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OкszлобYОгЁ I KÉPVISELŐ

Írásbeli választ i2éпу lő kérdés !

dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012.

évi )XXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l

szóló 10/2014. (II. 24.) ООУ határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani

Trócsányi László igazságügyi miniszterhez, minta Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalá t
felügyelő kormánytagho z

„Miért szervezték ki а Szellemi ТиIа]йoп Nemzeti Hivatala аlаpfelаdаtаiпаk ellátását? ”

címmel, amelyre а választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

2011-ben alapították meg kizárólagos állami tulajdonban álló, nonprofit gazdaság i
társaságként а HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Úgynökséget, ami felett а Szellem i

Tulajdon Nemzeti Hivatala (továbbiakban: SZNH) gyakorolja а tulajdonosi jogokat . А
szerződések közzétett adatai szerint megalakulása óta а HIPAVILON Kft . magától az

SZTNH-tól is jelentős értékű megbízásokat kapott :

Szerződés tárgya Nettó összege
(HUF)

Kezdete Lejárta

Az SZTNH
kielégítésér e
támogatása

dokumentációs és tájékoztatási tevékenységeinek 44 832 000 2013-01-01 2013-04-30
szolgáló

	

közhasznú

	

tevékenységek

	

közvetett

Az SZTNH
kielégítésére
támogatása

egyes

	

működést

	

támogató

	

feladatainak

	

ellátása
szolgálók

	

közhasznú

	

tevékenységek

	

közvetett
48 120 000 2013-01-01 2013-04-30

А

	

szellemi

	

tulajdonvédelmi

	

információs,

	

tájékoztatási

	

és 35 725 197 2013-01-01 2013-12-3 1
dokumentációs tevékenységekben történő együttműködés
Az oktatási feladatok ellátásában történő együttműködés 32 565 354 2013-01-01 2013-12-3 1
459 ügyben feladatok ellátása 33 278 600 2013-02-2б 20I3-08-2 6
Meghatározott feladatok egyes tevékenységeinek elvégzése, az 130 211 200 2013-06-28 2014-04-30
SZTNH saját meglév ő kapacitásainak kiegészítése
SZTNH belföldi hatósági és szakpolitikai tevékenységeinek, mint
közhasznú tevékenységének segítése

165 979 386 2014 .06 .27 2015 .12 .31



А szerződések listájából arra lehet következtetni, hogy az SZTNH az alapfeladatai köréb e
tartozó tevékenységek egy részét szervezte ki az tulajdonosi irányítása alatt álló HIPAVILON
Kft-be. Mint látható ezekért а tevékenységekért igen jelentős, esetenként 1 00 millió forintot is
meghaladó összegeket fizetett а gazdasági társaságnak . А HIPAVILON Kft
alaptevékenységekbe történő ilyen nagymértékű bevonása azért meglep ő , mert látszólag se m
а hivatal létszámában, sem az ellátandó feladatok mennyiségében bekövetkező változások
nem indokolnak jelentős mértékű kiszervezést . А 2009. évi zárszámadási törvényhez
benyújtott beszámoló szerint а Szabadalmi Hivatalnak 217 fő volt az éves átlagos statisztikai
állományi létszáma, míg 2013-ban az SZTNH esetében ugyanez а szám 201 fő volt . Eközben
а hazai és а közvetlen külföldi szabadalmi bejelentések száma а 2009-es 756 darabró l
folyamatos csökkenő tendencia mellett 2013-ra 641 darabra csökkent .

Mindezek alapján az alábbi kérdéseket intézem tisztelt Miniszter Úrhoz, minta Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalát felügyel ő kormánytaghoz :

• Mi volt az indoka az SZTNH alapfeladatai körébe tartozó tevékenységek
kiszervezésének?

• Milyen közvetett támogatást nyújtott а HIPAVILON Kft . az SZTNH dokumentáció s
és tájékoztatási tevékenységeinek kielégítésére szolgáló közhasznú tevékenységhez ?

• Milyen közvetett támogatást nyújtott а HIPAVILON Kft . az SZT NH egyes m űködést
támogató feladatainak ellátása kielégítésére szolgálók közhasznú tevékenységhez ?

• Miért kellett az SZTNH-nak 459 ügyben átadnia feladatok ellátását а HIPAVILON
Kft-nek? Milyen típusú ügyek voltak ezek ?

• Az SZTNH-nak milyen saját kapacitásait kellett kiegészítenie а HIPAVILON Kft-
nek?

• Mivel segíti а HIPAVILON Kft. az SZTNH belföldi hatósági és szakpolitika i
tevékenységét?

• Jelenleg hány munkavállalót foglalkoztat а HIPAVILON Kft.?

Budapest, 2015. január

Harangozó ábor

országgyű lési képviselő
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