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ÚJ MÉRTÉKKEL MAGYARORsZÁGÉRT

Az alkotás a meggyőzés
s nem az erő győzelme.

Franklin Delano Roosevelt

Idén ünnepeljük az egyetemes villamosipar 
egyik korszakos magyar találmánya, a Déri–
Bláthy–Zipernowsky-féle zárt vasmagú transz-
formátor megszületésének (szabadalmi beje-
lentésének és bemutatásának) 125. évfordulóját.  
A villamosenergia nagy távolságra, kis veszteség-
gel való eljuttatásának áldásait legelébb, még ab-
ban az évtizedben az európai városi közvilágítás 
és egyes kulturális intézmények élvezhették.

A kreatív energiák innovációs kiaknázásában  
a szellemi tulajdon védelmének hasonló, hasz-
nos teljesítményt fokozó szerepe van: a minősé-
gi vizsgálat és a jogi oltalom, megnövelve a pia-
ci „feszültséget” és a hatósugarat, minimalizálja  
a potenciális veszteséget, segíti a gyakorlati hasz-
nosítást. Modern parafrázissal: „Transformare – 
necesse est.”

A Magyar Szabadalmi Hivatal hagyományosan  
a szellemi tulajdon világnapján közreadott Éves 
jelentése középtávú fejlesztési stratégiánkba 
ágyazottan mutatja be 2009. évi hatósági mun-
kánkat és eredményeinket, a nemzeti innovációs 
teljesítmény egy fontos szeletét.

Hivatásunk az iparjogvédelem és a szerzői jog esz-
közeivel a technológiai, kulturális és művészeti alko-
tóerő ösztönzését, gyümölcseinek jogi, gazdasági és 
erkölcsi oltalmát szolgálni. Csak megújuló hatósági 
profillal, ügyfélbarát szabályozással, kezdeménye-
zőbb szakdiplomáciával, e gye di innovációtámogató 
és versenyélénkítő kezdeményezésekkel lehetsé-
ges mérhető eredményességű befolyást gyakorolni 
a hazai innovációs potenciál aktivitására. Eközben 
érvényesülnie kell a globális oltalmi rendszerek és 
a nemzetközi tudásgazdaság kereteibe való egyen-
rangú illeszkedés szempontjainak, az úttörő minták 
alkalmazási képességeinek is.

Ebben a tükörben értékelendő a múlt esztendő 
számos vívmánya. Az európai szabadalmak for-
dítási reformjához, a Londoni Megállapodáshoz 
való csatlakozás, a nemzetközi védjegyek Madri-
di Uniójának modernizációs adaptációja csakúgy, 
mint a szerzői jogi ún. árva művek felhasználása 
engedélyezési gyakorlatának megteremtése fon-
tos lépések a magyar gazdaság és kultúra ösztön-
zése érdekében. 

Az új növényfajták oltalmához fűződő fajtaoltal-
mi díjak rendezettebb megfizettetése, az ipar-
jogvédelmi eljárások elektronikus úton intézhető 
körének bővítése, a szabadalmi fenntartási díjak 
innovációbarát, növekedésmentes átrendezése, 
a csaknem félezer rendkívüli, gyorsított opciót 
igénybe vevő iparjogvédelmi engedélyezés mind-
mind valódi lendületet adott.

A nEW DIMEnsIOn fOR hunGARY

Creation is the victory
of persuasion and not of force.

Franklin Delano Roosevelt

This year marks the 125th anniversary of the creation (application for a patent and public presentation) 
of the epoch-making Hungarian invention within the global electrical power industry, namely the 
transformer and the alternate current energy distribution system by Déri-Bláthy-Zipernowsky. The early 
blessings of transmission and distribution of electricity over long distances with little loss could already 
be enjoyed in European cities and cultural institutions applying public lighting within that decade. 

In the field of exploiting creative energies, intellectual property protection has a similar role in 
intensifying useful performance: quality examination and legal protection increases market “tension” 
and range, minimising the potential loss and facilitating practical utilization. Using a modern paraphrase: 
“Transformare – necesse est.”

Published traditionally on World Intellectual Property Day, the Annual Report of the Hungarian Patent 
Office (HPO) presents, embedded in our mid-term development strategy, our official activity and results 
of the year 2009, as an important slice of national innovation performance.

Our mission is to encourage technological, cultural and artistic creativity by means of industrial property 
protection and copyright, and to serve the legal, economic and moral protection of the benefits thereof. 
Exerting measurable influence on the activity of domestic innovation potential is only possible through a 
renewing official profile, user-friendly regulation, more proactive IPR diplomacy, and certain individual 
initiatives for innovation support and competition stimulation. Meanwhile, the considerations of fitting, 
as an equal partner, into the frameworks of global protection systems and the knowledge-based 
international economy should prevail alongside the skills of applying pioneering models.  

The numerous achievements of last year should be interpreted against this background. The accession 
to the translation reform of European patents, the London Agreement, the modernized adaptation of 

Dr. bendzsel Miklós
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A világgazdasági válság Magyarországon serken-
teni látszik a feltalálók aktivitását, az iparjogvédel-
mi tevékenységet. A viszonylag szerény, a hazai 
innovációs rendszer tartós anomáliáit illusztráló 
korábbi indikátorok dacára (amelyek az European 
Innovation Scoreboard két-hároméves csúszással 
számbavett nemzeti adataival hol a felzárkózó, hol 
a lemaradó csoportba sorolnak bennünket) 2009-
ben a ritka, fellendülő példák közé tartozunk.

A belföldi szabadalmi bejelentések száma 11,  
a formatervezésiminta-oltalmaké 13 százalékkal 
haladta meg a 2008-as adatokat, a védjegybeje-
lentéseké pedig, szemben a nemzetközi draszti-
kus süllyedéssel, lényegében stagnált. Mindazo-
náltal a továbbra is gyenge oltalmi tudatosság, az 
erőtlen pályázati politika és a magyar gazdaság 
tulajdonosi viszonyai új megközelítést, szilárd és 
átlátható, követhető innovációs célrendszert és 
infrastruktúrát követelnek.

Az exportnövekedés és a működőtőke-behozatal 
új támogatásra lel annak a tucatnyi befolyásos 
nemzeti hatóságnak az együttműködése révén, 
amelyek a Patent Prosecution Highway (PPH) kí-
sérleti projektben alkotnak hálózatot. Az MSZH 
tavaly a japán, a finn és az osztrák szabadalmi 
hivatallal kötött kétoldalú megállapodást az egy-
más által elvégzett szabadalmi vizsgálat pozitív 
eredményének gyorsított eljárásban való elisme-
rése érdekében. Ez a bővülő kapcsolatrendszer – 
minőségpolitikánk elismerése mellett – kivételes 

opciós helyzetbe hozhatja a hazai innovációs mű-
helyek érvényesülését.

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogérvényesítési 
törekvések, a hamisítás és a kalózkodás gazdasági 
kárainak mérséklése kiemelt figyelmet kölcsönöz 
az MSZH kezdeményező felelősségével működte-
tett Hamisítás Elleni Nemzeti Testületnek.

A makroökonomiai monitorozás és értékelés,  
a fogyasztói és hivatásos rendészeti tudatosság-
növelés és képzés, a feketegazdaság megféke-
zése a következetes jogérvényesítés eszközeinek 
fejlesztésével – ezek a 2010 végéig érvényes első 
stratégiai intézkedési terv fő irányai. Eredménye-
inket úgy a belföldi szektoriális statisztikák, mint 
a közreműködésünkkel az elmúlt év végén az EU 
Bizottsága által felállított European Observatory 
on Counterfeiting and Piracy első elemzései és az 
egyéb nemzetközi fórumok is igazolják.

Hazánk és az Európai Unió számára 2010 a vál-
ság utáni újrakezdés, az intelligens, fenntartható 
és szerves növekedés stratégiájának indító esz-
tendeje. Nemzetközi egyetértés van abban, hogy 
a kitörésre és a fellendülésre a legjobb esélyt az 
innováció és a kreativitás felkarolása kínálja. Eb-
ben meghatározó szerep jut a nemzeti tudásbázis 
és kulturális vagyon hatékony védelmét biztosító 
szellemi tulajdonnak.

the Madrid Union for international trade marks, as well as the establishment of the copyright system 
for the authorisation of the so-called orphan works were important stages in promoting the Hungarian 
economy and culture.

A more elaborate regulation of the payment of fees related to the protection of new plant varieties, an 
extension of the scope of industrial property procedures to be performed via an electronic route, a re-
organisation of the annual maintenance fees for patents in an innovation-friendly way, without increasing 
the total amount payable for 20 years, as well as the almost five-hundred extraordinary, accelerated 
industrial property granting procedures all gave real momentum.

The crisis of the world economy appears to stimulate the work of inventors and also the industrial property 
activity in Hungary. Despite the relatively modest indicators, reflecting the long-lasting anomalies of the 
domestic innovation system, (which classify us sometimes into the closing-up category, sometimes into 
the lagging behind one, due to the two to three year delay in taking into account the national data by the 
European Innovation Scoreboard) in 2009 we belong within the few prosperous countries.

The number of domestic patent applications surpassed the figures of 2008 by 11%, that of the design 
applications by 13%, the number of domestic trade mark applications in fact stagnated, contrary to 
the drastic fall in international trade mark applications. Nevertheless, the continued shortcomings of 
industrial property awareness, the irresolute policy of inviting tender applications and the property 
relations within the Hungarian economy demand a new approach, a firm and transparent innovation 
target system and infrastructure capable of being monitored. 

Increasing exports and foreign direct investment (FDI) are supported by the co-operation of a dozen 
influential national authorities, which develop a network in the pilot project Patent Prosecution Highway 
(PPH). Last year, the HPO concluded bilateral agreements with the Japanese, the Finnish and the 
Austrian patent offices in order to mutually recognize, in an accelerated procedure, the positive results 
of one another’s patent examinations. This expanding system of relations – besides recognizing our 
quality policy – may create an unprecedented option situation for domestic innovation workshops.
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Az európai és a globális piacra való vállalkozói ki-
lépés támogatása, az országkép, az országmárka 
felépítése, a magas hozzáadott értéket termelő 
húzóágazatok versenypotenciáljának erősítése  
a nemzetgazdaság újjászületésének iparjogvédel-
mi pillérei.

A nemzeti kulturális ipar és a kulturális „cseregaz-
daság” éltetője, a hazai közoktatás, felsőoktatás 
és művelődés érdekeinek érzékeny szabályozó 
műszere a szerzői jog eszközrendszere.

Az ösztönző közgazdasági környezet tartós érvé-
nyesítése, a szellemi vagyonnal való gazdálkodás 
felelőssége és fegyelme alapvető szükséglet és 
egyszersmind sikertényező.

Mindezekkel a tarsolyunkban érvényesíthetjük 
érdekeinket a hálózatossá szerveződő európai és 
nemzetközi együttműködésben – s lehetünk meg-
becsült partnerek, elismert koordinátorok a 2011. 
évi EU-elnökségre való felkészülésben és annak 
eredményeiben.

Növekedés és védelem. A gazdaság és a kultúra 
szolgálatában betöltött őrtorony- és erődítmény-
szerep csak nyitott, állandóan megújuló, hatékony 
és regionális „tájékozódási központ” mivolttal 
párosulva lehet hatékony. Ezt kívánta kifejezni 
tavaly óta használt hivatali jelképünk, a szerény, 
de jellegzetes térképjelként alkalmazott bástya-
motívum. Bíztunk abban, hogy a megbízható ere-
detiség, a hitelesség és a siker egyik pecsétjévé 
válik a kreatív ipart, igényes tudományt és termé-
keny kultúrát hordozó nemzeti tudásgazdaságban. 
Erőfeszítéseink ezt szolgálják a jövőben is. 

Dr. Bendzsel Miklós
elnök

The endeavours of intellectual property rights enforcement, the mitigation of the damage caused by 
counterfeiting and piracy focus particular attention to the National Board Against Counterfeiting 
operated by the proactive responsibility of the HPO.

Macro-economic monitoring and evaluation, awareness raising and training of consumers and the 
employees of enforcement authorities, containment of the black economy by developing the tools of 
consistent IPR enforcement – these are the main objectives of the first strategic action plan, which is 
effective until the end of 2010. Our achievements are recognized by the statistics of the domestic sectors, 
by the first analyses made by the European Observatory on Counterfeiting and Piracy established by the 
European Commission with our co-operation at the end of last year, and by other international fora.

For Hungary and the European Union, 2010 is the kick-off year of recommencement after the crisis,  
of an intelligent, sustainable and inclusive development strategy. There is international consensus 
that the best chance for breakthrough and recovery is offered by promoting innovation and creativity. 
Intellectual property has a decisive role in this respect by effectively protecting the national knowledge 
base and cultural wealth. 

Supporting the enterprises entering the European and global markets, enhancing the country’s image 
and the nation brand, strengthening the competition potential of the creative, high value added driving 
industries are the industrial property pillars of the rebirth of the national economy. 

Copyright keeps alive the national cultural industry and cultural “barter”, it offers a sensitive regulating 
tool to protect the interests of Hungarian public and higher education, civilization.

Sustaining a stimulating economic environment, the responsibility and discipline of managing intellectual 
property are basic needs and, at the same time, success factors.

With all this in mind, we are able to assert our interests in European and international co-operation 
networks – and become highly esteemed partners, recognized co-ordinators in the preparations for the 
EU Council Presidency of 2011 - and in its results.
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Growth and protection. Our role as watchtower 
and fortress in the service of the economy and 
culture can only be instrumental if coupled with 
being an open, continuously renewing, effective 
and regional “anchor for orientation”. This wish 
is embodied in our official logo, the modest 
but typical bastion motif, like a map symbol, 
in use since last year. We were confident that it 
could become the symbol of reliable originality, 
credibility and success in the knowledge-based 
national economy embracing the creative industry, 
a science of high standards and a fertile culture. 
Our efforts will also serve this aim in the future.

Dr Miklós Bendzsel
President
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AZ ÉV KIEMELKEDŐ EsEMÉnYEI 
OuTsTAnDInG EVEnTs Of ThE YEAR 2009

Január 7.
Részvétel az Európai Unió cseh elnöksége által 
szervezett a „Kreativitás és Innováció Európai 
Éve” című konferencián Prágában.
7 January
Participation in the conference organised by the 
Czech Presidency of the EU Council, entitled 
“European Year of Creativity and Innovation” – 
Prague.

Január 22–23.
Jesper Kongstad, a Dán Szabadalmi és Védjegy-
hivatal főigazgatójának hivatalos látogatása  
a Magyar Szabadalmi Hivatalban.
22–23 January
Official visit of Jesper Kongstad, Director-
General of the Danish Patent and Trademark 
Office to the Hungarian Patent Office.

Január 26. 
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsa Elnökségé-
nek 32. ülésén Münchenben.
26 January
Participation at the 32nd meeting of the Board of 
the EPO Administrative Council – Munich.

Február 3.
HENT-vezetőségi ülés.
3 February
National Board Against Counterfeiting (NBAC) 
management meeting.

Február 12. 
A Magyar Formatervezési Tanács 2009. évi 1. ülése.

12 February
1st council meeting of the Hungarian Design 
Council.

Február 17. 
Sajtótájékoztató a Magyar Szabadalmi Hivatal 
2008. évi tevékenységéről.
17 February
Press conference on the activities of the Hungar-
ian Patent Office in 2008.

Február 17. 
„Szép beszélgetések” a Garibaldi Klubban:  
Hámori József akadémikus, agykutató „A krea-
tív emberi agy” című előadása.
17 February
“Smart conversations” in the Garibaldi Club:  
“The creative human brain” – presentation by 
József Hámori, academician, brain researcher.

Február 19.
A Moholy-Nagy László-kiállítás megnyitása az 
Iparművészeti Múzeumban.
19 February
Opening of the Moholy-Nagy László Exhibition in 
the Museum of Applied Arts.

Február 19.
Elnöki szintű tárgyalások az Osztrák Szabadalmi 
Hivatal küldöttségével Győrött.
19 February
Presidential level meeting with the delegation of 
the Austrian Patent Office – Győr.

Február 25. 
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsa Elnökségé-
nek 33. ülésén Münchenben.
25 February
Participation in the 33rd meeting of the Board of 
the EPO Administrative Council – Munich.

Február 25.
HENT-vezetőségi ülés.
25 February
NBAC management meeting.

Március 9. 
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsa Elnökségé-
nek 34. ülésén Münchenben.
9 March
Participation in the 34th meeting of the Board of 
the EPO Adminsitrative Council – Munich.

Március 9–12. 
Finn–magyar–észt háromoldalú iparjogvédelmi 
hivatali elnöki találkozó – Kittilä (Finnország).
9–12 March
Finnish–Hungarian–Estonian trilateral 
presidential meeting – Kittilä (Finland).

Március 13. 
A 2009. évi Jedlik Ányos-díj ünnepélyes átadása 
a Magyar Szabadalmi Hivatalban. Díjazottak:  
dr. Szendrő Péter mezőgazdasági gépészmér-
nök, az MTA doktora, a Szent István Egyetem 
egyetemi tanára, korábbi rektora, dr. Kovács 
Kornél biológus, az MTA doktora, a Szegedi Tu-
dományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, 
Vadász Ágnes okl. vegyész, informatikus, a 
Magyar Szabadalmi Hivatal korábbi igazgatóhe-
lyettese, szakmai főtanácsadó, dr. Ruzsányi  
Tamás villamosmérnök, a BME egyetemi 
doktora, a Ganz-Škoda Electric Zrt. műszaki és 
fejlesztési igazgatója, Karácsonyi Béla okle-
veles vegyész, közgazda, szabadalmi ügyvivő, 
az Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda 
vezetője.

Január 22 January

február 17 february

Március 19 March

február 17 february

Március 13 March
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13 March
Presentation of the Jedlik Ányos Award 2009 in the 
Hungarian Patent Office: Award winners:  
Dr. Péter Szendrő, agrarian mechanical engineer, 
doctor of the Hungarian Academy of Sciences 
(HAS), professor and former rector of the Szent 
István University; Dr. Kornél Kovács, biologist, 
doctor of the HAS, head of department in the 
University of Szeged, Ágnes Vadász, qualified 
chemical engineer, IT expert, former deputy 
director of the Hungarian Patent Office, senior 
professional adviser, Dr. Tamás Ruzsányi, 
electrical engineer, doctor of BME, technological 
and development manager of Ganz-Škoda Electric 
Ltd., Béla Karácsonyi, qualified chemical engineer, 
economist, patent attorney, manager of Advopatent 
Office of Patent and Trademark Attorneys.

Március 19. 
ArtFormer – a Kelle Antal interaktív térplaszti-
káiból rendezett kiállítás megnyitója a Magyar 
Szabadalmi Hivatal konferenciatermében. 
19 March
ArtFormer – opening of the exhibition displaying 
the interactive plastic artworks of Antal Kelle 
in the conference room of the Hungarian Patent 
Office.

Március 20. 
A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács 2009. 
évi 1. testületi ülése.
20 March
1st council meeting of the Hungarian Council for 
the Protection of Intellectual Property.

Március 24–26. 
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsának 117. 
ülésén Münchenben.
24–26 March
Participation in the 117th meeting of the EPO 
Administrative Council – Munich.

Március 27. 
Az Innovációs Nagydíj, valamint a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal különdíjának átadása a Parlamentben.
27 March
Presentation of the Innovation Grand Prize and 
the Special Prize of the Hungarian Patent Office 
in the Parliament.

Március 31–április 19.
FormaTúra vándorkiállítás Pécsett.
31 March – 19 April
FormaTúra travelling exhibition – Pécs.

Április 8.
„Új színterek az alkotásban” című szimpózium 
a Magyar Szabadalmi Hivatalban. A meghívott 
előadók: Csörgő Attila képzőművész, Erdély 
Dániel tervezőművész, Kelle Antal artformer, 
Losonczi Áron építészmérnök, feltaláló, Maurer 
Dóra festő, grafikus és Szegedy-Maszák Zoltán 
képzőművész.
8 April
“New Scenes in Creation” – symposium in the 
Hungarian Patent Office. Invited speakers: Attila 

Csörgő, artist, Dániel Erdély, designer, Antal 
Kelle, artformer, Áron Losonczi, architect, 
inventor, Dóra Maurer, painter, graphic artist 
and Zoltán Szegedy-Maszák artist.

Április 20.
Szabadalmi Fórum a hazai innovátorok szolgála-
tában.
20 April
Patent Forum in the service of the domestic 
innovators.

Április 23.
A kínai audiovizuális szektor képviselőinek láto-
gatása a Magyar Szabadalmi Hivatalban.
23 April
Visit of the representatives of the Chinese audio-
visual sector in the Hungarian Patent Office.

Április 24.
Takashi Suzuki, a Japán Szabadalmi Hivatal el-
nökének és küldöttségének látogatása a Magyar 
Szabadalmi Hivatalban.
24 April
Visit of Takashi Suzuki, Commissioner of the 
Japan Patent Office and his delegation to the 
Hungarian Patent Office.

Április 24.
Ünnepség a hivatal rendezésében az ENSZ szel-
lemi tulajdon világnapja alkalmából a Művészetek 
Palotájában. A Millenniumi Díj kitüntetettjei:  
a Budapesti Fesztiválzenekar, a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Agrobotanikai Központja, 
a ThalesNano – Nanotechnológiai Zrt. és a Ma-
gyar Védjegy Egyesület.
24 April
Celebration organised by the Hungarian 
Patent Office on the occasion of the UN World 
Intellectual Property Day in the Palace of 
Arts. Award winners of the Millennium Prize: 
Budapest Festival Orchestra, Central Agricultural 
Office, Institute for Agrobotany, ThalesNano 
– Nanotechnological Ltd., and Hungarian 
Trademark Association.

Április 27–30. 
A Jordán Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 
küldöttségének látogatása a Magyar Szabadalmi 
Hivatalban.
27–30 April
Visit of the delegation of the Intellectual Property 
Office of Jordan to the Hungarian Patent Office.

Május 4–6. 
Részvétel a BPHH Igazgatótanácsának 37. 
ülésén és a Költségvetési Bizottság 35. ülésén 
Alicantéban.
4–6 May
Participation in the 37th meeting of the OHIM 
Administrative Board and the 35th meeting of the 
Budget Committee – Alicante.

Május 5–7.
Hivatali részvétel a KRIMINALEXPO IT-SEC 2009 
Nemzetközi Konferencián és Szakkiállításon.

Március 27 March

Április 8 April

Április 8 April

Április 8 April

Április 8 April

Április 24 April

Április 24 April

Április 8 April

Április 8 April
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5–7 May
Participation of the Hungarian Patent Office at the 
KRIMALEXPO IT-SEC 2009 International Confer-
ence.

Május 15–17.
Az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi 
Szövetségének (ICSID) nemzetközi vezetőségi 
ülése Budapesten.
15–17 May
International Board meeting of the International 
Council of Societies of Industrial Design (ICSID) 
– Budapest.

Május 18–19. 
Részvétel a Finn Szabadalmi Hivatal által szerve-
zett „IP Valuation in Practice” című konferencián 
Helsinkiben.

18–19 May
Participation in the “IP Valuation in Practice” 
conference organised by the National Board of 
Patents and Registration of Finland – Helsinki.

Május 19–20.
Részvétel az Észt Szabadalmi Hivatal fennál-
lásának 90. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen Tallinban.
19–20 May
Participation in the celebrations on the occasion 
of the 90th anniversary of the establishment of 
the Estonian Patent Office – Tallinn.

Május 20–22.
Részvétel a PATLIB 2009 konferencián Szófiában.
20–22 May
Participation in the PATLIB 2009 conference – 
Sofia.

Május 21–22.
Részvétel „Az iparjogvédelmi jogok oltalma 
Európában” című nemzetközi konferencián 
Prágában.

21–22 May
Participation in the “International Conference 
on the Intellectual Property Rights’ Protection in 
Europe” – Prague.

Május 26.
Az „Utánzás, hamisítás, védjegybitorlás” című 
rendezvény a Magyar Védjegy Egyesülettel közös 
szervezésben.
26 May
“Imitation, counterfeiting, trade mark 
infringement” – event co-organised with the 
Hungarian Trademark Association.

Május 28.
„Gyorsabban, magasabbra, erősebben” című 
szakmai ankét a Magyar Szabadalmi Hivatal 
szolgáltatásairól.
28 May
“Citius, Altius, Fortius” – expert symposium on 
the services of the Hungarian Patent Office.

Május 28.
HENT-vezetőségi ülés.
28 May
NBAC management meeting.

Június 2–4.
Részvétel az ESZH-tagállamok éves nemzetközi 
együttműködési ülésén Oslóban.
2–4 June
Participation in the annual international co-
operation meeting of the EPO Member States 
– Oslo.

Június 3.
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsa Elnökségé-
nek 35. ülésén Münchenben.
3 June
Participation in the 35th meeting of the Board of 
the EPO Administrative Council – Munich.

Június 4–5.
A Magyar Szabadalmi Hivatal Szakmai Napja 
Visegrádon.
4–5 June
Professional day of the Hungarian Patent Office 
– Visegrád.

Június 8. 
A Typotex Kiadó könyvbemutatója.
8 June
Book launch of the Typotex Printing House.

Június 8–9. 
A visegrádi országok, Ausztria és Horvátország 
iparjogvédelmi hivatali vezetőinek éves találko-
zója Röjtökmuzsajon.
8–9 June
Annual meeting of the industrial property offices 
of the Visegrád Group, Austria and Croatia – 
Röjtökmuzsaj.

Június 11.
Az AGICOA képviselőinek látogatása a Magyar 
Szabadalmi Hivatalban.

Április 24 April

Április 24 April

Május 28 May

Június 8 June

Április 24 April Április 24 April
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11 June
Visit of the representatives of AGICOA to the 
Hungarian Patent Office.

Június 11–12. 
Hivatali részvétel a 18. Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató Verseny díjkiosztó 
ünnepségén a Millenáris Parkban. A hivatal által 
felajánlott egyik I. díjban Gyöngyösi Tamás 
részesült Blind Navigator elnevezésű pályamun-
kájáért.
11–12 June
Participation of the Hungarian Patent Office at the 
award ceremony of the 18th Hungarian Scientific 
and Innovation Contest for Youth in the Millenáris 
Park. One of the first prizes offered by the 
Hungarian Patent Office was awarded to Tamás 
Gyöngyösi for his work entitled “Blind Navigator”.

Június 15. 
Magyar–japán kétoldalú szakértői tárgyalás  
a Magyar Szabadalmi Hivatalban.
15 June
Hungarian–Japanese bilateral experts meeting in 
the Hungarian Patent Office.

Június 16.
A Magyar Formatervezési Tanács 2009. évi 2. ülése.
16 June
2nd council meeting of the Hungarian Design 
Council in 2009.

Június 19.
A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács 2009. 
évi 2. testületi ülése
19 June
2nd council meeting of the Hungarian Council for 
the Protection of Intellectual Property in 2009.

Június 23–26. 
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsának 117. 
ülésén Münchenben.
23–26 June
Participation in the 117th meeting of the EPO 
Administrative Council – Munich.

Június 30.
A japán–magyar kétoldalú, a szabadalmak 
engedélyezésének gyorsításáról szóló PPH-
megállapodás ünnepélyes aláírása Takashi 
Suzukival Budapesten.
30 June
Official signing of the Japanese–Hungarian 
bilateral PPH agreement on the acceleration 
of granting patents with Takashi Suzuki in 
Budapest.

Július 13–14. 
Részvétel „Az iparjogvédelem és a globális kihí-
vások” című nemzetközi konferencián Genfben.
13–14 July
Participation in the international conference on 
“Intellectual Property and Public Policy Issues” 
– Geneva.

Július 26–27.
António Campinosnak, a Portugál Iparjogvé-
delmi Hivatal elnökének és küldöttségének a bi-
laterális tárgyalása a Magyar Szabadalmi Hivatal 
elnökségével.
26–27 July
Bilateral meeting between António Campinos, 
President of the Portuguese Institute of Industrial 
Property and his delegation and the management 
of the Hungarian Patent Office.

Július 30–31. 
Részvétel a „Kereskedelmi ötletek 2009” című 
nemzetközi szimpóziumon és megállapodás 
aláírása a Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi 
Hivatalban Szingapúrban.
30–31 July
Participation in the international symposium 
“Trading Ideas 2009” and signing of an 
agreement with the Intellectual Property Office  
of Singapore – Singapore.

Augusztus 4–5.
Benoı̂t Battistelli, a Francia Iparjogvédelmi Hi-
vatal elnökének látogatása a Magyar Szabadalmi 
Hivatalban.
4–5 August
Visit of Benoı̂t Battistelli, President of the 
National Institute of Industrial Property of France 
to the Hungarian Patent Office.

Augusztus 10.
A Magyar Szabadalmi Hivatal küldöttségének ta-
nulmányútja a Szlovák Iparjogvédelmi Hivatalban 
Besztercebányán.
10 August
Study visit of the Hungarian Patent Office’s 
delegation to the Industrial Property Office of the 
Slovak Republic – Banska Bystrica/Besztercebánya.

Szeptember 3–5.
Hivatali részvétel az Innolignum erdészeti és 
faipari kiállításon Sopronban.
3–5 September 
Participation of the Hungarian Patent Office 
in the Innolignum Exhibition on forestry and 
woodworking industry – Sopron.

Június 11 June

Június 30 June

Július 27 July

Augusztus 5 August
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Szeptember 5–6.
FormaTúra kiállítás Vilniusban.
5–6 September
FormaTúra exhibition – Vilnius.

Szeptember 7. 
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsa Elnökségé-
nek 37. ülésén Münchenben.
7 September
Participation in the 37th meeting of the Board of 
the EPO Administrative Council – Munich.

Szeptember 9–13. 
Hivatali részvétel a Géniusz – Európa Nemzetközi 
Találmányi, Ipar- és Képzőművészeti Vásáron és a 
Kreatív Diákok Versenyén a Budapesti Vásárköz-
pontban.
9–13 September
Participation of the Hungarian Patent Office in the 
“Genius – Europe” International Fair of Inven-
tions, Industry and Fine Arts and the Contest of 
Creative Students – Budapest Fair Centre.

Szeptember 10.
HENT-vezetőségi ülés.
10 September
NBAC management meeting.

Szeptember 17.
A Magyar Formatervezési Tanács 2009. évi 3. ülése.
17 September
3rd meeting of the Hungarian Design Council in 
2009.

Szeptember 17–18.
Részvétel az iparjogvédelmi hatóságok nemzet-
közi szimpóziumán Genfben.
17–18 September
Participation in the international symposium of 
the industrial property authorities – Geneva.

Szeptember 22–október 1.
Részvétel a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
közgyűléseinek 2009. évi üléssorozatán Genfben.
22 September–1 October
Participation in the annual series of meetings of 
the Assemblies of the World Intellectual Property 
Organization – Geneva.

Szeptember 25.
Hivatali részvétel a Kutatók éjszakáján tartott 
kerekasztal-beszélgetésen és a Kutató Diákok 
Országos Szövetsége kreatív szabadalmi pályá-
zatának díjkiosztóján. 
25 September
Participation of the Hungarian Patent Office in the 
roundtable discussion on the Researchers’ Night 
and in the award ceremony of the Hungarian 
Research Student Movement.

Október 2.
A Magyar Formatervezési Díj és a Design 
Management Díj ünnepélyes átadása az Iparmű-
vészeti Múzeumban.
2 October
Award ceremony of the Hungarian Design Award 

and the Design Management Award in the 
Museum of Applied Arts.

Október 2–11.
Design Hét Budapest 2009.
2–11 October
Design Week Budapest 2009.

Október 6.
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsa Elnökségé-
nek 38. ülésén Münchenben.
6 October
Participation in the 38th meeting of the Board of 
the EPO Administrative Council – Munich.

Október 13.
Részvétel az Európai Innovációs Csúcstalálkozón 
Brüsszelben.
13 October
Participation in the European Innovation Summit 
– Brussels.

Október 14.
Elnöki szintű kétoldalú tárgyalás az Osztrák Sza-
badalmi Hivatalban Bécsben.
14 October
Bilateral presidential level meeting in the 
Austrian Patent Office – Vienna.

Október 16.
A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács 2009. 
évi 3. testületi ülése.
16 October
3rd council meeting of the Hungarian Council for 
the Protection of Intellectual Property in 2009.

Október 21–22.
Martti J.J. Enäjärvinek, a Finn Szabadalmi és 
Lajstromozási Hivatal elnökének és küldöttségé-
nek bilaterális tárgyalása a Magyar Szabadalmi 
Hivatalban és a magyar–finn kétoldalú PPH-
megállapodás ünnepélyes aláírása.
21–22 October
Bilateral meeting with Martti J.J. Enäjärvi, 
President of the National Board of Patents and 
Registration of Finland and his delegation in the 
Hungarian Patent Office and the official signing of 
the Hungarian–Finnish bilateral PPH agreement.

Október 26–30. 
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsának 118. 
ülésén Münchenben.
26–30 October
Participation in the 118th meeting of the EPO 
Administrative Council – Munich.

November 2–3.
Edmond Simonnak, a Benelux Szellemitulaj-
don-védelmi Hivatal főigazgatójának látogatása a 
Magyar Szabadalmi Hivatalban.
2–3 November
Visit of Edmond Simon, President of the Benelux 
Office for Intellectual Property to the Hungarian 
Patent Office.

november 2 november

november 3 november

Október 22 October
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November 3.
„A közösségi és nemzeti védjegyrendszerek 
együttélése Európában” című regionális konfe-
rencia a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatal közös rendezésében.
3 November
“Regional Conference on the Coexistence 
of the Community and National Trade Mark 
Systems in Europe” co-organised by the 
Hungarian Patent Office and the Office for 
Harmonization in the Internal Market.

November 3.
A Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozat 
megnyitó ünnepsége a Magyar Tudományos 
Akadémián, valamint az Akadémiai–Szabadalmi 
Nívódíjak átadása. A díjazottak: dr. Bolla Kálmán, 
dr. Imre László és dr. Novák Lajos.
3 November
Opening ceremony of the “Celebration of Hungarian 
Science” event series in the Hungarian Academy 
of Sciences, and award ceremony of the Academy–
Patent Awards. Award winners: Dr. Kálmán Bolla, 
Dr. Imre László and Dr. Lajos Novák.

November 5–6.
Sólyom László köztársasági elnök hivatalában 
fogadja a budapesti World Science Fórumon részt 
vevő Francis Gurry-t, a WIPO főigazgatóját.
5–6 November
President László Sólyom receives in his office 
WIPO Director General Francis Gurry, who has 
arrived in Budapest to participate at the World 
Science Forum.

November 12.
Szakmai ankét a tízéves szerzői jogi törvényről 
az MSZH, az SZJSZT, az MSZJF és a MIE közös 
szervezésében.
12 November
“The Copyright Act is ten years old” – experts 
symposium co-organised by the Hungarian 
Patent Office, the Council of Copyright Experts, 
the Hungarian Copyright Forum and the 
Hungarian Association for the Protection of 
Industrial Property and Copyright.

November 16–18.
Részvétel a BPHH Igazgatótanácsának 38.,  
a Költségvetési Bizottság 36. és a két szerv 
együttes ülésén Alicantéban.
16–18 November
Participation in the 38th meeting of the OHIM 
Administrative Board, in the 36th meeting of the 
Budget Committee and in the joint meeting of the 
two – Alicante.

November 18.
A Fiatal Vállalkozók Hete keretében megrende-
zett „Te is lehetsz feltaláló?! – avagy mire jó  
a szellemitulajdon-védelem” című előadás.
18 November
“You can also become an Inventor – or What 
is Intellectual Property Protection Good for?”– 
lecture organised in the framework of the Week 
of Young Entrepreneurs.

November 27–28.
„Tudástársadalom és szellemitulajdon-védelem  
– a szellemi tulajdon védelméről újságíróknak” 
című MSZH–EPO szeminárium Tihanyban.
27–28 November
“Knowledge society and intellectual property 
protection – about intellectual property protection 
for journalists” – HPO–EPO seminary in Tihany.

November 30.
A Kínai Népköztársaság Guangdong tartománya 
Szellemitulajdon-védelmi Hivatala küldöttségé-
nek látogatása a Magyar Szabadalmi Hivatalban.
30 November
Visit of the delegation of the Intellectual Property 
Office of Guangadong, People’s Republic of 
China to the Hungarian Patent Office.

November 30.
Az Osztrák Szabadalmi Hivatal szakértői szintű 
küldöttségének látogatása a Magyar Szabadalmi 
Hivatalban.
30 November
Expert level visit of the Austrian Patent Office to 
the Hungarian Patent Office.

December 1.
„Szép beszélgetések” a Garibaldi Klubban:  
dr. Csermely Péter egyetemi tanár „A kreativi-
tás szerepe a hálózatok sikeres válságválaszai-
ban” című előadása.
1 December
“Smart conversations” in the Garibaldi Club: 
“The role of creativity in the successful crisis 
reactions of networks” – presentation by Dr. 
Péter Csermely, university professor.

november 6 november

november 12 november

December 1 December
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December 2–11. 
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület „Hamis ígé-
retek, valódi veszélyek” című kiállítása  
a Magyar Szabadalmi Hivatalban.
2–11 December
“False promises, real dangers” – exhibition 
organised by the National Board Against 
Counterfeiting in the Hungarian Patent Office.

December 2.
A Magyar Formatervezési Tanács 2009. évi 4. ülése.
2 December
4th meeting of the Hungarian Design Council in 
2009.

December 7.
Az osztrák–magyar kétoldalú PPH-megállapodás 
ünnepélyes aláírása.
7 December
Official signing of the Austrian–Hungarian 
bilateral PPH agreement.

December 7–11.
Részvétel az ESZSZ Igazgatótanácsa Elnöksé-
gének 39. és az ESZSZ Igazgatótanácsának 120. 
ülésén Münchenben.
7–11 December
Participation in the 39th meeting of the Board of 
the EPO Administrative Council and the 120th 
meeting of the EPO Administrative Council – 
Munich.

December 10–11.
A Kínai Nemzeti Szerzői Jogi Hivatal küldöttségé-
nek látogatása a Magyar Szabadalmi Hivatalban.
10–11 December
Visit of the delegation of the National Copyright 
Administration of China to the Hungarian Patent 
Office.

December 11.
Annette Kur kutatásvezető, a müncheni Max 
Planck Intézet vezető munkatársának a látogatása 
a Magyar Szabadalmi Hivatalban.
11 December
Visit of Dr. Annette Kur, research fellow of the 
Max Planck Institute to the Hungarian Patent 
Office.

December 15–16.
Részvétel a „Jogérvényesítés a szellemi tulajdon 
területén – védjegyek és szabadalmak” című 
rendezvényen Stockholmban.
15–16 December
Participation in the “Conference on the 
Enforcement of IPR – Trade marks and Patents” – 
Stockholm.

December 17.
A Gábor Dénes-díj átadása Blaskovics Ferenc 
kutatóprofesszornak a Parlamentben.
17 December
Granting of the Gábor Dénes Reasearch Award to 
Prof. Ferenc Blaskovics in the Parliament.

December 18.
A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács 2009. 
évi 4. testületi ülése.
18 December
4th council meeting of the Hungarian Council for 
the Protection of Intellectual Property in 2009.

December 17 December

December 2 December

December 2 December
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VIVAcE-REnDEZVÉnYEK
VIVAcE EVEnTs

Szeptember 23.
„Innováció-menedzsment  
és szellemitulajdon-védelem”című előadás 
Szegeden.
23 September
“Innovation Management and Intellectual Prop-
erty Protection” – presentation in Szeged.

Szeptember 29.
„Innováció-menedzsment  
és szellemitulajdon-védelem”című előadás 
Budapesten.
29 September
“Innovation Management and Intellectual Prop-
erty Protection” – presentation in Budapest.

Október 6.
„Hogyan védjük …?” című ismeretterjesztő elő-
adás Kaposváron.
6 October
 “How to protect …?” awareness-raising 
presentation in Kaposvár.

Október 8.
„Hogyan védjük …?” című ismeretterjesztő elő-
adás Zalaegerszegen.
8 October
“How to protect …?” awareness-raising presen-
tation in Zalaegerszeg.

Október 14.
„Új lehetőségek a szellemi termékek oltalmazá-
sában” című szakmai ankét Debrecenben.
14 October 
“New opportunities in intellectual property 
protection” – experts symposium in Debrecen.

Október 15.
„A védjegy és az áruk hamis megjelölése, a tisz-
tességtelen piaci magatartás és következményeik 
az üzleti gyakorlatban” című előadás Miskolcon.
15 October
“False or misleading indications of trade marks 
or products, unfair market behaviour and 
their consequences in business practice” – 
presentation in Miskolc.

Október 21. 
„Új lehetőségek a szellemi termékek oltalmazá-
sában” című szakmai ankét Szegeden.
21 October
“New opportunities in intellectual property 
protection” – experts symposium in Szeged.

November 2.
„Innováció-menedzsment és szellemitulajdon-
védelem”című előadás Győrött.
2 November
“Innovation Management and Intellectual Prop-
erty Protection” – presentation in Győr.

November 3.
„Hogyan védjük …? Szellemitulajdon-védelem 
vállalkozóknak” Kecskeméten.
3 November 
“How to protect …? Intellectual property protec-
tion for entrepreneurs” Kecskemét.

November 5.
„Egy délelőtt a tudatosan működő családi vállal-
kozásokért” című előadás Budapesten.
5 November
“A morning for the family enterprises operating 
consciously” – presentation in Budapest.

November 10.
„A jövedéki termék forgalmazása, az új keres-
kedelmi rendelet és az áruk hamis megjelölése” 
című előadás Veszprémben.
10 November
“Presentation including topics of placing prod-
ucts subject to excise duty on the market, the 
new trade regulation and the false indication of 
products” – Veszprém.

November 17.
„A szellemi tulajdon szerepe az innovációs folya-
matban” című előadás Miskolcon.
17 November
“The role of intellectual property in the 
innovation process” – presentation in Miskolc.

November 25.
„Hogyan védjük …? Szellemitulajdon-védelem 
vállalkozóknak” Pécsett.
25 November
“How to protect …? Intellectual property 
protection for entrepreneurs” – presentation in 
Pécs.

December 8.
VIVACE+ 2009 programzáró rendezvény. 
8 December
VIVACE+2009 programme closing ceremony.




