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május 22–23. A Montenegrói Szellemitulajdon-védelmi Hivatal elnöki 
szintű delegációjának tanulmányútja az SZTNH-ban.

május 25. A Francia Nagykövetség által az illegális műtárgy-keres-
kedelemről szervezett konferencia a HENT részvételével. 

május 28. Az Európai Feltalálói Díj díjátadó ünnepségén Amszterdam-
ban dr. Ficsor Mihály elnökhelyettes képviselte a hivatalt.

május 30. Együtt Kortárs Építészek – Kortárs Szobrászok. Az Ybl 
Egyesület III. Szoborünnep című rendezvénysorozatának Együtt Kortárs 
Építészek – Kortárs Szobrászok című kiállításának magnyitója a Konfe-
renciateremben.

június 2–4. A „Visegrádi Országok és Barátaik” országcsoport szellemi-
tulajdon-védelmi hivatalai vezetőinek éves hivatalos találkozója Balaton-
füreden és Pannonhalmán.

22 to 23 mAy Study visit of the President and the delegation of the 
Intellectual Property Office of Montenegro in the HIPO.

25 mAy Conference organized by the French Embassy, with the parti-
cipation of the National Board Against Counterfeiting, on illegal trade in 
works of art.

28 mAy At the award ceremony of the European Inventor Award in 
Amsterdam Vice-President dr. Mihály Ficsor represented the HIPO.

30 mAy Together Contemporary Architects – Contemporary Sculp-
tors. Opening of the exhibition “Together Contemporary Architects – 
Contemporary Sculptors” of the Ybl Association’s series of events entitled 
3rd Sculpture Gala in the Conference Room.

2 to 4 june Annual official meeting of the heads of the IP offices of the 
group of “Visegrád Countries and their Friends” in Balatonfüred  
and Pannonhalma.

06
. 0

2–
04

. 

06
. 1

1–
13

. 

június 10. „Túl a szépirodalmon”. A Typotex Kiadó könyvbemutatója 
a hivatalban.

június 11–12. Az INNOTRENDS konferencia és kiállításon működő in-
formációs stand tevékenysége mellett dr. Németh Gábor igazgató részt 
vett a konferencia egyik kerekasztalának munkájában.

június 11–13. A Hajdú Judit elnökhelyettes által vezetett delegáció 
részvétele az Európai Szabadalmi Szervezet éves együttműködési 
találkozóján és kétoldalú hivatalközi találkozó az Izlandi Szabadalmi 
 Hivatalban Reykjavíkban.

június 12. A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) és a 
portfolio.hu éves konferenciája. Előadás „Szellemi tulajdonvédelem a 
sikeres befektetésekért, design sikertörténetek”. Előadó: Osvárt Judit, a 
Desing Hét Budapest projektvezetője és dr. Botos Viktor, a HIPAvilon Kft. 
ügyvezető igazgatója.

június 17–28. A dr. Ficsor Mihály, a hivatal elnökhelyettese vezette 
magyar delegáció részvétele a Szellemi Tulajdon Világszervezete által 
szervezett, a látáskárosultakat és olvasási képességükben korlátozot-
takat érintő szerződés aláírására összehívott diplomáciai konferencián, 
Marrakech-ben.

10 june „Beyond literature”. Book review of Typotex Publisher’s 
in the Office.

11 to 12 june In addition to the information stand at the conference 
and exhibition of INNOTRENDS dr. Gábor Németh, director participated 
in the work of a round table of the conference.

11 to 13 june The delegation led by Vice-President Judit Hajdú 
participated in the annual cooperation meeting of the European Patent 
Organization and held a bilateral meeting in the Icelandic Patent Office 
in Reykjavík.

12 june Annual conference of the Hungarian Private Equity and Venture 
Capital Association and of portfolio.hu. Lecture: “Intellectual property 
protection for successful investments, success stories in design”.
Lecturers: Judit Osvárt, project manager of the Design Week of 
Budapest and dr. Viktor Botos, managing director of HIPAvilon Ltd.

17 to 28 june Participation of the Hungarian delegation, led by dr. 
Mihály Ficsor, Vice-President of HIPO, in the diplomatic conference in 
Marrakech convened by the World Intellectual Property Organization for 
signing the Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons 
Who Are Visually Impaired or Otherwise Print Disabled.

2013

User
Highlight



14

június 18–25. Részvétel (GYEMSZI-OGYI, NAV, ORFK, HENT) az Interpol 
által koordinált, gyógyszerhamisítás elleni Pangea Akcióban.

június 20–21. Szakmai nap és vezetői találkozó (Eger).

június 26–27. Elnökségi részvétel az Európai Szabadalmi Szervezet 
 Igazgatótanácsának 136. ülésén Münchenben. Főbb témák: az egységes 
hatályú európai szabadalommal kapcsolatos fejlemények, a tagállamok kal 
és egyéb országokkal folytatott együttműködési tevékenység, az Európai 
Szabadalmi Hivatal működését érintő kérdések.

június 28 – 29. A design világnapja – Tomek Rygalik designer  előadása 
a Design Terminálban.

Augusztus 29. Együttműködés aláírása a Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadóval. A kiemelkedő jelentőségű együttműködési megálla-
po dás keretében az SZTNH és az NTK közös szakmai munkájának 
eredményeként az NTK tankönyvei a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
isme retekkel bővülnek: az egyes témák ezáltal könnyebben feldolgoz-
hatóvá, taníthatóvá válnak. Az együttműködés másik iránya a peda-
gógusok szellemitulajdon-védelmi ismereteinek bővítése egyrészt 
a tanároknak szóló kézikönyvek, útmutatók kiegészítésével, illetve 
tema tikus kiegészítő segédanyagok készítésével, másrészt ilyen tár-
gyú továbbképzések szervezésével.

szeptemBer 3. Elnöki szintű látogatás a Cseh Iparjogvédelmi 
 Hivatalban Prágában.

szeptemBer 11. Jogérvényesítési és tanúsítási kérdésekről szóló 
képzés a Nemzeti Külgazdasági Hivatal ágazati felelős munkatársai 
számára a HENT–SZNTH–Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a 
 TÜV Rheinland részvételével.

18 to 25 june Participation (National Institute of Quality and Orga-
nizational Development in Healthcare and Medicines, National Tax and 
Customs Administration, National Police Headquarters, National Board 
Against Counterfeiting) in the Pangea Action, coordinated by Interpol, 
against the counterfeiting of medical products.

20 to 21 june Professional day and meeting of leading officers in Eger.

26 to 27 june Participation by the President of the HIPO and his 
delegation in the 136th meeting of the Administrative Council of the 
European Patent Organisation in Munich. Main topics: developments 
concerning the European patent with unitary effect, cooperation activity 
with member states and other countries, questions relating to the opera-
tion of the European Patent Organisation.

28 to 29 june World Day of Design – Presentation of the designer 
Tomek Rygalik in Design Terminal.

29 August Signing of an agreement on cooperation with 
Nemzedékek Tudása (Knowledge of Generations) Publisher of 
Textbooks. As a result of the joint work of HIPO and the Publisher the 
Publisher’s textbooks will include IP related knowledge: the particular 
subjects will become easier to teach and learn. The other direction 
of cooperation will be, on the one hand, the enlargement of the IP 
 know ledge of teachers by supplementing manuals, instructions and 
thematic auxiliary materials for them, and, on the other hand, by 
 organizing further trainings in this field. 

3 septemBer Visit of the President of the HIPO and his delegation in 
the Czech IPO in Prague.
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szeptemBer 11. A Magyar Formatervezési Tanács 2013. évi  második 
ülése.

szeptemBer 16. Elnöki szintű látogatás a Szlovák Iparjogvédelmi 
 Hivatalban Besztercebányán.

szeptemBer 18. Elnöki szintű látogatás a Horvát Szellemitulajdon- 
  védelmi Hivatalban Zágrábban.

11 septemBer Training on enforcement and certification for the 
competent staff of the Hungarian Investment and Trade Agency (HITA) 
with the participation of the National Board Against Counterfeiting, HIPO, 
HITA and TÜV Rheinland.

11 septemBer Second meeting in 2013 of the Hungarian Design Council.

16 septemBer Visit of the President of the HIPO and his delegation in 
the Slovak IPO in Banská Bystrica.

16 septemBer Visit of the President of the HIPO and his delegation in 
the Croatian IPO in Zagreb.
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