
 
B E S Z Á M O L Ó 

a Magyar Iparjogvédelmi és Szerz ői Jogi Egyesület  
2016. évi tevékenységér ől 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  
 
2016-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 2016. során kilenc alkalommal vettek részt jogszabályok 
előkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában és társadalmi egyeztetésekben: 

- Észrevételek a használatiminta-oltalom szabályozás felülvizsgálatának irányairól 
- Észrevételek az EU szerzői jogi reform kapcsán  
- A MIE és a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara közös észrevétele a CAP kérdőívhez 
- Közös jogkezelés normaszöveg-tervezet társadalmi egyeztetése 
- Előterjesztés a formatervezési mintaoltalom bejelentés részletes alaki szabályairól szóló IM 

rendelet módosításáról 
- Észrevétel az  ÉHÁT/ 454/2 /2016. jelű, 2016. június 17-én kelt egyes jogszabályoknak az 

építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi 
szabályozással összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez  

- Észrevétel a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének 
és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárásoknak a részletes szabályairól szóló rendelet 
tervezetéhez   

- MIE-AIPPI észrevétel a nemzeti magánjogi törvény (Nmjt.) szellemi tulajdonjogi 
rendelkezéseihez.  

- Vélemény a szerzői jogi keretrendszer modernizálásával kapcsolatos második szabályozási 
csomagról  

 
 
 
Együttműködések 
 



Együttműködésünk tovább folytatódott a Gazdasági Versenyhivatallal, amely őszi  szakmai 
konferenciáinkon nyújtott számunkra szakmai és pénzügyi segítséget. Az anyagi támogatással 
összesen 19 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, 
Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke  tartott előadást „Célok és 
eredmények: Tevékenységi beszámoló az SZTNH 2015. évi munkájáról”   címmel.  
 
Az Ellenőrző Bizottság  a közgyűlést megelőzően ülésezett. Megvizsgálta az Egyesület 2015.  évi 
működését, a vizsgálat eredményéről beszámolt a közgyűlésnek.  
 
Az Elnökség  5 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 2-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 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, és javasolta az Ellenőrző 
Bizottság elé terjesztését, valamint a 2016. évi közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.  
Az Elnökség a 2016. évi költségvetést (bevételek összesen: 14.750.000  Ft, ráfordítások összesen: 
16.341.064  Ft)  1.591.064  Ft veszteséget tervezve, elfogadta. 
 
Március 22-én Ravadits Imre alelnök távollétében Racsek Zsóka ismertette a tavaszi konferencia 
kialakult szakmai programját, és ismertette a felkért előadókat.  
 
Május 31-i ülésén az Elnökség értékelte a május 5-6-án Siófokon megtartott szabadalmi ügyvivői 
konferencia tapasztalatait. Ravadits Imre elmondta, hogy a konferencia szakmai színvonala rendkívül 
kimagasló volt, az előadások aktuális szabadalmi és védjegy kérdésekkel foglalkoztak. A 
konferencián az előzetes várakozásokat felülmúlva  117 fő vett részt.  Az elnökség meghatározta az 
őszi szakmai konferencia helyét és időpontját.  
 
Szeptember 13-án  az Elnökség megbeszélte az október 17-én, Bendzsel Miklós, az SZTNH korábbi 
elnöke tiszteletére rendezendő szakmai nap programját.  
Ezt követően dr. Sasvári Gabriella alelnök ismertette az őszi szakmai konferencia programját. 
Racsek Zsóka elmondta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjához benyújtott 
pályázatra 600.000Ft támogatást ítéltek meg. Az elnyert támogatást 35 éven aluli iparjogvédelemmel 
és szerzői joggal foglalkozó szakemberek, valamint PHD hallgatók és egyetemi hallgatók ingyenes 
részvételének biztosítására kívánjuk fordítani.  
 
Az Elnökség Október 17-i  ülésén dr. Aradszky Zsolt ügyvéd beszámolt arról, hogy  Pintz György 
felperesnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, mint alperes ellen, határozat 
felülvizsgálata iránt indított perében másodfokú tárgyalásra került sor 2016. október 4-én.  
A tárgyalás előtt az alperesi fellebbezésre reagálva a felperes fellebbezési ellenkérelmet nyújtott be a 
Fővárosi Törvényszékhez.  
A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletet hozott az ügyben az alperes javára. Az ítélet megküldésre 
került az egyesület, valamint Pintz György részére.   
 
Október 28-án az Elnökség elektronikus szavazás útján döntött a Gazdasági Versenyhivatal 
Versenykultúra Központja által támogatandó, a győri szakmai konferencián történő térítésmentes 
részvételi lehetőségre kiírt felhívásra beérkezett pályázatokról, a nyertes pályázókról.   
 



 
Nagyrendezvények  
 
Egyesületünk Szabadalmi szakosztálya 2016. május 5-6-án  Siófokon tartotta hagyományos tavaszi 
konferenciáját, a januárban megnyíló, modern stílusú, a Balaton közvetlen szomszédságában lévő 
Yacht Hotelben.  
A konferencia az előzetes várakozásokat felülmúlva, a résztvevők létszámában rekordot döntött: 117 
fő látogatott el az érdekes szakmai eseményre.  
 
A konferencia szakmai színvonala kimagasló volt, az előadások aktuális szabadalmi és védjegy 
kérdésekkel foglalkoztak. Az előadások mellett az elmúlt években népszerűvé vált kerekasztal 
beszélgetésekre is sor került. Pl. a E-ügyintézési törvény (2015. évi CCXXII. törvény) hatályba 
lépésének következményeiről tartott beszélgetés élénk szakmai vitát váltott ki, és számos kérdés 
merült fel a témával kapcsolatban.  
 
2016. november 24-25-én  Egyesületünk Védjegy-, Formatervezési és Versenyjogi Szakosztálya 
konferenciát szervezett Győrben, az ETO Park Hotelben, ’Új nemzeti és nemzetközi trendek az IP és 
a szellemi tulajdon területén.’ 
A konferenciát minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezete: 165-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 ellátogathattak az AUDI Hungaria Motor Kft. járműgyárába, 
ahol a  prés – karosszéria – és összeszerelő üzemekbe, valamint motorgyártás folyamatába 
nyerhettek bepillantást. 
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: 
 
 
Május 18-án  a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesülettel közösen került megrendezésre „Nem 
viccelünk…” című kerekasztal-beszélgetés.  
 
December 5-én  a  Magyar Szerzői Jogi Fórum és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 
Egyesület szerzői jogi szakosztálya szakmai ankétot tartott, melyen átadásra kerültek az Apáthy 
István díjak.  
 
Nemzetközi kapcsolatok  

Két alkalommal kínai szakemberek látogattak el az egyesülethez:  
 
2016. április 21-én  a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnökségének tagjai fogadták 
a Pekingi Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatal (Beijing Intellectual Property Office, BJIPO) Szabadalmi 
Részlegének igazgatóját, Wang Dedao urat és delegációját.  
 
2016. november 28-án  a Kínai Népköztársaság Szellemitulajdon-védelmi Hivatalának (State 
Intellectual Property Office, SIPO) elnökhelyettesével és delegációjával találkoztak az elnökség 
tagjai.  
 
A találkozókon a kínai felek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület működését, munkáját 
és a szellemitulajdon-védelmi ismeretek magyarországi népszerűsítését, oktatását kívánták 
megismerni. A találkozók végén a felek megerősítették együttműködési szándékukat.  
 
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 2016-ban az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 

- belépő jogi tagok száma:  0 
- kilépő jogi tagok száma:  3 (Pfizer, Pannon Egyetem, Magyar Telekom) 

- belépő egyéni tagok száma: 14 
- kilépő (és elhalálozott) egyéni tagok száma: 9 
 

Az előzőek figyelembevételével az év végén az Egyesületnek 40 jogi tagja és 354  egyéni tagja volt. 
Legalább egy évi tagdíj-elmaradása 28 főnek volt.  
 
Az Egyesület gazdálkodása  
 
Az összes működési bevétel a tervezett szinthez képest 93,4%-ban teljesült. Az egyéni tagdíjakból a 
tervezettnek megfelelően, míg a  a jogi tagdíjakból  a tervezettnél kis mértékben ugyan, de 
magasabb lett a bevétel.  A tavalyi évhez képest csökkent az 1 %-os SZJA felajánlás alapján 
érkezett juttatás  (79.187 Ft). A kamatbevétel a banki alapkamatok csökkenése miatt csökkent, a 
tervezett mérték 72,5 %-át érte el.  A rendezvénybevétel mindkét konferencián kiugróan emelkedett 
(137,9%), köszönhetően a nagy érdeklődést kiváltó programoknak, illetve a GVH támogatásnak. 
 
Működési kiadás a tervezett szintet  (99,7 %), 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 2016. évben 203.312 Ft  nyereséggel zárult .  
 
 
Összefoglalás  
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy az Egyesület az alapszabályában rögzített közhasznú 
tevékenységét eredményesen végezte, amelyért köszönetünket fejezzük ki a választott 
tisztségviselőknek, rendezvényeink előadóinak, tagjainknak és a tevékenységünket bármilyen módon 
támogatóknak.  
 
 
Budapest, 2017.  február 08. 
 
 
 
 
Dr. Pethő Árpád 
Ügyvezető elnök 


