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A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA NEMZETKÖZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB JELLEMZŐI 

2020 ELSŐ FELÉBEN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) nemzetközi tevékenysége a világszintű 
koronavírus járvány következtében 2020 első felében korlátozott keretek között folyt, a ren-
dezvények nagy részét törölték, egy részük pedig virtuális formában zajlott.

MAGYARORSZÁG KÉPVISELETE A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETE 
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, WIPO) KERETÉBEN 
FOLYÓ NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN

A Koordinációs Bizottság (Coordination Committee, CoCo) informális ülése, Genf, 
 február 6–7.

Az ülésen a jogi elnökhelyettes, illetve a Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetője képviselte a 
hivatalt.

Ez év szeptember 30-án jár le a WIPO jelenlegi főigazgatójának, Francis Gurry-nak a 
mandátuma, ezért a tagállamok a választásra vonatkozó eljárási szabályzat alapján új főigaz-
gatót választanak. 2019 szeptemberében a CoCo – mint a WIPO egyik legfontosabb testü-
letének – elnöke felhívást intézett a tagállamok részére, amelyre azok az adott határidőig 
megküldhették javasolt jelöltjük pályázatát. A WIPO 59. közgyűléssorozatán a tagállamok 
jóváhagyták két rendkívüli, a főigazgató megválasztásához kapcsolódó ülés összehívását: a 
CoCo rendkívüli ülését, amelyen a pályázók közül az egyik jelöltet – szavazást követően – 
kinevezésre javasolják, illetve az Általános Közgyűlésének, a Párizsi Unió Közgyűlésének és 
a Berni Unió Közgyűlésének rendkívüli ülését, amelyen kinevezik az új főigazgatót.

A 2019. december 30-i határidőig a következő jelöltek pályázata érkezett a CoCo elnö-
kéhez:

Adebambo Adewopo (Nigéria),
Marco Matias Aleman (Kolumbia),
lvo Gagliuffi Piercechi (Peru),
Edward Kwakwa (Ghána),

 
 * Főosztályvezető, Jogi és Nemzetközi Főosztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
** Nemzetközi ügyintéző, Nemzetközi Együttműködési Osztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
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Kenichiro Natsume (Japán),
Damaso Pardo (Argentína),
Juri Seilenthal (Észtország),
Daren Tang (Szingapúr),
Saule Tlevlessova (Kazahsztán),
Wang Binying (Kína).
A CoCo informális ülésén került sor a tagállamok képviselői részéről a jelöltek meghall-

gatására. Még az ülés előtti hetekben Észtország és Argentína jelöltje visszavonta pályázatát. 
Az ülésen a jelöltek előre meghatározott sorrendben mondhatták el a WIPO-val, illetve 
a nemzetközi szellemi tulajdoni rendszerrel kapcsolatos elképzeléseiket, a tagállamok és 
országcsoportok képviselői pedig kérdéseket tehettek fel.

A Koordinációs Bizottság (Coordination Committee, CoCo) 77. (27. rendkívüli) ülése, 
Genf, március 4.

A jogi elnökhelyettes, illetve a Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetője vett részt az ülésen az 
SZTNH részéről.

Az ülés kezdetéig Nigéria, Japán, az ülés elején pedig Kazahsztán jelöltje visszavonta a pá-
lyázatát. Az eljárási szabályzatnak megfelelően megkezdődött az első forduló, a tagállamok 
képviselői leadták szavazatukat. Az ülés elnöke kihirdette a titkos szavazás eredményét, 
amely szerint a szavazás második körébe a következő jelöltek jutottak be:

Marco Matiás Alemán,
Edward Kwakwa,
Daren Tang,
Wang Binying.
Az ülésnap délutánján Ghána és Kolumbia jelöltjei is visszavonták a pályázatukat. Rövid 

egyeztetés után megkezdődött a szavazás utolsó fordulója. A szavazatok leadását és össze-
számolását követően az ülés elnöke kihirdette az eredményt: Daren Tang 55, Wang Binying 
28 szavazatot kapott. Az eredmény alapján a CoCo Daren Tangot javasolta kinevezni a 
WIPO főigazgatói posztjára.

A tagállamok közgyűléseinek (Assemblies of the Member States) 60. üléssorozata, Genf, 
május 7–8. 

A járványhelyzet miatt a WIPO főigazgatójának javaslatára és a tagállamok egyetértésé-
vel írásos eljárás formájában zajlott az esemény. A közgyűléssorozat az Általános Közgyű-
lés 52. (28. rendkívüli), a Párizsi Unió Közgyűlésének 55. (31. rendkívüli) és a Berni Unió 
Közgyűlésének 49. (25. rendkívüli) ülését foglalta magába, amelyen a következő két döntés 
született:
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– az Általános Közgyűlés, a Párizsi Unió Közgyűlése és a Berni Unió Közgyűlése a CoCo 
jelölése alapján egyhangúlag döntött Daren Tangnak a WIPO főigazgatói posztjára 
történő kinevezéséről a 2020. október 1. és 2026. szeptember 30. közötti időszakra;

– az Általános Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a főigazgató kinevezésének feltétele-
iről szóló dokumentumot.

AZ EURÓPAI SZABADALMI EGYEZMÉNYBŐL (ESZE) FAKADÓ TAGÁLLAMI 
JOGOK GYAKORLÁSA ÉS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Az Európai Szabadalmi Hivatallal folytatott informális virtuális megbeszélés, május 18.

A megbeszélésen az SZTNH részéről a műszaki elnökhelyettes és a Jogi és Nemzetközi Fő-
osztály jogi ügyintézője vett részt.

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) informális virtuális megbeszélést tartott a tagál-
lamok kisebb csoportjával. Az ülést az ESZH elnöke vezette.

COVID-19: várható pénzügyi és gazdasági hatások, előrejelzések, változások 

Az ESZH jogi és nemzetközi ügyekért felelős egyik vezetője tájékoztatta a résztvevőket, 
hogy az ESZH-hoz beérkező munkateher, valamint a bevételek egyelőre pozitív eredményt 
mutatnak. 2020 első negyedévében a bejelentések száma 45 705 volt, amely 4,8%-kal meg-
haladja a 2019-es eredményt, és 2,3%-kal magasabb a költségvetésben előirányzott meny-
nyiségnél. A 2020. első negyedéves bejövő munkateher 7,1%-kal haladja meg a tavalyi és 
4,3%-kal a költségvetésben előirányzott mértéket. A bevételek 2020 első negyedévében 148 
millió euróval haladták meg a kiadásokat.

Ismertette továbbá az Európai Szabadalmi Hálózat (European Patent Network, EPN) ke-
retében a COVID-helyzet kapcsán előirányzott projekteket, amelyek a következő intézke-
déseket foglalják magukban:

– az ügyfelek tájékoztatása az EPN weboldalán keresztül a nemzeti hivatalok előtti el-
járási határidőkre és a szóbeli tárgyalásokra vonatkozó rendkívüli rendelkezésekről, 
valamint az esetleges gazdaságtámogató intézkedésekről, a nemzeti hivatalok által ki-
adott tájékoztatókra mutató linkkel ellátva;

– a COVID-19 kapcsán az ESZH-nál bevezetésre került IT-vonatkozású intézkedé-
sekkel (videokonferencia, távmunka, a munkafolyamatok digitalizálása) kapcsolatos 
gyakorlati tapasztalatok megosztása a nemzeti hivatalokkal;

– a COVID-19 gazdasági hatásainak folyamatos monitorozása és az ezzel kapcsolatos 
kölcsönös tájékoztatás az ESZH és a tagállamok között;
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– az ESPACENET új funkcióval történő bővítése, amelynek segítségével megtalálhatóak 
lesznek a koronavírus elleni küzdelem kapcsán releváns technológiák.

A járványhelyzet miatt bevezetett, a díjakra vonatkozó rövidtávú intézkedések

Az ESZH jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese elmondta, hogy a szabada-
lom megadására irányuló eljárásra vonatkozó határidők meghosszabbításra kerültek (első 
lépésben 2020. március 15-től 2020. május 4-ig, majd második lépésben június 2-ig). E ren-
delkezés mellett azonban az ügyfelek részéről további igényként merült fel valamilyen köny-
nyítés biztosítása a fenntartási díjak megfizetése kapcsán, amit a késedelmi pótdíj augusztus 
31-ig történő felfüggesztésével tervezett megvalósítani az ESZH. Ez a javaslat részletes ki-
dolgozást nyert egy dokumentumban, amelyet már korábban a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság elé terjesztettek írásos konzultáció keretében. A dokumentum ezt követően az 
igazgatótanács elé került, szintén írásos konzultáció formájában. A javasolt rendelkezések 
hatálybalépésére 2020. június 1-jét jelölték meg. 

Az ESZH pénzügyi fenntarthatóságát biztosító hosszú távú intézkedések 

AZ ESZH szolgáltatásokért felelős elnökhelyettese ismertette az ESZH hosszú távú intéz-
kedéseinek terveit. Ezzel összefüggésben utalt az ESZH által javasolt intézkedéscsomagra. 
A pénzügyi tanulmányban javasolt 17 intézkedési lehetőség közül 6 került kiválasztásra, 
többek között az eljárási díjak emelése és a szabadalmak megadására irányuló eljárás teljes 
digitalizálása.

A Bővített Fellebbezési Tanács véleménye a növények szabadalmazhatóságáról

Az ESZH jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese tájékoztatta a tagállamokat, 
hogy a Bővített Fellebbezési Tanács előtt folyamatban lévő eljárásban a tanács közzétette a 
véleményét, amelyben megállapítást nyert, hogy a lényegében biológiai eljárással előállított 
találmányok az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) értelmében nem szabadalmazha-
tók. A döntés értelmében tehát a végrehajtási szabályzat igazgatótanács általi módosítása 
útján érvényesen kizárhatók e termékek a szabadalmazható találmányok köréből. Kiemelte, 
hogy a döntés nem rendelkezik visszaható hatállyal a 2017. július 1-je előtt megadott sza-
badalmak vonatkozásában, illetve olyan függőben lévő szabadalmi bejelentések vonatko-
zásában, amelyek esetében a bejelentés vagy az elsőbbség napja ezen időpontnál korábbra 
esik. Az ESZH a jövőben mind a vizsgálati, mind a felszólalási eljárás során az ismertetett 
döntésnek megfelelő módon fog eljárni. A kérdés kapcsán felfüggesztetett eljárásokat (347 
vizsgálati szakaszban lévő bejelentés, 11 felszólalás, 21 fellebbezés) fokozatosan folytatni 
fogják. Hangsúlyozta, hogy mivel a függőben lévő bejelentések közül néhány esetben várha-
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tóan a szabadalom megadására kerül majd sor, ezek az ügyek – nemzeti szakaszba érve – a 
nemzeti hivatalok „portfóliójába” fognak átkerülni. Ezzel összefüggésben arra kérte a tagál-
lamokat, hogy vizsgálják meg, hogy a nemzeti jogszabályi keretek közt miként kezelhetőek 
az ilyen jellegű ügyek.

Az Európai Szabadalmi Akadémia (European Patent Academy, EPA) által szervezett szemi-
náriumok és továbbképzések

Az EPA szervezésében 2020 első felében a következő külföldi szemináriumok és továbbkép-
zések valósultak meg:

– „Tisztaság és egység”, Belgrád, február 10–12.;
– „Újdonság és feltalálói lépés”, Belgrád, február 12–14.;
– „Az ázsiai szabadalmi dokumentáció értelmezése”, Bécs, március 3.

Egyéb ESZSZ-vonatkozású rendezvények

– Együttműködési Szabadalmi Osztályozás (CPC) éves találkozó, Genf, február 18.;
– IT-együttműködési munkacsoport ülése, Hága, március 4–5.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA SZELLEMI TULAJDONÉRT FELELŐS 
MUNKACSOPORTJAINAK MUNKÁJÁBAN, ILLETVE EGYÉB UNIÓS 
RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

– a digitális egységes piac szerzői jogáról szóló irányelvhez kapcsolódó találkozó, Brüsz-
szel, január 16.;

– a Kapcsolattartó Bizottság ülése, január 28.;
– a Mezőgazdasági Termékminőségi Politikáért felelős Bizottság ülése, Brüsszel, február 4.;
– Szerzői Jogi Kapcsolattartó Bizottság ülése, Brüsszel, február 14.;
– EU elnökségi IP-konferencia, Zágráb, február 19–20.

AZ EURÓPAI UNIÓ SZELLEMI TULAJDONI HIVATALÁVAL (EUIPO) FOLYTA-
TOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB ESEMÉNYEI

A Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontjának (European Observatory 
on Infringements of Intellectual Property Rights) plenáris ülése, Zágráb, március 3–4.

Az SZTNH-t a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkára képviselte az ülésen.
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A megfigyelőközpont 2019-as tevékenységi jelentése

A megfigyelőközpont igazgatóhelyettese áttekintést nyújtott az éves tevékenységről és a 
folyamatban lévő kezdeményezésekről, valamint a 2019-ben megvalósult projektekről. El-
hangzott, hogy a hosszú távú stratégiai tervet 2020. július 1-jétől hajtják végre, három fő 
pillér mentén: összehangolt, hatékony és megbízható IP-rendszer kialakítása a belső piac 
számára; fejlett, ügyfélközpontú szolgáltatások; valamint a megfigyelőközpontban rejlő le-
hetőségek hatékonyabb kiaknázása. 

Bejelentették, hogy az EUIPO jogérvényesítést segítő eszközeit beépítették az újonnan 
létrehozott IP-jogérvényesítési portálba (IPEP). A következő lépések magukban foglalják a 
jogtulajdonosok és a jogérvényesítő szervek közötti információcsere és tapasztalatok széles 
körű kiaknázását, az e-AFAS (Applications for Action) hatékonyabb felhasználását. Végül 
beszámoltak a tudatosságnövelés terén végzett munkáról, valamint egy új online oktatási 
platform létrehozásáról, amely szellemi tulajdonnal kapcsolatos anyagokat kínál tanárok 
számára.  

Aktuális információk az Európai Bizottságtól

A Bizottság képviselője ismertette a szellemi tulajdon védelmével és végrehajtásával kapcso-
latos legújabb kezdeményezéseket és feladatokat. Az iparpolitikai cselekvési terv kapcsán a 
közeljövőben közzétesznek egy szellemi tulajdonról szóló akciótervet, amely meghatározza 
a szellemi tulajdon összes prioritását és kihívását az elkövetkező években, mint például a 
formatervezési minták reformja az EU-ban. Kiadtak továbbá egy, a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos jogérvényesítésről szóló irányelvre (IPRED) vonatkozó iránymutatást, és a Bi-
zottság továbbra is figyelemmel kíséri annak helyes alkalmazását a tagállamokban.

2020 fő mérföldkövei

A Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontjának munkatársai bemutat-
ták a 2020-ra tervezett legfontosabb tevékenységeket, eseményeket és kiadványokat ösz-
szefoglaló anyagot. 2020 első felének fő célja a szellemi tulajdoni jogsértésekkel okozott 
károk felmérése, majd erről egy jelentés összeállítása. Az év második felében az eredmények 
értékelésére és közzétételére összpontosítanak. Kiemelték, hogy az IP-oktatási hálózat na-
gyon aktív volt, létrehozta az online platformot, és közzétette az általános és középiskolák 
számára kifejlesztett anyagot. A következő lépés a portál népszerűsítése és eljuttatása a cél-
közönséghez.
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A szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekmények elleni fellépés prioritásainak visszaállí-
tása a nemzetközi színtéren  

Az Europol szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekményekkel foglalkozó egységének 
(IPC3) képviselője beszámolt a Súlyos és Szervezett Bűnügyi Fenyegetettségi Értékelés 
(SOCTA) keretein belül folyó munkáról és eljárásokról, valamint arról, hogy miként ha-
tározzák meg a prioritásokat a Bűnügyi Fenyegetettség Elleni Európai Multidiszciplináris 
Platformban (EMPACT). Áttekintést adott az IPC3 csoport jelenlegi munkájáról és műkö-
déséről.

Az EUIPO Igazgatótanácsa (Management Board, MB), Költségvetési Bizottsága (Budget 
Commeettee, BC), illetve az MB és BC összevont ülése, június 3–4.

A virtuális formában megtartott üléseken az SZTNH részéről az elnök, a gazdasági főigaz-
gató, a Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály vezetője, illetve a Jogi és Nemzetközi Főosztály 
jogi ügyintézője vett részt.

A járványhelyzet miatt az MBBC munkamódszerei is megváltoztak. Azokban a kérdések-
ben, amelyekhez nem feltétlenül szükséges személyes jelenlét, írásbeli eljárás lefolytatásá-
ra került sor az ülést megelőző hetekben. Ennek megfelelően a virtuálisan megtartott ülés 
napirendjére csak olyan kérdések kerültek, amelyek megvitatásához, illetve eldöntéséhez 
mindenképpen szükség volt a tagok személyes „jelenlétére”.

Az EUIPO Igazgatótanácsának ülése

Az ülésen a fellebbezi tanácsok (Boards of Appeal, BoA) új elnökének megválasztása kap-
csán hoztak döntést a delegációk. A kiválasztási eljárás és az MB ülésén megtartott szavazás 
nyomán az EU Tanácsa elé kerülő listára, amelyen legfeljebb három név szerepelhet, egye-
düliként a portugál Joao N. M. A. Negrao került fel.

Az EUIPO Igazgatótanácsának és Költségvetési Bizottságának összevont ülése 

Az EUIPO tevékenységének és stratégiai tervezésének áttekintése

Az EUIPO főigazgatója elmondta, hogy a járványhelyzet nem volt jelentős hatással az 
EUIPO működésére, távmunka révén folyamatos tudott maradni minden tevékenység. Bel-
ső minőségi ellenőrzések biztosítják a minőségi munka és a felhasználók elégedettségének 
fenntartását. Az EUIPO az utóbbi időben számos virtuális megbeszélést tartott a nemzeti 
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hivatalokkal, az európai intézményekkel és a felhasználói szervezetekkel az együttműködés 
megtartása és fejlesztése érdekében.

A back office-szal kapcsolatos, az együttműködési, valamint a nemzetközi projektek 
(WIPO, EPO) is probléma nélkül futnak. Továbbra is fontos cél a kkv-k megszólítása és 
támogatása, különösen az online kereskedelemben való részvétel kapcsán. Az idei év csök-
kenést mutat a bejelentések terén, ami a kínai és az amerikai folyamatokkal magyarázható.

A BoA elnöke elmondta, hogy teljes mértékben elégedett a BoA teljesítményével, külö-
nösen ezekben a nehéz időkben. A fellebbezéseket leginkább az „e-Appeal” lehetőségen 
keresztül nyújtják be a felek, ezen a téren emelkedett az ügyteher 2020 első félévében. A 
döntések jelentős része továbbra sem kerül megváltoztatásra az Európai Unió Bírósága által, 
utalva a döntések minőségére.

A fellebbezési tanácsok a GEMME EUROPA szervezettel együttműködésben új kezde-
ményezést indítottak „Mediation GEMME Intellectual Property Judges Network” néven. 
A kezdeményezés célja az, hogy a mediáció lehetőségét támogató tagállami bíróságok há-
lózata jöjjön létre, iránymutatást adva arra nézve, hogy milyen, a szellemi tulajdont érintő 
ügyekben érdemes mediációs útra terelni az eljárást. A tervek szerint 2020-ban kerül sor az 
alakuló ülésre.

Az elégedettségi felmérések kapcsán a felmérést elkészítő cég képviselője bemutatta az 
elemzés eredményeit. Összességében elmondható, hogy a felhasználók 88%-a elégedett az 
EUIPO szolgáltatásaival.

Az EUIPO elnöke elmondta, hogy a jelenlegi válsághelyzet nem ideális egy új stratégiai 
terv elindítására, azonban a célkitűzések változatlanok. A gazdasági helyreállítás kapcsán 
még fontosabbá vált a kkv-k támogatása.

A politikával kapcsolatos kezdeményezések: Európai Bizottság és EU-elnökségek

Az Európai Bizottság támogatásáról biztosította az EUIPO-t a célkitűzései kapcsán, az ed-
digi sikeres együttműködést szeretné fenntartani.

A horvát elnökség képviselője elmondta, hogy igyekeztek tartani magukat eredeti cél-
kitűzéseikhez, azonban a válság sajnos nem tette lehetővé, hogy ezeket teljes mértékben 
megvalósítsák.

A soron következő német elnökség képviselője kifejezte reményét, hogy a válsághelyzet 
hatásait megfelelően tudják majd kezelni. Különös figyelmet kívánnak fordítani az adatvé-
delem, a mesterséges intelligencia és az online kereskedelem (online hamisítás visszaszorí-
tása) kérdéseire. További fontos elem lesz programjukban a digitális egységes piac fejleszté-
se és a szerzői jogi irányelv átültetésének figyelemmel kísérése.
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A Költségvetési Bizottság ülése 

Prezentáció keretében ismertették a 2019. évi költségvetés végrehajtását.
Az EUIPO főigazgatója beszélt a válsághelyzethez való alkalmazkodásról, többek között a 

határidőknek az ügyfelek érdekében történő meghosszabbításáról. Újra felhívta a figyelmet 
a kkv-k támogatásának fontosságára és arra, hogy a gazdasági válság hatásainak megfelelő-
en kell az EUIPO költségvetését is alakítani. A költségvetés végrehajtása összhangban van a 
költségvetési előirányzattal. 

A BC tagjainak bemutatták a 2020. évi költségvetésről szóló prezentációt.
A koronavírus miatti válsághelyzet hatással van a 2020 első negyedévi költségvetés végre-

hajtására is. A bevételek kevéssel maradtak alatta a költségvetésben tervezetteknek, a költ-
ségek pedig szintén alacsonyabbak voltak, mint a költségvetésben előirányzott összeg. A 
gazdasági válság idején a hosszú távú fenntarthatóságra kell koncentrálni.

 Az EUIPO főigazgatója a bejelentésekkel kapcsolatos kétségekre reagálva elmondta, 
hogy a költségvetésben előirányzott összeghez képest nem marad el jelentősen, így nincs ok 
aggodalomra. Folyamatosan monitorozzák a pénzügyi folyamatokat, és igyekeznek alkal-
mazkodni a válsághelyzethez.

KÉT- ÉS TÖBBOLDALÚ HIVATALKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG

Február 25-én-én került megrendezésre a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) technikai 
szakértői és IT-/minőségbiztosítási munkacsoportjainak ülése Varsóban.

Március 9-én az SZTNH és az ESZH munkatársai videokonferencia keretében vitatták 
meg a két szervezet közötti együttműködés technikai vonatkozású kérdéseit.

Június 9-én került sor a Visegrádi Szabadalmi Intézet Igazgatótanácsának (Administrative 
Board, AB) 12. ülésére, amelyen az SZTNH részéről a műszaki elnökhelyettes és a Jogi és 
Nemzetközi Főosztály vezetője vett részt. Az ülést az AB soros elnökeként Josef Kratochvíl 
cseh hivatali elnök vezette le. Az AB a napirend alapján eljárva tudomásul vette a 2019. évről 
szóló előzetes pénzügyi jelentést. A bevételek kb. 10%-kal maradtak el a tervezettől, a kiadá-
sok azonban 20%-kal alacsonyabb összeget emésztettek fel, így a költségvetés egyensúlyban 
volt. Az AB nyugtázta az ISO-újratanúsítás előkészítéséről szóló dokumentumban foglalta-
kat. Kratochvíl AB-elnök megköszönte Gárdonyi Márk igazgatóként végzett munkáját, és 
köszöntötte a 2020. július 1-jén hivatalba lépő új igazgatót, Stadler Johannát.
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AZ SZTNH KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGVALÓSULT, A SZELLEMI TULAJDON 
VÉDELMÉHEZ KAPCSOLÓDÓ NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

Február 25–26. között került megrendezésre Budapesten a digitális egységes piacról szóló 
EU-irányelv átültetésével foglalkozó workshop. A Szerzői Jogi Főosztály munkatársai és a 
közép-európai régió több országának szakemberei vettek részt a rendezvényen, amelyen az 
irányelv részletes megvitatására került sor. 

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB NEMZETKÖZI 
RENDEZVÉNYEN VALÓ HIVATALI RÉSZVÉTEL

A Lett Szabadalmi Hivatal „Intellectual Property – Vision without Illusion” elnevezésű online 
konferenciája, május 21.

Az online rendezvényen az SZTNH részéről a műszaki elnökhelyettes, illetve az Együttmű-
ködési és Tájékoztatási Osztály vezetője vett részt.

Az SZTNH még a múlt évben meghívást kapott a Lett Szabadalmi Hivatal megalakulásá-
nak 100. évfordulója alkalmából rendezett konferenciára, a járványhelyzetre való tekintettel 
azonban a konferenciát online formában rendezték meg.

A nyitóbeszédek során a Lett Igazságügyi Minisztérium, a WIPO, az ESZH és az EUIPO 
képviselői köszöntötték a konferencia résztvevőit, illetve a 100 éves hivatalt. 

A bevezető utáni előadások a gazdasági hatások köré csoportosultak. Három előadás 
hangzott el ebben a blokkban. A WIPO vezető közgazdásza beszélt az innováció és a gazda-
sági növekedés közötti összefüggésekről, kiemelve Lettország erősségeit és gyengeségeit. A 
következő előadó a hamisítás és a kalózkereskedelem gazdasági hatásairól, illetve az innová-
ció előmozdításának fontosságáról beszélt. A blokk harmadik előadója a helyi Primekss cég 
képviselője volt, aki a saját cégének tapasztalatait osztotta meg IP-portfóliójukról, szembe 
állítva a szabadalom, védjegy előnyeit és hátrányait az üzleti titokkal és a know how-val.

Az „Új utak az innovációban” c. blokkban elsőként az ESZH közgazdásza a „Szabadalmak 
és a 4. ipari forradalom” címmel tartott előadást, ahol a digitális és a smart technológiák, 
valamint a megújuló energiák előretöréséről beszélt. A Siemens vezető IP-szakértője szintén 
az új technológiákat mutatta be vállalata szemszögéből. Ezt követően az Oxfordi Egyetem 
képviselője beszélt a tudomány, a technológia és a szellemi tulajdon kapcsolatáról. A blokk 
3. előadója a Lett Egyetem képviselője volt és a „Kvantumhatások használata a számítás-
technika és kommunikáció terén” címmel tartott előadást.

A harmadik blokk az oktatás, tudatosságnövelés témakörével foglalkozott. Az EUIPO 
munkatársai a témakörben zajló projektekről, illetve az együttműködésről beszéltek. A Tá-
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jékoztatási Egység vezetője beszámolt a hivatalban végzett tudatosságnövelő tevékenysége-
ikről. Mind az EUIPO, mind a Lett Hivatal munkatársa kiemelte, hogy a tanárok szerepe 
ezeknek a projekteknek a sikerében mennyire hangsúlyos. Végül pedig egy lett cég mutatta 
be tevékenységét.

További rendezvények az SZTNH munkatársainak részvételével

– a Max Planck Intézet földrajzi árujelzőkről szóló workshopja, München, február 13–
14.;

– az Európai Dizájn Szövetségek Hivatalának (BEDA) online elnökségi ülése, április 
1–2.




