




Az Eötvös-inga
 

Száz éve annak, hogy báró Eötvös Loránd emberöltővel korábban 
megálmodott műszere, a gravitációs tér parányi változásait követni képes 
görbületi és horizontális variométer, közismert nevén a torziós inga 
segítségével a Nyitra megyei Egbell térségében kőolaj-előfordulást 
sikerült igazolni – a világon elsőként. Két zseniális tudósegyéniség, a 
gravitációs módszert kidolgozó elméleti fizikus Eötvös – akit Einstein 
egyszerűen a „fizika fejedelmének” nevezett – és a nagy gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező, zseniális geológus, Böck Hugó, a hazai kőolaj- 
és földgázkutatás úttörője szerencsés találkozásával és összefogásával 
egy merőben új tudományos kutatási módszer született 1915-ben – a 
geofizika gravitációs módszere és annak eredményes gyakorlati alkal-
mazása a nyersanyagkutatásban.

Az egyes területek mélyföldtani viszonyai és a torziósinga-mérések 
eredményei között fennálló összefüggések felismerése hamar felhívta a 
külföldi kutatók és vállalkozások figyelmét az Eötvös-inga gyakorlati 
alkalmazhatóságára. Eötvös tanítványai, majd munkatársai, Pekár Dezső, 
Renner János, Fekete Jenő és Szecsődy Miklós vezetésével hamarosan 
már világszerte folyt a kőolaj- és földgázkutatás túl Európán is, Mexikótól 
Texason át a távoli India vidékein, gyalogszerrel és elefántháton, a Süss 
Nándor budai Precíziós Mechanikai és Optikai Intézetében egyre 
tökéletesített, egyedileg gyártott Eötvös-ingákkal.

A graviméter és a szeizmikus módszerek megjelenése előtti évtizedek-
ben a Eötvös gravitációs módszer volt a leghatékonyabb eszköze a 
kőolaj- és földgázkutatásnak, melyet nagy nemzetközi szakmai figyelem 
és elismerés kísért, valóra váltva Eötvösnek a századfordulón megfogal-
mazott álmát: „Csak az az igazi tudomány, amely világra szól, s ezért ha 
igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudo-
mány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain 
túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet.”



The Eötvös pendulum

It was one hundred years ago when oil was found near Egbell in Nyitra 
county by using, for the first time in the world, the instrument being able 
to react to the tiny changes of the gravity space, the curvature and 
horizontal variometer, better known as torsion pendulum, invented by 
Loránd Eötvös a generation before. The fortunate meeting and coopera-
tion of two scientific geniuses, the theoretical physician Eötvös who 
described the gravity method – and who was called “a Prince of Physics” 
by Einstein – and the geologist with great practical experiences, Hugó 
Böck, pioneer of the Hungarian oil and gas exploration, led to the birth of 
a wholly new scientific research method in 1915 – the gravity method of 
geophysics and its efficient practical application in raw material exploration.

The recognition of connections between the geological conditions in 
certain regions and the results of the torsion pendulum quickly draw the 
attention of foreign researchers and enterprises to the practical applica-
bility of the Eötvös pendulum. The oil and gas explorations were soon 
pursued under the direction of the students, later colleagues of Eötvös, 
namely Dezső Pekár, János Renner, Jenő Fekete and Miklós Szecsődy, all 
around the world, also outside of Europe, in Mexico, Texas and India, on 
foot and on the back of elephants, by using the Eötvös pendulums 
improved and produced in the Precision Mechanical and Optical Institute 
of Nándor Süss in Buda.

In the decades before the gravimeter and seismic methods came into 
use, the Eötvös gravity method had been the most efficient tool of oil and 
gas exploration, which received great international attention and 
acknowledgement, making the dream of Eötvös, expressed at the turn of 
the century, come true: “Only that science is real which is for the whole 
world and therefore if we want to be real scientists and – as we must be 
– real Hungarians, we have to lift the banner of science so high that it 
can be seen over the frontiers of our country and due honour can be 
given to it.”
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„A feltaláló szellem és anyagi munkája jutalmaztassék, mind
amellett gyümölcsei az összességnek biztosittassanak” –  olvasható 
a 120 éve, 1895-ben született, a „találmányi szabadalmakról” szóló 
XXXVII. törvénycikk indoklásában – ez a „találmányok  oltalmának 
czélja és szükségessége.”

Beszámolónk tavaszán, szakmai világnapunkon ünnepeljük hát 
az első önálló magyar szabályozás jubileumát – különös aurát 
kölcsönöz az évfordulónak, hogy 2015-öt az UNESCO a Fény 
Nemzetközi Évének nyilvánította. A fénnyel foglalkozó tudomá-
nyok és a fényt alkalmazó technológiák szerepe és jelentősége 
kimagasló lehet a fenntartható fejlődésben, a hatékony ökológiai 
megoldások terjedésében. Magyarország komoly hagyományokkal 
büszkélkedhet mind az optikai találmányok, mind az alkalmazott 
művészetek területén – áll méltán az ennek szentelt budapesti 
 eseménysorozat beköszöntőjében.

Nem túlzás állítanunk, hogy a gazdasági fejlődés technológiai 
innovációs és a kultúrát gyarapító művészeti teljesítményeknek 
modern „illuminátorai” éppen az oltalmuk és védelmük elhivatott 
letéteményesei. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az ipar-
jogvédelem és a szerzői jog intézményes rendszereinek működ-
tetője ekképpen áll a társadalmi hasznosság és a közjó szigorú 
mérlegének szolgálatában. 

”Rewarded be the inventive spirit and its material work, besides, 
ensured be its fruits for all” − reads the justification of Act XXXVII 
on the ”patents for inventions” born 120 years ago, in 1895 − this 
is “the goal and necessity of the protection of inventions.”

In spring when our Report is published, on the World Intellectual 
 Property Day, we celebrate the jubilee of our first  independent 
Hungarian patent legislation − a special aura is given to 
this  anniversary by the fact that UNESCO declared 2015 the 
 International Year of Light. The role of the sciences dealing with 
light and the technologies applying light may be outstanding in 
sustainable development, in making general the use of effective 
ecological solutions. Hungary has long-standing traditions in the 
field of optical inventions and applied arts − as it can be read in the 
foreword of the event series to be held in Budapest.

It is not an overstatement that the modern “illuminators” of the 
economic development’s technological and innovative creations 
and artistic performances, enriching culture, are just the  devoted 
depositories of their protection. In this spirit, the Hungarian 
 Intellectual Property Office, the operator of the institutional  systems 
of industrial property and copyright protection, is in the service of 
the rigorous balance of social utility and public good.

a szellem 
napvilága... és 

nemessége
the spiritual 
light... and 
its nobility
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Nos, a 2014. esztendő hivatali eredményeinek összefoglalása – 
nemzeti tudatosságunk, kreativitásunk hazai tükre mellett – az 
Európai Unió és a globális tudáspiac áramlataiba való sikeres 
bekapcsolódásunkról is tudósít: 

Az iparjogvédelmi műfajok mindegyikében jelentősen – 10-30%-
kal – csökkentettük a hatósági elbírálás, az engedélyezési eljárás 
hivatali időszükségletét. 

A csaknem 80 ezer hatósági intézkedés fele védjegy-, 40%-a 
szabadalmi ügyekben született, százezernyi nemzeti, több mint 
egymilliónyi nemzetközi úton megítélt érvényes oltalom tükrében. 

Az ISO minőségirányítási szabványcsalád sikeresen kiterjesztett, 
tanúsított hatálya alatt működő K+F-tevékenységi minősítés és 
a közös jogkezelő szervezeteket támogató és felügyelő hatósági 
működés hatékonyabb és áttekinthetőbb viszonyokat, kedvező vál-
tozásokat teremtett. 

Thus, the summary of the Office’s results in the year of 2014 − 
 reports beside the domestic reflection of our national  consciousness 
and creativity, on our successful adjustment to the trends of the 
European Union and the global knowledge market:

In each industrial property title we decreased substantially − by 
10-30% − the pendency time of official examinations, the granting 
procedures.

Almost half of the 80 000 official measures were related to trade 
mark, 40% to patent cases, in the mirror of 100 000 valid titles 
of protection granted in the national and more than 1 million valid 
titles of protection granted in the international way.

The qualification of R&D activities operating under the certified 
and successfully extended ISO quality management system and 
the supporting and supervising official activities of the collecting 
societies created more effective and transparent circumstances 
and favourable changes.

1
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Az egységes európai szabadalmi rendszer kiépítése, valamint a 
közép-európai PCT-hatóság magyar kezdeményezése –  budapesti 
Bíróképző Központ, Visegrádi Szabadalmi Intézet – immár jogi 
 aktusokban és fizikai valójukban is alakot öltve erősítik hazánk 
szellemi infrastruktúráját és nemzetközi megbecsültségét. 

Hivatali honlapunk több mint félmillió érdeklődőjének 825 ezer 
 látogatása 11 millió letöltött oldalnyi információval, nyomtatott és 
online híradásaink 20 millió olvasóval, szakképzési rendszerünk 
30%-kal megnövekedett számú résztvevői és kontaktusai 
 együttesen drámaian növekvő érdeklődést elégítettek ki.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Magyar Formatervezési 
Tanács a szellemi tulajdon piacának és kreatív ipari közegének 
nemzetközi elismerést és népszerűséget arató védművei, katali-
zátorai és ösztönzői.

A HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 
a  kormányzati törekvések úttörő szolgáltató mintájává vált a 
 szel lemi  tulajdon-bázisú innováció-menedzsment képességek fej -
lesz    tésének terén, különösen a kkv-szektor világában. 

The establishment of the European unified patent system and the 
Hungarian initiation of a Central-European PCT authority − the 
Training Centre for the Judges of the Unified Patent Court in 
Budapest, the Visegrad Patent Institute − enhance Hungary’s 
intellectual infrastructure and international prestige already in 
legal acts and physical form.

The 825 000 visits of half a million interested visitors of our  website 
with 11 million downloaded pages of information, 20 million 
 readers of our printed and online news, the 30% more  participants 
and contacts of our vocational training, these altogether satisfied a 
dramatically increasing interest.

The National Board Against Counterfeiting and the Hungarian 
Design Council are the internationally recognised and popular 
embankments, catalysts and facilitators of the intellectual property 
market and the creative industry.

The Hipavilon Hungarian Industrial Property Agency has become 
the pioneer, model service provider of governmental endeavours 
in the field of IP-based innovation management development, 
especially in the world of SMEs.
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A Jedlik-terv félidejében a statikus oltalom és a dinamikus védelem 
vagy térfoglalás intézményes készségfejlesztése valódi innovációs 
közművé avatta hivatalunkat a tudásintenzív gazdaság és a kreatív 
kulturális ipar számára egyaránt. Célcsoportjaink (az egyetemista 
kutatóktól a vállalkozások vezetéséig) beidegzett reflexei, holiszti-
kus látásmódja, hatékony döntéshozatala és következetes, kitartó 
végrehajtó munkája mind szükséges ahhoz, hogy a forrásallokáció, 
az ösztönzés, a piaci kultúra táguló köreiben gyümölcsöző lehes-
sen kimunkált módszertanunk, eszköztárunk alkalmazása. Az in-
nováció és a kulturális művelődés teljes spektrumában növelendő 
hatósugarunkat, 2015-ben új lépésekre is javaslatot teszünk. 

Száz éve annak, hogy Eötvös Loránd emberöltővel korábban 
megálmodott műszere, a gravitációs tér parányi változásait követ-
ni képes görbületi és horizontális variométer, közismert nevén a 
torziós inga segítségével a Nyitra megyei Egbell térségében kő-
olaj-előfordulást sikerült igazolni – a világon elsőként. Két zseniá-
lis tudósegyéniség, a gravitációs módszert kidolgozó elméleti 
fizikus Eötvös – akit Einstein egyszerűen a „fizika fejedelmének” 
nevezett – és a nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező geológus, 
Böck Hugó, a hazai kőolaj- és földgázkutatás úttörője szerencsés 
találkozásával és összefogásával egy merőben új tudományos 
kutatási módszer született 1915-ben – a geofizika gravitációs 
módszere és annak eredményes gyakorlati alkalmazása a nyers-
anyagkutatásban.

Célunk, hogy a frissen életre hívott Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatallal való együttműködésünk a létező talentumok 
és potenciális eredményeik felkutatásában és gyakorlatba vételé-
ben hasonlóan kimagasló gyakorlati haszonnal járjon. Együttes 
küldetésünk, kihívásunk az Eötvös-ingáéval egyező a társadalmi, 
gazdasági és tudományos mezőben…

In the middle of the Jedlik Plan’s term, the institutional skills 
 development of static legal protection or dynamic protection or 
 expansion made our Office a real innovative public utility for both 
the knowledge intensive economy and the creative industry. The 
automatic reflexes, holistic view, effective decision-making and 
consequent, steady implementation work of our target groups 
(from the university researchers to the business managements) 
are all necessary for the fruitful application of our methodical 
guidelines and tools in the widening circles of resource  allocation, 
incentive schemes and market culture. We will also propose new 
measures in 2015 in order to extend our radius in the whole 
 spectrum of innovation and cultural education.

It was a hundred years ago that oil was found near Egbell in  Nyitra 
county by using, for the first time in the world, the  instrument being 
able to react to the tiny changes of the gravity space, the  curvature 
and horizontal variometer, better known as torsion  pendulum, 
 invented by Loránd Eötvös a generation before. As a result of the 
fortunate meeting and co-operation of two geniuses, the  theoretical 
physicist Eötvös, who described the gravity  method − simply 
called by  Einstein the “Prince of Physics” − and the  geologist 
Hugó Böck  having  extended practical experience, who was 
the  pioneer of  domestic oil  and natural gas research, a whole 
new  scientific  research method was born in 1915 − the gravity 
 method of  geophysics and its effective practical application in 
raw material research.

Our objective is that the co-operation with the newly established 
National Research, Development and Innovation Office in the field 
of search for existing talents and the practical application of their 
potential results should gain outstanding practical benefits. Our 
joint mission and challenge is the same as that of the Eötvös 
 pendulum in the social, economic and scientific world...

1
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Hivatali hangunkat és stílusunkat pedig úgy kell alakítanunk, hogy 
ezzel hozzájárulhassunk „a szellem napvilágához”. Hiszen Kner 
Imrét, a világ egyik legjobb tipográfusát idézve:
„A szó maga, a stílus, a régi római írószerszámot jelentette és úgy 
vitték aztán az ’irály’ra, vagyis arra, amit és ahogy a szerszámmal 
írtak. Ez az összefüggés nagyon fontosnak látszik. Én úgy kép
zelem, hogy ha valaki, egyes ember vagy egész generáció – akár 
iparos, akár művész, akár pedig iparművész – becsületesen, őszin
tén és saját érzése szerint igazul használja fel munkája anyagát s 
eszközeit, abból stílusnak kell születnie. S ép ez a saját érzés sze
rinti egyéni igazság adja meg a stílusoknak is az egyéni, a minden 
más stílusoktól elütő jelleget. Mert ez a művészi igazság minden 
népnél, sőt minden egyes kis kottériában, sőt minden egyénnél 
más és más; ugyanazon népeknél és egyéneknél az idő múlásával 
is, mert az igazság csak addig érdekes, amíg keressük; ha meg
találtuk és ha megismertük, újakat kell keresni magunknak.”

Tisztességünk abból a képességünkből ered, hogy felismerjük 
 felelősségünket. Pascallal szólva: „A gondolatban rejlik tehát 
 minden emberi méltóságunk.” Petőfi Sándor és Thomas Mann 
összekapcsolt címadó invokációival pedig valljuk és üzenjük: 
műhelyünk már a hajnalhasadás előtt hisz a világosságban. 

We should adjust our tone and style so that we can  contribute to the 
“spiritual light”. Citing Imre Kner, one of the greatest  typographers 
in the world:
“The word itself, style, meant the ancient Roman writing tool, which 
was later changed to the old Hungarian word “irály”, meaning what 
and how something was written with the tool. This association 
seems very important. I think if someone, an individual or a whole 
generation − being a craftsman, an artist or applied artist − uses 
his working material and tools honestly, sincerely and according to 
his own feeling, a new style should be born. And just this individual 
truth of a special feeling gives the style its individual character 
different from others. For this artistic truth is different with each 
nation, what is more with each little coterie and each individual; 
it is different with the same nation and individual throughout time, 
as truth is only interesting as long as we look for it; when we have 
found and learned it we will have to look for other truths.”

Our honesty originates from our ability to recognise our responsibility. 
 As Pascal said: “Man’s greatness lies in his power of thought.” 
 We profess and send the message with the linked invocation of 
Sándor Petőfi and Thomas Mann in the title: our workshop believes 
in the light already before daybreak.

 

Dr. Miklós Bendzsel 
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Január

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozását előkészítő 
 munkacsoport ülése Varsóban.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a hét regio-
nális innovációs ügynökség együttműködési megálla podást 
írt alá a szellemitulajdon-védelmi tudatosság növelése és 
információs pontok működtetése tárgyában.

Február

Együttműködési megállapodást írt alá Vida Ildikó, a Nemzeti 
 Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke és Dr. Bendzsel Miklós, az 
 SZTNH elnöke.

ELTE Innovációs Nap – az SZTNH munkatársai az inno vá ciós 
tevékenységet és a felsőoktatási intézményeket támogató 
szellemitulajdon-védelmi lehetőségeket népszerűsítették.

January

Meeting of the Expert Group on the Preparation of the 
 Visegrad Patent Institute in Warsaw.

The Hungarian Intellectual Property Office (HIPO) and the 
seven regional innovation agencies signed a co-operation 
agreement on intellectual property awareness raising and 
the operation of information points.

February

Cooperation Agreement was signed by Ildikó Vida, President 
of the National Tax and Customs Administration (NTCA) and 
Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO.

Innovation Day of the Eötvös Loránd University – officers of 
HIPO promoted intellectual property-related tools available 
for innovators and higher education institutions. 

16

22

10
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Szakmai ankét az SZTNH és a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um közös szervezésében „A kutatás-fejlesztés minősítési 
rendszer értékelése: a bevezetés tapasztalatai” címmel.

Szakmai konferencia a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(HENT) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös szervezésé-
ben „Változások a szellemi tulajdon-jogok vámhatósági 
érvényesítésére vonatkozó szabályozás terén” címmel az 
SZTNH székházában.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozását előkészítő 
munka csoport ülése Prágában.

Március

Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsa Elnökségének 56. ülésén Münchenben.

Védjegy Szakmai Ügyfélfórum az SZTNH és a Magyar Véd-
jegy Egyesület közös szervezésében aktuális védjegyjogi 
kérdésekről.

A Jedlik Ányos-díjak ünnepélyes átadása a hivatalban. 
 A   Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei 2014-ben: Dr. Babcsán 
 Norbert okleveles mérnök-fizikus, PhD, címzetes egyetemi 
docens, az Aluinvent Zrt. műszaki igazgatója, Dr. Bencze 
 Gábor okleveles biológus, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala korábbi tanácsadója, szabadalmi elbírálója, a  HIPAvilon 
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. szaba dal-
mi szakértője, Nagy Zoltán vállalkozásszervező, a hódmező-
vásárhelyi Ötlet Club 13 Egyesület elnöke, Dr. Raisz Iván, 
a kémiai tudományok kandidátusa, műszaki tudományi PhD, 
az Enviro-Pharm Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Dr. Szamosi 
Katalin ügyvéd, az SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák 
vezetőségének elnöke, valamint Dr. Pakucs János, a Magyar 
Innovációs Szövetség alapító elnöke és tiszteletbeli elnöke 
(honoris causa díj).

Professional conference co-organised by HIPO and the  Ministry 
of National Economy, entitled Assessment of the Research and 
Development Qualification: first experiences.

Professional conference co-organised by the National Board 
Against Counterfeiting (NBAC) and the National Tax and 
Customs Administration, entitled “Changes in the regulation 
of customs authority enforcement of intellectual property 
rights” at the headquarters of HIPO.

Meeting of the Expert Group on the Preparation of the 
 Visegrad Patent Institute in Prague.

March

HIPO President’s participation at the 56th meeting of the 
Board of the Administrative Council of the European Patent 
Organisation (EPOrg) in Munich.

Users Forum on current trade mark issues, co-organised by 
HIPO and the Hungarian Trademark Association.

Jedlik Ányos Award Ceremony in HIPO. Award winners in 
2014: Dr. Norbert Babcsán, certified engineer- physicist, 
honorary associate professor, CTO, Vice-President of 
 Aluinvent Plc.; Dr. Gábor Bencze, certified biologist,  former 
advisor and patent examiner of the HIPO, patent expert of the 
HIPAvilon Hungarian Intellectual Property Agency  (HIPAvilon); 
Zoltán Nagy, business organiser, President of the Ötlet Club 
13 Association, Hódmezővásárhely, Dr. Iván Raisz,  c andidate 
of chemical sciences,  habilitated doctor in  technical 
 sciences, Research Director of Enviro-Pharm Ltd; Dr. Katalin 
Szamosi, attorney-at-law, President of the Board, Managing 
Partner of SBG&K Law Office; Dr. János Pakucs, Founding 
and Honorary President of the Hungarian  Association for 
 Innovation (honoris causa prize).
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Nemzetközi konferencia Budapesten az Egységes Szabadalmi 
Bíróság budapesti képzési központjának megnyitása alkal-
mából. A konferenciát Dr. Navracsics Tibor közigazgatási 
és igazságügyi miniszter nyitotta meg. Beszédet mondott 
 Dr.  Cséfalvay Zoltán parlamenti és gazdaságstratégiáért 
 felelős államtitkár, Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke, 
 Benoît Battistelli, az Euró pai Szabadalmi Hivatal elnöke,  
 A ntónio Campinos, a Belső Pia ci Harmonizációs Hivatal  elnöke, 
valamint előadást tartottak a nemzeti, regionális és nemzetközi 
szellemitulajdon-védelmi intézmények, bírói egyesületek és 
egyetemek képviselői.

Együttműködési megállapodást írt alá Márton Péter, a 
Ma gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója és 
Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke.

A HENT bemutatkozása és előadása a ,,Webáruházak, web-
shopok és webpatikák – egészséggel  kapcsolatos termékek 
online értékesítése” II. Országos Konferencián.

A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai Szaba-
dalmi Szervezet  Igazgatótanácsának 139. ülésén München-
ben. Főbb témák: egységes hatályú európai szabadalom, 
a PCT szerinti nemzetközi kutatási és elővizsgálati szervek 
kinevezése.

A Magyar Formatervezési Tanács 2014. évi első ülése.

Április

Megbeszélés az SZTNH és a Szingapúri Szellemitulaj-
don-védelmi Hivatal képviselői között Szingapúrban; részvé-
tel a szingapúri felhasználók ügyfélfórumán. 

Részvétel a HUNGEXPO Construma kiállításán a HENT és a 
HIPAvilon közös standjával.

International conference in Budapest on the occasion of 
the inauguration of the Training Centre of the Unified  Patent 
Court in Budapest. The conference was opened by Dr. Tibor 
Navracsics, Minister of Public Administration and Justice. 
Keynote speeches were delivered by Dr.  Zoltán  Cséfalvay, 
Minister of State for Economic Strategy, by  Dr.  Miklós 
 Bendzsel, President of HIPO, by Mr Benoît Battistelli, 
 President of the European Patent Office (EPO), by Mr António 
Campinos, President of the Office for Harmonisation in the 
Internal Market (OHIM). Presentations were held by repre-
sentatives of national, regional and international intellectual 
property institutions, judicial associations and universities.

Signing a Cooperation Agreement by Péter Márton, the 
CEO of the Hungarian National Asset Management Inc. and 
Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO.

Introduction and presentation by NBAC at the 2nd National 
Conference “Webstores, webshops, webpharmacies – online 
sales of products related to health”.

Participation of a delegation led by the President at the 139th 

meeting of the Administrative Council of EPOrg in Munich. Main 
agenda points: the European Unitary Patent system and the 
 appointment of International Search and International  Preliminary 
Examination Authorities under the Patent  Cooperation Treaty.

First meeting of the Hungarian Design Council in 2014.

April

Negotiations between the representatives of HIPO and the 
Intellectual Property Office of Singapore, participation at the 
users’ forum in Singapore.

Participation at the Construma exhibition of HUNGEXPO with 
a joint stand of NBAC and HIPAvilon.
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A Japán Szabadalmi Hivatal nemzetközi kapcsolatokért fe-
lelős igazgatója által vezetett japán delegáció látogatása az 
SZTNH-ban.

A Moldovai Köztársaság delegációjának látogatása az 
SZTNH-ban.

Szabadalmi Szakmai Ügyfélfórum aktuális joggyakorlati 
kérdésekről.

A Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szak-
mai Egyesülete és a HENT közös konferenciája a szellemi-
tulajdonjog-sértésekről a járműiparban a szellemi tulajdon 
világnapja alkalmából.

Az SZTNH és a HENT együttműködési keretmegállapodást írt 
alá a Magyar Autós Szakmai Szövetséggel.
  

A szellemi tulajdon világnapja – Robert Capa Fotográfiai 
Központ. Az eseményen a következő intézmények része-
sültek a 2014. évi Millenniumi Díjban: Delta Alapítvány, 
Magyar Fordítóház Alapítvány, Magyar Nemzeti Történeti 
Fényképtár, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 
Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratórium.

Szakmai előadássorozat a szellemi tulajdon világnapja tisz-
teletére az SZTNH, a LES Magyarország KHE, a Magyar Véd-
jegy Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 
Egyesület közös rendezésében az SZTNH székházában.

Visit of the Japan Patent Office’s delegation at HIPO, led by 
the director responsible for international relations.

Visit of the Republic of Moldova’s delegation at HIPO.

Users Forum on current patent issues of legal practice.

Joint conference of the Intellectual Property  Protection 
 Association of Automotive Distributors and NBAC on 
 intellectual property infringements in automotive industry on 
the occasion of the World Intellectual Property Day.

HIPO and NBAC signed a framework cooperation agreement 
with the Hungarian Automotive Professional Association.

World Intellectual Property Day – Robert Capa Contemporary 
Photography Center. At the event the following institutions 
were awarded the Millennium Prize 2014: Delta  Foundation, 
Hungarian Translator House, Historical Photo Collection of the 
Hungarian National Museum, Bio- Nanosystems  Research 
Laboratory of the Faculty of Information  Technology, 
 University of Pannonia.

On the occasion of the World Intellectual Property Day, 
 professional lecture series were co-organized by HIPO, 
LES Hungary, the Hungarian Trademark Association and 
the  Hungarian Association for the Protection of Industrial 
 Property and Copyright at the headquarters of HIPO.
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Részvétel a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a 
„Digitális (e-)booktatói között” című szekcióüléssel. 
A könyvfesztivál kapcsán a HENT kérdőíves felmérést végzett 
az olvasási szokásokról.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozását előkészítő 
munkacsoport ülése Besztercebányán.

Május

Elnöki részvétel a WIPO-tagállamok közgyűléseinek 53. 
üléssorozatán Genfben, amelyen a tagállamok képviselői 
újraválasztották Francis Gurryt (Ausztrália) a főigazgatói 
 posztra a 2014–2020 közötti 6 éves időszakra.

Részvétel a gyógyszerhamisítás elleni nemzetközi Pangea VII 
fedőnevű akcióban.

Szellemitulajdon-védelmi ankét a gödöllői Nemzeti Agrár-
kutatási és Innovációs Központban.

Részvétel az Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Igaz gató-
tanácsának 47. és Költségvetési Bizottságának 45. ülésén 
Alicantéban. Az Igazgatótanács elnöki posztját Dr. Ficsor 
 Mihály, az SZTNH elnökhelyettese töltötte be.

Együttműködési keretmegállapodás írt alá a Médiaszolgál-
tatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, az SZTNH és a HENT.

Pécsi Tudományegyetem Innovációs Nap – az SZTNH 
munkatársai az innovációs tevékenységet és a felsőoktatási 
intézményeket támogató szellemitulajdon-védelmi lehető-
ségeket népszerűsítették.

Részvétel az „Ipar napjai” című kiállításon a HENT és a HIPA-
vilon  közös standjával.

Participation in a panel discussion of the 21st International 
Book Fair. NBAC carried out a survey on readers’ behaviour.

Meeting of the Expert Group on the Preparation of the 
 Visegrad Patent Institute in Banska Bystrica.

May

Participation of the President of HIPO at the 53rd series 
of Meetings of the Assemblies of the World  Intellectual 
 Property Organization (WIPO) in Geneva, where the 
 representatives of the Member States re-elected Francis 
 Gurry as Director General for the 6-year period of  2014-2020.

Participation in the international operation Pangea VII against 
counterfeit medicines.

Intellectual Property Protection Conference in the National 
Agricultural Research and Innovation Centre in Gödöllő.

Participation at the 47th meeting of the Administrative Board 
(AB) and the 45th meeting of the Budget Committee of 
OHIM in Alicante. The AB was chaired by Dr. Mihály Ficsor, 
Vice-President of HIPO.

A framework cooperation agreement was concluded 
 between the Media Service Support and Asset Management 
Fund, HIPO and NBAC.

Innovation Day at the University of Pécs – officers of HIPO 
promoted intellectual property-related tools available for 
 innovators and higher education institutions.

Participation at the exhibition Days of Industry with a joint 
stand of NBAC and HIPAvilon.
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Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora és Dr. Bendzsel 
  Miklós, az SZTNH elnöke együttműködési megállapodást írt 
alá. Az eseményen részt vett Dr. Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. 
A három évre szóló megállapodás keretében a hivatal segíti 
a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatását, a modulokra 
alapított távoktatást, közreműködik a szakmai módszertani 
fejlesztésekben.

Részvétel a Magyar Innováció TechShow 2014 kiállításon. 
A HIPAvilon különdíjat adott át startup vállalkozásnak.

Június

A kibővített visegrádi országcsoport szellemitulajdon-védelmi 
hivatali vezetőinek találkozója Lednicében.

A Magyar Innovációs Szövetség 23. Ifjúsági Tudományos 
és Innovációs Díjának átadása. Az első díjat és az SZTNH 
különdíját B. Kiss Bálint kapta.

Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsa Elnökségének 57. ülésén Münchenben.

Szakmai nap (Liszt Ferenc Repülőtér) és vezetői találkozó 
(Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet).

Dr. Ferenc Friedler, the rector of the University of  Pannonia 
and Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO signed an 
Agreement on Cooperation. Dr. Tibor Navracsics, Deputy 
Prime Minister, Minister of Public Administration and Justice 
honoured the event with his presence. In the framework of 
the agreement concluded for three years, HIPO shall  assist 
in disseminating knowledge in intellectual property, in 
 distance learning based on modules, and shall participate in 
 developing IP methodology.

Participation at the exhibition Hungarian Innovation 
 TechShow 2014. HIPAvilon awarded a special prize to a 
start-up  enterprise.

June

Meeting of the Heads of IP Offices of the Visegrad Group and 
Friends in Lednice, Czech Republic.

Delivery of the Hungarian Innovation Association’s Prize to 
the winner of the 23rd National Scientific and Innovation 
Competition for Youth. The first prize and the special prize of 
HIPO was awarded to Bálint B. Kiss.

The President participated at the 57th meeting of the Board of 
Administrative Council of EPOrg in Munich.

Professional Day for HIPO staff (Liszt Ferenc  International 
Airport) and managers’ meeting (Centre for Agricultural 
 Research, Martonvásár).
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Az Európai Feltalálói Díj díjátadó ünnepségén Berlinben 
 Dr. Bendzsel Miklós képviselte a hivatalt.

A Chinese Academy of Press and Publication (CAPP) 
delegációjának látogatása az SZTNH-ban a HENT rész-
vételével.

Hamisítás elleni világnap, HENT-díj ünnepélyes átadá-
sa Dr.  Horváth Péternek, a ProArt – Szövetség a Szerzői 
Jogokért Egyesület igazgatójának.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület elnökségének ülése.

Kerekasztal-megbeszélés a vagyoni hátrány megál-
lapításának témájában a NAV, a HENT, valamint az 
ügyészség, a bírói kar és a jogosultak képviselőinek rész-
vételével.

Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsának 140. ülésén Hágában, amelyen döntés született 
Benoît Battistelli elnöki mandátumának három évvel történő 
meghosszabbításáról.

Ünnepi programok a Design Világnapja alkalmából, Red 
Dot Díjas lengyel formatervezők kiállításának megnyitója az 
Iparművészeti Múzeum Földszinti Üvegcsarnokában.

In Berlin, at the Awards Ceremony of the European Inventor 
Award President Dr. Miklós Bendzsel represented the HIPO.

Visit of a delegation of the Chinese Academy of Press and 
Publication, with the participation of NBAC.

World Day Against Counterfeiting, festive awarding of the 
NBAC Prize to Dr. Péter Horváth, Director of ProArt – Union 
for Copyrights Association.

Board meeting of the Body of Experts on Copyright.

Roundtable on the economic loss caused by IP-related 
crimes with the participation of NTCA, NBAC, the  Prosecutor’s 
 Office, as well as the judiciary and the representatives of 
right holders.

Participation by the President of HIPO at the 140th  meeting   
of the Administrative Council of EPOrg in the Hague. The 
mandate of Benoît Battistelli, President of EPO was extended 
by three years.

Opening of the exhibition of Red Dot Award-winner Polish 
designers in the Glass Hall of the Museum of Applied Arts.
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Július

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal munkatársainak látoga-
tása az SZTNH-ban.

Augusztus

Az SZTNH, a HENT és a HIPAvilon közös megjelenése a 
Művészetek völgye fesztiválon.

Részvétel a Sziget Fesztiválon az SZTNH, a HENT és a 
 HIPAvilon közös NO KAMU! programjával.

Együttműködési megállapodást írt alá Szingapúrban Tan 
Yih San, a Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 
vezérigazgatója és Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke a 
2014–2019. időszakra.

Szeptember

Az SZTNH elnökének szakmai előadása a Magyar Termék 
Nagydíj 2014. évi díjátadó ünnepségén a Parlamentben. 
Az SZTNH a nagydíjpályázat szakmai támogatója, a HIPAvilon 
különdíj kiírója.

A HENT bemutatkozása a Közmédia Napján a Nóvum 
Színpadon.

July

Visit of experts from OHIM to HIPO.

August

Joint participation of HIPO, NBAC and HIPAvilon at the Valley 
of Arts festival.

Participation of HIPO, NBAC and HIPAvilon at the Sziget 
 Festival with the joint programme NO FAKE!

A Memorandum of Understanding was signed between Tan 
Yih San, Chief Executive of the Intellectual Property Office 
of Singapore and Dr. Miklós Bendzsel, President of HIPO in 
Singapore for the period 2014–2019.

September 

Lecture by the President of HIPO at the award ceremony of 
the Hungarian Quality Product Award 2014 in the Parliament. 
HIPO is a professional supporter of the award contest and the 
establisher of the HIPAvilon special prize.

Introduction of NBAC on the Day of Public Media at Novum 
Stage.
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Az SZTNH elnöke által vezetett delegáció részvétele a Cseh 
Iparjogvédelmi Hivatal jubileumi ünnepségén és konferen-
ciáján Prágában.

A Kínai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal delegációjának 
látogatása az SZTNH-ban He Zhimin elnökhelyettes 
vezetésével. 

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat ünnepélyes eredmény-
hirdetése, amelyen 13 egyetemi hallgató kapott díjat. 

„Róth Miksa, Thék Endre, Jungfer Gyula – A magyar műipar 
állócsillagai a XIX – XX. század fordulóján” című kiállítás az 
SZTNH konferenciatermében (szeptember 19–október 8.).

Visit of HIPO’s delegation led by the President at the jubilee 
ceremony and conference of the Industrial Property Office of 
the Czech Republic in Prague.

Visit by the delegation of the State Intellectual  Property 
Office of the Peoples’ Republic of China led by Deputy 
 Commissioner He Zhimin at HIPO.

Announcement of the results of the János Ujvári graduate 
diploma-prize competition; 13 university students were 
awarded.

Exhibition entitled Miksa Róth, Endre Thék, Gyula Jungfer – 
fixed stars of the Hungarian handicraft on the turn of the 19th 
and 20th century at HIPO.  (19 September–8 October)
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Hivatali részvétel a Szellemi Tulajdon Világszervezete tag-
államai közgyűlésének 54. üléssorozatán Genfben. Az ese-
ményen Dr. Bendzsel Miklóst, az SZTNH elnökét a Berni Unió 
Végrehajtó Bizottságának alelnökévé választották. 

Együttműködési megállapodást írt alá Genfben az SZTNH 
és a Japán Szabadalmi Hivatal, valamint a V4 országok 
szellemi tulajdon-védelmi hivatalai és a Japán Szabadalmi 
Hivatal hároméves időtartamra.
 

A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny meghirde-
tése, a Dr. Kamilo Feher-díj átadása.
A Magyar Innovációs Szövetség 24. alkalommal hirdette 
meg középiskolások számára az Ifjúsági Tudományos és In-
novációs Tehetségkutató Versenyt. Ezt követően Dr. Bendzsel 
Miklós átnyújtotta Papp Gergelynek a Dr. Kamilo Feher-díjat 
a hifitechnológia terén kifejlesztett megoldásáért.

Participation by HIPO at the 54th series of meetings of the 
 Assemblies of the Member States of WIPO in Geneva. President  
Dr. Miklós Bendzsel was elected as Vice-Chair of the Executive 
Committee of the Berne Union.

Memoranda of Cooperation for three years were  concluded 
between HIPO and the Japan Patent Office, as well as 
 between the IP offices of the Visegrad Group and the Japan 
Patent Office.

Announcement of the 24th Scientific and Innovation  Contest 
for Youth, handing over the Kamilo Feher Award. The 
 Hungarian Association for Innovation announced for the 24th 
time the Scientific and Innovation Talent Recruitment Contest 
for Youth. Dr. Miklós Bendzsel handed over to Gergely Papp 
the Kamilo Feher Award for his solution developed in the field 
of hi-fi technology.
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Október

A 11. Design Hét Budapest rendezvénysorozata: 220 rendez-
vény, 70 ezer látogató. „Átvitt értelemben” kiállításmegnyitó a 
Várkert Bazárban, „Redefine Design” konferencia és tréning.

Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj átadá-
sa és kiállítás az Iparművészeti Múzeumban (október 7–no-
vember 2.).

Per A. Foss, a Norvég Iparjogvédelmi Hivatal elnökének és 
delegációjának látogatása az SZTNH-ban.

Koszovói küldöttség látogatása az SZTNH-ban „A szellemitulaj-
don-védelem erősítése Koszovóban” című projekt keretében.

Az Új Növényfajták Oltalmára létrehozott Nemzetközi Unió 
(UPOV) bizottságának és tanácsának ülése Genfben.

A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai 
 Szaba dalmi Szervezet Igazgatótanácsának 141. ülésén 
Münchenben. Főbb témák: az ESZH elnökének jelentése, 
személyi döntések.

October

Series of events of the 11th Design Week Budapest.  Opening 
ceremony of the exhibition Figurative Sense:  experiences 
of users and interactions at the South Palace of Várkert 
 Bazár, conference and training Redefine Workshop: the Prezi 
 Experience – Be a professional Prezi user.

Award ceremony and exhibition of the Hungarian Design 
Award and the Design Management Award. 
(7 October–2 November)

Visit by Per A. Foss, Director General of the Norwegian 
 Industrial Property Office at HIPO.

Visit by a delegation from Kosovo at HIPO within the frame-
works of the project Strengthening the Intellectual Property 
Right System in Kosovo.

Participation at the meetings of the Committees and the 
Council of the International Union for the Protection of New 
Varietes of Plants (UPOV) in Geneva.

HIPO’s delegation led by the President participated at the 
141st meeting of the Administrative Council of EPOrg in 
 Munich.
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Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsa Elnökségének 59. ülésén Münchenben.

A HENT és a HIPAvilon részvétele az INNOTRENDS Hungary 
2014 konferencián és startupkiállításon.

A Bolgár Szabadalmi Hivatal delegációjának tanulmányútja 
a hivatalban.

„Kortárs magyar formatervezés” konferencia az Ipar-
művészeti Múzeumban.

A HENT éves fogyasztói kutatásának a publikálása.

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Megfigyelőközpontjának 
plenáris ülése Alicantéban a HENT képviselőjének részvételével.

November

A 2014. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Akadémiai 
Szabadalmi Nívódíj elismerésben részesült: Dr. Fried Miklós, 
az MTA doktora, az MTA Természettudományi Kutatóköz-
pont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Fotoni-
kai Kutatócsoportjának osztályvezetője, Dr. Vukics Krisztina 
PhD, gyógyszerkutató vegyészmérnök, a Richter Gedeon Rt. 
gyógyszerkémiai szerves szintetikus kutatólaboratóriumának 
osztályvezetője és Zámboriné Dr. Németh Éva, az MTA doktora, 
a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Gyógy- 
és Aromanövények Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Participation by the President of HIPO at the 59th meeting of 
the Board of the Administrative Council of EPOrg in Munich.

NBAC and HIPAvilon participated at the conference and 
 startup exhibition INNOTRENDS Hungary 2014.

Study visit of a delegation of the Patent Office of the Republic 
of Bulgaria at HIPO.

Conference entitled Contemporary Hungarian Design in the 
Museum of Applied Arts.

Publication of the annual survey of NBAC on counterfeiting 
in Hungary.

Participation of the representative of NBAC at the plenary 
meeting of the Observatory of OHIM in Alicante.

November

On the occasion of the Celebration of Hungarian  Science 
the following persons were awarded the Academy Patent 
Award: Dr. Miklós Fried, Doctor of the Hungarian  Academy 
of  Sciences (HAS), Head of Section for Photonics of the 
 Research Institute for Technical Physics and Materials 
 Science of the HAS, Dr. Krisztina Vukics PhD, medicine 
 researcher  chemical engineer, head of section of the research 
laboratory for organic synthetic pharmaceutical chemistry of 
Gedeon Richer Plc., and Dr. Éva Zámboriné Németh, Doctor 
of the HAS, professor and Head of Department for Medicinal 
and Aromatic Plants of the Faculty of Horticultural Science of 
Corvinus University of Budapest.
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Az SZTNH és az Európai Szabadalmi Hivatal közös nem zet-
közi szemináriuma Budapesten a gyógyszerészetileg aktív 
vegyületek egyes formáinak szabadalmazhatósági kérdéseiről.

Részvétel a HUNGEXPO Automotive Hungary nemzetközi 
járműipari beszállítói szakkiállításon a HENT és a HIPAvilon 
standjával.

Az SZTNH és a HENT közös részvétele a jubileumi XX. 
KRIMINÁLEXPO-n. A testület konferenciát tartott a 
„JogérvényesÜLÉS – a szellemi tulajdon védelmében” 
témakörben.

Részvétel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal megala kulá-
sának 20. évfordulója alkalmából megrendezett ünnep-
ségen, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal Igaz-
gatótanácsának 48. és Költségvetési Bizottságának 46. 
ülésén Alicantéban. Az Igazgatótanács elnöki posztját 
Dr. Ficsor Mihály, az SZTNH elnökhelyettese töltötte be.

Elnöki részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsa Elnökségének 60. ülésén Münchenben.

A HENT részvétele a MOBILITÁS 2014 Autókiállítás és 
Vásáron a Syma Csarnokban a Magyar Autós Szakmai 
Szövetséggel közösen.

Seminar on patentability issues of polymorphic  crystalline 
forms of pharmaceutically active compounds, jointly 
 organised by HIPO and EPO.

Participation at the international exhibition HUNGEXPO 
 Automotive Hungary for suppliers of automotive industry with 
the stands of NBAC and HIPAvilon.

Joint participation by HIPO and NBAC at the jubilee 20th 
KRIMINALEXPO. A conference “Justice – in the protection of 
intellectual property” was held by NBAC.

Participation at the ceremony organised on the occasion 
of the 20th anniversary of the establishment of OHIM, as 
well as at the 48th meeting of the Administrative Board (AB) 
and the 46th meeting of the Budget Committee of OHIM in 
 Alicante. The AB was chaired by Dr. Mihály Ficsor, Vice- 
President of HIPO.

HIPO’s President participated at the 60th meeting of the Board 
of the Administrative Council of EPOrg.

Join participation of NBAC and the Hungarian Automotive 
Professional Association at Car Exhibition and Trade Fair 
MOBILITÁS 2014.
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Elnöki részvétel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
 Meg figyelőközpontjának Rómában rendezett találkozóján.

Elnökhelyettesi részvétel a CEIPI fennállásának 50. évforduló-
ja alkalmából tartott jubileumi rendezvényen Strasbourgban.

Naomi Devil Hommage á Nicolas Schöffer, Idő-töltés (T.D) 
című, a HungarIkonok Kárpáti-gyűjteménytől kölcsönzött 
mobilszobrának felállítása az elnöki előtérben az alkotó jelen-
létében (Naomi Devil és Kárpáti Tamás).

Participation by HIPO’s President at the meeting of the 
 Observatory of OHIM in Rome.

The Vice-President of HIPO participated in the event held 
in Strasbourg on the occasion of the 50th anniversary of the 
 establishment of CEIPI.

Naomi Devil’s mobile sculpture Hommage à Nicolas Schöffer, 
Time Filling, borrowed from the Kárpáti Hungaricons 
 collection was displayed at HIPO, in the presence of the artist.
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December

Védjegy Szakmai Ügyfélfórum az SZTNH és a Magyar Véd-
jegy Egyesület közös szervezésében aktuális védjegyjogi 
kérdésekről.

„A szerzői jog gyakorlati kérdései − Válogatás a Szerzői Jogi 
Szakértő Testület szakvéleményeiből (2010–2013) fenn-
állásának 130. évfordulója alkalmából” című tanulmánykötet 
bemutatója.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület elnökségének ülése.

A hivatal elnöki küldöttségének részvétele az Európai Szaba-
dalmi Szervezet Igazgatótanácsának 142. ülésén München-
ben. Főbb témák: az egységes hatályú európai szabadalom 
bevezetésének előkészítése, személyzeti kérdések.

Szabadalmi Szakmai Ügyfélfórum az SZTNH konferencia-
termében az aktuális joggyakorlati kérdésekről.

A Magyar Formatervezési Tanács 2014. évi cikluszáró ülése.

Szlovák, lengyel és cseh szakértők látogatása az SZTNH- ban 
a Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozásának előkészítése 
céljából.

A HENT kereskedelmi kutatásának megjelenése HENT-füzet 
formájában.

December

Users Forum on current trade mark issues, co-organised by 
HIPO and the Hungarian Trademark Association.

Presentation of the study “Practical issues of copyright – 
 Selection from the expert opinions by the Body of Experts 
on Copyright (2010-2013)” on the occasion of the 130th 
 anniversary of its establishment.

Board meeting of the Body of Experts on Copyright  in 2014.

Participation by the President of HIPO and his delegation at 
the 142nd meeting of the Administrative Council of EPOrg in 
Munich. Main topics: preparation of the introduction of the 
European Unitary Patent System; staff issues

Users Forum on current patent issues of legal practice at HIPO.

Period closing meeting of the Hungarian Design Council.

Meeting of the Expert Group on the Preparation of the 
 Visegrad Patent Institute in Budapest.

Publication of the commercial survey of NBAC in a booklet 
form.
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