Magyar Védjegy Egyesület
2019. évi munkaterve

A Magyar Védjegy Egyesület 1991. február 24-én alakult, mint önálló jogi személy és több, mint negyed
évszázada során tevékenységével és annak eredményeivel, mint közhasznú társadalmi szakmai
szervezet folyamatosan hozzájárul az iparjogvédelem, a szellemi tulajdon, innováció, a magyar ipar,
szolgáltató ipar és az agrárgazdaság fejlődéséhezéséhez és annak eredményeihez, különösképpen a
jogkövető magatartás megismertetéséhez, a gazdasági előnyök és hátrányokban játszott
iparjogvédelem szerepéhez, továbbá a polgári jogi és büntetőjogi jogszabályok korszerűsítéshez és a
jogérvényesítés valamennyi részeinek megismertetéséhez.

Az Egyesület alapvető célkitűzéseit az Alapszabály határozza meg, de az évek folyamán, mint 2019.
évben is rugalmasan alkalmazkodunk a magyar és nemzetközi iparjogvédelmi jogszabályváltozásokhoz,
a mindenkori gazdasági körülményekhez, a piaci szereplők összetételéhez, valamint Magyarországon
működő hasonló szakmai szervezetek, állami és nemzetközi szervezetek programjaihoz és
célkitűzéseihez az Egyesület az elmúlt negyedszázadban elért önálló és eredményes szakmai és
érdekérvényesítő tevékenységének fenntartásával és folytatásával.

Az Egyesület az éves feladatai között kiemelt helyet foglal el a régi és új magyar vállalkozások segítése,
támogatása felvilágosító és információs tevékenységének erősítését, valamint minél szélesebb körben
részt veszünk Magyarországon az állami és a civil szervezetek által szervezett szakmai programokon,
akár mint aktív társszervezők, akár mint előadók, akár mint résztvevők.

Az elmúlt évek során fenntartottuk a tagság létszámának viszonylagos stabilitását, de a gazdasági
környezet folyamatos változása, a vállalkozások számának csökkenése, valamint a szakmai és civil
szervezetek számának növekedése nem tette lehetővé, hogy a tagság létszámát növeljük, ezért az év
folyamán ismét kiemelten foglalkoznunk kell a tagság létszámának növelésével, hangsúllyal a jogi tagok
számának növelésére, hisz céljaink eredményes végrehajtásához stabil gazdasági háttérre és
tömegbázisra van szükség, annak ellenére, hogy az Egyesület az évek során igen költségtakarékosan
működik.

A taglétszám 150-190 között ingadozik, ez elsősorban a gazdasági társaságok költségtakarékos
működésének bevezetése miatt, a tulajdonosi szerkezet változása, illetőleg megszűnés miatt csökken,
illetve az iparjogvédelem és a szerzői jogi szakmában jelentős a szakmai pályaelhagyás, illetőleg
jelentős számú elismert, neves szakember elhunyta miatt, illetőleg jelentős a vállalkozásoknál a
tulajdonosváltozás és egyes nemzetközi cégek összeolvadása.

Az Egyesület rangjának megtartása és szélesítése érdekében a hosszú évek óta kiemelt
együttműködésünket a VOSZ, MGYOSZ, IPOSZ, MKIK, NAK, mint az öt legnagyobb munkaadói
szervezettel erősítjük és szélesítjük, de természetesen azon szakmai szervezetekkel, akikkel eddig is
eredményesen működtünk pl. Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel, a Magyar
Versenyjogi Egyesülettel, az LES magyar csoportjával, a Magyar Marketing Szövetséggel, az EOQ
Magyar Nemzeti Bizottságával, a Magyar Innovációs Szövetséggel, az Országos Kereskedelmi
Szövetséggel, a Magyar Logisztikai Szövetséggel, valamint a FIVOSZ Fiatal Vállalkozók Országos
Szövetségével fenntartjuk és erősítjük számtalan területen.
Az állami szervezetekkel kiemelt együttműködést tartunk fenn a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalával, valamint ezen belül aktívan részt veszünk a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületben, valamint
a HENT Ipari és Kereskedelmi Szekcióijában, továbbá a Agrárminisztérium Eredetvédelmi Főosztályával
és a Hungarikum Bizottságot felülegyelő államtitkárságával és szerepet vállalunk a Hungarikum
Védjegybizottság testületében.
Az együttműködés partnerségi alapon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Innovációs és
Technolóigiai Minisztériummal, az Igazságügyi Minisztériummal és az Agrárminisztérium, illetőleg a
minisztériumok egyes államtitkárságával, valamint kiemelt együttműködést és kapcsolatot tartunk
fent a Gazdasági Versenyhivatallal, a NÉBIH Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalával, a Magyar
Formatervezési Tanáccsal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és ezen belül a NAV Szellemi
Tulajdonjogvédelmi Osztályával, a fővárosi és megyei ügyészségek szellemi tulajdonnal foglalkozó
ügyészeivel, a Fővárosi Törvényszék, Fővárosi Ítélőtábla és Kúria iparjogvédelmi és szerzői jogi tanács
bíróival.

Az Egyesület nyitottságát és sokrétűségét mutatja, hogy az Egyesület tagjai és a képviseleti irodák útján
rész veszünk jelentős számú külföldi szakmai tanácskozáson, programokon, konferenciákon, illetőleg
az Egyesület vezető tisztségviselőinek több, mint 60 %-a magyar és nemzetközi szervezetben vezető
tisztségviselőként is tevékenykedik, amely mutatja a Magyar Védjegy Egyesület rangját mind a magyar
gazdaságban, mind a nemzetközi szakmai szervezetekben.
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Egyesületünk 2019. év folyamán kiemelt szerepet kíván vállalni a magyar és nemzetközi
szervezetekben történő képviseletek megtartásában és szélesítésében, ezzel is az Egyesület
ismertségét és rangját kívánjuk növelni.

Az elkövetkezendő években tovább kívánjuk szélesíteni kapcsolatainkat, együttműködésünket az
Alicanteben működő EUIPO hivatallal.

Az Elnökség korábbi döntése alapján évente, így 2019. évben is anyagi lehetőségeink
figyelembevételével kiadjuk egy alkalommal a Védjegyvilágot. Az angol nyelvű Hungarian Trademark
News kiadvány megjelentetését 2018-2019. évben ideiglenesen szüneteltetjük.
A Hungarian Trademark News kiadvány szünteltetésre azért került sor, mert kevés szerző vállalkozik
írásra, illetőleg a nyomdaköltség és postaköltség olyan jelentős, amely az éves költségvetésünknek a
negyedét felemésztené.

Az Egyesület tagjaival a kapcsolatot az elnökség e-mail útján, valamint a www.vedjegyegyesulet.hu
oldalon

keresztül

tartja

fenn,

illetőleg

a

vedjegyegyesulet@vedjegyegyesulet.hu

és

a

larhen@larhen.hu e-mail címeken.
Sajnos tagjaink lakcím- és e-mailcímváltozásról nem adnak információt, így jelentős gondot jelent a
zökkenőmentes az Egyesület és tag közötti kapcsolattartás tekintetében, így ezúton kérjük tagjainkat,
hogy változásról az e-mailcímeinken keresztül szíveskedjenek tájékoztatni.
A weboldalunkon kívül 2017. őszén létrehoztuk Egyesületünk Facebook oldalát, de egyelőre azt
kizárólag egyes nagyobb rendezvények céljaira használjuk.

Az Egyesületet 2019. évben az Egyesület weblapját meg kívánja újítani, melyhez új, korszerűbb
weblapra, amelyhez támogatókat keresünk és amennyiben valamelyik egyesületi tag bárminemű
nagyságú anyagi támogatást tudna adni, köszönettel vennénk, hogy mielőbb elkészülhessen új
weblapunk.
Továbbra is kérjük Tagjainkat, hogy az szja 1 % felajánlásával támogassák Egyesületünket, miután évek
óta mindössze egy fő ajánlja fel adója 1 %-át.

Az Egyesület tevékenységét a közgyűlések által elfogadott főbb feladatok és kiemelt programok
határozzák meg, de ezt rugalmasan folyamatosan módosítjuk és ezzel is biztosítjuk az Egyesület
rugalmas mozgásterét és hatékony működését.
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Az Alapszabályban rögzített szakosztályok vezetői az év során segítik az ügyvezető elnök és az elnökség
munkáját.

2019. évben ismét a jelölések alapján kiadjuk a Magyar Védjegykultúráért Díjat, amely az erkölcsi
elismerések között is, különös tekintettel az eddig díjazott személyekre, megállapítható, hogy a díj
komoly rangot képvisel egyes emberek szakami munkájának értékelésénél is.

2019.

április

hónapban

megrendezésre

kerülő

Szellemi

Tulajdon

Világnap

rendezvény

megszervezésében részt veszünk és önálló előadással képviseltetjük magunkat.
2019. június elején részt veszünk a hamisítás elleni világnap programjának előkészítésében és aktív
részvételében.

A 2019. február 26-i közgyűlésre ismét külföldi vendéget hívtunk, Cristoph Bartos – EUIPO Fellebbviteli
Tanács tagja – személyében.

2019. folyamán az Egyesület kiemelten foglalkozik az érintett állami szervekkel együtt a középiskolák,
a fiatal vállalkozók és a felsőoktatási hallgatók részére tartandó szakmai képzésekkel, amelyet már az
előző évben is folytattunk.
Az Egyesület képviselőije részt vesz többek között az „Év boltja” és a Green Brands tanúsító védjegyet
elnyerő díjazottak kiválasztásában, így a zsűri munkájában.
Egyesületünk az elmúlt évek hagyományainak megfelelően kiemelt együttműködést tart fent a HENT
Ipari és Kereskedelmi Szekciójával (HENT IKSZ) és a VOSZ-szal, melyekkel együtt számtalan regionális
rendezvényt tartunk, beleértve a szakmai előadásokat, workshopokat, pódiumbeszélgetéseket stb.
Az SZTNH egyetértésével az év második felében ismét megszervezzük a Védjegy Ügyfélfórumot,
melyben kiemelten az új Védjegytörvény alkalmazásának gyakorlati kérdéseit vitatjuk meg.
A HENT IKSZ-szel együtt közösen három konferenciát szervezünk, amelynek előzetes témái védjegy,
márka, brand, a formatervezési minta jogszabályalkalmazása a magyar versenyszférában, bevonva az
egyes felsőoktatási intézmények ipari formatervezési tanszékét, valamint a növekvő internetes
kereskedelem hatása a magyar gazdaságra, szellemi tulajdonra és a magyar vállalkozások
versenyképességére.

Folytatjuk a korábbi években is eredményes részvételünket a nem konkrétan szellemi tulajdonnal
foglalkozó konferenciákhoz kapcsolódó pódiumbeszélgetéseken, amelyek során be tudtuk építeni
hozzászólásainkban az iparjogvédelem valamennyi területét érintő érintettséget és ismeretek
szélesítését.
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Az év folyamán a konkrét programokról e-mail útján, weblapunkon keresztül és a társ állami, szakmai
és érdekvédelmi szervezetek honlapján keresztül fogjuk tájékoztatni tagjainkat.

A jelen munkaprogram szerteágazó, sokrétű tevékenységet terjeszt a Közgyűlés elé, amelyet az
Elnökség irányításával, az Egyesület tagjaival közösen, kiemelten végre kíván hajtani. A munkaterv csak
a főbb irányokat határozza meg.

A 2019-es munkatervet a 2019. február 26-i közgyűlés fogadta el.

MVE Elnökség
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