
AIPPI Magyar Csoportja 

 

F ő t i t k á r i  b e s z á m o l ó  

A jelen beszámoló a 2010. december 2-án megtartott tisztújító közgyűlés óta eltelt időszak 
eseményeiről ad áttekintést.  

 

1) Tagság 

 

A Magyar Csoport tagjainak száma a jelen pillanatban 65 fő (ebből jogi tag 10). 2010-ben 65 
fő (12 jogi tag), 2011-ben 68 fő (12 jogi tag) volt.  

 

2011-ben: 

Kilépett: Bretz László (MSZH), Várnai Anikó (Interinno), Kerény Judit (Danubia), dr. Szecskay 
András és dr. Budai Judit (Szecskay Ügyvédi Iroda), Németh Zsuzsanna (EGIS). 

Új tagok: dr. Horváth Katalin és dr. Ulviczki Éva (Sár és Társai), dr. Halász Bálint (Simándi Bird 

 Bird Ügyvédi Iroda), dr. Süle Ákos (Süle Ügyvédi Iroda), dr. Harangozó Gábor (Danubia), Morovján 
György (EGIS), továbbá a Richter Gedeon NyRt-től Biacs Mónika, Gullárné Lados Zsuzsanna, Thurza 
Andrea és Baló Ildikó. 

2012-ben:  

Kilépett: Dr. Simándi Andrea (Bird  Bird), Advopatent Szabadalmi Iroda mint jogi tag, vala-
mint Kovári György és Karácsonyi Béla. 

Új tagok: Germus és Társai Ügyvédi Iroda, valamint dr. Vittay Dorottya (Kovári és Társai Sza-
badalmi és Védjegy Iroda Kft.). 

 

2) Vezetőség tevékenysége 

 

A Vezetőség 5 alkalommal tartott ülést, amelyeken a következő aktuális kérdéseket tárgyal-
ták meg. 

2011. február 24-én: 
1. 2010. év pénzügyi zárása 
2. 2011. évi költségvetés megvitatása 
3. Tagsági Ügyek 

 

2011. június 8-án:   
1. Egy esetleges javaslat az AIPPI Magyar Csoportja részéről a Szabadalmi Ügyvivői Törvény 

felülvizsgálatára a Stratégiai Megállapodás tükrében  
2. Az LES Magyarország által a Szabadalmi Törvény egyes szabályozásainak felülvizsgálatára 

tett javaslat esetleges támogatása  
3. A honlap kialakításának állása  
4. Egyéb  
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2011. november 29-én: 

1. Beszámoló az AIPPI hyderabadi ExCo  Forum rendezvényéről 
2. A 2012-ben Szöulban tartandó 43. AIPPI kongresszusra kidolgozandó jelentések; munkabi-

zottságok megalakítása  
3. Év végi klubnap 
4. A Magyar Csoport pénzügyi helyzete 
5. A honlap állása  
6. Egyéb: tagsági ügyek; egységes európai szabadalmi rendszer 

 

2012. március 29-én: 
1. Tervezett MIE-AIPPI-MSZJF konferencia 2013-ban 
2. Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról; a 2012. évi költségvetés elfogadása 
3. Beszámoló a KIM-nek elküldött különböző észrevételekről 
4. A Magyar Csoport által a KIM felkérésére készített vélemények  
5. Egyéb  

 

2012. november 29-én 

1. Beszámoló az AIPPI szöuli (43.) kongresszusáról 
2. A 2013-ban Helsinkiben tartandó ExCo-ra kidolgozandó jelentések; munkabizottságok 

megalakítása  
3. Beszámoló taggyűlés előkészítése 
4. Az év végi klubnap költségeinek elfogadása 
5. A honlappal kapcsolatos kérdések 
6. Egyéb: Várható pénzügyi zárás; tervezett MIE-AIPPI-MSZJF konferencia 2013-ban 

 

3) Nemzetközi tevékenységünk 

 

a) A 2011. október 13. és 18. között Hyderabad-ban (India) megtartott Fórum és Végrehajtó 
Bizottsági ülés (EXCO) 

 

A Vezetőség korábbi döntésével összhangban a Magyar Csoport anyagi helyzetére tekintettel 
a nemzetközi kongresszusokon történő részvételt anyagilag a Magyar Csoport nem támogatja senki 
számára sem, az minden tisztségviselőnek és érdeklődőnek a saját, illetve cége pénztárcáját terheli. 
Az elnök és a főtitkár mellett ennek megfelelően az ázsiai EXCO-n viszonylag kevés tagtársunk vett 
részt. Az elnökön és a főtitkáron kívül csak dr. Gödölle István, dr. László Áron és dr. Szakács Eszter 
vettek részt az EXCO munkájában. 

A Végrehajtó Bizottság (VB) üléseit megelőző nemzetközi munkabizottsági üléseken magyar 
delegáltként a Q194 és Q208 kérdés vonatkozásában dr. Tálas K. József, a Q209 kérdés vonatkozásá-
ban dr. Kereszty Marcell és Molnár Imre vettek részt. Molnár Imre részt vett az Elnökök Tanácsának 
ülésén.  

Dr. Tálas K. József részt vett a nemzeti csoportok titkárai számára megtartott külön megbe-
szélésen, illetve ebéden.  
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A VB ülésein az elnök állandó jelenléte mellett a többi kint lévő tagtársunk felváltva vett 
részt. 

 

b) Az AIPPI 43. kongresszusa Szöulban került megrendezésre 2012. október 20. és 24. között. 

 

Dr. László Áron, dr. Gödölle István, Molnár Imre és dr. Tálas K. József mellett dr. Kereszty 
Marcell, Machytka Daisy, Kovári Zoltán és dr. Vittay Dorottya volt jelen. 

Molnár Imre részt vett az Elnökök Tanácsa ülésén.  

Dr. Tálas K. József részt vett a nemzeti csoportok titkárai és pénztárosai számára tartott külön 
ülésen.  

Az EXCO ülésein az elnök állandó jelenléte mellett a többi kint lévő tagtársunk felváltva vett 
részt. 

Az EXCO megválasztotta a Program Bizottság, a Pénzügyi Tanácsadói Bizottság, a Tagokkal 
Foglalkozó Bizottság (Membership Committee) és a Kommunikációs Bizottság új tagjait is. Dr. László 
Áron új tagja lett (lényegében dr. Kereszty Marcell „helyén”) a Tagokkal Foglalkozó Bizottságnak.  

 

4) Jelentések  

 

A 2011. évi Hyderabad-i EXCO-ra a Magyar Csoport az alábbi kérdésekben készített jelentést:   

Q 194 The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitations (A 
szellemi tulajdonjogok közös tulajdonának hatása hasznosításukra)  

Q 208 Border Measures and other Means of Customs Intervention against Infringers 
(Vámhatár intézkedések és a vámhatóságok egyéb intézkedései bitorlók ellen) 

Q 209 Selection Inventions - the Inventive Step Requirements, other Patentability Criteria 
and Scope of Protection (Kiválasztási találmányok - a feltalálói tevékenység 
követelménye, az egyéb szabadalmazhatósági feltételek és az  oltalom tárgyi 
terjedelme) 

Q 210 The Protection of Major Sporting Events and Associated Commercial Activities 
through Trademarks and related IPR (Jelentős sportesemények és kapcsolódó 
kereskedelmi tevékenység jogi védelme védjegyekkel és egyéb iparjogvédelmi 
jogokkal) 

 

A 43., szöuli kongresszusra a Magyar Csoport a következő kérdésekben készített jelentést:  

Q204P Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent 
infringement (Szellemi tulajdonjogok közvetett bitorlásával kapcsolatos felelősség – a 
szabadalombitorlás egyes aspektusai)  
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Q213 The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in pat-
ent law (A szakember mint a feltalálói tevékenység feltételének mércéje a szabadalmi 
jogban) 

Q214 Protection against the dilution of a trade mark (A védjegy felhígulása elleni védelem)  

Q215 Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law (Az üzleti titok 
védelme a szellemi tulajdonjogok és a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályok 
által) 

Q216A Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the 
hi-tech and digital sectors (A szerzői joggal kapcsolatos kivételek és a szerzői joggal 
védett művek szabad felhasználása a hi-tech és digitális szektorban) 

 

4) A Magyar Csoport hazai tevékenysége 

 

2011. november 8-án szakmai klubdélutánt tartottunk az alábbi témákkal: 

1. Hogyan áll az Egységes Szabadalom és Bíróság terve? (meghívott előadó: dr. Jókúti 
András, SztNH, Jogi- és Nemzetközi Főosztály) 

2. Hogyan módosítsuk a Szabadalmi Fórumrendszert? (saját javaslatát előadta: Dr. Ge-
deon Sándor) 

3. Beszámoló a hyderabadi határozatokról (eladó: dr. Szakács Eszter) 

 

2012. január 18-án dr. Kereszty Marcell tartott előadást a MIE és az AIPPI közös szervezésé-
ben „Az eltiltás terjedelme és végrehajthatósága iparjogvédelmi perekben” címmel  

 

2012. június 26-án látogatást tett hazánkban Yoon Bae Kim, az AIPPI akkori elnöke, akivel az 
SzTNH-nál tett látogatása után a Vezetőség közös beszélgetésen vett részt. 

 

5) Proceedings of the Hungarian Group 

 

2011-ben megszüntetésre került ez a kiadványunk egyrészt anyagi okokból, másrészt azért, 
mert úgy véltük, hogy az interneten több ember számára tudunk hozzáférhetővé válni. A koncepció 
nem rossz, de nem sikerült eddig a hatékonyságát olyan mértékben elősegíteni, ahogy az szerencsés 
volna. A közgyűlés megfelelő fórumnak kínálkozik e kérdés megvitatására.  
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6) Részvétel jogszabályok előkészítésében  

 

2011. április 26-án a Kormány kezdeményezésére ún. stratégiai partnerségi megállapodást írt 
alá Egyesületünk (több más iparjogvédelmi egyesülettel egyidejűleg) a Kormánnyal és az SzTNH-val, 
amely leginkább a jogszabály-előkészítésben történő munkára vonatkozik. 

Aláírók: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében dr. Navracsis Tibor minisz-
ter, az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala képviseletében dr. Bendzsel Miklós elnök, az AIPPI Magyar 
Csoportja nevébe Molnár Imre elnök. 

Ezt követően, lényegében ezen stratégiai megállapodás keretében Egyesületünk több jogsza-
bály-tervezetet véleményezett, így többek között:  

2011. november: Európai Bizottság audiovizuális zöld könyv  

2011. december: Egységes hatályú európai szabadalom - helyi bírósági divízió létrehozása 

2012. február: a Büntető Törvénykönyv tervezet XXXVIII fejezetéhez észrevételek 

2012. március: Ptk. előterjesztés véleményezés 

2012. április: Az audiovizuális előadások védelméről szóló szerződés véleményezése 

2012. július. Nemzeti jelkép rendelet tervezetének véleményezése 

2012. augusztus: Irányelv-javaslat közös jogkezelésről 

 

7) Gazdasági helyzet 

 

A Magyar Csoport gazdasági helyzetével részletesen, számadatok alapján a Számvizsgáló Bi-
zottság jelentése foglalkozik. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy 2010-ben veszteséges évet zártunk. 
Az új vezetés azzal szembesült, hogy ezt a folyamatot meg kell állítani. Ennek egyik módja lett volna, 
ha a bevétel növelését választottuk volna úgy, hogy a tagságtól több pénzt szedünk be vagy sikeres 
vállalkozási tevékenységbe fogunk, de ezek helyett a Vezetőség a költségek csökkentéséről döntött. 
Így a vagyon fogyása megállt. Ezúton is köszönjük Jakab Jánosnénak, Gabinak és Racsek Tibornénak, 
Zsókának a megértő hozzáállást. 

 

8) Köszönetnyilvánítás 

 

Megköszönöm Jakab Jánosnénak a Magyar Csoport adminisztratív ügyeinek és levelezésének 
intézésében, valamint Racsek Tibornénak a pénzügyek terén végzett lelkiismeretes munkáját. 

 

Budapest, 2013. január 14.  

 

 Dr. Tálas K. József 
 főtitkár    


