1. MELLÉKLET – A JEDLIK-TERV STRATÉGIAI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSI
TERÜLETEI
Célok, intézkedések és kezdeményezések

Mérőpontok

2013.

II.

2014.

I.

2015.

II.

I.

4.1. Iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért
4.1.1. Az iparjogvédelmi eszköztár intenzívebb alkalmazásával a versenyképesség javításáért
4.1.1.1. Az iparjogvédelem lehetőségeinek hatékonyabb és szélesebb körű kiaknázása

A) az iparjogvédelmi ismeretszint emelése, az iparjogvédelmi tudatosság erősítése

a tudatosságnövelő programok és az elért
célzott iparjogvédelmi tudatosság- célcsoportok száma; új tudatosságnövelő
szolgáltatások bevezetése; részvétel az
növelő programok indítása
INNOVACCESS hálózat munkájában

a szellemitulajdon-védelmi
tananyag fejlesztésének folytatása

az elkészült kiadványok száma, példányszáma,
valamint azoknak a képzéseknek a száma,
amelyekben felhasználják őket

a szellemitulajdon-védelmi
tudatosságnövelő programok és
oktatás célcsoportjainak bővítése

az SZTNH szakmai támogatásával átdolgozott
tankönyvek száma, a tanárképzési és pedagógustovábbképzési programok száma, illetve az azokon
részvevők száma

iparjogvédelmi képzés regionális
megszervezése

a közvetítő szervezetek száma, az általuk
biztosított területi és szektorális lefedettség, a
képzésben résztvevők száma

innováció-menedzsmenttel és a
vállalkozásfejlesztéssel
kapcsolatos, továbbá
szektorspecifikus ismeretek
oktatása az iparjogvédelmi
képzésekben

az innováció-menedzsment és a
vállalkozásfejlesztés beépítése az iparjogvédelmi
képzésbe, a szektorspecifikus képzések száma és
eredményessége

az oktatási és ismeretterjesztő
céllal kiadott kiadványpark
bővítése

az elkészült és forgalmazott kiadványok száma

a kkv-k általános és konkrét
információs, valamint
jogérvényesítési deficitjének
csökkentése

a felmérés elkészülte és eredményei

az induló vállalkozások
tájékoztatása az iparjogvédelmi
lehetőségekről

az induló vállalkozások tényleges tájékoztatása az
iparjogvédelmi lehetőségekről, valamint a tőlük
érkező bejelentések száma, illetve ennek változása

az SZTNH-val együttműködő
ágazati-szakmai szövetségek
körének bővítése

az együttműködési megállapodások száma és a
hatásuk az iparjogvédelmi aktivitásra
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II.

2016.

I.

II.

B) az iparjogvédelmi szolgáltatási kínálat fejlesztése
C) az oltalomban részesülő szellemi javak
hasznosulását előmozdító intézkedések

átfogó leltár készítése a
szellemitulajdon-védelemhez
kapcsolódó szolgáltatásokról

európai szintű szellemitulajdon-védelmi
tudatosságnövelő szolgáltatási leltár elkészülte,
valamint a leltár alapján elindított vagy
továbbfejlesztett hazai szolgáltatások száma és az
azokat igénybe vevők körének bővülése

a szolgáltatásnyújtás
folyamatainak felgyorsítása,
egyszerűsítése, a paletta bővítése

a szellemitulajdon-védelmi szolgáltatási kínálat
átalakítása, az átfutási idők rövidítése, a
szolgáltatások igénybevevőinek száma és
elégedettségi szintje

a szellemivagyon-diagnózisra
irányuló szolgáltatás működtetése

a szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatás
igénybevevőinek száma, a szellemi vagyon
értékelésének módszertanát megismerő és
alkalmazó vállalkozások száma, a módszertan
széles körű megismerésére és elterjesztésére
tervezett intézkedések megtétele

a magyar szabadalmi alap
megvalósíthatóságának vizsgálata,
az európai szabadalmi alap
felállításának támogatása

a magyar szabadalmi alap (kereskedőház)
megvalósíthatósági tanulmányának elkészülte, a
tanulmány alapján javasolt intézkedések
végrehajtása, valamint az európai szabadalmi
alapra vonatkozó magyar álláspont kidolgozása és
képviseletének eredményessége

a hasznosítást elősegítő online
platform létrehozása és
működtetése

a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte, az
adatbázis (platform) létrehozása, az oda felvett
profilok (ajánlatok, adatok) száma, az így létrejött
átruházási vagy licenciaszerződések mennyisége

a licenciakészségi nyilatkozat
jogintézményének hatásvizsgálata

a vizsgálat elvégzése és annak eredményétől
függően az Szt. módosítása e tárgyban

4.1.1.2. Harmonikus és hatékony kapcsolódás a K+F+I és a szellemi tulajdon között
a szellemitulajdon-védelmi követelmények
fokozott érvényre juttatása a forrásallokáció
során

azoknak a projekteknek, pályázatoknak a száma,
amelyeknél tényleges bírálati szempontként
érvényesül az újdonságtartalom, a
szabadalmazhatóság esélye

magyar szellemi alkotások hazai és külföldi
iparjogvédelmi oltalmának támogatása

a hazai és külföldi oltalomszerzés támogatására
rendelkezésre álló és igénybe vett pályázati
források nagysága, a támogatásban részesülők
száma

4.1.2. Az iparjogvédelmi oltalomszerzés és jogérvényesítés feltételeinek javítása
4.1.2.1. A hazai – nemzeti szintű – oltalomszerzés esélyeinek javítása
az egyes iparjogvédelmi eljárások átfutási idejének
alakulása, a minőségirányítási rendszerben kitűzött
az iparjogvédelmi hatósági eljárások átfutási intézkedési határidők betartásának százalékos
aránya, az ügyfél-elégedettség mérésének
idejének csökkentése
eredményei, az említett vizsgálatok elvégzése és az
annak alapján meghozott intézkedések
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a hatósági eljárások integrált
minőségirányítási rendszerének
működtetése, a főbb mutatók nyilvánossá
tétele

az SZTNH minőségirányítási és
információbiztonsági tanúsításának eredményei, a
főbb mutatókra vonatkozó nyilvános vállalások
száma és teljesítésük aránya

magas szakmai színvonal a szellemi tulajdon
védelmét szabályozó jogszabályok
előkészítésében; iparjogvédelmi kódex
megalkotása

a stratégiai partnerségi megállapodások
alkalmazásának mutatói (véleményezési alkalmak
száma, a kapott és átvett észrevételek száma,
aránya; a partnerektől érkező önálló jogalkotási
kezdeményezések száma és feldolgozásuk
mutatói), a Ket. és az iparjogvédelmi és szerzői
jogi eljárási szabályok rendezett viszonyának
fenntartása, az iparjogvédelmi nemzetközi
szerződések végrehajtási szabályainak beillesztése
a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos hazai
eljárási rendbe, az iparjogvédelmi kódex
elfogadása

teljes körű, kétirányú elektronikus
ügyintézés bevezetése

az elektronikusan intézett iparjogvédelmi és
hatósági ügyek száma és aránya (ügytípusonként),
ezen belül a kétoldalú elektronikus kapcsolattartás
aránya, az EFER-hez való csatlakozás, a
SZEMAFOR bevezetése, az elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatos ügyfél-elégedettség
szintje

az iparjogvédelmi joggyakorlat forrásainak
hozzáférhetővé tétele

a vizsgálat elvégzése és a közzétett joggyakorlati
források köre, száma, a honlap érintett oldalainak
látogatottsága, az ügyfelek visszajelzései

a használatiminta-oltalmi rendszer
felülvizsgálata

a felülvizsgálat elvégzése, a használati minták
oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény
módosítása, a módosítás hatása a bejelentői
aktivitásra

4.1.2.2. Nemzetközi együttműködéssel az oltalomszerzés esélyeinek javításáért
a Dunai Szabadalmi Intézet létrehozása

a DSZI működésének megkezdéséhez szükséges
belső és nemzetközi jogi aktusok megtétele, a
DSZI működésének 2015. évi megkezdése, a DSZI
ügyterhének és költségvetésének alakulása

a CETMOS védjegykutatási szolgáltatás
továbbfejlesztése

a fejlesztések beépítése a szolgáltatásba, a
promóció fokozása

a szabadalmi gyorsforgalmi hálózat (PPH)
fejlesztése és kiterjesztése

az SZTNH által kötött kétoldalú PPHmegállapodások száma, a PPH és a PCT
összekapcsolásának, valamint a PPH plurilaterális
alapokra helyezésének sikere, a PPH
igénybevételének statisztikai adatai, különösen a
hazai bejelentők PPH-aktivitását illetően

a szabadalmi anyagi jog harmonizációja

a szabadalmi anyagi jogot egységesítő nemzetközi
szerződés létrejötte, a stratégia érdemi és eljárási
követelményeivel összhangban
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a szellemi tulajdon multilaterális kereteinek
erősítése, nemzetközi normaalkotás és
globális szolgáltatás a WIPO-ban

a WIPO - hazánk és az EU által is preferált –
stratégiai céljainak megvalósulása, a WIPO erről
szóló jelentései, statisztikai és költségvetési
beszámolói alapján

4.1.2.3. A jogérvényesítés hatékonyságának fokozása
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
középtávú cselekvési terve

a Hamisítás Elleni Akcióterv megvalósulása

a hazai vállalkozások számára a jogsértések
elkerüléséhez szükséges ismeretek,
gyakorlati tudnivalók és kutatásitájékozódási szolgáltatások intézményi és
finanszírozási feltételeinek megvizsgálása, az
MKIK és az MSZÜK bevonása e
tevékenységbe

a vizsgálat elvégzése, a vállalkozások számára e
téren szervezett képzések és biztosított
szolgáltatások száma, a jogsértésekre vonatkozó
statisztikai adatok

bekapcsolódás a szellemi tulajdoni
jogsértések európai megfigyelőközpontjának
a tevékenységébe

a magyar részvétellel megvalósuló
megfigyelőközponti projektek száma; a
megfigyelőközpont által koordinált akciókban,
kezdeményezésekben részt vevő hazai hatóságok
száma; a legjobb tagállami gyakorlatok átvétele;
pilot projektek kezdeményezése és azokban való
részvétel mind a tudatosságnövelés, mind a
hatósági képzések területén

a MEDICRIME egyezmény aláírása, ratifikálása; a
2011/62/EU irányelvet átültető rendelkezések
alkalmazása; a gyógyszerhamisítás elleni
a MEDICRIME egyezmény aláírása,
ratifikálása; a 2011/62/EU irányelv átültetése eredményes fellépések száma; a lakosság
tudatosságának fokozása a hamis gyógyszerek
veszélyei kapcsán

a hazai jogérvényesítési tapasztalatok
folyamatos nyomon követése és értékelése

a polgári jogi jogérvényesítés (különösen a
2004/48/EK irányelv átültetése kapcsán elfogadott
szabályozás) hazai tapasztalatainak nyomon
követése, értékelése, különösen az online
elkövetett jogsértések esetén, valamennyi érintett
érdekelt fél (jogosultak, felhasználók, közvetítő
szolgáltatók) bevonásával; a vámjogi
jogérvényesítés hazai szabályozásának
felülvizsgálata az 1383/2003/EK rendeletet
felváltó új rendelet alapján, a hazai vámhatóság
gyakorlatának egységesítése, az új szabályozás
megismertetése a jogosultakkal és a
vámhatósággal

a kkv-k jogérvényesítését, tájékozottságát
segítő kezdeményezések átvétele

a kis- és középvállalkozások jogérvényesítését,
jogérvényesítéssel kapcsolatos tájékozottságát
segítő programok, kezdeményezések száma

4.1.3. A nemzeti, az európai és a nemzetközi oltalmi opciók harmonikus együttélése
4.1.3.1. Az egységes hatályú európai szabadalom és az európai szabadalmi bíráskodás

az ESZH és a nemzeti hivatalok
együttműködésének elmélyítése

az ESZH és a nemzeti hivatalok közötti érdemi
munkamegosztás kiépülése, a nemzeti hivatalok
bevonása az ESZH egyes érdemi (pl. kutatási)
feladatainak ellátásába
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az éves fenntartási díjak mértékének és
felosztási kulcsának kedvező meghatározása

az egységes hatályú európai szabadalom
fenntartási díjának kellően magas összegben
történő meghatározása, a stratégiában azonosított hazánk számára kedvező - felosztási szempontok
érvényesülése

az egységes hatályú európai szabadalom
nyelvi rezsimjéből adódó hátrányok
enyhítése

a hátrányokat enyhítő intézkedések elfogadtatása
és tényleges alkalmazása, a kedvezményekkel élő
hazai bejelentők és jogosultak száma

előzetes hatásvizsgálat az ESZBmegállapodásról

a hatásvizsgálat elvégzése az ESZB-ről szóló
nemzetközi szerződés ratifikációját megelőzően

pertárgy értékhez igazodó eljárási díjak és
kedvezmények

az ESZB eljárási díjainak mértéke és a hozzájuk
kapcsolódó kedvezmények rendszere

a budapesti székhelyű regionális divízió
felállítása

a budapesti székhelyű regionális divízió létrejötte,
a részt vevő államok köre

a budapesti bíróképző és oktató központ
felállítása

a budapesti bíróképző központ felállítása, és az
általa szervezett oktatási tevékenységek statisztikái

a hazai szabadalmi ügyvivők célzott képzése
és oktatása

a Magyarországról kikerülő, European Patent
Litigation Certificate tanúsítvánnyal rendelkező
európai szabadalmi ügyvivők száma

a hazai bírók részmunkaidős ESZB-bíróként a hazai bírók részmunkaidős ESZB-bíróként való
működését akadályozó tényezők elhárítása
való működése
4.1.3.2. Az Európai Unió védjegyrendszerének reformja

a KVR és a védjegyirányelv reformja során
a nemzeti érdekek képviselete

a stratégiában összefoglalt célok és szempontok
képviselete és érvényesítése az európai uniós
döntéshozatali fórumokon a KVR és a
védjegyirányelv reformja során

részvétel a BPHH és a nemzeti hivatalok
közötti együttműködésben

a harmonizált gyakorlatok száma, elfogadottsága

közreműködés a konvergencia-programban

a magyar részvétellel folyó együttműködési
projektek száma, e projektek saját eredményességi
mutatói

az EUB által a C-149/11. számú ügyben
hozott ítélet maradéktalan érvényesítése

a C-149/11. számú ügyben hozott ítélet
érvényesítéséhez kapcsolódó intézkedések
sikeressége

4.1.3.3. Az európai és a globális oltalomszerzés korszerűsítése
az Európai Szabadalmi Hálózat (EPN)
működtetése és fejlesztése

az EPN működése, az „outsourcing” bevezetése

az ESZH által vezetett hatósági munka
hatékonyságának növelése

az ESZH hatósági munkájának mennyiségi és
minőségi mutatói, az előirányzott szabályozási és
intézményi változtatások bekövetkezése
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a PCT reformja, a madridi rendszer
fejlesztése

a stratégiában meghatározott szempontok
érvényesülése a globális oltalomszerzési
rendszerek továbbfejlesztése során

4.2. Szerzői joggal a kreatív iparágak és a kultúra fellendítéséért
4.2.1. Hatékony és átlátható közös jogkezelés
4.2.1.1. A közös jogkezelés hazai szabályozásának és felügyeleti rendjének konszolidációja

a 2011. évi Szjt.-módosítás hatásvizsgálata

a közös jogkezelés jogdíjbevételeinek és kezelési
költségeinek alakulása, a jogosultak között
ténylegesen felosztott jogdíjak aránya, a kulturális
és szociális célokra fordított bevételhányadok
nagysága és tényleges hasznosulása, a közös
jogkezelők nyilvántartásával és felügyeletével
kapcsolatos hatósági ügyek statisztikái, a
díjszabás-jóváhagyási eljárásban tett és figyelembe
vett felhasználói észrevételek száma, aránya, a
díjszabások jóváhagyásának éves mutatói, a
szabályozás utólagos hatásvizsgálatának elvégzése,
az ebből adódó törvénymódosítások végrehajtása

az üreshordozói reprezentatív felmérés
bevezetése

az Szjt. módosításának elfogadása, a magáncélú
másolás díjával kapcsolatos reprezentatív felmérés
évenkénti elkészítése, a felmérés módszertanának
elfogadottsága a felhasználói oldalon

4.2.1.2. A közös jogkezelés szabályainak összehangolása az Európai Unióban
a KJK irányelvjavaslat vitájában való
részvétel az uniós döntéshozatalon belül

a stratégiában megadott szempontok képviselete és
érvényesítése az irányelvjavaslat uniós vitája és
elfogadása során

4.2.2. A védelem és a hozzáférés harmóniája a szerzői jogban
4.2.2.1. Hozzáférés - a védelem csorbítása nélkül

a legális online tartalomkínálat
megteremtése és üzleti életképességének
megőrzése, illegális online szolgáltatások
visszaszorítása, a zeneművek online
felhasználásának multiterritoriális
engedélyezését lehetővé tevő modell
felépítése

a hazai legális online tartalomkínálat cselekvési
tervének kidolgozása, a legális online
tartalomszolgáltatások száma és igénybevételük
mutatói, az ilyen szolgáltatásokból származó
jogdíjbevételek mértéke és aránya, az illegális
szolgáltatások volumenére és piaci részesedésére
vonatkozó statisztikai adatok, a felhasználói
szokások alakulását tükröző felmérések
eredményei

az innovatív engedélyezési technológiák
elterjedésének támogatása

a szóban forgó technológiák elterjedése, az említett
adatbázisok száma, adattartalma, valamint
igénybevételük mutatói

218

az árva művek egyes megengedett
felhasználási módjairól szóló uniós irányelv
átültetése

a 2012/28/EU irányelv átültetése a magyar szerzői
jogba, az árva művekkel és a felhasználásukkal
kapcsolatos hazai és európai statisztikai adatok

a kereskedelmi forgalmon kívüli művek
tömeges digitalizációjához szükséges szerzői
jogi feltételek

a tömeges digitalizálás feltételeinek megvalósulása
valamennyi érintett érdekeinek a
figyelembevételével; az egyetértési megállapodás
magyarországi végrehajtása

az ARROW PLUS projektben való
magyarországi részvétel feltételeinek
megteremtése

az ARROW PLUS projektben való magyarországi
részvétel feltételeinek megteremtése; a rendszer
használatának elterjedése a kiadók, könyvtárak,
archívumok körében

tudományos tartalmak „open access” jellegű
hozzáférését elősegítő szabályozási és
technológiai megoldások, eszközök
kialakítása

az „open access” modell terjedése, a kapcsolódó
költségek megoszlásának aránya

4.2.2.2. Védelem - a hozzáférés korlátozása nélkül

az európai szerzői jogi kódex elképzelésének
ellenzése az uniós döntéshozatali fórumokon

az európai szerzői jogi kódex elképzelésének
levétele az uniós döntéshozatali fórumok
napirendjéről

aktív magyar részvétel az Európai Bizottság
által meghirdetett, a szerzői jogi
szabályozásnak a digitális korhoz való
igazítására irányuló törekvésekben

az Európai Bizottság által meghirdetett irányokkal
összhangban végzett, a szerzői jogi szabályozás
digitális környezetben való alkalmazhatóságára
vonatkozó magyar vizsgálatok, tanulmányok
száma, konzultációk száma az érdekelt iparági
szereplőkkel, ezek eredményeinek
figyelembevétele a jogszabályalkotásban

a Marrakeshi Szerződés megkötése és
ratifikációja

a látáskárosultak és az olvasási képességükben
korlátozott személyeknek a könyvekhez és más
írott anyagokhoz történő hozzáférés elősegítését
biztosító nemzetközi szerződés aláírása és
ratifikációja

a Pekingi Szerződés ratifikációja

az audiovizuális előadások védelmére vonatkozó
nemzetközi szerződés ratifikációja

4.2.3. A szerzői jog társadalmi megítélésének javítása
4.2.3.1. A szerzői jog gazdasági jelentősége
a szerzői jogi ágazatok hazai gazdasági
súlyának WIPO-módszertan szerinti
felmérésének folytatása

a szerzői jogi ágazatok hazai gazdasági súlyának
felmérése a WIPO-módszertan szerint, az
eredmények elemzése és ismertetése a
közvéleménnyel és a politikai döntéshozókkal

4.2.3.2. Kiegyensúlyozott jogérvényesítés

219

az eredményes jogérvényesítés elősegítése
által a szerzői jogi jogsértések számának
visszaszorítása

a Hamisítás Elleni Akciótervnek a
kínálatcsökkentést előirányzó intézkedéseihez
kapcsolódó mutatószámok

a legális online szolgáltatások
igénybevételére való ösztönzés és
felvilágosítás

a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése bűncselekményével kapcsolatos
gyakorlati – nyomozóhatósági, ügyészségi,
bírósági – tapasztalatok, különös tekintettel az új
Btk. által bevezetett rendelkezések alkalmazására,
az erre vonatkozó vizsgálat eredményei

4.2.3.3. Képzéssel és ismeretterjesztéssel a szerzői jog ázsiójának javításáért

a lakosság, különösen a fiatal korosztály
tudatosságának növelésével csökkenteni kell
a szerzői jogot sértő termékek és
szolgáltatások iránti keresletet

a Hamisítás Elleni Akciótervnek a
keresletcsökkentést előirányzó intézkedéseihez
kapcsolódó mutatószámok, az onlinefelhasználókat célzó kommunikációs kampányok,
programok száma; a felhasználói szokások
alakulását tükröző felmérések eredményei

a szerzői vagy kapcsolódó jogok
megsértésével kapcsolatos gyakorlati
tapasztalatok gyűjtése, elemzése

a szerzői jogra összpontosító képzések és az
azokon résztvevők száma

az iparjogvédelmi képzések kiegészítése
szerzői jogi kurzusokkal, a szerzői jogi
információs hálózat fejlesztése

a szerzői jogi ismeretterjesztések száma, a szerzői
jogi információs hálózat kiépítésében
együttműködő partnerek száma

a szerzői jogi alapismeretek intézményesített
átadása már általános iskolában és
középiskolában, továbbá a szerzői jogi
oktatás beépítése illetve erősítése azon
felsőoktatási intézményekben, amelyek a
kreatív szektorok jövőbeli szakembereit
képezik

a szerzői jogi ismeretekkel bővülő tananyagok
száma, a szerzői jogi oktatási és információs
segédanyagok száma, valamint ezek használóinak
a száma, a szerzői jogi tárgyú tanárképzési és
pedagógus-továbbképzési programok száma és az
azokon részvevők száma, iskolásoknak szóló
szerzői jogi tárgyú pályázatok, kampányok száma
és az azokon résztvevők száma, felsőoktatási
intézményekben indított szerzői jogi kurzusok
száma

4.3. A szellemi tulajdon a nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák szolgálatában
4.3.1. Hungarikumok, nemzeti értékek és országmárka-építés
4.3.1.1. Hungarikumok és nemzeti értékek
4.3.1.2. Nation branding
4.3.1.3. Az országmárka-építés eszközei
4.3.1.4. A szellemi tulajdon szerepe a
hungarikumok és a nemzeti értékek védelmében,
valamint az országmárka-építésben
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4.3.1.5. Egyéb eszközök az országmárka
építésének, valamint a hungarikumok és a
nemzeti értékek védelmének szolgálatában
4.3.1.6. Iparjogvédelmi célok a hungarikumok, a
nemzeti értékek és az országmárka-építés
területén
az iparjogvédelmi eszköztárral hozzá kell
járulni a Hungarikumok Gyűjteményének
megalapozott összeállításához, nemzeti
értékeink szakszerű feltérképezéséhez és
besorolásához

e célok megvalósulása a Jedlik-terv időhorizontján

támogatni kell a hungarikum tanúsító
védjegy bevezetésének és használatának
engedélyezését

e célok megvalósulása a Jedlik-terv időhorizontján

elő kell mozdítani az egységes országmárka
bevezetését és népszerűsítését

e célok megvalósulása a Jedlik-terv időhorizontján

az együttes és a tanúsító védjegyek piaci és
üzleti előnyeire fel kell hívni a vállalkozások
figyelmét

e célok megvalósulása a Jedlik-terv időhorizontján

a hagyományos hazai termékek
feltérképezése, amelyeknél esély kínálkozhat
a hozzájuk kapcsolódó földrajzi árujelző
nemzetközi és európai uniós oltalmának
megszerzésére

e célok megvalósulása a Jedlik-terv időhorizontján

támogatni és szorgalmazni indokolt a
Lisszaboni Megállapodásnak a rendszer
kiterjesztését és korszerűsítését célzó
reformját, lehetőség szerint elérve az EU
csatlakozását a felülvizsgált
megállapodáshoz

e célok megvalósulása a Jedlik-terv időhorizontján

4.3.2. Iparjogvédelemmel a zöldgazdaságért
4.3.2.1. Iparjogvédelmi aktivitás

a magyar bejelentők szabadalmi és
védjegyaktivitása

4.3.2.2. Hasznosítások alkalmazása

a hasznosítások száma és volumene

4.3.2.3. Az új megoldások kidolgozása és piacra
jutása közötti időszak

az új megoldások kidolgozása és piacra jutása
közötti időtartam hossza

4.3.2.4. Jogérvényesítés

a tudatosság szintje és a jogérvényesítés
hatékonysága

4.3.2.5. Célok és mérőpontok

a stratégiában meghatározott indikátorok szerint
követhető figyelemmel

4.3.3. Az agrárszektor az iparjogvédelem tükrében
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4.3.3.1. Iparjogvédelmi aktivitás

a magyar bejelentők szabadalmi és
védjegyaktivitása

4.3.3.2. A hasznosítások száma és volumene

a hasznosítások száma és volumene

4.3.3.3. A jogérvényesítés

a tudatosság szintje és a jogérvényesítés
hatékonysága

4.3.3.4. Célok és mérőpontok

a stratégiában meghatározott indikátorok szerint
követhető figyelemmel

4.4. Az intézményi teljesítőképesség erősítése
4.4.1. Az SZTNH intézményi teljesítőképességének erősítése az ügyfelek érdekében
4.4.1.1. Az SZTNH gazdálkodási önállóságának
megerősítése

az SZTNH gazdálkodási önállóságával
kapcsolatos, a stratégiában meghatározott
garanciális intézkedések megtétele

4.4.1.2. Az elektronikus ügyintézés kiterjesztése és fejlesztése az SZTNH-nál

az elektronikus kapcsolattartás további
bővítése

azoknak az ügytípusoknak a száma, melyekre
kiterjed az elektronikus kapcsolattartás lehetősége,
valamint az elektronikusan intézett ügyek száma és
aránya

a SZEMAFOR bevezetése és a kapcsolódó
a belső ügyviteli rendszer teljes megújítása és
fejlesztések elvégzése, a SZEMAFOR
az elektronikus akta bevezetése
alkalmazásának mutatói

az elektronikus fizetés lehetőségének
megteremtése

az EFER bevezetése iparjogvédelmi és szerzői jogi
hatósági ügyekben

4.4.2. Az SZTNH mellett működő testületek kiteljesedő és megújuló szerepvállalása

4.4.2.1. Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
(SZTNT)

a megvizsgált előterjesztések és a kiadott
állásfoglalások száma, valamint az állásfoglalások
figyelembevétele a kormányzati döntéshozatalban

4.4.2.2. Magyar Formatervezési Tanács (MFT)

a formatervezési ismeretek beépülése az alap-,
közép- és felsőfokú oktatásba; azoknak a
közbeszerzéseknek az aránya, amelyek a
designhoz kötődő mérőpontokkal is rendelkeznek

4.4.2.3. Szerzői Jogi Szakértő Testület (SZJSZT)

új peren kívüli vitarendezési mechanizmus
megteremtése; a vitarendezési mechanizmusok
igénybevevőinek száma
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4.4.2.4. Iparjogvédelmi Szakértői Testület (ISZT)

megkeresések száma; az ISZT-szakértők száma
érje el a lehetséges teljes létszámot, biztosítva a
feladatellátáshoz a megfelelő szakmai hátteret; új
peren kívüli vitarendezési mechanizmus
megteremtésének megvizsgálása és igény esetén
megteremtése (ha alkalmazható: a vitarendezési
mechanizmusok igénybevevőinek száma)

4.4.3. A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti fejlesztési program elindítása

az ország gazdaságának és presztízsének
növekedéséhez egyaránt hozzájáruló eredmények
érdekében a fiatal vállalkozások, kutatóintézetek
és egyetemek képességfejlesztése; az
iparjogvédelmi és szerzői jogi ismeretek oktatása;
a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni
küzdelem; kulturális örökségünk védelme és az
iparjogvédelmi oltalomszerzés támogatása

a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti
fejlesztési program elindításához szükséges
intézkedések megtétele, a fejlesztési program
működésének megkezdése

4.4.4. A magyar iparjogvédelmi infrastruktúra erősítése a magyar vállalkozások érdekében: a szabadalmi ügyvivők képzésének
támogatása
európai szabadalmi ügyvivők képzésének
támogatása

a képzési program elindulása, résztvevőinek köre
és a program eredményességi mutatói

a gyakorló szabadalmi ügyvivők
továbbképzésének megszervezése

a szabadalmi ügyvivők továbbképzési
rendszerének kiépítése, a képzések és az azokban
részt vevő szabadalmi ügyvivők száma

a hazai szabadalmi ügyvivők célzott képzése és
oktatása az egységes hatályú európai szabadalom
és az ESZB kapcsán

a European Patent Litigation Certificate
tanúsítványt megszerző hazai szabadalmi ügyvivők
száma

223

