Magyar Védjegy Egyesület
2018. évi munkaterv végrehajtásáról szóló
összefoglaló beszámoló

A Magyar Védjegy Egyesület 2018-ban nemcsak a szakma, hanem a versenyszféra számára is jelentős
számú programot szervezett, illetőleg szakmai programokban aktívan vett részt és különböző helyekről
érkező felkérésekre előadásokat és oktatási programokat szerveztünk, valamint az év folyamán
szakterületünkön felmerülő igen jelentős változásokkal kapcsolatban a szakma társszervezetivel együtt
közösen együttműködve felléptünk az iparjogvédelmi és szerzői jogi szakma fennmaradása érdekében
a különböző állami szerveknél és a versenyszférát érintő jogszabályok változásaival kapcsolatosan
jelentős számú beadványokat, javaslatot tettünk, beleértve az új Védjegytörvényt is, sajnos az
igazgatási szolgáltatási díjak megállapításával kapcsolatosan sajnálatosan nem kaptunk megkeresést
véleményalkotás céljából.
Egyesületünk feladatait az alapszabály keretei között folytatta az ügyvezető elnök és az alelnökök és
egyes elnökségi tagok aktív közreműködésével.
Az elnökség esetenként ülésezett, mivel a működést a korábbi gyakorlatnak megfelelően rugalmasan
igazodva a tagság és az érdeklődők igényei szerit alakítottuk.
Egyesületünk rugalmasan igazodott a magyar és nemzetközi jogi, pénzügyi, gazdasági változásokhoz
oly módon, hogy megtartotta a szakmaiságot, illetőleg az elmúlt évtizedekben megszokott önálló,
szuverén, megalapozott véleményalkotást és annak képviseletét különböző az iparjogvédelmet érintő
kérdésekben.
Az Egyesület vezetése a magyar gazdaság felé nyitottan folytatta tevékenységét, különös tekintettel
arra, hogy a versenyszférában minél szélesebb körben megismertettük az iparjogvédelmi, de kiemelten
a védjegy, formatervezési mintaoltalom, eredetvédelem és a földrajzi árujelzők szakterületének
jogszabályait, jogérvényesítését, polgári jogi és büntetőjogi területeken és felhívtuk figyelmét a
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a jogterület fontosságára és azoknak gazdasági kiemelten piaci
előnyeire is és az esetleges jogsértésekből eredő gazdasági hátrányokra.
Szakmai együttműködésünket erősítettük a négy nagy munkaadói szervezettel (VOSZ, MGYOSZ, MKIK,
NAK). Eredményesen működtünk az SZTNH-IM által irányított Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
munkájában, különösen az Ipari és Kereskedelmi Szekcióban és a Jogérvényesítési Munkacsoport
tevékenységében, továbbá az FM irányítása alá tartozó Hungarikum Védjegybizottság
tevékenységében.
Az Egyesület képviselői számtalan hazai és nemzetközi szakmai konferencián vettek részt, illetőleg a
magyar gazdaság versenyszférájának munkáját segítő civilszervezetek programjain, amelyen nemcsak
mint résztvevők vettünk részt, hanem jelentős számban előadóként és pódiumbeszélgetéseken
képviseltettük magunkat.

Az év folyamán Egyesület jelentős számú szakmai szervezettel szerződéses együttműködés alapján
működött oly módon, hogy egyes nagyobb rendezvényekre tagjainkat ingyenesen meghívták és ezen
keresztül is az iparjogvédelem érdekérvényesítését tudtuk képviselni.
A Magyar Védjegy Egyesület tajai között szerepel a VOSZ és az IPOSZ, illetőleg együttműködésünk van
az MGYOSZ-szal, így szervezetünk közel 60.000 vállalkozást ér el és képvisel a különböző jogszabályok
alkotásinak tárgyalásainál, valamint az egyes jogszabályok átdolgozásában és a jogérvényesítésben
aktív szerepet vállalunk.
Kiemelkedő kapcsolatot tartottunk fenn a következő állami szervekkel: SZTNH, NGM / ITM, FM /
Agrárminisztérium, GVH és a NAV Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztálya, valamint a társ
iparjogvédelmi és szerzői jogi egyesületekkel és a Kamarával.
A Magyar Védjegy Egyesület együttműködött a társ-iparjogvédelmi szervezetekkel, több olyan hazai
és nemzetközi részvételű rendezvény megszervezésében, pl. a Szellemi Tulajdon Világnapja, az SZTNHHENT nemzetközi szakmai tanácskozásában, a Hamisítás Elleni Világnapon stb.
Az Egyesületünk 2018-ban Védjegyvilág kiadványt nem adott ki, melynek elsődleges oka a kevés szerző
és a kiadvány kiadásához és terjesztéséhez kapcsolódó anyagi feltétel csak rézben állt rendelkezésre.
A tagság létszámában kb. 10 % csökkenés állt be, ennek elsősorban két oka volt, az egyik, hogy a
gazdasági társaságoknál a költségtakarékosság figyelembevételével a tagsági jogviszonyokat
megszüntették, illetőleg néhány ismert és elismert idős szakember elhunyt.
Sajnos nem tudtuk megvalósítani az újabb tagok bevonását, mivel az országban szinte több száz, több
ezer képzés, továbbképzés és konferencia volt folyamatosan és így nem nagyon tudtunk új jogi tag
bevonását, 5 új egyéni taggal bővült Egyesületünk.
Az év során az Egyesület vezető tisztségviselőinek egy része számtalan fővárosi és vidéki helyszínen
konferenciákon egy-egy előadással próbálták felhívni a figyelmet az iparjogvédelem és a szellemi
tulajdon fontosságára és annak gyakorlati alkalmazására, ezzel is erősítve Egyesületünk ismertségét,
valamint aktív partnerként a HENT Ipari és Kereskedelmi Szekció munkáját.
Összefoglalóan kiemeljük néhány programunkat, melyek a következők:
- 2018. januárjában részt vettünk a XIII. kerületi Civil Napon, melyen bemutatkozhatott
Egyesületünk, mint a legnagyobb lélekszámú településrészén és szaktanácsokat adtunk.
- 2018. február 5-én Egyesületünk képviselői részt vettek a II. Visegrádi Négyek Versenyjogi
Konferenciáján.
- 2018. február 7-én Egyesületünk felkérésként és jövőbeni aktív partnerként részt vettünk, mint
rendes tag a XIII. kerületi Civil Kerekasztal testületi ülésén és egész év folyamán a
versenyszférát és ezzel összefüggő iparjogvédelmi kérdésekben segítettük a kerületi
vállalkozásokat.
2018. március 1-jén tartottuk a 2018. évi éves közgyűlést, melyen Alexandra Grazioli –
igazgató, Lisbon Regstry, WIPO – „A Lisszaboni Rendszer reformja és gyakorlati alkalmazásának
várható következményei” címmel előadást és kérdésekre válaszolt.
2018. március 13-án Egyesületünk részt vett az „Év boltja” országos verseny zsűrijében.
- 2018. április 24-én tanúsító rendszerek előnyei és hamisítás elleni küzdelem témában
tartottunk szakmai konferenciát a versenyszféra meghívott előadóinak bevonásával.
- 2018. április és május hónapban részt vettünk a NAV, NÉBIH, HNT, NAK, SZTNH szervezetekkel
közösen részt vettünk az eredetvédelmi fórumsorozaton.
- 2018. április 26-án a szakmai szervezetek által szervezett Szellemi Tulajdon Világszervezeti napi
programon önálló előadással vettünk részt.
- 2018. április 28-án a Szellemi Tulajdon Világnapján rendezett programon önálló előadással
vettünk részt.
- 2018. június 5-én „Tisztességtelen piaci magatartás és áruhamisítás” témában
előadássorozatot szerveztünk a versenyszféra számára.
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2018. június 23-án részt vettünk a Múzeumok éjszakája a hamisítványok éjszakája programon
a Pénzügyőr Adózástörténeti Múzeumában.
2018. július 2-án a Magyar Marketing Szövetség és a BGE Kereskedelmi és Marketing
Intézetének az agrár- és élelmiszer területén lévő védjegykérdéseket tárgyaltuk meg az
ágazatban működő szakmai szervezetekkel.
2018. októberében az SZTNH és a Magyar Formatervezési Tanács különböző programján, mint
a formatervezés mintával foglalkozó szervezet több programon tanácsadással és
konzultációval vettünk részt.
2018. október 14-én a RaM Colosseumban egész napos program keretében a NAV Szellemi
Tulajdonjog-védelmi Osztályával közösen szakmai tanácsadással részt vettünk a Health-ness
Alapítvány rendezvényén.
2018. november 8-án Egyesületünk a formatervezési szekcióval közösen Jog és designerek
szolgálatában címmel nagysikerű konferenciát szerveztünk.
2018. november 16-án felkérés alapján részt vettünk a Parlament tanácsadó testülete, a
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Civil Delegáltjainak választásán és jövőbeni
munkájában

Elmondható az a tény, hogy a 2018. évben azokon a rendezvényeken, melyek saját szervezésűek voltak
meghaladja a 400-450 fő részvételt, ha pedig az egész évet figyelembe vesszük, a különböző, mások
által szervezett programokat, melyeken előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel, tanácsadással vettünk
részt, nem túlbecsülve több, mint 1500 embert értünk el.
Egyesületünk képviseltette magát a különböző egyetemeken és főiskolákon szervezett szellemi
tulajdonnal kapcsolatos tanácskozásokon, pódiumbeszélgetéseken, kiemeljük ebből az ELTE
Agrártudományi Tanszékén és a Károli Gáspár Egyetemen szervezett programokat.
2018. évben programjainkat minimális költségekkel szerveztük meg, valamennyi előadást az előadók
ingyenesen és a rendelkezésre bocsátott termek ingyenesek voltak, így ezek a jelentős programok
anyagi terhet nem jelentettek az Egyesület számára, így elmondható, hogy a működés a csökkenő
bevételek ellenére is nyereséges.
Áttekintve az év során folytatott szakmai munkát úgy ítéli meg az elnökség, hogy a közhasznúsági
feladatok teljesítését az Egyesület elvégezte, illetőleg ismertségét és elismertségét tovább tudta
szélesíteni az év folyamán, kiemelten a versenyszféra különböző ágazataiban.
Elfogadta a 2019. február 26-i közgyűlés.

MVE Elnökség
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