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A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA NEMZETKÖZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB JELLEMZŐI 

2020 MÁSODIK FELÉBEN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) nemzetközi tevékenysége a világszintű 
koronavírus-járvány következtében 2020 második felében korlátozott keretek között folyt, 
az ülések egy részét törölték, egy részük pedig virtuális vagy hibrid formában zajlott. Az 
SZTNH az alábbi üléseken képviseltette magát.

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

A szellemi tulajdonról és mesterséges intelligenciáról szóló párbeszéd 2. ülése, online, 
július 7–9.

1. rész: A mesterséges intelligencia (AI) által vagy segítségével létrehozott művek 
szellemitulajdon-védelme és kapcsolódó témák

– Szabadalmak feltalálói és jogosultjai;
– általános szakpolitikai megfontolások a szabadalmi rendszer kapcsán;
– szerzői jog és kapcsolódó jogok: szerzőség és jogosultság;
– videómanipulációk (deep fakes);
– szerzői jog: általános szakpolitikai kérdések;
– formatervezési minták: szerzőség és jogosultság. 

A hozzászólások többsége azt hangsúlyozta, hogy az alapvető fogalmak és szakpolitikai 
irányok meghatározása a legfontosabb feladat, amelyek nélkül nem lehet előrelépést elérni. 
Az AI-munkacsoport munkáját érdemes lenne megosztani más nemzetközi fórumokkal, 
hogy az információk kiegészítsék egymást.

Az Európai Unió koordinált álláspontja kitért több területre is. Általánosságban elmond-
ható, hogy az EU támogatja a WIPO kezdeményezését a mesterséges intelligencia és a szel-
lemi tulajdon kapcsolatáról folytatott nemzetközi párbeszéddel kapcsolatban. 

 
* Főosztályvezető, Jogi és Nemzetközi Főosztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
** Nemzetközi ügyintéző, Nemzetközi Együttműködési Osztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
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A szabadalmak tekintetében az EU azt javasolja, hogy a szabadalombitorlás kérdése, a 
szakember fogalmának meghatározása, valamint a mesterséges intelligencia részvételével 
létrehozott találmányok kapjanak önálló figyelmet a párbeszéd során. 

A szerzői jog területén szintén az alapvetésekkel kell kezdeni a kérdések megvitatását, 
és fontos elhatárolni a mesterséges intelligencia részvételével és a mesterséges intelligencia 
által létrehozott termékek szerzői jogi vagy szomszédos jogi védelmének lehetőségeit. 

A formatervezési minták területén fontos megjegyezni, hogy a dizájn létrehozása során 
már alkalmazott eszköz a mesterséges intelligencia, ami a közeljövőben egyre elterjedtebb 
lesz. Ez kihívást jelent a mintaoltalom alapjainak megítélése szempontjából, hiszen ilyen 
esetben nem egyértelmű az oltalmazhatóság feltételeinek vizsgálata és az oltalom terjedel-
mének megállapítása.

2. rész: Mesterséges intelligenciához kötődő találmányok: szabadalmazhatóság, 
nyilvánosságra hozatal és iránymutatások

– A szabadalmazhatóság tárgyi hatálya és az ezzel kapcsolatos iránymutatások;
– feltalálói tevékenység, illetve nem nyilvánvalóság;
– nyilvánosságra hozatal.

A Német Szövetségi Bíróság képviselője az AI mint szabadalmaztatható találmány kér-
dése kapcsán elmondta, hogy a TRIPS 27. cikke értelmében bármilyen találmány a techno-
lógia bármely területén szabadalmaztatható, feltéve hogy új, feltalálói tevékenységen alapul 
és iparilag alkalmazható. 

Az AI elősegítheti egy találmány megalkotását bizonyos technológiai területen. Ebben az 
esetben az AI eszköz a szakember kezében, de továbbra is a természetes személy hangsúlyos 
a mesterséges intelligenciával szemben. 

A szabadalmi bejelentésben olyan módon és részletességgel kell feltárni a találmányt, 
hogy azt szakember a leírás és a rajz alapján meg tudja valósítani. Az úgynevezett „fekete 
doboz” találmányokra, amiket AI hoz létre, nem lehet szabadalmat adni. A leírásban fel kell 
tárni az AI struktúráját, működését, a környezettel való interakcióját, azt, hogy a szakember 
hogyan tudja előállítani a találmányt olyan módon, hogy az annak alapját jelentő technikai 
probléma megoldható legyen, vagy az eredmény elérhető legyen. 

Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika állásához képest szakember 
számára nem nyilvánvaló. Ez a koncepció kellően rugalmas ahhoz, hogy lehetővé tegye a 
találmányok szabadalmazhatóságának értékelését a mesterséges intelligencia területén, és 
nem szükséges megváltoztatni a jelenlegi technikai fejleményeket figyelembe véve. Annak 
ellenére, hogy a mesterséges intelligencia által nagy mennyiségben generált információ a 
technika állásának minősül, ha a nyilvánosság számára hozzáférhetővé vált, az AI segíthet a 
releváns korábbi technika megtalálásában és kategorizálásában is. Ezért az AI által generált 
tartalom nem veszélyezteti a szabadalmi rendszert.
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A találmányok feltárása tényfüggő, és különböző találmányok esetében különböző mód-
szereket foglalhat magában. A feltárás másik fontos követelménye az egyértelműség, ami 
az AI-találmányok esetén problémás lehet, mert ez esetben a leírás gyakran tartalmazhat 
informatikai és marketingkifejezéseket és -szlogeneket. Az AI-találmányokra vonatkozó le-
tét létrehozását a mikroorganizmusok letétjéhez hasonlóan az Európai Szabadalmi Hivatal 
nem látja kivitelezhetőnek. 

3. rész: Szerzői jogi és adatvédelmi kérdések, valamint üzleti titkok

– Szerzői jogi jogsértés és kivételek;
– szerzői joghoz kapcsolódó jogok az adatok kapcsán;
– üzleti titkok.

Elsősorban az adatokkal, illetve adatbázisokkal kapcsolatos kérdésekről, valamint az üz-
leti titokról volt szó. Az adatok esetében hasonló kérdések vetődtek fel, mint a szerzői jog 
kapcsán. A résztvevők jellemzően egyetértettek abban a kérdésben, hogy a kizárólag AI által 
létrehozott műveket nem lehet szerzői jogi védelemben részesíteni. Ez kizárólag abban az 
esetben lehetséges, amennyiben egyértelműen megállapítható emberi részvétel az alkotás 
folyamatában.

Az adatok terén elsődleges szempont a nyilvánosság, és csak a szükséges mértékben sza-
bad korlátozni a hozzáférést. A piaci szereplőknek meg kell adni a lehetőséget, hogy üzleti 
titkaikat védelemben tudják részesíteni, de arra is lehetőség kell, hogy nyíljon, hogy biz-
tonságos módon megoszthassák a társadalom számára hasznosnak vélt adatokat. Ehhez a 
gondolathoz a Gyógyszergyártók és Gyógyszergyártói Szövetségek Nemzetközi Szervezete 
(IFPMA) is csatlakozott.

A Program- és Költségvetési Bizottság (Program and Budget Committee, PBC) 
31. ülése, Genf és online, szeptember 7–11.

Jelentés a WIPO 2018/19-es évre vonatkozó teljesítményéről

A PBC áttekintette a WIPO 2018/19-es évre vonatkozó teljesítményjelentését, valamint a 
belső ellenőrzési részleg (IOD) által e tárgyban készített érvényesítési jelentést, és javaslatot 
tett a közgyűlések számára a szervezet pozitív pénzügyi teljesítményének, valamint prog-
ramadó teljesítményének nyugtázására.

A WIPO 2018/19-ra vonatkozó működési eredménye összesen 123,3 millió CHF volt, 
amelyből a teljes bevétel 870,4 millió CHF, a teljes kiadás pedig 741,1 millió CHF volt, 
IPSAS kiigazítás mellett. A WIPO bevételeinek 94,3%-át a PCT-, a madridi és a hágai rend-
szer díjaiból származó bevételek tették ki. A bevételek legnagyobb része (75,8%) a PCT-
rendszerből származott, amelyet a madridi rendszerből érkező bevételek (17,4%) követtek.
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A titkárság tájékoztatójából kiderült, hogy a WIPO 2020/21-ra tervezett működési ered-
ménye a jóváhagyott költségvetés alapján összesen 95,8 millió CHF, a 2020. július végi ál-
lapot szerint működési eredmény pedig 72,5 millió CHF. A két évre tervezett teljes bevétel 
882,8 millió CHF, amelyből 2020 július végéig – a tervezett 253,1 millió CHF helyett – 273,2 
millió CHF teljesült. A tervezett teljes kiadás a két évre 768,4 millió CHF, a 2020. július 
végén aktuális állapot szerinti teljes kiadás pedig – a tervezett 205,1 millió CHF helyett – 
186,7 millió CHF. 

A bejelentői aktivitás kapcsán a WIPO Titkársága elmondta, hogy a PCT-bejelentések 
száma 2020 július végén a tervezetthez képest 94%-ot (157 500 helyett 148 591), a madridi 
rendszer szerinti bejelentések száma 84%-ot (38850 helyett 33208), míg a hágai rendszer 
80%-ot (4282 helyett 3428) ért el.

A PBC a WIPO Általános Közgyűlése, valamint a tagállamok más közgyűlései számára a 
2019-es évre vonatkozó pénzügyi jelentés elfogadását javasolta. 

A PBC korábbi ülésén felkérte a WIPO Titkárságát, hogy tegyen javaslatot a WIPO nyelv-
használatra vonatkozó irányelveinek módosítására. Az ülés során a titkárság tájékoztatta a 
PBC-t, hogy a kérdéskör részletes vizsgálata időt és széles körű belső, illetve a tagállamok-
kal lefolytatandó külső egyeztetést igényel, amely a COVID-19 járványhelyzetre tekintettel 
most nem kivitelezhető. 

A tagállamok nyugtázták továbbá, hogy a soknyelvűség támogatását átfogó módon kell 
megvalósítani, amely célkitűzés megvalósítása további kérdésköröket is érint. Utóbbiak 
magukban foglalják többek közt a WIPO nyelvi rezsimjének és kommunikációs straté-
giájának reformját, valamint a mesterséges intelligencia (AI) alapú fordítótechnológiák 
kérdéskörét is.

Mindezek alapján a PBC felkérte a WIPO Titkárságát, hogy következő ülésére készítse 
el a nyelvhasználatra vonatkozó irányelvek átdolgozott változatát és egy ahhoz kapcsolódó, 
többéves megvalósítási ütemtervet.

A WIPO-tagállamok közgyűléseinek 61. üléssorozata (61st Series of Meetings 
Assemblies of the Member States of WIPO), Genf és online, szeptember 21–24. 

A WIPO főigazgatója, Francis Gurry számára ez volt az utolsó ülés, amelyen részt vett, 
2020. október 1-jén a szingapúri Daren Tang lépett hivatalba főigazgatóként. Magyarország 
hozzászólásban megköszönte Francis Gurry és a WIPO Titkársága kiváló munkáját.

A tagállamok megválasztották a WIPO Koordinációs Bizottságának (Coordination 
Committee, CoCo), a Párizsi Unió Végrehajtási Bizottságának, a Berni Unió Végrehajtási 
Bizottságának, illetve a Pekingi Egyezmény közgyűlésének tisztségviselőit. Magyar szakdip-
lomáciai siker, hogy Horváth Zsuzsanna nagykövet asszonyt a CoCo elnökévé választották.
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A főigazgató jelentése
Francis Gurry jelentésében beszámolt arról, hogy a WIPO az elmúlt 12 évben a gazdasági 
világválságok ellenére is biztos lábakon állt, szolgáltatásait ki tudta terjeszteni, reformokat 
tudott végrehajtani. A szervezet piaci alapú szolgáltatásait egyre többen vették és veszik 
igénybe. A WIPO pénzügyi helyzete kiváló, nettó eszközállománya jelenleg 364 millió sváj-
ci frankot tesz ki. A szervezet bevételei az elmúlt 12 évben 50%-kal növekedtek, amely a 
WIPO kétéves költségvetése tükrében 621 millióról 917 millió svájci frankra történő növe-
kedést jelent. A WIPO-nak nincsenek adósságai, többletbevételei számos fejlesztés finanszí-
rozásra adnak lehetőséget, az elmúlt 12 év alatt az IP-eljárások díjainak emelésére egyáltalán 
nem volt szükség.

Megállapodások jóváhagyása

A CoCo jóváhagyta a WIPO és a CARICOM (Karib-tengeri Közösség), valamint a WIPO 
és az OECS (Kelet-karibi Államok Szervezete) közti együttműködési megállapodást. A 
CoCo tagjai üdvözölték a megállapodások megkötését, az USPTO felajánlotta szakértői tá-
mogatását a két közösség számára.

Rendkívüli üléssorozat összehívása 2021-ben

Tekintettel arra, hogy a jelen üléssorozat napirendjét lerövidítették, a WIPO Titkársága – a 
tagállamokkal folytatott előzetes konzultáció eredményeként – 2021 első felére rendkívüli 
üléssorozat összehívását javasolta. A titkárság tájékoztatójában elmondta, hogy a rendkívüli 
közgyűléssorozat napirendjére azon napirendi pontok felvételét javasolták, amelyek a jelen-
legi közgyűléssorozat napirendjéről lekerültek.

A CoCo, a Párizsi Unió Végrehajtási Bizottsága, valamint a Berni Unió Végrehajtási Bi-
zottsága elfogadta a vonatkozó dokumentumban javasolt, 2021-es rendes ülésszakra vonat-
kozó napirendjét.

A Program- és Költségvetési Bizottság (PBC jelentése)

A WIPO (érintett) közgyűlései nyugtázták a PBC 31. üléséről szóló jelentést és jóváhagyták 
a PBC által javasolt ajánlásokat.

WIPO Választottbírósági és Mediációs Központ, vitarendezés doménnevekkel kapcsolatban

A WIPO GA pozitívan fogadta és nyugtázta a WIPO Választottbírósági és Mediációs Köz-
pontjának (WIPO Arbitration and Meditation Center, WIPO AMC) tevékenységéről – ide-
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értve a WIPO doménnevekkel kapcsolatos vitarendezési tevékenységéről – szóló jelentés-
ben (WO/GA/53/8) foglaltakat. 

A WIPO AMC működésével idő- és költséghatékony alternatívát nyújt az IP-viták rende-
zésére. A WIPO AMC az elmúlt egy évben többek közt K+F-fel, felhasználási szerződések-
kel, közös jogkezeléssel és szoftverfelhasználási szerződésekkel kapcsolatos ügyekben járt el. 
Ez alatt az időszak alatt 46 különböző országból származó nagyvállalat (ideértve biotechno-
lógiai, gyógyszeripari és online platformokat is), kkv, egyetem, kutatási szervezet (research 
organization), illetve magánszemély vette igénybe a WIPO AMC-szolgáltatásait. Emellett a 
WIPO AMC az elmúlt egy évben is folytatta tevékenységét az alternatív vitarendezési eljá-
rás elérhetőségének megkönnyítése érdekében. A 2019-es közgyűlések óta a WIPO AMC 
eljárási szabályai is módosításra kerültek a mediációról szóló Szingapúri Egyezmény ren-
delkezéseivel összhangban. E rendelkezések 2020. január 1-jével léptek hatályba.

A madridi rendszer

A Madridi Unió közgyűlése – a tagállamok egyöntetű támogatása mellett – elfogadta azt a 
javaslatot, amely a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz 
kapcsolódó Jegyzőkönyv Végrehajtási Szabályzatának módosítását irányozza elő a Nem-
zetközi Iroda és az ügyfelek közti elektronikus úton történő kommunikáció lehetőségének 
biztosítása érdekében.

A módosítások értelmében nemzetközi bejelentésben, jogi képviselő meghatalmazása-
kor, és jogutódlás bejegyzése iránti kérelemben a bejelentő, a jogosult, vagy jogi képvise-
lő e-mail-címét is meg kell adni. Az az e-mail-címre vonatkozó változások bejegyzése – a 
levelezési címre vonatkozó változások bejegyzéséhez hasonlóan – díjmentességet élvez. A 
módosításokkal hatályát veszti továbbá a faxüzenet útján történő kommunikációra vonat-
kozó rendelkezés.

A Nemzetközi Iroda továbbra is postai úton kommunikál azokban az – ügyek kb. 11%-át 
jelentő – esetekben, amelyekben sem a jogosult, sem a képviselő e-mail-címe nem áll ren-
delkezésre (mivel annak megadása nem volt kötelező és azt a Nemzetközi Iroda sem tudta 
utólag beszerezni).

Az IB a rendelkezésére bocsátott e-mail-címeket nem teszi közzé, és az online informáci-
ós rendszereiben (MadridMonitor, MadridReal-timeStatus) sem tünteti fel.

A hágai rendszer

Szintén a tagállamok egyöntetű támogatásával fogadta el a Hágai Unió közgyűlése a Hágai 
Megállapodás 1999. évi, 1960. évi és 1934. évi szövegéhez kapcsolódó Közös Végrehajtási 
Szabályzat módosítására irányuló javaslatot.
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E módosítások szintén a bejelentő, a jogosult, vagy jogi képviselő e-mail-címének meg-
adását írjak elő a nemzetközi bejelentésben, a jogi képviselő meghatalmazásakor, és a jog-
utódlás bejegyzése iránti kérelemben. Az e-mail-címre vonatkozó változások bejegyzése – a 
levelezési címre vonatkozó változások bejegyzéséhez hasonlóan – díjmentességet élvez.

A Nemzetközi Iroda becslései szerint jelenleg kb. 5000 ügy esetében nem áll rendelkezés-
re a bejelentő vagy a képviselő e-mail-címe, azonban folyamatosan dolgoznak azok utólagos 
beszerzésén. Azokban az esetekben, amelyekben e-mail-cím nem áll rendelkezésre, a Nem-
zetközi Iroda továbbra is postai úton kommunikál.

A személyes adatok védelme érdekében, az e-mail-címek a hágai rendszer esetében sem 
kerülnek közzétételre, továbbá az online információs rendszeren (Hague Express, Global 
Design Database) keresztül sem lesznek elérhetőek.

A Párizsi Unió közgyűlése

A Párizsi Unió közgyűlése – a tagállamok egyöntetű támogatása mellett – elfogadta a Párizsi 
Uniós Egyezmény (PUE) elsőbbségi jogra vonatkozó rendelkezéseinek veszélyhelyzetben 
történő alkalmazására vonatkozó iránymutatást, és javasolta a Párizsi Unió tagállamai szá-
mára az abban foglaltak figyelembevételét, illetve betartását. 

A WIPO Titkársága által készített és a vita alapjául szolgáló dokumentum részletesen 
taglalja a PUE által biztosított elsőbbségi joggal kapcsolatos jogi, illetve gyakorlati kérdése-
ket. Részletesen vizsgálja továbbá azokat az okokat, amelyek az iránymutatás megalkotását 
indokolttá tették. A legfontosabb megállapítások a következők.

– A PUE rendelkezéseinek nemzeti jogba történő átültetése, illetve e rendelkezések ve-
szélyhelyzetben történő alkalmazása vonatkozásában – ideértve az elsőbbségi jogra 
vonatkozó rendelkezéseket is – csekély iránymutatás áll rendelkezésre.

– A COVID-19 helyzet miatt mind a usereknek, mind a nemzeti hivataloknak komoly 
kihívásokkal kellett szembenézniük – többek között – az elsőbbségi joggal kapcsola-
tos eljárások vonatkozásban is. A bejelentőknek veszélyhelyzetben gondot okozhat pl. 
az elsőbbségi határidők [PUE 4. cikk C) (1) bek.] betartása, a korábbi bejelentésről 
készült másolat benyújtása [PUE 4. cikk D) (3) bek.], bizonyító erejű dokumentumok 
beszerzése, illetve – különböző pénzügyi nehézségek okán – a díjak megfizetése is. 
Emellett nehézséget jelenthet a nemzeti hivatalok által a veszélyhelyzetben kínált eljá-
rásjogi lehetőségek megismerése is. 

– Korábban nem állt rendelkezésre iránymutatás a PUE elsőbbségi jogra vonatkozó 
rendelkezéseinek terjedelme (scope), illetve értelmezése tárgyában.

– A PUE kifejezetten nem rendelkezik a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó enyhítő 
intézkedésekről (relief measures), azonban nem is tiltja azok bevezetését. Következés-
képpen az elsőbbségi jog határidőkre vonatkozó rendelkezései összeegyeztethetők a 
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különböző enyhítő intézkedések bevezetésével, a bejelentő és a harmadik személyek 
jogos érdekei közti egyensúly fenntartása mellett.

– Mivel a PUE 4. cikk C) (3) bekezdése nem nevesíti azokat az okokat, amelyek miatt a 
hivatal nem fogad bejelentéseket, így e rendelkezés bármilyen okot magában foglal-
hat, beleértve a veszélyhelyzet esetét is. 

– A PUE nem korlátozza a 4. cikk C) (3) bekezdése szerinti időtartam hosszát, azon-
ban annak megállapítása, hogy a hivatal nem fogad bejelentéseket – az egyezmény 
történeti értelmezése alapján – kizárólag formális közigazgatási döntésen alapulhat 
(formal decision of the official administration).

– A PUE 4. cikk C) (3) bekezdése kizárólag arra az esetre vonatkozik, amikor a későb-
bi bejelentések (subsequent application) benyújtása nem lehetséges. Amennyiben az 
érintett hivatal egyéb szolgáltatása szünetel, a rendelkezés nem alkalmazható.

– A PUE 4. cikk D) (3) bekezdése akként értelmezendő, hogy a bejelentő a korábbi 
bejelentés másolatát a három hónapos határidőn túl is benyújthatja. Ebben az esetben 
azonban annak benyújtását a hivatal díjfizetéshez kötheti.  

– A PUE 4. cikk C) (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseken túl elsősorban a nemzeti, 
illetve regionális jog eszközeivel vezethetők be olyan intézkedések, amelyek az elsőbb-
ségi joggal kapcsolatos határidők veszélyhelyzet miatti elmulasztása esetén alkalma-
zandók. 

– A PUE 4. cikk C) (3) bekezdésében foglalt határidő a nemzeti, illetve regionális ren-
delkezésekkel nem hosszabbítható meg.

– A Nemzetközi Iroda ún. technikai együttműködés keretében vállalja, hogy a tagálla-
mokat szükség esetén további jogi tanácsokkal látja el. 

– A Párizsi Unió és a PCT-unió közgyűlései által 2004-ben elfogadott közös megálla-
podás értelmében a PUE 4. cikk D) (3) bekezdése szerinti elsőbbségi dokumentum-
ról szóló igazolásra vonatkozó követelményeket a kiállító hatóság határozza meg. Az 
igazolás kiállítása elektronikus úton is történhet. Ezzel összefüggésben a Nemzetközi 
Iroda arra biztatja a tagállamokat, hogy vegyenek részt a WIPO Digital Access Service 
(DAS) rendszerében.

Az iránymutatás jogi természete és legfontosabb rendelkezései:
– Előírásai nem kötelezőek, a tagállamoknak nincs implementációs kötelezettségük. 
– Nem befolyásolja a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy a PUE-t értelmezzék.
– Az iránymutatásban foglalt enyhítő intézkedések veszélyhelyzet esetére szólnak, és 

nemzeti hatáskörbe tartozó nemzeti bejelentésekre vonatkoznak. 
– A PUE 4. cikk C) (1) bekezdésében meghatározott elsőbbségi határidő – a PUE 4. 

cikk C) (3) bekezdésében foglalt lehetőségen kívül – nem hosszabbítható meg, azon-
ban az elsőbbségi jog veszélyhelyzet okán történő elvesztése megfelelő könnyítő intéz-
kedésekkel meggátolható.
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– Az iránymutatás a „veszélyhelyzet” fogalmát szándékosan nem definiálja, mivel az 
annak megállapításhoz szükséges tényezők az egyes tagállamokban eltérőek lehetnek. 

– A PUE 4. cikk C) (3) bekezdése értelmében az az időszak, amely alatt a hivatal nem 
fogad bejelentéseket bármilyen hosszúságú átmeneti időtartamot (any duration of a 
temporary period) magában foglalhat.

– Abban az esetben, ha a bejelentés benyújtása egy adott nemzeti hivatalnál több mó-
don is lehetséges (pl. személyesen, postai úton vagy elektronikusan), a PUE 4. cikk 
C) (3) bekezdésében foglalt rendelkezés teljesülésének feltételeit az egyes hivatalok 
maguk határozzák meg. 

– A tagállamok nemzeti jogukkal összhangban álló enyhítő intézkedések bevezetéséről 
dönthetnek a későbbi bejelentések vagy a korábbi bejelentésekről készült másolat be-
nyújtása kapcsán veszélyhelyzetben előforduló nehézségek enyhítése érdekében. Ilyen 
enyhítő intézkedés lehet például a korábbi bejelentésről szóló másolat benyújtására 
nyitva álló határidő meghosszabbítása, a határidők felfüggesztése, a veszélyhelyzet el-
múltával teljesített kötelezettség határidőben teljesítettnek tekintése, illetve az eredeti 
állapot helyreállítása olyan elsőbbségi jogok vonatkozásában, amelyek elvesztése a 
veszélyhelyzet alatt és annak eredményeként következett be. Figyelembe véve mind-
egyik esetben, hogy a PUE 4. cikk C) (1) bekezdésében meghatározott elsőbbségi ha-
táridő nem hosszabbítható meg.

– A könnyítő intézkedések meghatározása során figyelembe kell venni azt a veszély-
helyzetet, amely abban az országban áll fenn, ahol a korábbi bejelentést benyújtották, 
illetve ahova a korábbi bejelentés másolatát be kívánják nyújtani, továbbá azt, amely a 
bejelentő lakóhelye szerinti országban fennáll.

– Az enyhítő intézkedések nem lehetnek szükségtelenül bonyolultak vagy költségesek. 
Megállapításukkor figyelembe kell venni a bejelentő és harmadik személyek jogos ér-
dekeit.

– A korábbi bejelentésről készült másolat benyújtására nyitva álló határidő betartása ér-
dekében a nemzeti hivataloknak lehetőség szerint (best effort) el kell fogadniuk azokat 
az igazolásokat, amelyeket veszélyhelyzetben lévő országok hivatalai állítottak ki.

A Marrákesi Szerződés

A vakok és látáskárosultak megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szó-
ló Marrákesi Szerződés közgyűlése pozitívan értékelte és nyugtázta a szerződés státuszára 
vonatkozó jelentést. A szerződés 2016. szeptember 30-án lépett hatályba. 2019 júliusa és 
2020 februárja között a WIPO Titkársága 14 nemzetközi, regionális és szubregionális ese-
ményt szervezett a szerződés promotálása érdekében. Ezzel összefüggésben Francis Gurry 
utalt az Accessible Books Consortium tevékenységének jelentőségére, amely a Marrákesi 
Szerződésben foglalt rendelkezések gyakorlati megvalósítása érdekében jött létre.
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A Pekingi Szerződés

Az audiovizuális előadásokról szóló Pekingi Szerződés 2020. április 28-án lépett hatályba, 
az ehhez megkövetelt 30 ratifikációt, illetve csatlakozást követően. A Pekingi Szerződés által 
létrehozott közgyűlés alakuló ülésére került most sor, amelyet a kínai elnök távolról, online 
formában vezetett le. A tagállamok elfogadták a közgyűlés eljárási szabályzatát, amely – né-
hány kivétellel – megfelel a WIPO általános eljárási szabályzatában foglaltaknak. A speciális 
szabályok a tisztségviselők megválasztására, a szavazás rendjére, a közgyűlésen részt vevő 
delegációkra, a közgyűlés határozatképességére, illetve a rendkívüli ülések összehívására 
vonatkoznak. 

A titkárság tájékoztatást adott a Pekingi Szerződés státuszáról. A nemzetközi szerződést 
74 arra jogosult fél írta alá, köztük az EU és Magyarország, jelenleg pedig 34 WIPO-tagállam 
részese a megállapodásnak, amelyhez kormányközi szervezetek is csatlakozhatnak. A tagál-
lamok üdvözölték a fejleményeket, kiemelték a szerződés fontosságát.

A főigazgató-helyettesek 2020 végéig történő újbóli kinevezése

A CoCo által tárgyalt kérdések közül a legfontosabb a jelenlegi főigazgató-helyettesek 2020 
végéig történő újbóli kinevezése volt. Minderre azért volt szükség, mert a helyettesek man-
dátuma egybeesik a főigazgató mandátumával, azonban Daren Tang október 1-jei hivatal-
ba lépéséig a járványhelyzet miatt ebben a kérdésben nem lehetett lefolytatni a szükséges 
egyeztetéseket. A 8 jelenlegi főigazgató-helyettes közül 7 folytatja a munkát 2020 végéig.

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés munkacsoportjának (Patent Cooperation 
Treaty Working Group) 13. és a Műszaki Együttműködési Bizottság (Committee for 
Technical Cooperation, CTC) 31. ülése, Genf, online, október 5–8.

A PCT-munkacsoport 13. ülése

Megvitatásra került a WIPO ST.26 szabvány bevezetésével kapcsolatos dokumentum. En-
nek kapcsán a Nemzetközi Iroda arról adott tájékoztatást, hogy az ePCT-t felkészítik a szab-
vány szerinti szekvencialisták fogadására, azok tartalmát azonban nem fogja ellenőrizni. 
Ha bármilyen probléma merülne fel az ilyen típusú bejelentések benyújtásával, úgy a PCT 
Végrehajtási Szabályzata nyújthat segítséget. Több tagállam felszólalásában üdvözölte a 
szabvány bevezetésével kapcsolatos munkacsoport létrehozását. 

Ezt követően megvitatásra került a már a tavalyi ülésen is vita tárgyát képező PCT 
Safeguards témakörére vonatkozó dokumentum. Bár a tavalyi PCT-munkacsoporti ülé-
sen és azt követően a 2019 őszi WIPO PCT-közgyűlésen elfogadásra került a vonatkozó 
új PCT-szabály, a koronavírus-járvány miatt ismét felmerült, hogy az előre nem látható 
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eseményeket és az azokkal összefüggésbe hozható eljárási cselekmények elmulasztásának 
következményeit minden hivatal eltérő módon kezelte/kezeli. Több delegáció álláspontja 
szerint a probléma gyökere a PCT-jogszabályok nem egységes értelmezésében keresendő, 
ezért álláspontjuk szerint ezeket kell mindenekelőtt egyértelműbbé tenni. Ennek érdekében 
közös jogszabály-módosítási javaslatot terjesztettek elő.  

A munkacsoport megtárgyalta a kiegészítő nemzetközi kutatásokra (SISR) vonatkozó 
dokumentumot, amelynek kapcsán számos delegáció hangot adott azon véleményének, 
miszerint nem indokolt fenntartani a rendszert annak kihasználatlansága, ugyanakkor 
költséges volta miatt. Ezzel szemben megfogalmazódtak olyan vélemények is, hogy egyes 
bejelentők számára nagy segítséget jelent a rendszer, és mindaddig fent kell tartani, amíg a 
kollaboratív kutatási és vizsgálati pilot (CSE) eredménye ismertté nem válik, illetve amíg a 
SIS rendszeren belül további opciók elérhetővé nem válnak. Végül a munkacsoport megál-
lapodott abban, hogy a PCT-közgyűlés elé olyan javaslatot terjeszt, amelynek értelmében a 
Nemzetközi Iroda az SIS-rendszer változatlan fenntartása mellett folyamatosan monitoroz-
za a rendszer működését, ennek eredményéről pedig a munkacsoportnak és a nemzetközi 
PCT-hatóságok találkozójára (MIA) rendszeres tájékoztatást kell adnia, és legkésőbb 2027-
ig a rendszer újabb felülvizsgálatára kell, hogy sor kerüljön.

A PCT CTC 31. ülése 

A CTC egyetlen napirendi pontja az Eurázsia Szabadalmi Hivatal (EAPO) nemzetközi ku-
tatóhatósággá történő kijelölésének kérdése volt. Az ülés elején az EAPO bemutatkozó elő-
adást tartott, amelyben ismertette a hivatalt és annak tevékenységét. Az ülés végén a CTC 
ellenvélemény nélkül támogatta az EAPO nemzetközi kutatási és nemzetközi elővizsgálati 
szervként történő kijelölését, és ennek megfelelően javaslatot tett arra, hogy a kérdést a so-
ron következő PCT-közgyűlés tárgyalja, és történjen meg a kijelölés.

A B+ csoport plenáris ülése, online, október 21.

A B+ csoportot a WIPO B csoportjába tartozó országok, az EU tagállamai, az Európai Sza-
badalmi Szervezet szerződő államai, az Európai Bizottság, az Európai Szabadalmi Hivatal 
és Dél-Korea alkotják.

Az elnök röviden ismertette a B+ alcsoport júliusi ülése óta történteket. Az Industry 
Trilateral (IT3) által készített harmonizációs javaslatcsomag (Elements Paper) a szervezet 
részéről befejezettnek tekinthető, így most a B+ csoporton van a sor, hogy döntsön a továb-
bi munkáról. Az elnök röviden ismertette a csomag kulcselemeit.
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18 hónapos közzététel

Főszabály szerint minden bejelentést közzé kell tenni 18 hónappal a bejelentési napot köve-
tően, kivéve a visszavont, elutasított és az államtitokká minősített bejelentéseket. 

Ütköző bejelentések

A javasolt rendszer a japán és a dél-koreai megoldáson alapul: kiterjesztett újdonságfogal-
mat használ, és az EU- és USA-beli rendszer ötvözete. A kiterjesztett értelmezésű technika 
állását (secret prior art) a bejelentésnek a szakember köteles tudásánál nagyobb mértékben 
kell meghaladnia, hogy szabadalomképes legyen.

Türelmi idő

A bejelentés előtti közlést azonosító nyilatkozatot kell benyújtani a bejelentéssel együtt, 
vagy legkésőbb a közléstől számított 16 hónapon belül. A bejelentő közlése alapján fejlesz-
tett és a bejelentő jogainak megsértésével történt közlések sem lesznek újdonságrontók. A 
türelmi idő érvényesítéséért fizetendő díj az idő előrehaladtával emelkedik, ezzel ösztönöz-
ve a bejelentés minél korábbi benyújtását.

Előhasználati jogok

A bejelentési nap előtti komoly és hatékony előkészületekhez kapcsolódna előhasználati jog 
a javaslat szerint. Az előhasználat terjedelmét objektív szempontok alapján határoznák meg, 
de ezek kidolgozása még nem fejeződött be.

A következő lépésekről az ülés elnöke elmondta, hogy az IT3-t erre az ülésre nem hívták 
meg, ezért javasolja, hogy legyen egy külön találkozó még idén ősszel, ahol a tagállamok 
visszajelzést adhatnak, a szervezet pedig véglegesíti a javaslatcsomagot. A tagállamok októ-
ber 16-ig véleményezhetik írásban az Elements Papert. A beérkező észrevételek felhasználá-
sával fog a B+ alcsoport hivatalos írásos véleményt adni az IT3-nak.

Az elnök a delegációk véleményét kérte abban, hogy a csomagot a maga egészében el-
fogadhatónak tartják-e, vagy egyes elemeit további vita tárgyává tennék-e, esetleg egy új 
összetételű testület előtt.

Az érdemi szabadalmi jogi harmonizációval (SPLH) kapcsolatos munka

Az elnök összefoglalta a B+ alcsoport júliusi ülésén a munka folytatásával kapcsolatban 
kialakult álláspontokat.
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A B+ csoportban folyó további munkáról szóló kérdőív értékelése

Az elnök elmondta, hogy a kérdőívre válaszolók kétharmada egyetért azzal, hogy a cso-
port továbbra is csak szabadalmi anyagi jogi harmonizációval foglalkozzon, ezért úgy tűnik, 
hogy ez a kérdés eldöntöttnek tekinthető. Nagyon kevés delegáció javasolta új téma felvéte-
lét a munkatervbe, legfeljebb hosszabb távon, pontos időzítés nélkül. 

Az ügyvédi titoktartással kapcsolatos fejlemények

Svájc képviselője elmondta, hogy két szálon futó munkát javasol: a Core Group véglegesíti 
az egyezménytervezetet és a magyarázó megjegyzéseket, továbbá javaslatot tesz az 
implementáció lehetséges módjaira is (felhasználva az Implementation Options Workstream 
korábbi dokumentumait). Az eredményeket a következő plenáris ülésen mutatnák be.

A Madridi Rendszer Jogi Fejlesztésére létrehozott Munkacsoport (Working Group on 
the Legal Development of the Madrid System) 18. ülése, Genf és online, október 12–16.

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz 
kapcsolódó Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat (KVSZ) szabályainak 
lehetséges módosítása 

Az előterjesztés a KVSZ több szabályának módosítását szorgalmazza. A legfőbb módosítási 
javaslatok a következők:

– képviseleti megbízás – KVSZ 3. szabály (2) bekezdés (a) pontja;
– igazolási kérelem a határidők elmulasztása miatt – KVSZ 5. szabály (1) és (2) bekez-

dése és az 5bis szabály;
– az alapbejelentés vagy az abból származó lajstromozás, illetve az alaplajstromozás ha-

tályának megszűnése – KVSZ 22. szabály (1) bekezdés (c) pont;
– a nemzetközi lajstromozást követően tett megjelölés – KVSZ 24. szabály (3) bekezdés 

(a) pont (ii) alpont;
– a nemzetközi lajstromozás hatályának fennmaradása egyes utódállamok területén – 

KVSZ 39. szabály (1) bekezdés.
A WIPO a hatálybalépés napjaként 2021. február 1. napját javasolta, tekintettel arra, hogy 

a járványhelyzet miatt szükséges lenne, hogy a javasolt módosítások, de leginkább a KVSZ 
5. szabálya minél hamarabb hatályba léphessen. Ezért azt javasolta a WIPO, hogy a fent 
leírt módosítások a Madridi Unió közgyűlése általi elfogadást követő két hónappal lépjenek 
hatályba.
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Az EU hozzászólásában – Magyarország álláspontjával egyezően – kifejtette, hogy üd-
vözli az előterjesztő anyagban bemutatott javaslatokat. Ennek ellenére továbbra is úgy véli, 
hogy szükség van további egyeztetésekre. 

Az új típusú védjegyek ábrázolása

Az új típusú megjelölések kapcsán a KVSZ 9. szabályát szükséges módosítani annak érde-
kében, hogy a grafikai ábrázolhatóság kerüljön eltörlésre és kerüljön bevezetésre egy olyan 
megfogalmazás, amely leírja, hogy miként kell megjeleníteni az új típusú megjelöléseket.

Az adminisztratív utasítások fogják meghatározni az elfogadható fájlformátumokat és a 
technikai feltételeket, amelyeknek meg kell felelniük a WIPO-standardoknak.

A fentiek a KVSZ következő rendelkezéseinek módosítását tennék szükségessé:
– ideiglenes elutasításban a megjelölés feltüntetése, vagy annak megjelenítése, hogy a 

megjelölést milyen útvonalon éri el;
– a WIPO Gazette-ben történő meghirdetés;
– a megjelölés fekete-fehérben és színesben történő megjelenítése (a második színben 

történő megjelenítés eltörlése).

Részleges helyébe lépés – nemzeti vagy regionális lajstromozás helyébe lépő nemzetközi 
lajstromozás

A módosítás a KVSZ 21. szabályának (3) bekezdését érinti olyan módon, hogy a nemzeti 
vagy regionális lajstromozás helyébe lépő nemzetközi lajstromozás lehet részleges, tehát az 
vonatkozhat a nemzeti vagy regionális védjegy árujegyzékében foglalt áruk vagy szolgálta-
tások egy részére. 

A javaslat elfogadásával kapcsolatban nem volt vita, a hozzászóló tagállamok támogatták 
annak elfogadását. A munkacsoport a javaslat Madridi Unió közgyűlése általi elfogadását 
javasolja 2021. november 1-jei hatállyal. 

Új nyelvek (arab, kínai, orosz) madridi rendszerbe történő bevezetésének lehetséges 
változatai, annak költségvetési hatásai

A WIPO átfogó elemzést készített az arab, orosz és kínai nyelv felvételéről a madridi rend-
szer hivatalos nyelvei közé. A WIPO egy öt évre kiterjedő költségkimutatást is felvázolt a 
napirendi pont kapcsán készített javaslatában. A WIPO bemutatta javaslatában, hogy mek-
kora összegű lenne az a fejlesztés, amely a három új nyelv bevezetését eredményezné. A 
nyelvek bevezetését megelőzően azt javasolta a WIPO, hogy elsőként a bejelentési nyelvek  
tekintetében kerüljön bevezetésre a három új nyelv. Ehhez szükségessé válik a KVSZ 6. és 
9. szabályának módosítása. A hatálybalépés napjaként 2024. február 1. napját jelölte meg.
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Az új nyelvek felvételét Magyarország – az EU-hoz hasonlóan – az elemzésben megál-
lapított jelentős anyagi és humánerőforrás-igénybevétel, valamint az ezekhez viszonyított, 
arányaiban jóval kisebb, arab/kínai/orosz nyelvhez kapcsolható ügyszám miatt nem támo-
gatja. Hazánkkal az érdekelt (oroszul, kínaiul, arabul beszélő) tagállamok kivételével a mun-
kacsoport többsége azonos állásponton volt. Emellett továbbra is számos kétség merült fel 
az arab, a kínai és az orosz mint bejelentési nyelv bevezetésével kapcsolatban. 

E napirendi pont tekintetében a munkacsoport megállapodott arról, hogy a WIPO a kö-
vetkező ülés előtt nyújtson be egy felülvizsgált tanulmányt az arab, kínai és orosz nyelv 
madridi rendszerbe történő fokozatos bevezetésének költségvonzatairól, technikai megva-
lósíthatóságáról és egyéb információkról annak érdekében, hogy a tagállami hivatalok meg-
vitathassák a munkacsoport tizennyolcadik ülésén felvetett kérdéseket, és elküldjék azokat 
a munkacsoport számára a következő ülésig. Emellett a WIPO a következő ülés előtt kon-
zultáljon a jegyzőkönyv érdekelt szerződő feleivel és a WIPO más tagállamaival a felmerülő 
kérdések és más releváns információk tisztázása érdekében.

Az Új Növényfajták Oltalmára létrehozott Nemzetközi Unió (UPOV) ülései, online, 
október 28–30.

Az Adminisztratív és Jogi Bizottság (CAJ) 77. ülése

A napirendi pontok elfogadását követően az UPOV főtitkárhelyettese ismertette a Műszaki 
Bizottság (TC) munkájáról szóló dokumentumot. A TC 2020. október 26–27. között tartot-
ta hibrid formában az idei ülését, az általa előkészített dokumentumok jelentős része írásbe-
li előkészítés és egyeztetés formájában került kidolgozásra és elfogadásra. A bizottság elnöke 
kiemelte, hogy a TC munkájában kiemelt hangsúlyt kapott a DUS-vizsgálatok átvételével 
kapcsolatos kérdések vizsgálata és szabályozása. A jelentést a CAJ elfogadta. 

Az UPOV főtitkárhelyettese beszámolt az UPOV legfrissebb személyi változásairól, vala-
mint az UPOV elmúlt évben végzett munkájáról.

Az UPOV ismertette a fajtaelnevezésekre vonatkozó információs anyagok tartalmával 
kapcsolatos dokumentumot. 

Az UPOV ismertette a begyűjtött (szaporító)anyagok kapcsán készült dokumentumot és 
az abban foglalt javaslatokat. 

Az UPOV felidézte, hogy a legutóbbi ülésen döntés született arról, hogy felmérés  készül a 
szülővonalak újdonságával kapcsolatban, különös tekintettel a hibrid fajták hasznosítására. 
A felmérés eredménye már rendelkezésre áll, azonban megállapítható, hogy a tagállamok 
rendkívül eltérő módon értelmezik a kérdést, így pillanatnyilag nem lehetséges egységes 
módszertant kidolgozni erre a problémára. Az UPOV további információkat és anyagokat 
vár – különösen a különböző érdekcsoportoktól – annak érdekében, hogy a következő CAJ-
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ülésig valóban el lehessen kezdeni egy egységes és mindenki számára elfogadható módszer-
tani irányvonalat kialakítani. A javaslatot a CAJ elfogadta.

Az UPOV információs adatbázisa (PLUTO) kapcsán a CAJ meghallgatta az UPOV 
képviselőjének előadását, és megvitatta a vonatkozó dokumentumot. Az előadáson ismer-
tetésre kerültek a PLUTO-n belüli új fejlesztések és funkciók, az új keresési lehetőségek, 
valamint bejelentették, hogy a PLUTO új verziója várhatóan 2020. november 30-tól lesz 
mindenki számára elérhető egy hónapos próbaidőszakra, 2021. január 1-től pedig térítéses 
adatbázisként lesz használható. 

A fajtaelnevezés-hasonlóság tekintetében alkalmazott keresőmotor kapcsán korábban 
írásban már elfogadásra került a vonatkozó dokumentum.

Az Egyeztető Bizottság (CC) 97. ülése

A főtitkárhelyettes ismertette azokat a témákat és dokumentumokat, amelyeket az év meg-
előző időszakában írásbeli előkészítést és véleményezést követően a CC már írásban elfoga-
dott. Egyes dokumentumok esetében azonban olyan javaslatok érkeztek az írásbeli előkészí-
tés során, amelyeket a CC jelen ülésén szükségesnek látszik szóban is megvitatni.

A tanács (C) 54. ülése

A tanács elfogadta az UPOV új főtitkára, Daren Tang 2026. szeptember 30-ig történő kine-
vezését, valamint az UPOV főtitkárhelyettese, Peter Button kinevezésének 2022. november 
30-ig történő meghosszabbítását.

A tanács meghallgatta az UPOV főtitkárhelyettesének beszámolóját azon dokumentu-
mokról és napirendi pontokról, amelyek korábban, írásban elfogadásra kerültek. 

A tanács meghallgatta a CC elnökének beszámolóját a CC 97. ülésének előző napi mun-
kájáról és elfogadta az arról készült dokumentumot.

A tanács a CC ajánlása nyomán elfogadta a Műszaki Bizottság (TC) munkájáról szóló 
beszámolót.

A tanács elfogadta a 2019. évi költségvetési beszámolót, valamint meghallgatta a külső 
könyvvizsgáló (National Audit Office, UK) jelentését, és elfogadta az ezzel kapcsolatos do-
kumentumot.

A tanács a korábbi írásbeli előkészítést követően jóváhagyta a 2018–2019. év tekintetében 
a pénzügyi menedzsment jelentését, az UPOV 2018–2019-es tevékenységi jelentését és az 
UPOV főtitkárának 2019-re vonatkozó jelentését. Szintén elfogadta a biokémiai és molekulá-
ris technikákkal (BMT) foglalkozó csoport és a TWP-k (Technical Working Parties) összevo-
násáról szóló dokumentumot, amelynek értelmében a két munkacsoport a jövőben Technical 
Working Party on Testing Methods and Techniques (TWM) néven folytatja a munkát.
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A Lisszaboni Rendszer Fejlesztésére létrehozott Munkacsoport (Working Group on the 
Development of the Lisbon System) harmadik ülése, Genf és online, november 2–3.

Daren Tang WIPO-főigazgató kiemelte a lisszaboni rendszer fontosságát, a földrajzi árujel-
zők kereskedelmi és kulturális szerepét a kambodzsai Kampot bors sikertörténetével illuszt-
rálta. Rámutatott a rendszer finanszírozási nehézségeire, egyben kérte a delegációkat, hogy 
igyekezzenek megfelelő megoldást találni erre a jövőben. Örömmel adott hírt arról, hogy 
Laosz is hamarosan csatlakozik a genfi szöveghez (a csatlakozási okirat letétbe helyezése 
2020. november 20-án meg is történt).

A munkacsoport elnökévé a perui Cristóbal Melgart, egyik alelnökévé pedig dr. Baticz 
Csabát (főosztályvezető, SZTNH) választották, a másik alelnököt Mexikó adta.

A munkacsoport nyugtázta a lisszaboni rendszerrel kapcsolatos fejleményeket összefog-
laló titkársági dokumentumot, valamint a Lisszaboni Unió Közgyűlése számára elfogadás-
ra ajánlotta a Közös Végrehajtási Szabályzat új 2bis szabályát, amely a határidők vis maior 
esetek – mint pl. a jelenlegi világjárvány – miatti elmulasztásának igazolására vonatkozó 
szabályokat állapítja meg. A módosítás a közgyűlési elfogadást követően két hónappal lép-
het majd hatályba.

A Szerzői és Szomszédos Jogok Állandó Bizottságának (Standing Committee on 
Copyright and Related Rights, SCCR) 40. ülése, Genf és online, november 16–20.

A műsorsugárzó szervezetek védelme 

Az ülés elnöke bemutatta a téma állását, annak 1998-as bemutatásától kiindulva és kiemelve 
a technológia jelentős változását az azóta eltelt időben. A titkárság ismertette az utolsó szö-
veges dokumentum tartalmát. A definíciók körében vita volt arról, hogy a „számítógépes 
hálózatokon keresztül történő átvitel” nem valósít meg műsorsugárzást, és ezért a műsor-
sugárzás definíciója alá vonható-e vagy sem. A védelem tárgya esetében jelenleg két alter-
natíva létezik. Az engedélyezett jogok kapcsán szintén két alternatíva került feltüntetésre és 
megvitatásra informális ülés keretében. Mindkét alternatívánál a műsorsugárzó szervezetek 
számára kizárólagos jog kerül biztosításra jelek továbbközvetítése tekintetében.

Könyvtárakra és archívumokra vonatkozó korlátozások és kivételek; oktatási és kutatási 
intézményekre és a fogyatékkal élő személyekre vonatkozó korlátozások és kivételek

A titkárság bemutatta a regionális szemináriumok eredményeiről és a jövőbeni irányokról 
szóló jelentését. A tagállami hozzászólásokból kiderült, hogy a járványhelyzet rámutatott a 
digitális és határon átnyúló felhasználások fontosságára és egy nemzetközi útmutató megal-
kotásának szükségességére. A nemzetközi iránymutatás hiánya nehézzé teszi ugyanis a ha-
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táron átnyúló hozzáférést és a kulturális művek cseréjét. A könyvtárak, archívumok és mú-
zeumok szerepe a kultúra megőrzésében és fenntartásában, valamint a kutatási és oktatási 
területek kiszolgálásában kifejezetten jelentős. Az oktatási és kutatási szervezetek azonban 
a digitális környezetben jelentős nehézségekbe ütköznek a szerzői jog által védett tartalmak 
felhasználásával. Ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott megoldás jöjjön létre, szükséges egy 
valós párbeszéd kialakítása a jogosultak és az oktatási intézmények között. 

Elhangzott, hogy a járványhelyzet következtében rengeteg diáknak azért kellett 
nélkülöznie a megfelelő oktatást, mert azt nehezítették a szerzői jogi szabályok, ezért ezt a 
problémát, valamint kihívást sürgősen kezelni szükséges. 

Szerzői jog a digitális környezetben 

A titkárság bemutatta jelentését a digitális környezet tekintetében tett kutatások és folya-
mat vonatkozásában. Első körben egy tanulmányt készített a 2006 és 2016 közötti időszak 
tekintetében, vizsgálva az ebben az időszakban elfogadott, digitalizációhoz köthető szerzői 
jogi jogalkotási folyamatokat világszerte. A fókusz a globális zenei piacon van. A vizsgálat 
következő lépése a fókusz szűkítése specifikus területekre mint az értéklánc, a pénz áramlá-
sa, díjak felosztása stb. A tanulmány egyes részei várhatóan 2021-ben kerülnek publikálásra. 

Követőjogi javaslat 

A galériákkal foglalkozó munkacsoport a követőjog alakulását bemutató jelentésről és 
annak eredetéről beszélt. A munkacsoportot  az a megállapítás hozta létre, amely szerint 
a követőjog alkalmazása az aukciós házak esetében egyértelmű, azonban nem ugyanez a 
helyzet a galériák tekintetében. Sok esetben a galériák bizonytalan helyzetben vannak an-
nak ellenére, hogy kulcsszerepet játszanak a művészeti alkotások terjesztésében. A javaslat 
tekintetében felhasznált adatok forrása részben nyilvános jelentésekből származik, részben 
pedig a közös jogkezelők által szolgáltatott adatokból. 

A Védjegyek, Ipari Minták és Földrajzi Árujelzők Jogi Oltalmával foglalkozó 
Állandó Bizottság (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs 
and Geographical Indications, SCT) 43. ülése, Genf és online, november 23–26.

A mobileszközökön használt grafikus felhasználói felületek, ikonok, betűtípusok és betű-
készletek formatervezésiminta-oltalma (GUI) tekintetében az SCT 40. ülésén jóváhagyott 
kérdőívre beérkezett válaszok összesítésre kerültek. A résztvevők kérésének megfelelően 
a kérdőív még nem került lezárásra, így arra még 2021. január 29-ig lehetett válaszokat 
benyújtani. 
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Az Egyesült Államok és Japán felülvizsgált közös javaslatához, amely az új technológiákra 
épülő GUI-k formatervezésiminta-oltalomban részesíthetőségének feltételeire vonatkozó-
an fogalmaz meg ajánlásokat, támogatóként csatlakozott Izrael. A következő SCT-ülésen 
tovább folytatódik a vita a javaslatról. 

A Párizsi Uniós Egyezmény (PUE) 11. cikkében foglalt szabályozás vizsgálatára vonat-
kozó spanyol javaslat alapján készült kérdőívre vonatkozó válaszok egy dokumentumban 
kerültek összefoglalásra. A következő SCT-ülésen folytatódik az egyeztetés a kérdőív ta-
pasztalatairól, valamint a munka további irányáról. A PUE 11. cikkében foglalt szabályo-
zással kapcsolatos hivatali és ügyféltapasztalatokról félnapos információs ülés került meg-
rendezésre az SCT keretében. 

Az országnevek fokozott védelmére vonatkozó SCT napirendi pont kapcsán Georgia, 
Izland, Indonézia, Jamaica, Liechtenstein, Malajzia, Mexikó, Monaco, Peru, Svájc, az Egye-
sült Arab Emírségek és Szenegál felülvizsgált javaslatot nyújtott be. A javaslat arra irányul, 
hogy az SCT kérésére a WIPO Általános Közgyűlése módszertani útmutatót fogadjon el az 
országneveket, illetve nemzeti jelentőségű földrajzi neveket tartalmazó védjegybejelentések 
elbírálására. A következő SCT-ülésen tovább folytatódik a vita a javaslatról. 

Jamaica ismertette a már a 32. SCT-ülés óta napirenden lévő, átdolgozott javaslatát. A 
javaslat célja az, hogy a közgyűlés olyan közös ajánlást fogadjon el, amely védelmet nyújt 
az országnevekkel ütköző, megtévesztő védjegybejelentésekkel, kereskedelmi nevekkel és 
doménnevekkel szemben. A javaslatról a következő ülésen folytatják a vitát. 

A következő ülésen tovább folytatódik a vita a Brazília, Georgia, Izland, Indonézia, Ja-
maica, Liechtenstein, Malajzia, Mexikó, Monaco, Peru, Svájc, az Egyesült Arab Emírségek 
és Szenegál által készített javaslatról, amely olyan listák meghatározására tesz indítványt, 
amelyeken fokozott védelemben részesülő országnevek és földrajzi nevek szerepelnének, 
így például azokat nem lehetne első szintű doménnévként lajstromozni.

A földrajzi árujelzők témája kapcsán folytatódott az információs ülések sorozata a követ-
kező, a résztvevők által javasolt témákkal: a földrajziárujelző-oltalom létrejöttét megalapozó 
környezeti tényezők értékelése és e tényezők megváltozásának értékelése az oltalom szem-
pontjából; a földrajzi árujelzők interneten történő rosszhiszemű használata megakadályo-
zásának eszközei. Az információs ülések sorozata folytatódik a következő SCT-ülésen is. 
Témakörökre Oroszország, az Egyesült Államok és az Európai Unió tett javaslatot. 

A Koordinációs Bizottság (Coordination Committee, CoCo) 79. (28. rendkívüli) ülése, 
Genf és online, december 3.

A CoCo tagjai a WIPO főigazgatója, Daren Tang által kiválasztott helyetteseket jóváhagyták 
(DDG-k esetében), illetve tanácsot adtak kinevezésükhöz (ADG-k esetében). A következő 
személyek  2020. január 1-jétől 2026. szeptember 30-ig, vagyis a főigazgató mandátumának 
lejártáig töltenék be az alábbi vezető pozíciókat.
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1. DDG Patents and Technology Sector – Lisa Jorgenson (USA)
2. DDG Brands and Designs Sector – Wang Binying (Kína)
3. DDG Copyright and Creative Industries Sector – Sylvie Forbin (Franciaország)
4. DDG Regional and National Development Sector – Hasan Kleib (Indonézia)
5. ADG Infrastructure and Platforms Sector – Kenichiro Natsume (Japán)
6. ADG Global Challenges and Partnerships Sector – Edward Kwakwa (Ghána)
7. ADG IP and Innovation Ecosystems Sector – Marco Aleman (Kolumbia)
8. ADG Administration, Finance and Management Sector – Andrew Staines (UK)
Az ülést dr. Horváth Zsuzsanna nagykövet asszony elnökölte. Az ülést megelőző nagykö-

veti szintű egyeztetéseknek köszönhetően az ülés zökkenőmentesen zajlott, és a főigazgató 
által kiválasztott vezetőkkel kapcsolatban nem merült fel kifogás.

A WIPO mind a hét regionális csoportja felszólalt, támogatásáról biztosította a főigazga-
tót, megköszönte a leköszönő vezetők eddigi munkáját, és sok sikert kívánt a frissen kivá-
lasztott felsővezetői körnek.

A Szabadalmi Jogi Állandó Bizottság (Standing Committee on the Law of Patents, SCP) 
32. ülése, Genf és online, december 7–10.

A szabadalmi oltalom alóli kivételek terén az SCP Titkársága összefoglaló tanulmányt mu-
tatott be az előhasználati jog nemzetközi szabályairól. 

A szabadalmak minősége témában a mesterséges intelligenciával összefüggő kérdéseket 
vitatott meg a bizottság: az AI-alapú rendszerek lehetséges felhasználásait a szabadalmi el-
járásokban, valamint az AI közreműködésével létrejött találmányok szabadalmazhatóságát 
és az AI feltalálóként történő esetleges elismerését (ez utóbbi jelenleg minden országban 
kizárt, mivel a feltaláló csak természetes személy lehet).

A szabadalmi képviselői titoktartásra vonatkozó nemzetközi rendelkezések terén az Eu-
rópai Unió elérkezettnek látja az időt egy soft law előíráscsomag elfogadására, amelyet az ezt 
kívánó tagállamok beépíthetnek a nemzeti jogukba.

A technológiatranszfer terén az Európai Unió elismerte és méltatta annak jelentőségét a 
fejlődő országok számára, óva intett ugyanakkor attól, hogy a WIPO más fórumain zajló 
munka feleslegesen duplikálásra kerüljön.

Az ötödik nagy téma a szabadalmak és a közegészségügy kapcsolata. A pandémiás hely-
zet ellenére nem ez a napirendi pont dominálta a bizottsági ülést. A Health Canada és a 
Medicines Patent Pool szervezet bemutatta adatbázisaik működését, amelyek megkönnyítik 
a szabadalmi oltalom alatt álló hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek és oltóanyagok licen-
ciába vételét.
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A Hágai Rendszer Jogi Fejlesztésére létrehozott Munkacsoport (Working Group on the 
Legal Development of the Hague System for the International Registration of Industrial 
Designs) 9. ülése, Genf és online, december 14–16.

Az ülés levezető elnökének a mongol Ms. Angar Oyunt választotta meg a munkacsoport, 
helyettesei a Koreai Köztársaság és az USA delegáltjai lettek.  A munkacsoport egyhangúlag 
fogadta el az ülés napirendjét, valamint a nyolcadik ülésről készült jelentést, érdemi döntést 
pedig az alábbi két napirendi pont kapcsán hozott.

A munkacsoport elfogadta a Hágai Megállapodáshoz kapcsolódó közös végrehajtási sza-
bályzat 17. szabályának módosítására irányuló javaslatot. A módosítás értelmében a 17. 
szabály (1) bekezdés (iii) pontjában foglalt hat hónapos közzétételi határidő 12 hónapra 
módosult.  A módosítás 2022. január 1-jén lép hatályba. 

A munkacsoport elfogadta továbbá a közös végrehajtási szabályzat határidők elmulasztá-
sa miatti igazolási kérelemre vonatkozó 5. szabályának módosítását. A módosítás az elfoga-
dását követő két hónap elteltével lép hatályba.

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

Az Európai Szabadalmi Szervezetben (ESZSZ) az SZTNH 2020 második felében is ellátta 
a magyar kormányzati képviseletet. Munkatársaink részt vettek az ESZSZ Igazgatótanácsa, 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága, Technikai és Ügyviteli Bizottsága, Szabadalmi Jogi 
Bizottsága ülésein, valamint különböző továbbképzéseken.

Az ESZSZ Igazgatótanácsának (Administrative Council, AC) 163. ülése, online, 
június 30. és július 1. között

Az AC elnökének tevékenységi jelentése

Az AC elnöke beszámolt az igazgatótanács elnöksége (B28) 2020. február 20-i 91. üléséről. 
Elmondta, hogy ugyanezen a napon aláírásra került az AC elnöke és az Európai Szabadalmi 
Hivatal (ESZH) elnöke által az igazgatótanács és az ESZH közötti – megerősített támoga-
tásra vonatkozó – együttműködési megállapodás. Az elnök beszámolt továbbá a B28 2020. 
április 27-i 92. és május 28-i 93. ülésein elhangzottakról is. 
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A Fellebbezési Tanácsok Igazgatási Bizottsága (BOAC) elnökének beszámolója

A jelentés szerint 2017 januárja és 2020 januárja között a BOAC produktivitása 27,8%-kal 
növekedett. Az ESZH képviselője hangsúlyozta az eljárás gyorsítása iránti törekvések fon-
tosságát. 

Az egységes európai szabadalommal kapcsolatos fejlemények
 
Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét ellátó Horvátország képviselője elmondta, 
hogy mandátuma június 30-án lejár, az elnökségi feladatokat július 1-jével Németország 
veszi át. Kifejtette, hogy elnökségük során komoly kihívást jelentett számukra a Covid-19 
helyzet, amelynek eredményeként számos tervük nem kerülhetett megvalósításra. Az egy-
séges szabadalom rendszerével kapcsolatos munka így a német kollégákra hárul, annál is 
inkább, mivel Németországnak először nemzeti szinten kell megtennie a szükséges lépése-
ket. A német delegáció képviselője a jövőbeni munkájukkal kapcsolatban elmondta, hogy a 
pandémiás helyzet miatt bizonytalan, hogy terveik közül mi kerülhet majd megvalósításra. 

A Technikai és Ügyviteli Bizottság (TOSC) elnökének beszámolója

Az elnök elmondta, hogy a Bizottság 2020. június 4-i 87. ülésének egyik legfontosabb na-
pirendi pontja az új együttműködési keretmegállapodás volt. A keretmegállapodás kitér 
mind az együttműködéssel kapcsolatos általános szervezési kérdésekre mind pedig annak 
pénzügyi vonatkozásaira. Emellett a megállapodás most először tartalmazza a tagállamok 
és az ESZH közötti együttműködési projektek katalógusát. 

A 2021-re vonatkozó költségvetési irányok

Az ESZH elnökhelyettese ismertette az ESZH költségvetésének fő irányait. Hangsúlyozta, 
hogy a költségvetési feltételezések összeállításánál számításba vették a 2020 márciusában 
ismert becsléseket és a Covid-19 hatását. Kifejtette, hogy – figyelemmel a 2021. évet érintő 
gazdasági hatások bizonytalanságára, a GDP várható csökkenésére, valamint a 2008/2009-
es globális pénzügyi válság tapasztalataira – az ESZH a beérkező munkateher 10%-os csök-
kenésével számol. A Covid-19 helyzet kapcsán elmondta, hogy az ESZH jelenleg is vizsgálja 
annak gazdaságra gyakorolt hatásait. 

A bevételek tervezése kapcsán elmondta, hogy a járvány okozta bizonytalanságra való te-
kintettel a bevételi becslések 164 000 – 2021-ben regionális szakaszba lépő – Euro-direct- és 
PCT-bejelentésen alapulnak. Ez 12%-kal kevesebb a 2020-as és 10%-kal kevesebb a 2019-es 
adatoknál.
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A közzétett szabadalmak becsült száma 2021-re vonatkozóan 129 000, ami 8%-os növe-
kedést jelent a 2020-as költségvetéshez képest. Ennek oka, hogy a bejelentések alacsonyabb 
száma nagyobb mennyiségű ügy feldolgozását teszi majd lehetővé. 

A fő költségvetés ismertetése során elmondta, hogy a bejelentésre, kutatásra, vizsgálatra, 
felszólalásra és fellebbezésre vonatkozó bevétel 76 millió eurós csökkenést mutat a 2020-as 
költségvetéshez képest, főként a bejövő munkateher várható 10%-os csökkenése miatt. A 
megjelölési és fenntartási díjakból származó bevételek a 2020-as költségvetési szinthez ké-
pest várhatóan kis mértékben, 6 millió euróval csökkennek.

A 2021-es költségvetés kidolgozása során az ESZH a tagállamoktól kapott input alap-
ján felülvizsgálja a megadott szabadalmak fenntartási díjaira vonatkozó becsléseket. Az 
egyéb működési bevételek várhatóan 9 millió euróval csökkennek a 2020-as költségve-
téshez képest.

A teljes működési bevétel várhatóan 2263 millió euró lesz, ami 94 millió euróval kevesebb 
az előző költségvetési év 2357 millió eurós működési bevételénél.

Az ESZSZ Igazgatótanácsának (Administrative Council, AC) 164. ülése, online,  
október 13.

Az AC elnökének tevékenységi jelentése
 
Az igazgatótanács elnöksége (B28) 2020. szeptember 17. napján tartotta 94. ülését, online 
formában. Az ESZH elnöke utalt a munka folytonosságára és a hivatal stabil teljesítmé-
nyére. Elmondta, hogy pénzügyi és költségvetési területen is reagálni kívánnak a járvány 
okozta krízishelyzetre, továbbá fel kívánnak készülni az ún. „new normal” helyzetre. Ezzel 
összefüggésben a szabadalmi területért felelős elnökhelyettes röviden kitért az eddig elért 
eredményekre.  A szolgáltatásokért felelős elnökhelyettes beszámolt a digitális átállás kap-
csán elért eredményekről. Az egységes szabadalom kérdésköre kapcsán Jérôme Debrulle, a 
Select Committee elnöke elmondta, hogy a német ratifikációs eljárás újraindításával várha-
tóan felgyorsulnak az események. 

Az ESZH elnökének tevékenységi jelentése
 
Az ESZH elnöke és a menedzsment beszámolt a COVID-19 helyzet kapcsán szükségessé 
vált intézkedésekről, az ESZH működési teljesítményéről és a Strategic Plan 2023 (SP2023) 
keretében elért eredményekről. Az első témakör vonatkozásában az ESZH elnöke elmond-
ta, hogy a járványhelyzet kapcsán hozott intézkedések minimum 2020 végéig hatályban 
maradnak. A COVID-19 helyzettel összefüggésben az ESZH felülvizsgálta a költségvetését 
is, amelynek eredményeként 2021-re a bejövő munkateher 10%-os visszaesésével számol. 
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A szabadalmi területért felelős elnökhelyettes az ESZH működési teljesítménye vonatko-
zásában elmondta, hogy a harmadik negyedév végéig összesen 132 059 szabadalmi bejelen-
tés érkezett az ESZH-hoz, ami 0,2%-kal meghaladja a 2019-es mennyiséget, azonban 4%-
kal elmarad a költségvetésben előirányzott számadattól. A járványhelyzet hatásai először 
június elején kezdtek érezhetővé válni. A közzétett szabadalmak száma 2020 szeptember 
végéig 102 452 volt, ami 1%-kal kevesebb, mint a 2019-es érték, és 6%-kal több az előirány-
zott mennyiségnél. 

Az SP2023 témakörében a stratégiai terv célkitűzései (elkötelezett, jól informált és együtt-
működő szervezet kiépítése; informatikai rendszer egyszerűsítése és modernizálása; magas 
színvonalú termékek és szolgáltatások hatékony biztosítása; globális hatással bíró európai 
szabadalmi rendszer és hálózat kiépítése; hosszú távú fenntarthatóság biztosítása) kapcsán 
hangzottak el beszámolók.

A Fellebbezési Tanácsok Igazgatási Bizottsága (BOAC) elnökének jelentése

A BOAC elnöke ismertette 2020-as tevékenységi jelentését, melyet az IT-kihívásokról szóló, 
valamint az ESZE végrehajtási szabályzata áprilisban hatályba lépett 103. szabályának gya-
korlati alkalmazásáról szóló előadás követett. Az ülés során a fellebbezési tanácsok elnöke 
jelentésében elmondta, hogy a strukturális reform 2017. január 1-jén történő bevezetése és 
2020. február 29. napja közt a produktivitás 28,5%-kal növekedett. Prezentációjában ismer-
tette a BOAC 2021-es költségvetését, továbbá a 2019-es teljesítményértékelésre vonatkozó 
jelentésben foglaltakat. 

Jogi és nemzetközi ügyek

Az egységes hatályú európai szabadalom kérdésköre kapcsán a német delegáció emlékez-
tette az igazgatótanács tagjait, hogy a Német Szövetségi Alkotmánybíróság – 2020. március 
20-án közzétett határozatával – semmisnek nyilvánította az Egységes Szabadalmi Bíróság-
ról szóló megállapodás (ESZB-megállapodás) megerősítéséről szóló német törvényt, így a 
német parlamentnek a megfelelő kétharmados többséggel újra el kell fogadnia azt. A dele-
gáció elmondta, hogy a szükséges jogszabályalkotási eljárás jól halad, a Szövetségi Tanács 
szeptemberben döntést hozott arról, hogy nem kíván ellenvetéssel élni, a törvénytervezet 
jelenleg a parlament előtt van, amely nagy valószínűség szerint kétharmados többséggel el 
fogja fogadni a javaslatot. A Select Committee elnöke hangsúlyozta, hogy Németországon 
kívül további két aláíró állam vonatkozásában is szükség van az ESZB ideiglenes alkalmazá-
sáról szóló jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésére. 
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Az ESZSZ Szabadalmi Jogi Bizottságának (Committee on Patent Law, CPL) 52. ülése, 
online, november 10–11.

Konvergenciaprogram

Az ESZH röviden ismertette a dokumentumot, amelyben a 2023-ig szóló stratégiai terv 
részeként meghirdetett konvergenciaprogram menetrendjére és ütemezésére tesz javaslatot.

Az ESZH elmondta, hogy a stratégiai terv előkészítése során gyűjtötték össze a szerződő 
államok és más érdekeltek jelzései alapján azokat a témaköröket, amelyekben a nemzeti 
joggyakorlatok harmonizálása a legnagyobb előnyt képviselné az ügyfelek számára. Abban 
is kérik a tagállamok előzetes jelzését, hogy kívánnak-e a munkacsoportokban részt venni.

A magyar küldöttek támogatásukat fejezték ki a javaslattal kapcsolatban, és előzetesen 
jelezték nyitottságukat a munkacsoportokban való részvétel iránt. 

Intézkedési csomag

Az ESZH röviden bemutatta a vonatkozó dokumentumot. Elmondta, hogy az ESZE 2000-
ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat (VSZ) 103. szabálya meg-
határozott esetekben lehetővé teszi a fellebbezés díjának visszafizetését. Az ESZH módosí-
tási javaslata e rendelkezés szélesebb körű alkalmazhatóságát, illetve pontosítását irányozza 
elő további részleges visszafizetési okok meghatározásával, illetve a díjvisszafizetés lehetősé-
gének a szóbeli eljárásokra történő kiterjesztésével. A dokumentum négy fejezetre bontva 
részletesen ismerteti a díjak módosítására irányuló javaslatokat. Az I. fejezet a kétévente 
esedékes inflációalapú díjmódosítások kérdéskörét tárgyalja, a II. fejezet a kiegészítő eu-
rópai kutatásokra vonatkozó díjak csökkentését célzó előírások megújítását irányozza elő 
azokban az esetekben, amikor a nemzetközi vagy a kiegészítő nemzetközi kutatási jelentést 
valamely európai székhelyű nemzetközi kutatási szerv készítette. A III. fejezet a nemzetközi 
kutatás és a nemzetközi elővizsgálat díjmérséklési előírásainak azokra a bejelentőkre törté-
nő kiterjesztését célozza, akiknek vagy amelyeknek lakóhelye vagy székhelye olyan állam-
ban található, amely az ESZSZ-szel hatályosítási megállapodást kötött. A IV. fejezet a felleb-
bezések költségfedezetének javítását és fellebbezéseket érintő díjvisszafizetési lehetőségek 
esetkörének kibővítését célozza. 

Az ESZE Végrehajtási Szabályzatának módosítása az eljárások folytatása tekintetében

AZ ESZH röviden ismertette a Végrehajtási Szabályzat  142. szabály (2) bekezdésének mó-
dosítására vonatkozó javaslatát. Kifejtette, hogy a módosítással az eljárás félbeszakadásának 
idejét kívánnák korlátozni olyan esetekben, amikor a jelenleg hatályos rendelkezés értelmé-
ben nincs lehetőség az eljárás folytatására. A 142. szabály (2) bekezdése jelenleg kimondja, 
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hogy abban az esetben, ha az ESZH a jogszabályban meghatározott esetekben tudomást 
szerez az eljárás folytatására jogosult személy azonosságáról, az eljárás az ESZH által meg-
jelölt naptól folytatódik.

A jelenleg hatályos VSZ azonban nem rendelkezik azokról az esetekről, amikor a jogosult 
személy(ek köre) nem határozható meg. Az ilyen esetekben az eljárás félbeszakadásának je-
lenleg nincs időbeli korlátja. A 142. szabály (2) bekezdésének kiegészítésre irányuló javaslat 
lehetőséget biztosítana az ESZH-nak arra, hogy az eljárás folytatására határnapot tűzzön 
ki, abban az esetben, ha az eljárás megszakadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben 
történő kihirdetésétől számítva három év eltelt. 

Tájékoztatás a Bővített Fellebbezési Tanáccsal kapcsolatban

Az ESZH tájékoztatást adott a Bővített Fellebbezési Tanács előtt a közelmúltban lezárult, 
valamint még folyamatban lévő ügyekről.

Mesterséges intelligencia felhasználásával létrehozott találmányok

Az ESZH rövid áttekintést adott a 2019-es évben benyújtott olyan bejelentésekről, ame-
lyekben a mesterséges intelligencia valamilyen formáját (legtöbbször gépi tanulásos algo-
ritmusokat) jelölték meg feltalálóként. Az ESZH hagyományosan a matematikai módszerek 
egy fajtájaként kezelte a mesterséges intelligencia körébe sorolható eljárásokat, és így nem 
tekintette őket műszaki jellegű találmánynak. Jelenleg azonban folyamatban van a mód-
szertan olyan felülvizsgálata, amely – a számítógéppel megvalósított találmányokhoz ha-
sonlóan – műszaki többlethatás megléte esetén találmánynak és – a többi feltétel teljesülése 
esetén – szabadalmazhatónak minősítené ezeket a rendszereket.

A PCT-bejelentés tévesen becsatolt elemek és részeinek hiánypótlása

Az ESZH tájékoztatta a bizottságot, hogy a PCT Végrehajtási Szabályzatának módosítása, 
amelyet a PCT-unió Közgyűlése a 2019. októberi ülésén fogadott el, és amely kiterjeszti 
a nemzetközi bejelentés hiányzó részeivel kapcsolatos szabályozást (ti. az elsőbbségi do-
kumentumokra való utalással való „kicserélésük”) a tévesen becsatolt elemekre, az ESZH 
álláspontja szerint ellentétes a WIPO Szabadalmi Jogi Szerződésének 2. cikk (1) bekezdésé-
vel, ezért a módosítás 2020. július 21-i hatálybalépése előtt „incompatibility” nyilatkozatot 
fog benyújtani a WIPO-hoz.
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Az ESZSZ Igazgatótanácsának (Administrative Council, AC) 165. ülése, online, 
december 15–16.

Az ESZH elnökének tevékenységi jelentése és a 2021-re vonatkozó munkaterv

Az ESZH elnöke elmondta, hogy a járványhelyzet kapcsán az ESZH három prioritást tartott 
szem előtt: a munkavállalók és a felhasználók egészségét, a vírus terjedésének megakadályo-
zásában való részvételt és a munkamenet folytonosságának biztosítását. 2020 júniusában, az 
SP2023 első évének lezárultával, a stratégiai tervben szereplő programokat és projekteket – 
a COVID-19, valamit az ún. delivery pipeline megközelítés tükrében – felülvizsgálták. 

A járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában külön kiemelte az ESZH 
novemberben hozott döntését, melynek értelmében 2021. január 4-től a felszólalási eljárá-
sok esetében a szóbeli tárgyalások megtartására, a felek hozzájárulásától függetlenül, vide-
okonferencia útján kerül sor. 

A szabadalmi területért felelős elnökhelyettes az ESZH teljesítménye vonatkozásában 
elmondta, hogy 2020 november végéig összesen 163 173 európai szabadalmi bejelentés 
érkezett az ESZH-hoz, amely 0,5%-kal kevesebb, mint 2019-ben, és 4,5%-kal marad el a 
költségvetésben előirányzottaktól. 2020 november végéig a közzétételek száma összesen 
122 226 volt (4%-kal kevesebb, mint 2019-ben és 6%-kal több a tervezettnél). Az elbírálói 
produktivitás 1%-kal kevesebb a tervezettnél, az időbeli hatékonyság azonban javult 2020-
ban. A független minőségi audit 2020 harmadik negyedévében a megadás vonatkozásában 
73%-os, az osztályozás vonatkozásában 96%-os, míg kutatás vonatkozásában 97,6% a meg-
felelőségi rátát állapított meg.

Az ESZH vezetősége részletesen ismertette az ESZH 2021-es munkatervében foglaltakat. 
Ennek során kitértek az ESZH 2020-ban elért eredményeire és a 2021-re előirányzott tevé-
kenységekre, az SP2023-ban meghatározott öt célkitűzés mentén. 

Az AC nyugtázta az ESZH elnökének szóbeli beszámolójában foglaltakat, és egyhangúlag 
pozitívan fogadta az ESZH 2021-es munkatervét.

A Fellebbezési Tanácsok Igazgatási Bizottságának (BOAC) jelentése

A BOAC elnöke beszámolt a 10. rendkívüli ülésén történtekről. Tájékoztatta az AC-t a fel-
lebbezési tanácsok eljárási szabályzatának a videokonferencia alapú tárgyalások szabályo-
zására irányuló módosításáról. 

Tisztségviselők megválasztása

A napirendi pont keretében sor került több megüresedett pozícióval kapcsolatban tisztség-
viselők megválasztására, illetve az eljárással kapcsolatos kérdések megvitatására.
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Jogi és nemzetközi ügyek

A Szabadalmi Jogi Bizottság (PLC) elnöke röviden tájékoztatta az AC-t az 52. ülésén tör-
téntekről. Az AC nyugtázta a PLC elnökének jelentésében foglaltakat. E napirendi pont 
keretében az EU Bizottságának képviselője tájékoztatta az AC-t, hogy 2020. november 25-
én elfogadásra került az IP Action Plan. Hangsúlyozta, hogy a jövőt illetően számukra az 
egységes szabadalom kérdésköre prioritást élvez. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy fo-
lyamatosan figyelemmel kísérik a ratifikációs eljárás fejleményeit, és az ügyben a jövőben 
is szorosan együtt kívánnak működni a partnereikkel, így többek közt az ESZH-val is az 
egységes szabadalmi rendszer mielőbb elindítása érdekében. 

Az egységes hatályú európai szabadalommal kapcsolatban a német delegáció tájékoztatta 
az AC-t, hogy a Bundestag november 26-án 4/5-ös többséggel elfogadta az Egységes Sza-
badalmi Bíróságról szóló megállapodás megerősítéséről szóló törvényt. A Bundesrat már 
korábban egyhangúlag pozitívan döntött a javaslatról. A törvényhozási eljárás várhatóan 
december 18-án zárul majd le. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy Németországon 
kívül további két aláíró állam vonatkozásában is szükség van az ESZB ideiglenes alkalmazá-
sáról szóló jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésére. Amennyiben ez a közeljövőben 
megtörténik, akkor az ideiglenes alkalmazás 2021-ben, a tényleges működés pedig 2021 
végén, 2022 elején megkezdődhetne.

Portugália az Európai Unió Tanácsának soron következő elnökeként röviden ismertette 
az IP területére vonatkozó elnökségi prioritásait. E körben külön kiemelte a digitális átállás-
sal és a zöld technológiákkal kapcsolatos IP-kérdéseket, az SCP, a mesterséges intelligencia 
és a bioszabadalmak, a jogérvényesítés, valamint a hamisítás elleni küzdelem jelentőségét. 
Utalt továbbá arra, hogy hangsúlyt kívánnak fektetni az Európa és Afrika közötti együttmű-
ködés, valamint a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítésére is. Emellett követni kíván-
ják az EU Bizottsága és az EUIPO-nak a kkv-k támogatására irányuló közös kezdeményezé-
sét a kkv-alap létrehozása érdekében. Végül folytatni kívánják a munkát az egységes hatályú 
szabadalmi rendszer elindítása vonatkozásban. 

A jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettes ismertette az ESZH és a tagállamok 
közötti kutatási együttműködés keretében megkötendő megbízási szerződésekhez kapcso-
lódó dokumentumban foglalt javaslatot. Elmondta, hogy a megbízási szerződésekre irány-
adó politika – és a már megkötött megbízási szerződések ennek megfelelő – módosítására 
irányul. A módosítás célja egyrészt egy valamennyi tagállam vonatkozásában azonos ösz-
szegű kutatási díjjal működő egységes rendszer kialakítása, másrészt a kkv-k, egyetemek és 
magánszemély bejelentők részére nyújtott támogatás növelése. Az új politika mind a már 
hatályban lévő, mind pedig a jövőben megkötendő megbízási szerződésekre kiterjedne, 
ezért annak – AC általi – jóváhagyása esetén a 15 tagállammal már megkötött megbízási 
szerződést is megfelelően módosítani kell. 
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Ismertetésre került az ESZH konvergenciaprogramja keretében létrehozott munkacso-
portok által kidolgozott ajánlások tartalma.

A jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettes ismertette az ESZE Végrehajtási Sza-
bályzata egyes szabályainak módosítására vonatkozó javaslatokat.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság (BFC) jelentése

A BFC elnökhelyettese beszámolt a BFC 2020. október 28. napján tartott 125. ülésén történ-
tekről. Beszámolójában elmondta, hogy a BFC támogatta a kutatási együttműködés kereté-
ben megkötendő megbízási szerződésekre irányadó politika módosítására irányuló javasla-
tot, illetve hogy a BFC egyhangúlag pozitívan fogadta a 2021. évre vonatkozó költségvetés 
tervezetét és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket.

Az Európai Szabadalmi Akadémia (European Patent Academy, EPA) által szervezett 
szemináriumok és továbbképzések

Az EPA szervezésében 2020 második felében a következő online szemináriumok és tovább-
képzések valósultak meg:

– „Nyilvánosságra hozatal, tisztaság és egység”, szeptember 7–9.;
– „Újdonság és feltalálói lépés”, szeptember 9–11.;
– „Elbírálói gyakorlat három területen”, október 6–8.;
– „Nyilvánosságra hozatal és implicit tulajdonságok”, november 12–26.;
– „IMPADOC adatbázis”, november 18.;
– „Fellebbezési Tanácsok és fontos döntések”, november 20. – december 15.;
– „Részletes szabadalmi kutatások és kutatási jelentések”, november 30. – december 15.;
– „Kutatási jelentések és írásos vélemény”, december 1–3.;

Egyéb ESZSZ-vonatkozású rendezvények

Az ESZSZ a következő online rendezvényt szervezte meg 2020 második félévében:
– EPOPIC konferencia, november 3–4.

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

Az SZTNH munkatársai továbbra is rendszeresen részt vettek az online formában tartott 
munkacsoporti és szakértői üléseken, konferenciákon. Téma szerinti és időrendi csoporto-
sításban a következő ülésekre került sor 2020 második félévében:
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– a Szellemi Tulajdoni Politika Szakértői Csoportjának (GIPP) ülése: szeptember 24., 
október 15.;

– az EU Tanács szellemi tulajdonnal foglalkozó tanácsi munkacsoportjainak ülései: 
szeptember 29., október 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, online, 
szeptember 30. és október 1.

Az EUIPO ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a COVID-19 válság rávilágított arra a 
tényre, hogy a bűnszervezetek igyekeztek kihasználni a nehéz helyzetet, ezért még fonto-
sabbá vált a nemzetközi együttműködés. A megfigyelőközpont közösen lépett fel az Európai 
Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) és az Europollal a hamisított és nem megfelelő COVID-
termékek terjesztésének megakadályozása és a lefoglalások előmozdítása érdekében. Az 
EUIPO fontosnak tartja továbbá a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekmények elleni 
fellépést az európai multidiszciplináris platform (EMPACT) prioritásai közé emelni.

A járvány növelte az e-kereskedelem használatát is, még fontosabbá és időszerűbbé téve 
az e-platformokkal és az ezekkel foglalkozó vállalkozásokkal folytatott egyeztetéseket. Az 
EUIPO igyekezett segíteni az e-kereskedelmi piactereket a védjegyek megfelelő védelme 
terén és abban is, hogy releváns információkat tudjanak nyújtani az IP-védelemről. Emellett 
konkrét technológiai megoldások és az együttműködést támogató innovatív szolgáltatások 
fejlesztését is vizsgálta.

A megfigyelőközpont hálózatának munkája a jelenlegi körülmények között minden ed-
diginél nagyobb jelentőségre tett szert, és elengedhetetlen az együttműködés folytatása az 
előttünk álló nehéz időszakban.

A német EU-elnökség képviselője kiemelte az innováció fontosságát az európai gazdaság 
számára, különösen a jelenlegi járvány idején, mivel az IP mindig is a haladás, a fejlődés 
központi tényezője volt, ezért nélkülözhetetlen a gazdaság és a társadalom működéséhez. 
Ennek támogatására az Európai Bizottság hamarosan átfogó szellemitulajdon-jogi cselek-
vési tervet terjeszt elő, amely stratégiát fogalmaz meg a szellemi tulajdon hasznosítása, va-
lamint az új kihívásokhoz (éghajlatváltozás, digitalizáció, technológiai fejlődés) való alkal-
mazkodás tárgyában.
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A megfigyelőközpont elmúlt 12 hónapja

A megfigyelőközpont igazgatója ismertette a szervezet fő tevékenységét a legutóbbi plenáris 
ülés óta eltelt időszak vonatkozásában. A 2020. év legfontosabb történéseit egy rövid videó 
mutatta be. 

A megfigyelőközpont fő célja az volt, hogy tényeket és érveket szolgáltasson a szellemi 
tulajdonra vonatkozó hatékony politika kialakításához. Ennek érdekében az elmúlt évben 
12 tanulmány jelent meg.

A megfigyelőközpont másik célja az volt, hogy olyan eszközöket és forrásokat hozzon lét-
re, amelyek segítik a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos jogérvényesítést. Ehhez három 
különböző adatbázis jött létre, összekapcsolva a jogtulajdonosokat és a végrehajtó hatósá-
gokat EU-szerte. A megfigyelőközpont azon is dolgozott, hogy több piacfelügyeleti ható-
ságot vonjon be a rendszerbe. Meg kell említeni a Blockathont, mely a megfigyelőközpont 
stratégiai projektjévé vált annak biztosítására, hogy a blockchain technológiát alkalmazzák 
a hamisítás elleni küzdelemben. 

A harmadik cél a figyelemfelhívás és tudatosságnövelés volt. A megfigyelőközpont a fia-
talokra összpontosította az Ideas Powered elnevezésű kezdeményezés révén a 2020-as pán-
európai médiakampányt és folytatta az Agorateka projekt fejlesztését. 

Új kihívások a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelemben: az OLAF tapasztalatai 
és a lehetséges továbblépés

Az OLAF képviselője ismertette a szervezet tapasztalatait az IP-jogok megsértése elle-
ni küzdelem új kihívásaival és a lehetséges továbblépési lehetőségekkel kapcsolatban. A 
COVID-19 járvány során a hamis termékek milliói gyorsan elárasztották az EU piacát. Az 
OLAF több mint 700 gyanús vállalatot azonosított, amelyek közreműködtek a járványhely-
zethez kapcsolódó hamisított vagy nem megfelelő árucikkek terjesztésében, és több mint 11 
millió egészségre káros, nem megfelelő minőségű gyógyszert foglaltak le. 

Az Európai Bizottság friss információi

Az EU Bizottság képviselője tájékoztatta a résztvevőket a szellemi tulajdonról szóló, készülő 
cselekvési tervről, a jelenlegi és a jövőbeli politikai kezdeményezésekről, valamint arról, 
hogy ezek hogyan kapcsolódnak a megfigyelőközpont munkájához.

A COVID-19 első tanulságai

A jelenlegi COVID-19 járványban a hamisítók veszélyes termékek reklámozásával és érté-
kesítésével használták ki a lakosság félelmeit. Az OLAF képviselője tájékoztatást adott arról, 
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hogy a COVID-19 hogyan hatott a különböző típusú jogsértésekre. Az OLAF a világjárvány 
kitörése óta gyűjtötte és megosztotta az információkat a tagállamokkal és harmadik orszá-
gokkal. A fő csalási jelenségek a hamisítás, a szabványoknak nem megfelelő áruk, valamint 
a hamisított és nem engedélyezett gyógyszerek voltak, amelyeket magán- és állami intézmé-
nyeknek egyaránt felajánlottak. 

EMPACT: a jelenlegi helyzet

A szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelem a járvány miatt sürgetőbb volt, mint 
valaha. Az EUIPO a megfigyelőközponton keresztül együttműködött az érdekelt felekkel 
és partnereivel annak érdekében, hogy minden fél tudatában legyen a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos bűncselekmények által okozott veszélyeknek, és hogy e jelenség a tagállamok és 
szakpolitikusaik prioritási listáján előkelőbb helyen szerepeljen. A résztvevők rövid tájékoz-
tatást kaptak a súlyos és szervezett bűnözéssel kapcsolatos veszélyek felméréséről (SOCTA) 
szóló jelentés elkészítésének állásáról és az EMPACT-prioritások meghatározásának folya-
matáról.

A 2021. évi munkaterv

A megfigyelőközpont igazgatóhelyettese ismertette a 2021. évi munkaterv főbb elemeit, 
többek között a lakossági tájékoztatás, a digitális világgal kapcsolatos szellemitulajdon-jo-
gok, a jogérvényesítés, a gazdaság és a statisztikák, valamint a tudatosságnövelés területén. 

Az EUIPO 15. védjegy kapcsolattartó ülése, online, október 7.

Panelbeszélgetés: a kábítószerre és a kannabisz növényre vonatkozó elemeket tartalmazó 
védjegyek

Az ülés elnöke megállapította, hogy a téma egyre aktuálisabb, a bejelentők egyre több 
kannabiszra utaló megjelölést nyújtanak be. A panelbeszélgetés célja, hogy a nemzeti hiva-
talok megosszák egymással gyakorlatukat.

A beszélgetés moderátora elmondta, hogy egy új kihívással kell szembenéznie a nemzeti 
hivataloknak. Mintegy 150 kannabiszhoz kapcsolódó bejelentés érkezett az EUIPO-hoz, 
ennek a felét a legutóbbi két évben nyújtották be, tehát az új trend nyilvánvaló. Figyelem-
be kell venni, hogy egyes államokban a használatot legalizálták, vagy elfogadottá vált a 
kannabisz gyógyászati célra történő használata, ugyanakkor a legtöbb helyen be van tiltva. 
Ezzel parhuzamosan a kannabiszból származó termékek iránt egyre nagyobb az érdeklődés 
a piacon.
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A CP11 elismerésére vonatkozó javaslat

Az EUIPO képviselője ismertette a CP11 projekt hátterét, célját és a munka folyamatát. 
Hangsúlyozta, hogy a tervezet hivatalos elfogadására novemberben kerül sor, most az ülés 
résztvevőinek támogatását kérte. Az ülés elnöke megállapította, hogy a kapcsolattartó ülés 
támogatja a dokumentumtervezetet és annak a novemberi MBBC-ülésen való előterjesz-
tését. 

A CP12 elismerésére vonatkozó javaslat

Az EUIPO képviselője összefoglalta a projekt hátterét, célját, a munka folyamatának kü-
lönböző lépéseit, és áttekintette a dokumentum fejezeteit. Az ülés elnöke megállapította, 
hogy a kapcsolattartó ülés támogatja a CP12 dokumentumtervezetet és annak a novemberi 
MBBC-ülésen való előterjesztését. 

Egyéb ügyek

A svéd delegáció felhívta a figyelmet az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítség-
nyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu 
létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2018/1724 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2018. október 2.). Megállapította, hogy hasznos 
lehetne monitorozni az online eljárásokra vonatkozó követelményeket érintő 13–15. cikket. 
Kérte, hogy a hivatalok tanulmányozzák a rendeletet, és a későbbiekben térjenek vissza a 
témára. Az ülés elnöke megállapította, hogy érdemes lenne felvenni a témát a következő 
kapcsolattartó ülés napirendjére, és ott megvitatni azt. A felvetéssel kapcsolatban nem me-
rült fel ellenvetés. 

Az EUIPO 19. dizájn kapcsolattartó ülése, online, október 8.

Az első érdemi napirendi pont az új típusú formatervezésiminta-oltalmi bejelentések típu-
saival és az ilyen bejelentések vizsgálatával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. Összessé-
gében megállapítható volt, hogy a formatervezésiminta-oltalomra vonatkozó hatályos uni-
ós jogszabályokban szereplő definíciók viszonylag tágan szabják meg az oltalom hatályát, 
így az uniós jogszabályok általában véve nem képezik gátját az új típusú minták oltalomban 
részesítésének. Az uniós formatervezésiminta-oltalmi rendszer reformja kapcsán szükséges 
lenne azonban kidolgozni az új típusú bejelentésekre vonatkozó ábrázolási követelménye-
ket és az oltalom tárgyi hatályára vonatkozó rendelkezéseket.

A következő napirendi pont keretében az Európai Bizottság képviselője a formaterve-
zési mintákat érintő európai uniós jogi szabályozás értékelésének eredményeit ismertette. 
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A prezentációt követően néhány résztvevő különösen az utángyártott alkatrészek oltalmát 
érintő harmonizáció irányával kapcsolatban tett fel kérdéseket. 

Végezetül az EUIPO bemutatta a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) DAS (Digi-
tal Access Service) adatbázisának működését, amelyet az EUIPO nemrégiben implementált 
a formatervezésiminta-oltalmi elsőbbségi iratok elektronikus igénylése érdekében.  

Az EUIPO Igazgatótanácsának (Management Board, MB) és Költségvetési 
Bizottságának (Budget Committee, BC) ülése, online, november 17–19.

I. MB-ülés – 2020. november 17.

Az ülésen a fellebbezési tanácsokkal kapcsolatos személyügyi kérdések kerültek megvita-
tásra. 

II. MB és BC összevont ülés – 2020. november 18.

Az EUIPO tevékenységének és stratégiai tervezésének áttekintése

Az EUIPO ügyvezető igazgatója prezentációja elején a koronavírus miatti járványhelyzetről 
beszélt. Az EUIPO az utóbbi időben számos virtuális megbeszélést tartott a nemzeti hiva-
talokkal, EU-intézményekkel és a felhasználói szervezetekkel az együttműködés megtartása 
és fejlesztése érdekében.

Az európai uniós védjegybejelentések terén 2020-ban Kína, Németország és az USA volt 
a legaktívabb. Dizájnbejelentések kisebb volumenben érkeztek. A felszólalások, törlési ké-
relmek tekintetében 3%-os visszaesés volt tapasztalható ebben az évben. Az EUIPO mun-
kája mennyiségi és minőségi szempontból is kiváló továbbra is. 

A fellebbezési tanácsok elnöke elmondta, hogy az utóbbi évekhez képest 2020-ban érke-
zett a legkevesebb új ügy. A fellebbezéseket leginkább az „e-Appeal” lehetőségen keresztül 
nyújtják be a felek, ezen a téren emelkedett az ügyteher. Ennek ellenére az eljárási határidők 
betartása és az eljárások befejezése is kiemelkedően magas színvonalú. Kiemelte a mediáció 
jelentőségét, amire egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fellebbezési tanácsok. A döntések 
jelentős része továbbra sem kerül megváltoztatásra az Európai Unió Bírósága által, ez utal 
a döntések minőségére. 

Az EUIPO ügyvezető igazgatója kitért arra, hogy az EUIPO a 2025 Stratégiai Terv által 
kitűzött célok mentén halad előre, már 5%-át sikerült végrehajtani, ami a 7%-os előrejelzés-
hez képest nem jelent nagy elmaradást. Az együttműködési projektek továbbra is zavartala-
nul működnek, a tevékenységek áthelyeződtek a virtuális térbe.

Az EUIPO adatkezelési megállapodást írt alá Kínával, ami biztosítja a kínai védjegyek 
adatainak megjelenítését a TMview-ban. A megfigyelőközpont munkája elsősorban az ok-
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tatásra és a jogérvényesítésre fókuszál, amelynek keretében megerősítésre került az együtt-
működés az Europollal és az OLAF-fal. Nagyon fontos a közösségi médiával kapcsolatos 
tevékenység (Facebook, Instagram, Twitter), ami jelentős előrelépést jelenthet az IP-jogér-
vényesítés szempontjából.

Az ügyvezető igazgató helyettese beszámolt a felhasználó-központú szolgáltatásokról. 
Egyre kiemeltebb szerepet kapnak a mesterséges intelligenciát használó megoldások, ame-
lyek intelligens felületet biztosítanak a felhasználóknak, megadva azt a segítséget, amire 
szükségük van a bejelentési eljárások során. Az EUIPO célja az, hogy a következő években 
teljes mértékben átálljanak az e-kommunikációra. Ennek érdekében folyamatosan egyez-
tetnek a felhasználókkal és online eseményeket szerveznek, hogy az igényeknek megfelelő-
en fejleszthessék a felületeket.

A 2020 Stratégiai Terv zárása

Az EUIPO munkatársa prezentációjában bemutatta a 2020 Stratégiai Terv eredményeit. Ki-
emelte, hogy az EUIPO tevékenysége során kiemelten törekedett a felhasználó-központú 
megoldások kidolgozására, a szolgáltatások fejlesztésére, a kkv-k támogatására és a fenn-
tartható környezet biztosítására. A megfigyelőközpont fontos szerepet játszott abban, hogy 
a hamisított egészségügyi termékek (pl. maszkok, gyógyszerek) ne súlyosbítsák a járvány-
helyzet következményeit.

A 2020 Stratégiai Terv fő céljai közé tartozott az erős európai IP-rendszer fenntartása, 
az IP-jogok jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a digitális világ térnyerésével járó 
kihívások megfelelő kezelése és az ehhez kapcsolódó innovatív megoldások kidolgozása. 
Ezeket a célkitűzéseket sikeresen megvalósította az EUIPO. 

Az Európai Bizottság kkv-politikájával összhangban az EUIPO a 2025 Stratégiai Terv, va-
lamint az ECP6 együttműködési projekt keretében kívánja támogatni a kkv-kat, amelyeket 
nagymértékben érintett a koronavírus okozta válsághelyzet. Ennek eszközei elsősorban a 
kommunikációs kampányok, képzések és támogatási tevékenységek lesznek, amelyek elő-
segíthetik a kkv-k jobb piaci helyzetbe kerülését. Az EUIPO rendszeresen igyekszik feltér-
képezni a kkv-k helyzetét, amiről a nemzeti hivatalokat is értesíti. 2021 januárjában a kkv-
honlap is felállításra kerül, amelynek véleményezésére a nemzeti hivatalokat kéri az EUIPO.

A német elnökség elmondta, hogy a körülményekhez képest igyekeztek a célkitűzéseik-
hez tartani magukat, számos online konferenciát tartottak az elnökség ideje alatt, többek 
között a koronavírushoz kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi kérdésekkel kapcsolatban. 
Fontos szerepet kapott az adatvédelem, a mesterséges intelligencia és az online kereskede-
lem is. A tanácsi munkacsoport számos fontos ügyben ért el előrehaladást, amelyek közül 
kiemelendő az európai dizájnrendszer átalakítása és a digitális egységes piac fejlesztése.   
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BC-ülés – 2020. november 19.

2020 Stratégiai Terv zárásának pénzügyi hatásai

A sikeresen zárt 2020 Stratégiai Terv pénzügyi hatásairól szóló prezentációban az előadó 
bemutatta, hogy az előirányzott bevételek és kiadások összegétől kismértékben tért el az 
EUIPO (mindkét esetben alacsonyabb az összeg). 

A 2020. évi költségvetés végrehajtása 

A hivatkozott dokumentum alapján készült prezentáció alapján a költségvetés végrehajtása 
lényegében összhangban van a költségvetési előirányzattal. A kiadások összességében 8,4 
millió euróval maradtak el az előirányzott összegtől. A 2025 Stratégiai Terv végrehajtása 
már elkezdődött, az ehhez kapcsolódó költségek kb. 1 millió euróval meghaladják az erede-
tileg 2020-ra előirányzott összeget.

A 2021. évi költségvetés

A 2021. évi költségvetés tervezetét, valamint a 2022–2025-re előirányzott terveket bemu-
tató prezentáció alapján a tervezetek egyértelmű növekedést irányoznak elő. A BC 2/3-os 
többséggel megszavazta a 2021. évi költségvetést (29 szavazat mellette, 0 szavazat ellene, 1 
tartózkodás az Európai Parlament részéről).

KÉT- ÉS TÖBBOLDALÚ HIVATALKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG

Szeptember 15-én az EUIPO és az SZTNH munkatársai videokonferencia keretében egyez-
tettek a technikai együttműködésről.

Október 6-án és 13-án az ESZH és az SZTNH munkatársai videokonferencia keretében 
tekintették át az együttműködési keretmegállapodással és az IT-együttműködéssel kapcso-
latos kérdéseket.

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB NEMZETKÖZI 
RENDEZVÉNYEKEN VALÓ HIVATALI RÉSZVÉTEL

Az SZTNH munkatársai az év második felében is számos alkalommal képviselték a hivatalt 
különböző online szakmai konferenciákon és üléseken. A jelentősebb rendezvények a kö-
vetkezők voltak:
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– az Európai Dizájnszervezetek Szövetségének (BEDA) elnökségi ülése: szeptember 14., 
október 12., november 9., december 14.

– INTA Industry Day, október 13.
– „Szellemi tulajdon és járványhelyzet” c. workshop, október 29.
– INTA éves találkozó, november 16–20.
– „A földrajzi árujelzők erősítése” c. konferencia, november 25–26.


