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Harangozó Gábor képviselő úr részér e

Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő „Miért szervezték ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
alapfeladatainak ellátását?” című , K/2566 . számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom :

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban : SZTNH) a hagyományos hatósági
feladatkörének betöltése mellett több évtizede különféle közszolgáltatásokat is nyújt (pl .
dokumentációs, tájékoztatási, oktatási tevékenységet végez), amelyek köre – mint ahogy a z
intézményközi megállapodásokon alapuló nemzetközi együttm űködések száma is - jelentősen
bővült az elmúlt években.

Míg az SZTNH tevékenységi és felelősségi köre jelentősen megnő tt, addig a létszáma 2012-höz
viszonyítottan több mint 10%-kal csökkent . Ezen ellentmondás feloldása új munkaszervezési
megoldást igényelt . Az SZTNH – a szükséges kormányzati jóváhagyással – ezért 2012 áprilisában
átvett egy 2011-ben alapított nonprofit kft.-t, melynek a nevét HIPAvilon Nonprofit Kft.-re (a
továbbiakban: Kft .) változtatta meg . Az új szervezeti megoldás célja az SZTNH jogszabályokba n
meghatározott közfeladatai hatékonyabb ellátásának támogatása volt .

Felhívom Képvisel ő Úr figyelmét arra, hogy az SZTNH és a Kft. együttműködése
jogszabályi alapokon, illetve felhatalmazáson nyugszik : az együttműködés kereteirő l a találmányok
szabadalmi oltalmáról szóló 1995 . évi XXXIII . törvény 115/E. §-ának (7) bekezdése rendelkezik, a
részletes szabályok pedig a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületrő l szóló 287/2010 . (XII . 16.) Korm .
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-ában találhatók . Az SZTNH csak ezen
jogszabályokban meghatározott feladataiban működhet közre a Kft .-vel .

Képviselő úr konkrét kérdéseire válaszolva a következ őkrő l tudom tájékoztatni :

a) A Korm. rendelet 6/A . §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban, valamint (3) bekezdéséne k
c) pontjában meghatározott dokumentációs és tájékoztatási tevékenységét a Kft . a 2013 . évben a
következő feladatok ellátásával támogatta : hivatali szakkönyvtár olvasószolgálati és dokumentáció s
tevékenységeinek támogatása; projekt management (a szellemitulajdon-védelmével és az innovációva l
kapcsolatos hazai és nemzetközi pályázatok koordinálása) ; az SZTNH egyes kiadványaival
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kapcsolatos szerkesztőségi feladatok ellátása ; az SZTNH által szervezett hét hivatali esemény

előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés .

b) Az SZTNH működésének egyes feladatai ellátását közhasznú tevékenységként a Korm .
rendelet 6/A . §-ának (4) bekezdése alapján támogatta a Kft . kisegítő feladatok ellátásával : a
Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben való megjelenéshez a dokumentumok és ábrá k
digitalizálása az összes oltalmi formában, szkennelés, leírásgyártás, a hivatal kiküldend ő és
beérkező levelezésének iktatása, postázás papír- és elektronikus hordozón, hazai és külföld i
vonatkozásban, tértivevények, határozatok, szerel őlapok, akták, stb. irattári kezelése.
(Tájékoztatom Képviselő urat, hogy a kérdésében található táblázat első két sorában

hivatkozott szerződések az SZTNH honlapján hibásan kerültek feltüntetésre, a szerződéses
összegek jelentősen alacsonyabbak, ezek kijavítása folyamatban van . )

c) A szerződésben hivatkozott 459 ügy mindegyike egyedi, ügytípusonként

meghatározott, valamennyi költséget fedez ő térítés ellenében külföldi iparjogvédelmi
hatóságokkal kötött intézményközi megállapodások alapján végzett teljesítés. Ezek
túlnyomórészt az SZTNH és a Szingapúri Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatal között létrejöt t
együttműködési megállapodásból adódtak, amelyekben a Kft . a közreműködést a 287/2010 .

(XII. 16.) Korm. rendelet 6/A. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján látja el .

d) A kapacitásbővítésre és a belföldi hatósági és szakhatósági tevékenysé g
támogatására vonatkozó kérdései az írásbeli kérdésében található táblázat 6 . és 7. sorában
szereplő szerződésekre vonatkoznak . E két szerz ődésben felsorolt feladatok megfelelnek a
fent már kifejtett szerződéses feladatoknak . A kérdésében található táblázatból is kitűnik,
hogy ezek a szerződések más-más időszakra vonatkoznak.

e) A Kft. által foglalkoztatott munkavállalók száma 2015 . január 1-jén 34 fő volt .

A rendelkezésre álló, az SZTNH-tól bekért adatok alapján összefoglalóan
megállapítható, hogy az elmúlt években semmilyen tekintetben nem csökkent az SZTN H

felelősségi köre vagy az általa ellátott feladatkör, egyetlen alapfeladatot sem adott át, vagy
le, s alapfeladatot nem is szervezett ki . Az SZTNH minden alapfeladata tekintetébe n
teljes egészében gyakorolja ügydönt ő hatáskörét és viseli a felelősséget tevékenységéért .
Az SZTNH a Kft . -t kizárólag szolgáltatási és a jogszabályi felhatalmazása szerinti egyé b
— hatósági jelleget nélkülöző — feladatok egyes részelemeinek ellátására veszi igénybe .

Tájékoztatom továbbá, hogy jelenleg az SZTNH-nál folyamatban lév ő, az Állami

Számvevőszék 2014. évi ellenőrzési terv szerinti ellenőrzésének megállapításai jelen válasz

elkészültekor még nem ismertek. Amennyiben ezen megállapítások szükségessé teszik ,
természetesen az Igazságügyi Minisztérium felügyeleti jogkörén belül valamenny i

indokoltnak ítélt intézkedést meg fog tenni a m űködés további javítása érdekében .

Budapest, 2015 . január 27 .

Dr. Trócsányi László
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