
4?J, 
Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivata la 

EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS 

amely letrejott egyreszr61 a 

Magyar lparjogvedelmi es Szerzoi Jogi Egyesiilet (szekhely: 1061 Budapest, Dalszinhaz u. 
1 0., elnok: Dr. Szecskay Andras)- a tovabbiakban: MIE -

masreszr61 a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (szekhely: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.; kepviseli: 
Dr. Bendzsel Miklos, elnok) - a tovabbiakban: SZTNH -

- a tovabbiakban egytitt: Szerzodo Felek -

kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel: 

I. 
Az egyiittmiikodes celja 

A Szerz6d6 Felek a szellemi tulajdon vedelmehez, az iparjogvedelmi es szerz6i jogi kultUra 
apolasahoz, valamint minel szelesebb korben tOrteno terjesztesehez fiiz6d6 kolcsonos 
erdekeik tudataban a jelen egyilttmiikodesi megallapodas alairasaval tovabb kivanjak 
melyiteni a mar tObb evtizedre visszatekint6 szoros egytittmill<.odestiket. A Szerz6d6 Felek 
kozos kiemelt celja szellemitulajdon-vedelmi ismeretek gondozasa es tovabbadasa, a szellemi 
alkot6 tevekenyseg es az alkotasok hasznositasanak szakmai-tarsadalmi elosegitese a 
rendelkezestikre all6 eszkozokkel. · 

II. 
Az egyiittmiikodes fo teriiletei es iranyai 

A Szerz6d6 Felek ktilonosen az alabbi tertileteken, illetve formaban kivannak egymassal 
egyiittmukodni: 

1. Az SZTNH a MIE valamennyi - egyem es jogi szemelyisegu - tagjanak 
teritesmentesen biztositj a az SZTNH aktualis kiadvanyait. 

2. A Szerz6d6 Felek kozremill<.odnek abban, hogy az SZTNH az elektronikus hirlevelet a 
MIE minden elektronikus levelcimmel rendelkez6 - es ehhez elozetesen hozzajarul6 -
egyesilleti tagjanak eljuttathassa. Az ily m6don tovabbitand6 e-Hirekbol az erdekl6d6k 
tajekoz6dhatnak a szellemitulajdon-vedelem hazai es nemzetkozi esemenyeirol, az SZTNH 
portaljanak uj elemeir61, kiadvanyair61, valamint a fontosabb kapcsol6d6 kozerdek(i 
informaci6kr61. 
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3. A Szerz6d6 Felek - az SZTNH-nak e teri.ileten mar kialakult regionalis partneri 
hal6zatara, illetve tapasztalataira, valamint a MIE rendelkezesere all6 kimagasl6 szakmai 
ismeretekre tamaszkodva - kezdemenyezik a kis- es kozepvallalkozasok szellemitulajdon
vedelmi tudatossaganak noveleset celz6 rendezveny( ek) evenkenti kozos elokeszfteset es 
lebonyolitasat, illetve ennek tamogatasara palyazati forrasokat igyekeznek kozosen feltarni es 
elnyemi. 

4. A Szerz6d6 Felek az elmult evek gyakorlata alapjan ezen tulmenoen 1s 
egyUttmiikodnek szellemitulajdon-vedelmi targyu rendezvenyek elokesziteseben es 
lebonyolitasaban. 

5. A Szerz6d6 Felek kOlcsonosen egyeztetnek a hazai szellemitulajdon-vedelmi, 
valamint a kutatas-fejlesztesi- es innovaci6s politika teriileten felmeriilo kerdesekrol, illetve 
adott esetben kozos kezdemenyezesek inditasar61. 

6. Az SZTNH es a MIE egyiittmiikodik a szellemi tulajdon vedelmet erinto jogszabalyok 
elokeszitoi, valamint a szellemitulajdon-vedelem teriileten miikodo szakmai szervezetek 
kozotti egyUttmiikodes m6djanak es eljarasi rendjenek keretet ad6 strategiai megallapodas 
megujitasaban. 

7. A Szerz6d6 Felek vallaljak, hogy a 11.7. pont szerinti strategiai megallapodas 
megkoteseig ajogszabalyok tarsadalmi egyeztetese soran ajogszabalyok elokesziteseben val6 
tarsadalmi reszvetelr61 sz616 2010. evi CXXXI. tOrvenyben foglaltak figyelembevetelevel es 
jelen megallapodas alapjan egyUttmiikodnek. 

III. 
Az egyiittmiikodes szervezeti keretei 

1. A Szerz6d6 Felek kolcsonosen tudomasul veszik, hogy a jelen megallapodasban 
foglalt kotelezettsegeik teljesitesevel es jogaik gyakorlasaval kapcsolatos valamennyi 
dokumentaci6 megjelenhet elektronikus formatumban; az e-mail utjan lezajl6 kommunikaci6t 
a Szerz6d6 Felek egymas kozotti viszonyaikban teljes bizonyit6 erovel ruhazzak fel, es nem 
kovetelnek meg elektronikus alafrast egymast61. 

2. A Szerz6d6 Felek a kovetkezo kapcsolattart6katjel0lik meg: 

MIE: 
Dr. Szecskay Andras elnok 
Levelezesi cim: 1055 Budapest, Kossuth ter 16-17. 
Telefon: 472 3000 
email: andras.szecskay@szecskay.com 
Dr. Peth6 Arpad iigyvezeto elnok 
Levelezesi cim: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky ut 16. 
Telefon: 411-8857 
email: petho@danubia.hu 
SZTNH: 
Dr. Nemeth Gabor f6osztalyvezet6 
cim: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 
e-mail: gabor.nemeth@hipo.gov.hu 
tel.: 354-4550 
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A Szerz6d6 Felek in1sbeli nyilatkozattal uj Kapcsolattart6t es (tj elerhet6seget jelolhetnek meg 
az altala nevezett helyett. 

IV. 
Az Egyiittmiikodesi Megallapodas hatalya 

1. A jelen "Bgyiittmiikodesi Megallapodast a Szerz6d6 Felek az alairasanak napjat6l 2017. 
december 31-ig terjed6 id6szakra kotik, azzal, hogy az egyuttmiikodes tertileteit es m6djait -
az elert eredmenyek rukreben- evente felUlvizsgaijak. 

2. A jelen Egyiittmiikodesi Megallapodas ervenyesseget es hatalyossagat - erre vonatkoz6 
ktilon irasos kikotes nelktil - nem erinti az ennek alapjan megkotott barmely kiilon 
megallapodas letrejotte vagy megsziinese. 

v. 
Egyeb feltetelek 

1. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, illetve kolcsonosen visszavonhatatlanul 
kijelentik, hogy a koltsegvetesi penzeszkozok felhasznalasanak ellen6rzese erdekeben e 
megallapodas hatalya alatt es azt kovetoen is, erre iranyul6 irasbeli megkereses eseten - a 
jelen megallapodas alapjan kifizetett osszeg tekinteteben - elismerik az Allami 
Szamvev6szek, illetve a Kormanyzati Ellen6rzesi Hivatal ellen6rzesi jogosultsagat, es 
lehetove teszik ezen szervezetek ellen6rzesi tevekenyseget. 

2. A Megallapodas hatalyanak meghosszabbitasar61 a Szerz6d6 Felek a Megallapodas 
lejarata el6tt harom h6napon belUl dontenek. 

3. A Szerz6d6 Felek a jelen Megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari 
Torvenykonyv es az egyeb, a- megallapodasra alkalmazand6 jogszabalyok rendelkezeseit 
tekintik iranyad6nak. 

A Felek a jelen megallapodast, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irtak ala. 

Budapest, 2014. majus ,2\, 

Magyar Iparjogvedelmi es Szerz6i Jogi 
Egyestilet 

Dr. Bendzsel Miklos 
elnok 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 


