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A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK 2013. ÉVI
EREDMÉNYEI ÉS KITEKINTÉS 2014-RE
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint az iparjogvédelem és a szerzői jog területéért felelős
kormányhivatal a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban teljesítette hatósági feladatainak
mennyiségi és minőségi követelményeit. Szakmai tevékenységét a felhasználó- és ügyfélbarát
környezet, minőségorientált szemlélet jellemezte. Az elmúlt év végén a hivatal folyamatosan bővülő
nemzeti lajstromaiban mintegy százezer érvényes oltalmat tartott nyilván: védjegyeket,
szabadalmakat, formatervezési és használati mintákat, földrajzi árujelzőket, ugyanakkor csaknem 2
millió a Magyarországon hatályos nemzeti és nemzetközi, illetve közösségi iparjogvédelmi oltalmak
összesített száma. A jogszerzéssel összefüggő feladatok, valamint a szerzői jogi közös jogkezelő
szervezetek hatósági felügyelete mellett a hivatal látja el a hazai K+F tevékenységek minősítését,
valamint cselekvő részese a szellemi tulajdonvédelmi kultúra fejlesztésének és a magyar érdekek
képviseletének a nemzetközi szakmai szervezetekben.
I. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK

Megduplázódott hazánkban az új szabadalmak száma a világválság tetőzése (2008) óta
Az elmúlt év folyamán összesen, a nemzeti és az európai ügyeket együtt tekintve, 6471 esetben
fejeződött be hivatali szabadalmi engedélyezési (2964) és hatályosítási eljárás (3507), ami 46%-kal
több a 2012. évi adathoz képest (4423), öt éves időhorizonton pedig (2008-ban 2212) közel 200%-os
növekedést tapasztalhatunk.
Mindezek azt tükrözik, hogy a hivatal továbbra is sikeres az ún. gyorsított feldolgozási, illetve
ügyteher-csökkentési terv végrehajtásában: 2013-ban 38%-kal sikerült csökkenteni a folyamatban
levő szabadalmi bejelentések számát. A nemzeti úton folyamatban lévő ügyállomány az év végén
2820 volt: 1604 a nemzeti és 1216 a nemzetközi szabadalmi együttműködésből (PCT) származó
bejelentés (az utóbbiakat csaknem 60 %-kal sikerült mérsékelni).
A nemzeti szabadalmi bejelentések száma 2013-ban 701 volt, 5,7%-kal kevesebb az egy évvel korábbi
adathoz képest. 7%-kal mérséklődött a hazai ügyfelek bejelentési aktivitása (641). A hazai eredetű
szabadalmi bejelentések kétharmada (437) egyéni bejelentőktől származott. Az európai szabadalmi
hatályosítási kérelmek száma a korábbi évek tendenciáját követve 4%-kal növekedett (3483).
A megadások aránya jelentősen javult a korábbi évek adataihoz képest: a befejezett szabadalmi
engedélyezési és hatályosítási eljárások 4858 esetben zárultak az oltalom megadásával (ebből 1351
nemzeti és 3507 európai úton). Ez 48%-kal több a 2012. évinél, ami egyrészről annak köszönhető,
hogy a nemzeti megadások száma a háromszorosára nőtt, másrészről annak, hogy a befejezett
hatályosítási ügyek (európai szabadalmak) száma az előző évhez képest 24%-kal emelkedett. A
nemzeti eljárás elmúlt évi befejezéseiből – az előző rátát (28%) jelentősen felülmúlva – 46%
végződött engedélyezéssel. A nemzeti szabadalmi engedélyezési eljárásokban a sikerráta javulása a
hazai innováció színvonalának és piacosításának emelkedő tendenciáját is jelezheti.

Az év végén érvényes magyar szabadalmi oltalmak száma 19 130 volt (ebből 5237 nemzeti úton
megadott, 13 839 pedig hatályosított európai szabadalom). Ez közel 15%-ös növekedést jelent a
megelőző évhez képest. A hatályos szabadalmak jogosultjainak közel 95%-a külföldi, akik közül a
legtöbben németországi székhelyűek, őket az amerikai, francia és svájci jogosultak követik, illetve
971 db áll hazai tulajdonban. A Magyarországon hatályos szabadalmak szakterületek szerinti
összetételét tekintve – az előző évekhez hasonlóan – 2013 végén a gyógyszeripar állt az első helyen;
a hazánkban hatályos összes szabadalmi oltalom hatoda erre a szakterületre összpontosult. Ezt
követte a gépészet 5%-os, majd a kémia (gyógyszeripar nélkül), 4%-os részaránnyal.

Ötéves csúcson a védjegylajstromozások száma
Az év végén 55 942 nemzeti védjegy volt hatályban, ami az előző évek tükrében állandósult
nagyságrend. Ezek több mint 61%-ának (34 200) volt magyar a jogosultja, közel 39%-a (21 742)
pedig külföldi - jellemzően amerikai, egyesült királysági, német, japán és svájci tulajdonban van. A
lajstromozások terén 4,3%-os növekedés volt megfigyelhető, így tavaly 3122 megjelölésre kaptak a
bejelentők védjegyoltalmat – ez az utóbbi öt év legmagasabb értéke.
A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma 3857 volt, ami az előző évhez képest ugyan
16%-os csökkenést jelent, ám a bejelentési aktivitás csökkenéséhez hozzájárult az is, hogy a 2012. évi
kedvező pályázati lehetőségeket 2013-ban nem, vagy csak korlátozottan lehetett igénybe venni.
Az új bejelentések számának csökkenéséhez képest kisebb mértékben csökkent a befejezések száma:
a 2012-ben lezárt 4541 ügyhöz képest 4183 ügyet fejezett be a hivatal.
A nemzeti védjegybejelentések meghirdetésének átlagos ideje (3,4 hónapról) 3,1 hónapra
csökkent, és sikerült jelentős mértékben csökkenteni a folyamatban lévő ügyek számát is.

Javuló design-tudatosság: népszerű a formatervezésiminta-oltalom
Örvendetes, hogy közel harmadával nőtt tavaly a nemzeti úton beérkezett formatervezésimintaoltalmi bejelentések száma: 255 új kérelem jutott el a hivatalhoz. Ezzel együtt a bejelentők a több
mintát tartalmazó bejelentések lehetőségével is többször éltek: a kérelmek összesen 1273 mintát
foglaltak magukban, így a minták száma 39%-kal nőtt.
A bejelentések számának megugrása ellenére az átlagos átfutási idő 10 hónapról 9,3 hónapra
csökkent. A nemzeti engedélyezési eljárásban az elbírált minták száma 952 volt. Az év végén 9721
mintára vonatkozó nemzeti formatervezésiminta-oltalom volt hatályban. Ezek 74%-a magyar, 26%a pedig külföldi (jellemzően amerikai, német és brit) jogosultak tulajdonában volt.
A hivatal 2013-ban 252 használatiminta-oltalmi bejelentést fogadott, azaz ezen a területen kis
mértékű, 3,5%-os csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest. A hivatal az év során 233
engedélyezési eljárást zárt le, 137 engedélyezéssel. Az év végén 924 ilyen nemzeti oltalom volt
érvényben. A tavalyi év végén az oltalmak 89%-a magyar (826), 11%-a pedig külföldi jogosultak
tulajdonában volt (98).
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Közös jogkezelő szervezetek felügyelete
Csökkenő szerzői jogdíjak, növekvő jogosulti bevételek, igazságosabb díjszabásrendszer
A hivatal harmadik éve látja el a szerzői közös jogkezelő szervezetek felügyeletével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. Az elmúlt év felügyeleti eljárásaiban különösen az
átlátható beszámoló-készítési kötelezettséget, illetőleg a módosított és arányosabb működtetési
feltételek maradéktalan érvényesülését vizsgálta. Az éves felügyeleti eljárások közül egy eljárás zárult
le, az összességében 17,6 milliárd Ft bevétellel való gazdálkodást érintő felügyeleti felszólító
intézkedések miatt a többi csak 2014-ben fejezhető be.
A díjszabás jóváhagyási eljárásban hat közös jogkezelő szervezet nyújtott be díjszabástervezetet az
SZTNH-hoz. A véleményezési eljárásban hat véleményezésre jogosult szervezet vett részt, emellett a
hivatal kikérte a kultúráért felelős miniszter, valamint a turizmusért és vendéglátásért felelős
miniszter véleményét is. A felhasználások feltételeiről szóló érdekegyeztetésben a díjszabásjóváhagyási eljárás sikeres hivatali közvetítést tett lehetővé a jogosultak és felhasználók között.
A szálláshelyeket érintő díjak és felhasználási feltételek az előző évi véleményezési eljárás
eredményeként a korábbiaknál jobban figyelembe veszik a szállodai kihasználtságot és
teljesítőképességét, ezáltal az elmúlt évben több szállodakategóriánál jelentős mértékű (25-50%os) díjcsökkenés következett be. Az egyeztetések egyik legfontosabb eredménye, hogy a
szálláshelyeket érintő díjak esetében további két évre változatlanul a 2013. évi jogdíjak maradnak
érvényben. A háttér jellegű élőzenei szolgáltatásoknál, mint az éttermi zenei formációk működése,
pedig a fizetendő jogdíj az eddigi tarifa felére csökken.
További fontos eredmény, hogy először a múlt évben került sor a magáncélú többszörözés mértékét
reprezentatív módon megjelenítő felmérés elkészítésére és a díjszabás-jóváhagyási eljárással
kapcsolatos benyújtására. A közgazdasági számításokkal is alátámasztott felmérés célja, hogy feltárja
az üreshordozók után fizetendő jogdíjak mértékének megállapításakor figyelembe vehető
körülményeket. A díjszabási eljárással összefüggésben a tavalyi mértékhez képest e jogdíjtípuson
belül 30%-kal csökken a mobiltelefonok és 20%-kal a digitális televíziózásnál műsorrögzítésre
használt eszközök jogdíja.
A fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés
után járó (reprográfiai) jogdíjakra vonatkozóan a 2014-es évben nem emelkedik a 2013-ban
megállapított díjak mértéke és több jogdíjtípus vonatkozásában is csak a Központi Statisztikai Hivatal
által megállapított 2012. évi fogyasztói árindexet (5,7%) meg nem haladó mértékű volt az emelkedés.

Közel a háromezerhez az önkéntes műnyilvántartásba vett alkotások száma
A hivatal ügyfélszolgálatán 2006 óta vezetett önkéntes műnyilvántartásba vetethetőek a szerzői jogi
törvényben nevesített művek és teljesítmények. Az 2013-as év során rekordmennyiségű, közel 650
ilyen kérelem érkezett a hivatalhoz, így az önkéntes műnyilvántartásba vételek száma 2013-ban az
előző évhez képest 33%-kal nőtt. A kérelmek száma a kezdetektől monoton növekedő, de a múlt
évben kiállított 634 tanúsítvány a korábbi 430-470 kérelemhez képest áttörést jelent, ami a hamisítás
elleni küzdelem erősödésével állhat összefüggésben. Az SZTNH a szolgáltatás bevezetése óta 2013
végéig 2979 művet vett önkéntes műnyilvántartásba.

3

A hivatal integrált minőségirányítási rendszere
A hivatal küldetése, hogy a szellemi tulajdon védelmének kormányzati központjaként és minőségi
szolgáltatásokat nyújtó hatóságaként célszerűen és hatékonyan működtesse és kiegyensúlyozottan
fejlessze az iparjogvédelmi és szerzői jogi rendszert. Ennek lehető legmagasabb szintű teljesítése
érdekében az SZTNH 2010-ben önként vállalta, hogy alapfeladatainak döntő többségére és egyes
funkcionális feladataira minőségirányítási és információbiztonsági rendszert vezet be.
A rendszer első – három évre szóló – tanúsítását 2010 decemberében végezte el az SGS Hungária
Kft. Az évenkénti sikeres felügyeleti auditokat követően a hivatal tavaly az újratanúsítás mellett a
minőségirányítási rendszer bővítését és az informatikai szolgáltatások vonatkozásában új szabvány
bevezetését tűzte ki célul. A 2013. évre tervezett ISO Integrált Irányítási Rendszer fejlesztési
feladatok teljesítését bizonyítja a decemberben végzett audit, amely mind a bővített rendszer
újratanúsítása, mind az informatikai szolgáltatásirányítási rendszer tekintetében sikeresen zárult.
Ennek megfelelően az SZTNH tevékenysége 2014 januárjától a következő három ISO szabvány
követelményeinek is megfelel:
ISO 9001:2008 (Minőségirányítási rendszer): a hivatal hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői
jogi hatósági vizsgálatok és eljárások, állami dokumentációs és információs tevékenység, valamint az
alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatások;
ISO/IEC 27001:2005 (Információbiztonság irányítási rendszer): a hivatal hatáskörébe tartozó
iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági vizsgálatok és eljárások, állami dokumentációs és információs
tevékenység, az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatások, valamint az Alapító Okiratban
felsorolt további feladatok során használt információs rendszerek biztonsága;
ISO/IEC
20000-1:2013
(Informatikai
szolgáltatásirányítási
rendszer):
informatikai
szolgáltatásirányítási rendszer a hivatal informatikai fejlesztési és üzemeltetési területe által a
szervezet belső és külső ügyfeleinek nyújtott IT infrastruktúra és szoftver-alkalmazási
szolgáltatásokra.
Az ISO rendszert érintő fejlesztések körében kiemelt szerepű a 2012. évben megnyert EKOP II.
pályázattal összefüggésben folyó elektronikus ügyviteli rendszer fejlesztés, a kockázatok fokozott
érzékenységű felmérése és kezelése.
További cél a 2013. évben elnyert ÁROP szervezetfejlesztési program keretében történő, öt nagy
beavatkozási területen (teljesítménymenedzsment, folyamatoptimalizálás, tudásmegosztás,
minőségirányítás és változáskezelés) jelentkező továbbfejlesztés, amelynek befejezési határideje
2014. április 30.

II. STRATÉGIAI KEZDEMÉNYEZÉSEK

Jedlik-terv a szellemi tulajdon védelméért
A Kormány 2013. augusztus 14-én fogadta el a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti
stratégiát és határozott a végrehajtásával összefüggő feladatokról. A Jedlik-terv az első olyan

átfogó kormányzati stratégia Magyarországon, amely a szellemi tulajdont helyezi a
középpontjába (Magyar Közlöny 2013. évi 154. számában megjelent 1666/2013. (IX. 23) Korm.
határozat). A 2013-2016-ig terjedő időszakra szóló dokumentum a szellemi tulajdon
védelme területén középtávú célkitűzéseket rögzít: több mint negyven cselekvési irány
mentén több mint száz különféle intézkedést irányoz elő . Mindezt négy fő pillérbe rendezi,
amelyek a következők: iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért; szerzői joggal a
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kreatív iparágak és a kultúra fellendítéséért; a nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák
szolgálata a szellemi tulajdon eszköztárával; a szellemi tulajdoni intézményi teljesítőképesség
fokozása.
A Jedlik-terv stratégiai céljainak megvalósítása csak a szellemi tulajdon védelmére szolgáló hazai
intézményrendszer megerősítése mellett lehetséges. A Kormány által elfogadott Jedlik-terv a hazai
szellemitulajdon-védelmi és jogérvényesítési tudatosság növelése érdekében tett javaslatot a
szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti fejlesztési program elindítására. A fejlesztési program
fő célja, hogy hozzájáruljon az ország hosszú távú versenyképességének fenntartásához. Az általa
biztosított erőforrások a következő általános célokra lennének felhasználhatók: vállalkozások,
kutatóintézetek és egyetemek képességfejlesztése; az iparjogvédelmi és szerzői jogi ismeretek
oktatása; a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelem (jogérvényesítés), a tudatos
fogyasztói attitűdre nevelés; továbbá a kulturális örökségvédelemnek és a hungarikumok piaci
sikerességének segítése, az állami vagyonkezelés és innovációmenedzsment új eszközökkel való
támogatása, a tudatos forrásallokáció hatékonyságának javítása.

Az első teljes év a K+F minősítésben – új jogosítványok
A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésére vonatkozó feladatkör bevezetése óta eltelt 20 hónap
tapasztalatai azt mutatják, hogy az előminősítési tevékenység ismertsége növekszik, míg az
adóhatóság részére történő, az adóellenőrzésekhez, (azon belül is elsősorban az innovációs járulék
igénybevétel jogosságának vizsgálatához) kapcsolódó bírálatok készítését magában foglaló utólagos
szakértői tevékenység a 2012. és a 2013. évben hozzávetőlegesen hasonló intenzitást mutat. A
statisztikai adatok alapján az előzetes minősítést igénybe vevő kérelmezők (125) összetétele
szempontjából legnagyobb arányban (62%) a kis- és középvállalkozások nyújtották be a legtöbb
minősítési kérelmet 2013-ban. A túlnyomórészt (80 %) műszaki területre vonatkozó kérelmek 89 %ában volt megerősíthető a projektek K+F tartalma. A NAV 2008-ig visszamenőleges, megküldött
utólagos ellenőrzéseinek szakértői vizsgálatában az SZTNH 2013-ban 918 lezárt ügyben a műszaki
projektek 39 %-ában, a nem műszaki projektek mindösszesen 28 %-ában igazolhatta a K+F
tartalmat.

Az első tapasztalatok nyomán az elmúlt év során módosult az innovációs törvény K+F minősítésre
vonatkozó szabályozása és az Országgyűlés elfogadta a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes
törvények módosítását is. Az október végén hatályba lépett új jogszabályok alapján a K+F minősítési
eljárásban az ügyfél jogorvoslati kérelmére az SZTNH-nak immár lehetősége nyílik saját
hatáskörben is visszavonnia vagy módosítania döntését. Ezen túlmenően a jogszabálymódosítás –
az eddig is követett gyakorlatot megerősítve – kifejezetten lehetőséget ad arra, hogy a hivatal más
hatóság vagy bíróság általi megkeresés alapján is szakértői véleményt adhat a megkeresésben
megjelölt tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése, valamint a költségeknek a
kutatás-fejlesztési tevékenységhez való hozzárendelhetősége kérdésében.

A múlt év derekán elfogadott „Befektetés a jövőbe: Nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs
stratégia 2020” című szakpolitikai stratégiához kapcsolódó intézkedési terv előirányozta a K+F
minősítési rendszer 2013. évi értékelését. Az NGM koordinálta, az SZTNH bevonásával és külső
szakértő szervezet, a Deloitte Zrt. közreműködésével elvégzett értékelés kiemeli, hogy a minősítési
rendszert már ismerő és igénybe vevő vállalkozások jellemzően pozitívnak, ügyfélbarátnak tekintik
az SZTNH működését és elismerik szakmai kompetenciáját. Fontos lenne tovább növelni az SZTNH
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és a minősítési rendszer ismertségét a minősítési rendszer szélesebb körű használata érdekében,
valamint jobban összehangolni a pályázati rendszert a minősítési rendszerrel.

A szellemitulajdon-intenzív ágazatok gazdasági súlya az EU-ban és Magyarországon
A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal által az Európai Bizottság
támogatásával elkészített, a szellemitulajdon-jogok jelentőségét az uniós gazdaság szempontjából
vizsgáló úttörő jelentést („A szellemitulajdon-intenzív iparágak hozzájárulása az európai gazdasági
teljesítményhez és foglalkoztatáshoz” - Intellectual Property Rights intensive industries: contribution
to economic performance and employment in Europe) mutatott be 2013 őszén. E dokumentum a
Jedlik-terv alaptézisével összhangban arra mutat rá, hogy a szellemi tulajdon a XXI. századi gazdaságitársadalmi fejlődés előmozdításának alapvető eszköze, ezért hatékony és tudatos használatát
fejlesztenünk szükséges.
Az uniós szintű megállapításokon túl a szellemitulajdon-intenzív ágazatoknak az egyes tagállamok
gazdasági mutatóira gyakorolt hatásával is foglalkozik a tanulmány. Megállapítja, hogy
Magyarországon a szellemitulajdon-intenzív ágazatok az uniós átlagon felüli mértékű gazdasági
súlyt és foglalkoztatottságot mutatnak, az itthon tevékenykedő (hazai telephelyű cégekben
foglalkoztatott) magyar alkotópotenciál egészének teljesítménye csaknem minden kategóriában az
első 10 helyezett közé sorol bennünket.

Az EU27 és Magyarország szellemitulajdon-intenzív ágazatainak teljesítménye

8. hely
3. hely

13. hely
9. hely
10. hely
1. hely
8. hely
3. hely
7. hely
1. hely
Zárójelben: az EU 27 vizsgált tagállama közül elért magyarországi pozíció
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Magyarországon valamennyi szellemitulajdon-jogot figyelembe véve a szellemitulajdon-intenzív
ágazatok a GDP 45,1%-át biztosítják, és a munkahelyek 27,2%-át adják. Különösen magas mértékű
a szabadalom-intenzív iparágak (20% az uniós 13,9%-os átlaggal szemben), a védjegy-intenzív
ágazatok (38,3% az uniós 33,9%-kal szemben) és a formatervezésiminta-intenzív ágazatok (17,9% az
uniós 12,8%-kal szemben) gazdasági teljesítményhez való hozzájárulása, amely ágazatokhoz
kapcsolódó foglalkoztatási mutatók is 1-2%-kal meghaladják az uniós átlagot. A primer szerzői jogi
ágazatok mutatói az uniós átlaghoz hasonló adatokat mutatnak: a gazdasági teljesítmény 4,4%-át
adják (az uniós átlag 4,3%), a foglalkoztatásban pedig 3,1%-os súllyal jelennek meg (az uniós átlag
3,2%).
A tanulmány elemzi az egyes tagállamokban a szellemitulajdon-intenzív ágazatok által biztosított
munkahelyek mögött álló belföldi és külföldi cégek arányát is. Az EU-hoz 2004-ben csatlakozott
tagállamokban a legmagasabb a külföldi cégek aránya a szellemitulajdon-intenzív ágazatokban:
Csehországban 36% (ebből 25% EU-beli), Szlovákiában 34,7% (27% EU-beli), míg

Magyarországon 33,3% (22% EU-beli).

A hazai szellemi tulajdonvédelmi kultúra alakítása
Az SZTNH 2013-ban a nemzeti kerettantervekhez kapcsolódó komplex képzési projektet dolgozott ki
az általános és középiskolás korosztály, valamint az őket oktató pedagógusok számára. Első lépésben
a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadóval folytatott együttműködés keretein belül bővülnek
tankönyveik szellemi-tulajdonnal kapcsolatos ismeretekkel. Így a 2013-14-es tanévtől, felmenő
rendszerben hatályba lépő kerettantervekben, a Jedlik-terv célkitűzéseivel is összhangban, számos
tantárgyhoz kapcsolódóan már a közoktatásban is megjelennek a szellemi tulajdon védelméhez
kapcsolódó kérdések. Az együttműködés másik iránya a pedagógusok szellemitulajdon-védelmi
ismereteinek bővítését célozza, egyrészt a tanároknak szóló kézikönyvek, útmutatók kiegészítésével,
illetve tematikus kiegészítő segédanyagok készítésével, másrészt továbbképzések szervezésével.
A hivatásrendi képzés (alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi ügyvivői rendszer) fejlesztése és a
hivatali, valamint testületi honlapok (HENT, MFT) használati intenzitása kiemelkedő volt 2013-ban.
Az állami vagyonkezelés, illetve az adó- és vámügyi igazgatás szellemi vagyon értékelési és
módszertani támogatására új együttműködési programok indulnak az SZTNH, valamint az MNV
Zrt., illetve a NAV között.

HIPAvilon - Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával
azzal a céllal hozta létre 2012-en a nonprofit szervezetet, hogy segítse a hivatalt a közfeladatai
hatékonyabb végrehajtásában. Így a HIPAvilon közreműködik az SZTNH belföldi és nemzetközi
szolgáltatásainak ellátásában, – vállalkozási tevékenysége keretében – szellemi tulajdon alapú
innováció-menedzsment szolgáltatásokat nyújt piaci cégeknek a birtokukban lévő szellemi vagyon
megfelelő felmérése, védelme és piaci hasznosításának támogatása érdekében.
A HIPAvilon első teljes üzleti évét 2013-ban zárta. A társasággal kialakított egyes tevékenységekre
vonatkozó együttműködés tette lehetővé, hogy az SZTNH valamennyi nem hatósági jellegű
alapfeladatát magas színvonalon, határidőre maradéktalanul el tudja látni. Ebben az évben útnak
indítják üzletipartner-kereső szolgáltatásukat, segítve, katalizálva a fejlesztések, szellemi alkotások
gyorsabb termőre fordulását; továbbá a Jedlik-terv kijelölte keretek között közreműködnek a hazai
K+F+I-tárgyú forrásallokáció hatékonyságának „szellemi tulajdon-bázisú” javításában.

7

III. NEMZETKÖZI REFORMOK MAGYAR SZEREPVÁLLALÁSSAL

Az egységes európai szabadalom – szabadalmi bíróképző központ Budapesten
Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás és az Egységes Szabadalmi
Bíróság Alapokmánya ünnepélyes aláírására 2013. február 19-én került sor Brüsszelben. A
megállapodás célja az egységes hatályú európai szabadalmakkal és a részes államokban hatályos
„klasszikus” európai szabadalmakkal összefüggő peres eljárások lefolytatására hivatott bírósági
szervezet létrehozása. A megállapodás ennek érdekében a benne részes tagállamok nemzeti
bíróságainak egyes feladatait átvevő közös, nemzetközi bírósági szervezetet hoz létre. A 2012
júniusában létrejött politikai megállapodás alapján az ESZB Elsőfokú Bíróságának központi divíziója
Párizsban működhet, de a központi divízióban két szaktestület jön létre: az egyik Londonban
(elsősorban gyógyszeripari ügyekben), a másik Münchenben (főként gépipari területen). A Mediációs
és Választottbírósági Központnak Ljubljana és Lisszabon ad otthont, a Fellebbviteli Bíróság pedig
Luxembourgban működik majd. Magyar sikerként könyvelhető el, hogy a megállapodás alapján az
ESZB bírái képzésének Budapest ad majd otthont.
Az Egységes Szabadalmi Bíróság Képzési Központja megnyitása alkalmából Budapesten neves
külföldi és hazai előadók részvételével nemzetközi konferenciára kerül sor 2014. március 13-14-én
a KIM, az SZTNH és az Európai Szabadalmi Hivatal közös rendezvényeként, a képzési központ
helyszínéül választott Magyarság Házában.

Visegrádi Szabadalmi Intézet
Egy közép-európai kutatási és elővizsgálati szerv (PCT-hatóság) felállítása olyan „virtuális” szabadalmi
intézet létrehozását jelenti, amely a Jedlik-terv célkitűzései szolgálatában állva a régió nemzetközi
szabadalmi bejelentéseinek kutatási és elővizsgálati szerveként előnyös feltételekkel kínál majd
hozzáférést a globális szabadalmi rendszerhez. Ennek érdekében 2013 októberében az SZTNH
vezetése közös szándéknyilatkozatot írt alá a Visegrádi Együttműködés cseh, lengyel és szlovák
partnerhivatalának vezetőjével az intézet felállításáról, amely nyitott kereteket kínál a „V4 Barátai”
(Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovénia) formációnak is.

Nemzetközi szolgáltató-műhely és a globális szabadalmi szupersztráda
A hivatal munkatársai a hatósági munka, mint hivatali alaptevékenység keretében ellátott elbírálói,
újdonságkutatói feladatokon kívül hivatalközi megállapodások alapján is végeztek kutatási és
vizsgálati tevékenységet. Ennek megfelelően az osztrák hivatallal kötött együttműködés keretében,
valamint szingapúri hivatalközi kooperációs megállapodások alapján a hivatal térítéses PCTkonform szabadalmi kutatást és vizsgálatot végez. Az angol nyelvű kutatási jelentések, vizsgálatok
és írásos vélemények elkészítése nagymértékben hozzájárul a hivatali munkatársak szakmai
tapasztalatainak bővítéséhez, illetve az intézményi reputációhoz. Az SZTNH célja, hogy a szingapúri
hivatallal kötött szerződés lejártával 2014-ben újabb 3-5 évre szóló megállapodást írjon alá
partnerével.
A „Szabadalmi Szupersztráda”, a Patent Prosecution Highway (PPH) a szabadalmi hivatalok közötti
bilaterális megállapodásokon nyugvó olyan együttműködés, amely módot ad a bejelentőknek a
szabadalmak gyorsabb és hatékonyabb megszerzésére azáltal, hogy az adott megállapodásban részt
vevő mindkét hivatal számára lehetővé teszi, hogy a másik hivatal által korábban elvégzett munkát
hasznosítsa, és ezzel elkerülje a párhuzamos munkavégzést. Az SZTNH korábban Japán, Ausztria,
Finnország, az USA és Dél-Korea szabadalmi hatóságaival kötött ilyen rangos megállapodást. Az
elmúlt évtől a Portugál Nemzeti Iparjogvédelmi Intézettel bővült ez a kör.
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A bilaterális megállapodások rendszerén túllépve, az év végén a világ 17 vezető szabadalmi hivatala
tett olyan értelmű szándéknyilatkozatot, hogy kölcsönösen elfogadják egymás pozitív
szabadalmazhatósági véleményeit, amelyek alapján gyorsított eljárásban megadhatóvá válnak az
egyes hivatalokban az azonos elsőbbséggel rendelkező, különböző hivatalokban benyújtott
szabadalmi bejelentések. Ennek alapján 2014. január 6-án részvételünkkel indult el a Global Patent
Prosecution Highway (GPPH) rendszere a bizalmi körbe tartozó nemzeti hatóságok, illetve

nemzetközi szervezetek között.

A hivatal vezetői nemzetközi szakmai szervezetek élén
A hivatal tevékenységének és irányításának színvonalát elismerő szakdiplomáciai siker, hogy a 38
tagállamú, müncheni székhelyű Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa (ESZSZ) 2013
októberében Bendzsel Miklóst, az SZTNH elnökét újabb három éves időtartamra egyhangú
szavazással újraválasztotta az igazgatótanács elnökhelyettesi pozíciójába.
Az EU Belső Piaci Harmonizációs Hivatalának (Védjegy és Formatervezési Minta Hivatal)
Igazgatótanácsa 2013 novemberében pedig ismét Ficsor Mihályt, az SZTNH elnökhelyettesét
választotta meg elnökéül, ugyancsak újabb három évre.
Mindezek mellett a hivatal több vezetője, illetve szakértője tölt be nemzetközi vezető pozíciókat a
szellemi tulajdonvédelem szakosított intézményeiben, munkacsoportjaiban, főként az ENSZ Szellemi
Tulajdon Világszervezetében.
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