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 B E S Z Á M O L Ó  
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület  

2021. 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.  
 
2021-es év eseményei 
 

A pandémia miatt egyesületünk ebben az évben nem tudott személyes részvételű szakmai 
konferenciákat, rendezvényeket tartani. Elmaradtak a személyes találkozások, a baráti beszélgetések 
és a szemtől-szemben folytatott, élő szakmai viták. Az elnökségi üléseket online formában tartottuk, 
a rendes évi közgyűlés határozatairól is elektronikus formában tudtak szavazni tagjaink. Nagyon 
örültünk annak, hogy egyetlen alkalommal ismét megengedhető volt a személyes találkozás, igaz, 
korlátozott formában.  2021. november 4-5-én hibrid szakmai konferenciát tartottunk a Budapesti 
Ügyvédi Kamarában, ahol a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett az előadókon kívül 30-
30 személynek, előzetes regisztráció után lehetősége nyílt a személyes részvételre.  

A MIE Elnöksége a továbbra is nehéz külső körülmények ellenére jó és eredményes munkát végzett a 
2021-es esztendőben és bízunk benne, hogy 2022-ben a COVID járványt hátunk mögött hagyva 
folytathatjuk közös munkánkat.   

Kiemelt események és feladatok 
 
2021-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 2021. év során a következő jogszabályok előkészítésében, felülvizsgálatában, 
módosításában és társadalmi egyeztetésekben vett részt:  
 

- A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása 
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- Az egyes szerzői jogi jogszabályok jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvénytervezet  
 

- RAAP ítélet 
 

-  A Lisszaboni Megállapodás Genfi Szövegének ratifikációjáról szóló kormány előterjesztés 
 
 
Együttműködések 
 
Az Igazságügyi Minisztérium, az Innovációs Technológiai Minisztérium, SZTNH és a MIE 
együttműködése régóta tart.  
2019-ben megújításra került az Igazságügyi Minisztérium és a MIE közötti stratégiai partnerségi 
megállapodás.  
 
2021-ben ünnepelte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala fennállásának 125. évfordulóját. 
 
Március 1-én ünnepi megemlékezésre került sor „Ötletből érték – SZTNH 125” címmel.  
 
Április 26-án a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából online 
formában rendhagyó szakmai rendezvényt szervezett „A KKV-k és a szellemi tulajdon: piacra visszük 
az ötleteit” címmel.  
 
 
Testületi tevékenység 
 
A járványhelyzet miatt az Egyesület éves rendes közgyűlését ülés nélkül, elektronikus szavazással 
tartotta meg. 2021. március 29-én megküldött ülés nélküli döntéshozatal útján történő szavazás 
eredményesen zárult, a közgyűlés elfogadta a 2020. évi tevékenységről szóló beszámolót és a 
közhasznúsági jelentést. 
 
Az Elnökség a járványhelyzet miatt hat alkalommal online formában ülésezett. Az elnökség állandó 
napirendi pontként minden ülés elején beszámolót hallgatott meg az ülések közötti eseményekről és  
döntéseket hozott a tagsággal kapcsolatosan.  
 
Február 9-i ülésén az Elnökség elfogadta a 2020. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és javasolta 
az Ellenőrző Bizottság elé terjesztését, valamint a 2021. évi közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.  
Az Elnökség a 2021. évi költségvetést (bevételek összesen: 18.927.000 Ft, ráfordítások összesen: 
18.541.000 Ft) 386.000 Ft nyereséggel tervezve, elfogadta.  
Az Elnökség egyetértett abban, hogy a rendes éves közgyűlést ülés nélkül, elektronikus formában 
valósítja meg.  
 
Március 23-i ülésén Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke, állandó meghívott tájékoztatta az Elnökséget 
az európai uniós innovációs és kutatásfejlesztési támogatásokról, valamint az SZTNH-ban a 
pandémia miatt bevezetett intézkedésekről.  
Racsek Zsóka tájákoztatta az elnökséget, hogy az elektronikus szavazással tartott közgyűlés első 
fordulója eredménytelen volt, ezért megismételt döntéshozatalra volt szükség.   
 
Június 8-án az Elnökség az őszi szakmai konferencia megrendezését vitatta meg. A járványhelyzet 
javult, azonban ekkor még bizonytalan volt, mi várható az őszi időszakban, így  a konferencia 
személyes, hibrid vagy online jelenléttel valósítható-e meg.  Az Elnökség úgy döntött, hogy első 
körben felmérést végez a tagok körében, hogy ki melyik formát támogatja leginkább. A következő 
elnökségi ülésig Racsek Zsóka árajánlatot kért be a szállodáktól 2021. november 4-5-re.  
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Július 6-án Racsek Zsóka tájékoztatta az Elnökséget, hogy a tagoknak kiküldte azt a felmérést, hogy 
személyes részvétellel, online formában vagy hibrid részvétellel szeretnének részt venni az őszi 
szakmai konferencián. A tagok több, mint hatvan százaléka a személyes részvétel mellett szavazott. 
Racsek Zsóka a szokásos árakkal lefoglalt 50 szobát 2021. november 4-5-re a zalakarosi Park Inn 
RADISSON Hotelben. A kötbérmentes lemondás határideje 2021. szeptember 4. volt. A várható 
negyedik pandémiás hullám miatt az elnökség augusztus 24-én elektronikus szavazással úgy 
döntött, hogy a szálloda foglalását lemondja és helyette a tervezett időpontra lefoglalja a Budapesti 
Ügyvédi Kamara dísztermét. A 2021. november 4-5. között megrendezésre kerülő szakmai 
konferencia a COVID járvány negyedik hullámára való tekintettel online formában kerül 
megrendezésre. Ha a rendezvény idején életben lévő közegészségügyi előírások engedik, akkor 
létszámkorlát figyelembevétel lehetőség nyílik személyes jelenlétre.  
 
Szeptember 28-án az Elnökség megvitatta az őszi szakmai konferencia programját. Racsek Zsóka 
ismertette az online konferencia megtartásához szükséges technikai árajánlatot, melyet az Elnökség 
elfogadott. Az Elnökség elfogadta a MIE új számviteli szabályzatait is.  
 
Október 26-án az Elnökség véglegesítette a novemberi szakmai konferencia programját. 
Előkészítette a 2022. évi tisztújító közgyűlés megrendezését, javaslatot tett a Jelölő Bizottság 
tagjaira.  
  
 
Nagyrendezvények 
 
Egyesületünk tavaszi szabadalmi konferenciája a járványhelyzet miatt nem kerülhetett 
megrendezésre.  
 
2021. november 4-5-én Egyesületünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával kötött megbízási 
szerződés alapján konferenciát szervezett. A konferencia előadásainak megtartásához, a 
streameléshez a Budapesti Ügyvédi Kamara adott helyet. A Gazdasági Versenyhivatal és a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala szakmai előadók biztosításával támogatta a konferenciát. A 
járványhelyzet miatt a konferencia elsősorban online zajlott, de korlátozott számban lehetőség nyílt 
a személyes részvételre is.  
 
A szakmai előadások felölelték a szellemi tulajdon egészét, szabadalmi, védjegy, formatervezési, 
versenyjogi és szerzői jogi témájú előadások egyaránt elhangzottak. A konferenciát nagy érdeklődés 
övezte, a legnépszerűbb előadásoknál 310 fő fölött volt a látogatók száma, személyesen napi 30-30 
fő vett részt a konferencián. A résztvevőknek ebben az évben már lehetőségük nyílt online formában 
kérdezni az előadókat. A helyben működő műszaki csapat profin intézett mindent, kamerabeállítás, 
hangpróba, mikroportok rendben voltak és az előadások közötti váltások is zökkenőmentesen 
zajlottak. Az előadások felkerültek a MIE honlapjára, így utólag is visszanézhetők.  
 
 
A partnerszervezetekkel közös szakmai rendezvények:  
 
Június 8-án került sor az SZTNH által alapított Jedlik Ányos-díjak átadására. 
 
Október 1-én szerzői jogi témában rendezték meg az V. Copy21 Blogshop-ot 
 
Október 5-6-án a LES magyar csoportja Pán-Európai online konferenciát szervezett, jelentős 
nemzetközi előadók részvételével.  
 
Publikáció 
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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.  
A Facebook közösségi oldalon zárt csoportunkban a tagok szintén értesülhetnek az egyesület 
híreiről,  szakmai rendezvényiről.  
 
 
Az Egyesület tagsága 
 
Az Egyesület tagsága 2021-ben az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 

- belépő jogi tagok száma: 0 
- kilépő jogi tagok száma:   1 
- belépő egyéni tagok száma:  5 
- kilépő (és elhalálozott) egyéni tagok száma:  9 

Az előzőek figyelembevételével az év végén az Egyesületnek 35 jogi tagja és 331 egyéni tagja volt.  
 
Az Egyesület gazdálkodása 
 
A 2021. év a tervezett 386.000 Ft eredménnyel szemben 1.057.941 Ft nyereséggel zárult, így az 
Egyesület vagyona 2021. év végén 29.373.995 Ft volt. 
 
Az Ellenőrző Bizottság a 2021. évi gazdálkodás vizsgálatakor az Egyesület működési bevételeit 
(103,71%),  a kiadásait  (97,26%), a tervezett szinthez képesti  kismértékű eltéréssel rendben 
találta, a  rendezvények bevételeit (40,00%),  a  kiadásait (15,27 %), a tervezett szinthez képesti 
csökkenéssel a „COVID” helyzetre való tekintettel találta elfogadhatónak.  
 
A végösszeggel azonos tartalmú a 2000.évi C. számú Számviteli törvény,  és a 350/2011. (XII.30) 
Kormányrendelet szerint elkészített 2021. évi Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló és a 
Közhasznúsági Melléklet.  
 
A gazdálkodás 2021. évben  1.057.941 Ft  nyereséggel zárult.  
 
 
Összefoglalás 
Összefoglalóan megállapítható, hogy az Egyesület az alapszabályában rögzített közhasznú 
tevékenységét a 2021. évi járványhelyzet ellenére eredményesen teljesítette, szakmai online 
rendezvények megtartására kerültek, az említett publikációk megjelentek. Szakmailag sikeresen, 
pénzügyileg eredményesen kerültek megrendezésre a konferenciák. 
 
 
 
Budapest, 2022.  január 07. 
 
 
 

          
Dr. Pethő Árpád 
Ügyvezető elnök 

http://www.mie.org.hu/




A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. PETHŐ
ÁRPÁD ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.03.07. 14.10.24


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. PETHŐ ÁRPÁD
Születési hely: BUDAPEST                 14
Születési dátum: 1959.11.29.
Anyja neve: KATONA ZSUZSANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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