplőket új, a társadalom számára is hasznos és értékes szellemi
alkotások létrehozatalára sarkallhatja, lehetővé teszi a szellemi tulajdon, mint versenyeszköz
hatékony alkalmazását, valamint hozzájárul a kreatív iparágak fellendüléséhez.”
Az együttműködésnek köszönhetően ebben az évben is önálló javaslatokat terjesztettünk elő,
illetőleg a jogalkotó felkérésére véleményeztük a megküldött jogszabály-tervezeteket:
Egyesületünk munkacsoportjai 2017. során öt alkalommal vettek részt jogszabályok
előkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában és társadalmi egyeztetésekben:
- Észrevételek az üzleti titok és a védett ismeret védelméről szóló előterjesztéssel
kapcsolatban
- Egyes jogszabályoknak az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok
terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló
előterjesztés tervezetének véleményezése
- Szövegszerű javaslatok tétele a DSM szerzői jogi irányelv 10-17. cikkei kapcsán
- DSM irányelv kompromisszumos javaslat észrevételezése
- Szövegszerű javaslatok tétele a Broadcasting rendelet szövege kapcsán
Együttműködések
Együttműködésünk tovább folytatódott a Gazdasági Versenyhivatallal, amely őszi szakmai
konferenciáinkon nyújtott számunkra szakmai és pénzügyi segítséget. Az anyagi támogatással
15 egyetemista és 35 év alatti szakember díjmentes részvételét tudtuk biztosítani.
Folytatódott az évtizedek óta hagyományosan jó együttműködés a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalával.

Testületi tevékenység
Március 22-én tartottuk az Egyesület éves rendes közgyűlését. A kötelező napirenden kívül,
Dr. ŁuszczViktor, az SZTNH volt elnöke beszámolt az SZTNH céljairól és 2016. évi
eredményeiről.
Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlést megelőzően ülésezett. Megvizsgálta az Egyesület 2016.
évi működését, a vizsgálat eredményéről beszámolt a közgyűlésnek.
Az Elnökség 6 alkalommal ülésezett és egy alkalommal elektronikus határozatot hozott.
Állandó napirendi pontként minden ülés elején beszámolót hallgatott meg az ülések közötti
eseményekről, döntéseket hozott a tagsággal kapcsolatosan.
Február 7-i ülésén az Elnökség meghatározta a rendes évi közgyűlés helyszínét és időpontját,
valamint a bekért ajánlatok alapján döntést hozott a tavaszi szakmai konferencia helyéről és
időpontjáról.
Az Elnökség elfogadta a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és javasolta az Ellenőrző
Bizottság elé terjesztését, valamint a 2017. évi közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.
Az Elnökség a 2017. évi költségvetést (bevételek összesen: 16.170.000 Ft, ráfordítások
összesen: 16.698.000 Ft) 528.600 Ft veszteséget tervezve, elfogadta.
Április 25-én Ravadits Imre alelnök ismertette a tavaszi konferencia kialakult szakmai
programját és a szakmai előadásokra felkért előadókat.
Június 13-i ülésén az Elnökség értékelte a május 25-26-án Balatonfüreden megtartott
szabadalmi ügyvivői konferencia tapasztalatait. Ravadits Imre alelnök távollétében Racsek
Zsóka elmondta, hogy a konferencia szakmai színvonala kimagasló volt, az előadások
aktuális szabadalmi és védjegy kérdésekkel foglalkoztak. A konferencián az előzetes
várakozásokat felülmúlva 117 fő vett részt, 6 fő egyetemista részvételét szabadalmi és ügyvédi
irodák támogatták.
Az elnökség meghatározta az őszi szakmai konferencia helyét és időpontját.
Szeptember 19-én dr. Sasvári Gabriella alelnök ismertette az őszi szakmai konferencia
programját. Racsek Zsóka elmondta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra
Központjához a pályázat benyújtásra került. A kért támogatást az egyesület 35 éven aluli
iparjogvédelemmel és szerzői joggal foglalkozó szakemberek, valamint PHD hallgatók és
egyetemi hallgatók ingyenes részvételének biztosítására kívánja fordítani.
November 7-i az Elnökség a GVH által támogatott felhívásra 22 színvonalas pályázatot
benyújtó pályázó közül 15 pályázó részvételét támogatta az őszi konferencián.
Az Elnökség és Dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke megbeszélte a MIE, SZTNH, az
Igazságügyi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium részvételével tervezett
stratégiai partnerségi megállapodás előkészítését.
November 23-án az Elnökség javaslatot tett a tavaszi konferencia helyére és időpontjára.
Döntött az aktuális tagsági kérelmekről.
Nagyrendezvények
Egyesületünk Szabadalmi szakosztálya 2017. május 25-26-án Balatonfüreden rendezte meg
a tavaszi iparjogvédelmi konferenciát.
A konferencia szakmai színvonala rendkívül magas volt, az előadások aktuális szabadalmi és
védjegy kérdésekkel foglalkoztak. A konferencián 117 fő vett részt. 6 egyetemista részvételét
szabadalmi és ügyvédi irodák támogatták.

2017. november 23-24-én Egyesületünk Védjegy-, Formatervezési és Versenyjogi
Szakosztálya konferenciát szervezett Mátraházán, a LifeStyle Mátra Hotelben, „Újabb
változások az IP-t és a szellemit tulajdont jelentő jogi környezetben” címmel.
A konferenciát a tavalyihoz hasonlóan nagy érdeklődés övezete: 162-en vettek részt az
eseményen.
A konferencia felölelte a szellemi tulajdon egészét, így voltak szabadalmi, szerzői, védjegy- és
versenyjogi blokkok, amelyekben az előadók kiváló előadásokat tartottak.
A szakmai programon kívül a résztvevők péntek este táncos Copacabana Show-t nézhettek
meg.
Összességében mindkét konferenciáról elmondható, hogy széles szakmai kört érintő, érdekes
előadásokat és az azokhoz kapcsolódó felszólalásokban érdemi kérdéseket, illetve
észrevételeket hallhatunk, valamint a rendezvények egészéről pozitív visszajelzéseket
kaptunk.

A partnerszervezetekkel közös szakmai rendezvények:

Április 27-én, a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére az SZTNH, a LES Magyarország
KHE, a Magyar Védjegy Egyesület és a MIE közös szakmai napot rendezett.
November 28-án a Magyar Szerzői Jogi Fórum és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Egyesület szerzői jogi szakosztálya szakmai ankétot tartott. Az ankéton a szerzői jog, illetve az
építészet területén dolgozó szakértők közreműködésével bemutatásra és megvitatásra
kerültek a napjainkban az építészeti művek szerzői jogi szabályozását érintő legfontosabb
folyamatok, változások.

November 29-én az EUIPO Fellebviteli Tanács vezetőinek előadására került sor a Magyar
Védjegy Egyesület szervezésében.
Nemzetközi kapcsolatok
2017. május 19-én a Szingapúri Szellemi Tulajdoni Hivatal (IPOS) vezetője és delegációja
találkozott a MIE képviselőivel. A találkozón jelen volt dr. Jókúti András, az SZTNH jogi
főigazgatója is. Daren Tang úr, a Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal vezetője
elismerően méltatta a magyar szellemitulajdon-védelem magas színvonalát és az ezen a
területen végzett minőségi munkát. Elmondta, hogy a Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi
Hivatal dinamikusan fejlődik. Céljuk az, hogy Szingapúrban és környékén a szellemitulajdonvédelmet és az innovációt fellendítsék és elősegítsék - elsősorban a biotechnológia,
elektronika és információtechnológia területén -, hogy a piacképes kutatási és fejlesztési
projektek erős és értékes IP portfólióval rendelkező termékeket és szolgáltatásokat
eredményezzenek.
Publikáció
A szellemi tulajdon védelmére vonatkozó ismeretek közhasznú terjesztésének eszköze az
elmúlt évben is az egyesületi honlap (www.mie.org.hu) volt. Itt naprakészen elérhetők a
szakterületet érintő jogszabályok. Rendszeresen közreadjuk az egyes jogszabályalkotások
során kialakított egyesületi véleményeket.
Ugyancsak a honlap útján tettük hozzáférhetővé a rendezvényeinken elhangzó előadások
prezentációi.

Az Egyesület tagsága
Az Egyesület tagsága 2017-ban az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult:
- belépő jogi tagok száma: 1 (MOL Nyrt.)
kilépő jogi tagok száma: 1 (Hunginvest)
- belépő egyéni tagok száma: 17
- kilépő (és elhalálozott) egyéni tagok száma: 2
Az előzőek figyelembevételével az év végén az Egyesületnek 40 jogi tagja és 369 egyéni tagja
volt. Egy évi tagdíj-elmaradása 32 főnek volt.
Az Egyesület gazdálkodása
Az összes működési bevétel a tervezett szinthez képest 100,7%-ban teljesült. Az egyéni
tagdíjakból a tervezetthez képest kicsivel alacsonyabb (99,6%), míg a jogi tagdíjakból a
tervezett mértékben érkezett be a bevétel. A tavalyi évhez képest emelkedett az 1 %-os
SZJA felajánlás alapján érkezett juttatás (95.837 Ft). A kamatbevétel a tervezetthez képest
több mint a duplájára, (251.251 Ft) emelkedett. A rendezvénybevétel mindkét konferencián
közel több mint 20%-os emelkedést mutat (123,1%), köszönhetően a nagy érdeklődést kiváltó
programoknak, illetve a GVH támogatásnak.
Működési kiadás a tervezett szintet (99,9 %), nem haladta meg, a költségvetési tervet év
közben nem kellett korrigálni.
Jelen beszámoló mellékletében számszerűen is bemutatjuk a bevételek és kiadások
alakulását.
A végösszeggel azonos tartalmú a Számviteli törvény, a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet,
és a 350/2011. (XII.30) Kormányrendelet szerint elkészített 2016. évi Közhasznú
Egyszerűsített Éves Beszámoló, a Közhasznúsági Melléklet és a Kiegészítő Melléklet.
A gazdálkodás 2017. évben - 63.861 Ft veszteséggel zárult.

Összefoglalás
Összefoglalóan megállapítható, hogy az Egyesület az alapszabályában rögzített közhasznú
tevékenységét eredményesen teljesítette, amelyért köszönetünket fejezzük ki a választott
tisztségviselőknek, az előadóknak, tagjainknak és a tevékenységünket bármilyen módon
támogatóknak.

Budapest, 2018. január 30.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök

