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AZ MSZH NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK
FŐBB JELLEMZŐI 2007 ELSŐ FELÉBEN

1. MAGYARORSZÁG KÉPVISELETE A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETE
(WIPO) KERETÉBEN FOLYÓ NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
2007 első félévében is biztosítottuk a megfelelő színvonalú szakmai részvételt és nemzeti
képviseletet a WIPO állandó bizottságaiban és munkaszervezeteiben, ami a hivatal szakembereinek szükséges mértékű személyes részvételét jelentette a fontosabb rendezvényeken.
Esetenként a képviseletet a genﬁ magyar misszión dolgozó magyar munkatárssal való kapcsolattartás révén oldottuk meg.
Az időrendi sorrendet követve januárban ülésezett a Szerzői és Szomszédos Jogi Állandó
Bizottság (SCCR) a műsorsugárzó szervezetekkel kapcsolatban, amely júniusban is tartott
rendkívüli ülést e témakör folytatására. Januárban volt a madridi rendszer továbbfejlesztésével foglalkozó ad hoc munkacsoport ülése is, amely rendes üléssel május végén folytatta
munkáját. Februárban tartotta első ülését az elsőbbségi dokumentumokhoz való hozzáférést biztosító könyvtár témakörében a PCT speciális munkacsoportja, majd a Development
Agenda ideiglenes bizottsága ült össze. Márciusban ülésezett az SCIT SDWG (Információtechnológiai Állandó Bizottság Szabványosítási és Dokumentációs Munkacsoportja) és az
UPOV Adminisztratív és Jogi Bizottsága, Konzultációs Bizottsága és Tanácsa. Áprilisban
utoljára találkoztak a PCT-reformmal foglalkozó munkacsoport tagjai, májusban pedig a
Védjegyekkel, az Ipari Mintákkal és a Földrajzi Árujelzőkkel foglalkozó Állandó Bizottság
képviselői ültek össze.
Több egyéb WIPO-rendezvényre is sor került Genfben és különböző helyszíneken magyar hivatali részvétellel. Közülük említésre méltó a Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv
alkalmazása kapcsán Genfben tartott szeminárium, a biotechnológiai tárgyú találmányok
oltalmával foglalkozó regionális WIPO-rendezvény a szlovák hivatallal közösen Besztercebányán, illetve a macedóniai Ohridban rendezett szeminárium az iparjogvédelem gazdasági és szociális fejlesztési szempontjairól. Elnöki szinten képviseltettük magunkat Genfben a
hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelem tárgyában tartott világkongresszuson.
Június hónapban újból megkezdődtek az egyeztetések a WIPO főigazgatója, Kamil Idris
őszi magyarországi látogatását illetően: a látogatás valószínű időpontja 2007 októberének
vége.
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A WIPO SCCR első és második rendkívüli ülése, Genf, január 17–19. és június 18–22.
Hivatalunkat az üléseken osztályvezető-helyettes képviselte. Az ülés még mindig nyitva
hagyott olyan kérdéseket, mint a műsorsugárzás rögzítését követő jogok, a műsorsugárzó
szervezetek számára biztosítandó kizárólagos jogok, a műszaki intézkedések alkalmazása (pl. titkosítás), a műsorsugárzó szervezetek által, valamint az interneten továbbított jel
természete. Az ülésen az állandó bizottság elnöke több, ún. „non-paper”-t adott ki a fenti
kérdések vitaanyagaként. Az ülés végén az állandó bizottság felkérte az elnököt újabb munkaanyag készítésére 2007. május 1-jéig, különös tekintettel a védelem terjedelmére (speciﬁc
scope) és tárgyára, amelyhez a tagállamok, az EK és 27 tagállama, illetve a regionális csoportok elektronikus úton észrevételeket tehetnek.
Az SCCR második rendkívüli ülésén konszenzus hiányában nem jött létre megállapodás
a védelem tárgyának és terjedelmének jelalapú megközelítésben történő megállapítása és
véglegesítése tekintetében. A 2007. novemberre/decemberre tervezett diplomáciai értekezlet megtartására így nem kerül sor. A konszenzus hiánya ellenére szinte valamennyi jelentős
delegáció kifejezte készségét a tárgyalások folytatására. A második rendkívüli SCCR-ülés
utolsó napján, június 22-én az SCCR ajánlást tett a szeptemberben sorra kerülő WIPOközgyűlés részére, hogy az a műsorsugárzó szervezetek védelmének kérdését tartsa a rendes SCCR-ülések napirendjén, továbbá döntsön a diplomáciai értekezlet esetleges 2008-ban
történő megtartásáról.
A védjegyek nemzetközi lajstromozására létrehozott madridi rendszer továbbfejlesztését
szolgáló ad hoc munkacsoport harmadik ülése, Genf, január 29–február 2., valamint negyedik
rendes ülése, Genf, május 30–június 1.
Az üléseken az MSZH-t osztályvezető-helyettes képviselte a 48 szerződő fél (köztük az EU),
9 megﬁgyelő állam és 8 nemzetközi szakmai szervezet képviselői között. A WIPO 2006.
évi őszi közgyűlése jóváhagyta a munkacsoport mandátumának meghosszabbítását, amely
szerint a „safeguard clause” felülvizsgálatakor törekedni kell a rendszer működésének a lehető legnagyobb mértékben való egyszerűsítésére, azonos elbánást kell biztosítani a Madridi Jegyzőkönyvben részes valamennyi szerződő fél számára, továbbá lehetővé kell tenni a
megállapodásban és a jegyzőkönyvben egyaránt részes felek számára, hogy élvezhessék a
jegyzőkönyv által kínált előnyöket, és korlátozni kell a számukra hátrányos következményeket. Ennek megfelelően az ülés napirendjén szerepelt a Madridi Jegyzőkönyv 9sexies cikke (2)
bekezdésének (safeguard clause) felülvizsgálata, illetőleg a nemzetközi lajstromozás nemzeti
védjegy helyébe lépésének (replacement) kérdése.
Az első témában elfogadott kompromisszumos javaslat szerint világosnak kell lennie,
hogy egyrészt a mind a megállapodásban, mind a jegyzőkönyvben részes országok egymás közötti viszonylatában kizárólag a jegyzőkönyv rendelkezései az irányadók, másrészt
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a mindkettőben részes szerződő fél által az egyedi díj vonatkozásában tett nyilatkozat nem
irányadó a nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében, ha az adott országra vonatkozó területi kiterjesztésre a módosításnál korábban kerül sor, és a nemzetközi lajstromozás
jogosultjának szerződő állama mindkét szerződés részese. Harmadrészt pedig az előzőek
szerinti rendelkezés eltörlésére a közgyűlés jogosult, a módosítás hatálybalépésétől számított 10 év elteltével, háromnegyedes többséggel. A javaslathoz alapelvek is kapcsolódnak a
konverzió és az átmeneti rendelkezések tárgyában.
A második témában lefolytatott vita eredménye a következő: a tagállami hivatalok gyakorlatát harmonizálni kell; 2007 második felében internetes fórumot kell létrehozni; felkérik a Nemzetközi Irodát, hogy a „replacement”-tel kapcsolatos alapelvekről készítsen a
honlapra helyezendő dokumentumot, és ezzel párhuzamosan készüljön önálló felmérés a
tagállamok gyakorlatáról. Az egyéb kérdések között szó volt az új 1bis szabályról, az egyedi
díjjal és az elutasítási határidővel arányos színvonalú szolgáltatásokról, a jegyzőkönyv alapján megállapítható egyedi díjak összegének maximalizálásáról is.
A negyedik ülés legfontosabb eredménye a „safeguard clause” felülvizsgálata tárgyában
tett új, kompromisszumos javaslat elfogadása volt. Ezzel az ad hoc munkacsoport teljesítette a mandátumában foglalt fő feladatot. A madridi rendszer továbbfejlesztése tárgyában
a munkacsoport további vitára érdemesnek ítélte a korábbi üléseken Norvégia, Ausztrália
és Japán, illetőleg az ezen az ülésen Dél-Korea által előterjesztett, különböző kérdéseket
érintő javaslatokat is. Erre való tekintettel a munkacsoport mandátumának kiterjesztését és
a munka legalább további két évig való folytatását látja szükségesnek.
Az SCIT SDWG 8. ülése, Genf, március 19–22.
A 44 ország, kormányközi és nem kormányzati szervezetek képviselői között az MSZH-t
főosztályvezető-helyettes képviselte. Az ülésen megtárgyalt témák a következők voltak:
– A WIPO ST. 10/C szabványának felülvizsgálata: a kérdéssel megbízott Task Force beszámolt és javaslattervezetet készített a bejelentési számformátumra, illetőleg a Nemzetközi Iroda felmérés céljából kérdőívet bocsátott ki a 12(a) bekezdés szerinti elsőbbségi bejelentési szám alkalmazásáról.
– A WIPO ST. 22 szabványának felülvizsgálata: a feladat vezetője szóban beszámolt,
illetőleg a Task Force javaslatot tett a szabvány felülvizsgálatára.
– Éves műszaki beszámolók (ún. ATR-ek) a szabadalmi, védjegy- és ipariminta-információs tevékenységekről.
– A WIPO ST. 3 szabványának felülvizsgálata: 2007. január 1-jétől néhány új kód kerül
bevezetésre.
– Az iparjogvédelmi hivatalok weboldalaira vonatkozóan javasolt minimumtartalmak:
a 2006-ban készült felmérés alapján készült lista tartalmát a munkacsoport megfelelőnek találta, az MSZH honlapja megfelel a felállított követelménylistának.
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– Beszámoló „Az EPIDOS/PRS adatbázis tartalmának monitorozásáról a PCT nemzetközi bejelentések nemzeti szakaszba lépéséről” címmel: itt 21 nemzeti hivatal szolgáltat adatokat, a többieket is adatszolgáltatásra biztatják.
– A WIPO Iparjogvédelmi Információs és Dokumentációs Kézikönyvének megújítása:
a kézikönyv 2006 februárjában megjelentetett internetes változatát kibővítve a Nemzetközi Iroda elkészítette a megújított változatot angol nyelven.
– Beszámoló a WIPO ST. 66 szabványának kialakítása terén a Védjegyszabvány-munkacsoport által elvégzett munkáról.
– Megbeszélés a WIPO-tagállamok szabadalmi, védjegy- és ipariminta-XML-forrásai
(Extensible Markup Language) közötti átjárhatóság biztosításának módszeréről.
Munkacsoport az elsőbbségi dokumentumok tárolására és elosztására szolgáló digitális
könyvtár létrehozására, Genf, február 7–9.
Hivatalunkat az ülésen osztályvezető képviselte. A PUE, a PCT Unió és a PLT közgyűlései
megállapodtak abban, hogy az elsőbbségi dokumentumok tárolására és elosztására egy digitális könyvtári szolgáltatást (DAS) hoznak létre. Ez önkéntes lesz mind a bejelentők, mind
pedig az iparjogvédelmi hivatalok számára, lehetővé teszi a különböző adathordozók és
formátumok széles skálájának alkalmazását, és kiegészítő szerepet tölt be más, már működő
és az elsőbbségi dokumentumok cseréjére szolgáló könyvtárak mellett. A munkáról a Nemzetközi Irodának 2007 szeptemberéig kell jelentést készítenie a közgyűlések számára.
A munkacsoport első ülését a WIPO főigazgató-helyettese nyitotta meg. A rendszerrel
kapcsolatos titkársági beszámoló fontosabb elemei a következők: a javasolt felépítésű könyvtár legalább olyan biztonságot és titkosságot nyújt, mint a PCT rendszerén belül jelenleg is
használt rendszerek. Kellően rugalmas, különböző típusú adatcseréket tesz lehetővé a bejelentő, az első bejelentést átvevő hivatal (OFF), a második bejelentést átvevő hivatal (OSF) és
a WIPO Nemzetközi Irodája között. Előnyben részesíti a már működő PCT-infrastruktúrát,
a meglévő szkennelőberendezéseket, a PCT-EDI, a PCT-COR és a PatentScope rendszert.
A javaslat szerint a rendszer egy ún. „hozzáférési kódot” alkalmazna, az erre való hivatkozás helyettesíthetné magát az elsőbbségi dokumentumot. Az amerikai és a japán hivatal,
továbbá az ESZH képviselői (az ún. trilaterális hivatalok) is üdvözölték egy ilyen digitális
könyvtár létrehozását. Minthogy a világ elsőbbségi dokumentumainak döntő többsége e
három hivatalnál van, hangsúlyozták, hogy kritikus és tisztázandó kérdés a még nem közzétett dokumentumok titkos kezelése és az azokhoz való hozzáférés; a szolgáltatás legyen
ingyenes, és alkosson szerves egységet a trilaterális hivatalok könyvtárainak együttműködő
hálózatával. A fentiek ﬁgyelembevételével a munkacsoport elfogadta a rendszer működésének alapelveit: üzleti/felhasználói igények megfelelő kezelése, a hálózati modellben a párhuzamosság elkerülése, rugalmasság, biztonságos adatátvitel, titkosság, hitelesített fordítások
elhelyezésének lehetősége, hatékonyság, technikai segítségnyújtás a fejlődő országoknak. A
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WIPO nem fog díjat felszámolni a szolgáltatásért. A munkacsoport a témában várhatóan
2007-ben még egy ülést tart.
Az UPOV Adminisztratív és Jogi Bizottságának (CAJ) 55., Konzultációs Bizottságának
(CC) 73. és Tanácsának 24. (rendkívüli) ülése, Genf, március 29–30.
Az üléseken hivatalunkat szabadalmi osztályvezető és jogi ügyintéző képviselte. A CAJ néhány fontosabb döntése és az ülésen elhangzott információk:
– A CAJ elnöke, Krieno Fikkert bejelentette, hogy Vietnam 2006. december 24-i hatállyal, Ukrajna pedig 2007. január 19-i hatállyal csatlakozott az UPOV-egyezmény
1991. évi szövegéhez, így az UPOV tagjainak száma 63-ra emelkedett.
– Németország 2007. július 1-jétől elektronikusan is fogad növényfajta-oltalmi bejelentéseket.
– A CAJ korábbi ülésein lefolytatott viták eredményeként összefoglalták a BMT (Biokémiai és Molekuláris Technikákkal foglalkozó Munkacsoport) és a BMT Review Group
szerepét, és áttekintő táblázat készült hatásköreikről és a szervezeti struktúrában elfoglalt helyükről.
– Rolf Jördens főtitkárhelyettes többek között ismertette a CAJ Advisory Groupnak az
UPOV-egyezmény újdonságra, elsőbbségre, a nemesítői jog megszűnésére és az oltalom megsemmisítésére vonatkozó rendelkezései tekintetében kidolgozott információs anyagát.
– A CAJ tudomásul vette a növényfajta-oltalomból eredő jogok érvényesítésével foglalkozó dokumentum tartalmát. Japán beszámolt arról, hogy a jogérvényesítés témájában
2006 novemberében, Tokióban fórumot tartottak, és a tapasztalatok alapján erősíteni
kívánják a növényfajta-oltalomból eredő jogok büntető- és polgári jogi védelmét.
– Ismertetésre került, hogy az UPOV-adatbázisok a nyilvánosság számára rövid időn
belül hozzáférhetővé válnak.
A CC néhány fontosabb döntése:
– A WIPO Pénzügyi Főosztályának vezetője, Philippe Favatier beszámolt a három évre
szóló költségvetés elfogadásának lehetőségéről. Véleménye szerint az átállás – bár
nincs jogi akadálya – olyan többletmunkát és költségeket eredményezne, amelyek
nincsenek arányban a várható előnyökkel. Ezzel párhuzamosan módosítani kellene a
WIPO pénzügyi és költségvetési szabályzatát is. Ennek fényében a CC elvetette a hároméves ciklusra szóló költségvetési rendszerre való áttérést szorgalmazó javaslatot.
– Yolanda Huerta tájékoztatása szerint az UPOV Irodája elvégezte a Fülöp-szigetek
növényfajta-oltalomról szóló 2002. évi törvényének előzetes vizsgálatát. A vizsgálat
szerint az UPOV-egyezmény 1991. évi szövegének rendelkezései jórészt átültetésre
kerültek, ám a törvény rendelkezései néhol módosítást igényelnek. Szintén ismertetésre került, hogy az UPOV a csatlakozási tárgyalásokat a grúz kormánnyal 1999-ben
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kezdte meg, de az 1996. évi törvényt 2006 decemberében új törvény váltotta fel. Ez
összhangban áll az UPOV-egyezmény 1991. évi szövegével, így a javaslatot a Tanács
elé ezzel összhangban terjesztik.
– A CC megerősítette, hogy Jördens főtitkárhelyettes kinevezésének 2010. november
30-ig történő meghosszabbítása tárgyában a Tanácsnak 2008 áprilisában kell végső
döntést hoznia.
A Tanács 24. rendkívüli ülése határozatokat hozott a CC által megvizsgált számos kérdésben (Vietnam köszöntése új tagállamként, Grúzia és a Fülöp-szigetek növényfajta-oltalmi
törvénye), illetőleg elfogadta a CC 73. üléséről készült jelentést.
A PCT reformjával kapcsolatos munkacsoport kilencedik ülése, Genf, április 23–27.
A PCT Unió 62 tagállama, 18 kormányközi, nemzeti és nemzetközi nem kormányzati
szervezetek képviselői között hivatalunk képviseletében szabadalmi ügyintéző vett részt.
A munkacsoport az előzetesen megadott napirend szerint haladva folytatta a PCT Végrehajtási Szabályzatának módosításával kapcsolatos javaslatok megtárgyalását. A kiegészítő
nemzetközi kutatás (SIS) kérdésének vitája során ellentétes álláspontok alakultak ki Japán
és az USA között. Japán négy csoportba sorolva taglalta azokat az okokat, amelyek alapján határozottan ellenzi az intézmény bevezetését, ezt Spanyolország is támogatta. Az USA
ugyanakkor a legerőteljesebben támogatta a kiegészítő nemzetközi kutatás bevezetését. Az
USA küldöttei kérték a Japán Szabadalmi Hivatalt, hogy ne álljon a konszenzusos megoldás
kialakításának útjába. A munkacsoport végül – tudomásul véve, hogy egyes küldöttségek
(főleg Spanyolország és Szerbia) elutasítják a javaslat egészét – rögzítette, hogy megvizsgálta
a SIS bevezetésével kapcsolatban a Végrehajtási Szabályzat módosításának tervezetét. Az
USA és az ESZH képviselői a javaslat közgyűlés elé terjesztését javasolták, de Japán ezt nem
fogadta el. Végül a munkacsoport csupán arra hívja fel a közgyűlést, hogy ősszel az erről az
ülésről készült jelentést tekintse át.
A korábbi nemzeti kutatás eredményeinek felhasználása kapcsán a munkacsoport megtárgyalta a Végrehajtási Szabályzatnak azokat a módosításait, amelyek a javaslatnak a PCTn belüli intézményesítéséhez szükségesek. Mivel mind a bejelentők, mind a nemzetközi
kutatóhatóságok részéről opcionális az, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel, az indítvány szerint a szabályzat módosításának tervezetét a PCT Unió 2007. évi közgyűlése elé terjesztik.
Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a javaslat hatását tekintve nem változtatja meg a jelenlegi
gyakorlatot.
A nemzetközi bejelentés több nyelven történő közzétételének kérdését illetően a munkacsoport megállapodott abban, hogy a 2006. évi 8. ülésen a munkacsoport már megegyezett
a szabályzat javasolt módosításának szövegében, és a jelenlegi ülésen a tagállamok között
továbbra is megmaradt a véleménykülönbség a továbblépéssel kapcsolatban. A munkacsoport tárgyalt még a 29.1, a 48.2(c), a 90bis.1 és a 26bis.3(d) szabály módosításairól is.
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A munkacsoport végül úgy határozott, hogy a Titkárság készítsen átdolgozott tervezetet a
szabályzat módosítására tett javaslatokról, amelyet közzétesznek a PCT elektronikus fórumán. A 9. ülés lezárása után már nem maradt megvitatásra váró reformjavaslat, ezért ez az
ülés az utolsó a PCT-reformülések sorában. Ily módon a közgyűlésnek azt javasolja, hogy
tekintse a 2000-ben kezdődött bizottsági és munkacsoporti munkát a PCT-reform kapcsán
befejezettnek.
A Védjegyekkel, az Ipari Mintákkal és a Földrajzi Árujelzőkkel foglalkozó Állandó Bizottság
tizenhetedik ülése, Genf, május 7–11.
Hivatalunkat főosztályvezető képviselte. Az ülést a WIPO főigazgató-helyettese, Ernesto
Rubio nyitotta meg. A napirendet néhány módosító javaslat után, változtatások nélkül, egyhangúlag elfogadták. A megtárgyalt főbb kérdések a következők voltak.
A védjegyoltalommal kapcsolatos napirendi kérdések között a felszólalási eljárások kapcsán a Titkárság az egyes nemzeti hivatalok különbeadványai alapján a korábbi titkársági anyag átdolgozásával új munkaanyagot készített, amelyet részletesen megvitatott. Ez az
egyes jogrendszerek szabályozási megoldásait, a felszólalási eljárások típusait, legfontosabb
jellemzőit tekinti át anélkül, hogy bármilyen értékítéletet vagy útmutatást tartalmazna. A
munkaanyaghoz az ülés során 16 hivatal fűzött kiegészítést, illetőleg tett módosító javaslatot. Az állandó bizottság felkérte a Titkárságot, hogy az anyag és a felszólalások összegzése
után az átdolgozott anyagot augusztus közepéig publikálja az elektronikus fórumon. A PUE
6ter cikkének megvitatása során elhangzott, hogy a tagállamok számos új felségjelet, illetőleg
nemzetközi szervezetet megillető jelzést jelentettek be a WIPO-nál. A fentiekkel kapcsolatban a Titkárság előkészítő anyagot bocsátott rendelkezésre, amelyben a 6ter cikk alapján benyújtott notiﬁkációk kezelésének eljárási lépéseit kívánja egyszerűsíteni, a notiﬁkált
megjelöléseket pedig jobban kereshetővé tenni. Marcus Höpperger rövid bemutatót tartott
az ilyen értelemben megújult adatbázis használatáról. A bemutató után az állandó bizottság részletesen megvitatta az előkészítő anyagban található javaslatokat. Több hozzászólás,
némi vita után úgy döntöttek, hogy az új notiﬁkációk havi FTP-letöltési lehetőségét választják. Emellett változatlanul fennmarad a korábbi, papíralapú notiﬁkációs eljárás is.
Az új típusú megjelölések leírásának és ábrázolásának kérdéskörével időhiány miatt nem
foglalkoztak részletesebben. A térbeli védjegyekkel összefüggésben az USA küldöttsége felvetette, hogy az amerikai bejelentőknek az uniós elsőbbség igénylése problémákat okoz,
mert az amerikai szabályozás csak egy nézetben engedi meg ábrázolni a térbeli megjelöléseket. A színvédjegyekkel kapcsolatban több küldöttség is felvetette, hogy nem igénylik a
színkódokat, azonban ajánlják ennek használatát. A hangvédjegyek kapcsán több küldöttség bemutatta saját jogi szabályozását. Kiderült, hogy nincsenek igazából tapasztalatok a
hangmegjelölések oltalmával kapcsolatban, de a terület komoly fejlődés előtt áll, így akár a
szerzői jognak egyik határterületévé is válhat. A Titkárság felkérte azokat a küldöttségeket,
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akik még nem küldtek információt az új típusú megjelölések oltalmával kapcsolatban, hogy
ezt 2007 júliusának végéig pótolják. A formatervezésiminta-oltalommal kapcsolatban az
állandó bizottság megvitatta a formatervezési minta lajstromozására irányuló eljárás alaki
szabályaival kapcsolatos kérdőív tervezetét. Az Európai Bizottság és néhány ország írásbeli
kiegészítést nyújtott be, illetőleg néhány technikai jellegű észrevételt tett. Japán javasolta a
kérdőívnek az anyagi jogi kérdések irányában való elmozdítását, ily módon az a megállapodás született, hogy a bizottság egy második kérdőívet is készít, ezt a Titkárság átdolgozza,
majd kiküldi a hivataloknak azzal, hogy 2007 novemberéig válaszolják meg.

2. AZ EURÓPAI SZABADALMI EGYEZMÉNYBŐL (ESZE) FAKADÓ TAGÁLLAMI
JOGOK GYAKORLÁSA
2007 első felében is elláttuk az Európai Szabadalmi Egyezmény keretében a hivatalos kormányzati képviseletet. Hivatalunk felső vezetői és egyéb illetékes szakemberei részt vettek
Münchenben az Igazgatótanács (IT) szokásos két tavaszi ülésén, jogi elnökhelyettesünk az
IT elnökségének (Board) ülésein, amely két alkalommal is kibővült, és műhelytalálkozóval
egybekötött rendezvénnyé vált az ESZH számos vezetőjének részvételével. Jelen voltunk a
Szabadalmi Jogi Bizottság és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésein. Több rendezvényt tartottak (Brüsszel, Berlin, London) az európai szabadalmi rendszer jövőjével kapcsolatos kérdések és tagállami javaslatok megvitatására, igen élénk volt az Európai Unió soros
német elnökségének fél éve alatti ilyen irányú tevékenység. Számos szakmai továbbképzésre
került sor különféle európai helyszíneken, többek között a Magyar Szabadalmi Hivatalban
is, az Európai Szabadalmi Akadémia továbbképzési rendszere keretében és pénzügyi támogatása mellett. Ezt a lehetőséget hivatalunk hét munkatársa vette igénybe 2007 első felében.
A felsoroltakon túlmenően több hivatali vonatkozású ESZH-rendezvény és műhelymunka
is zajlott Hágában, Lisszabonban és Bécsben.
Az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsának (IT) 109. ülése,
München, március 6–8.
Az IT ülésén hivatalunkat az elnök, főosztályvezető és szakmai tanácsadó képviselte. Az
ülésen megvitatásra került főbb kérdések és meghozott fontosabb döntések:
– Az IT elnöke napirend előtt köszöntötte Máltát, amelynek 2007. március 1-jei csatlakozásával az ESZE tagállamainak száma 32 lett.
– Ludovica Agro javaslatára az IT napirendre tűzte a nyugdíjalap kezelésével kapcsolatos kérdésben az IRFS-sel (International Financial Reporting Standards) való kompatibilitás kérdését. A felkért könyvvizsgálók véleményének meghallgatása után az IT a
tájékoztatást tudomásul vette, de döntés csak júniusban várható.
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– Vita folyt az ESZH stratégiai vezetése (Governance of the EPO) témában készített angol anyagról. A britek szerint az ESZH-nak nemcsak a saját érdekeinek képviseletével kellene foglalkoznia, hanem az összes érdekelt körről (stakeholders) tudomást
kell vennie. Részletesen meg kell vizsgálni például a belső ellenőrzést is. Szerintük az
anyag csak ﬁgyelemfelhívó jelleggel készült, a dokumentum nem tartalmaz kötelezettséget, és egyelőre semmilyen konkrét lépést sem javasolnak. Az iparjogvédelmet
ugyanakkor a kormányok fontos eszközének tartják, ami szélesebb körben a gazdaságot is ösztönzi.
– Benoit Batistelli, a Felügyelőbizottság elnöke beszámolt az Európai Szabadalmi Akadémia tevékenységéről. A szerződő államokban befejeződött az iparjogvédelmi oktatási
tevékenység felmérése, különös tekintettel az akadémiai, egyetemi központokra. A jelentés végleges szövegét a következő ülés fogadja majd el. Egyelőre nem történt előrelépés a ﬁnanszírozás területén kitűzött 20%-os önﬁnanszírozás elérésének irányában.
– A közösségi szabadalommal kapcsolatban az EU soros elnöke, Németország képviselője számolt be a kérdésről, jelezve, hogy nem történt különösebb előrelépés. Mindenképpen 2007 elejére várják a szabadalmi politika jövőjéről készült bizottsági közlemény megjelenését. A közlemény fő vonulata a szabadalmi bíráskodás lesz.
– Az IT áttekintette a stratégiai vita részterületein elért eredményeket. A Utilisation Pilot
Project témában elhangzott, hogy a projekt elindulását az ESZH honlapján és a nemzeti hivatalok hivatalos lapjaiban is megjelentették. Megállapodás született az abban
részt vevő hivatalok és az ESZH között a költséghatékonyság mérésére alkalmazandó
jelzőszámokról, a mérési módszerekről, az akták kezeléséről. A hivatalok, a német
hivatal kivételével, kidolgozták formanyomtatványaikat. Véglegesítés és tesztelés alatt
áll a bejelentők számára kidolgozott online kérdőív is.
– A User Support Activities témában kidolgozott kérdőívre 22 hivatal válaszolt, 4 nem
kívánt válaszolni, 5 pedig nem reagált a megkeresésre. Az újraosztályozás témájában
14 hivatal (köztük a magyar is) jelezte részvételi szándékát, a munkákat nyílt módon
pályáztatni kívánják. A tényleges munka 2007 második felében kezdődhet. A gépi
fordítási projekt kapcsán 11 állam (köztük a magyar is) jelezte érdeklődését, ez is
nyílt pályázattal zajlik majd. A special/standard kutatások kérdésében sok a bizonytalanság. A hivatalok véleménye megoszlik abban, hogy mikor hagyja abba az ESZH
ezt a tevékenységet, a kisebbség szerint azonnal abbahagyható lenne (pl. az osztrák
és a magyar vélemény szerint is), a többség azonban ezt a lépést az európai szabadalmi hálózat megfelelő működéséhez kötné. Átfogó kérdés itt az ESZH szerepe. A
clearing house koncepcióját egyesek elvetik, mások szerint az ESZH elosztóhivatalként működhetne közre.
– A nemzeti hivatalokkal való kooperáció területén folyik a nemzeti akciótervek előkészítése, az átmeneti bilaterális programok végrehajtása a tervek szerint halad. Az
EPTOS területén jelentős volt az előrelépés az elmúlt időszakban.
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– Az európai minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos szabvány kérdését illetően Alison Brimelow szerint az államok megosztottak abban a tekintetben, hogy a termékre
vagy az eljárásra vonatkozó követelményeket tartják-e elsődlegesnek. Eszmecsere után
az IT elfogadta a dokumentumban előterjesztett rendszert, kidolgozzák a „termékre”,
nem csak az eljárásra vonatkozó szabványt is. Az alternatívák kapcsán (administrative
workload) a küldöttségek nem támogatták konkrét határidő és elérendő munkateher
előírását, illetve azt támogatták, hogy a kitűzött célok és ezek teljesítésének nyilvánosságra hozatala ne legyen kötelező. A minőségbiztosítási rendszer egészét az IT 29
„igen” szavazattal elfogadta. Nem született döntés a European Quality Board kérdését
illetően.
– Az ESZH nyugdíjasai adóztatásának kérdését az ESZH képviselője roppant bonyolult
fejtegetés keretében ismertette, majd vázolta a jelenleg működő rendszer felváltására
az ESZH által javasolt megoldásokat. A küldöttségek többsége nem volt elégedett az
ESZH által összeállított anyaggal. Az IT elnöke az ESZH-t új dokumentum készítésére
kérte fel.
– A DG2 elnökhelyettesi posztjáért indult jelöltek (Peter Vermeij holland és Guillaume
Minnoye belga jelölt) közül a szavazást a holland jelölt nyerte 15 szavazattal, a belga
jelölt 12 szavazatot kapott 5 tartózkodás mellett.

AZ IT ELNÖKSÉGÉNEK (BOARD) ÉS AZ ESZH VEZETŐSÉGÉNEK KÖZÖS ÜLÉSEI
Az IT elnökségének és az ESZH vezetőségének első műhelytalálkozója,
Neufahrn, február 7–9.
Az IT elnökségének 2006. júniusi ülésén kapott mandátum szerint kezdődött meg a várható
munkateherről és az annak kezeléséről szóló tanulmány kidolgozása. E folyamatba illeszkedett a Board és az ESZH Management Committee (a továbbiakban: MAC) műhelytalálkozója. Magyar részről az ülésen az MSZH jogi elnökhelyettese mint az ESZSZ Szabadalmi Jogi
Bizottságának elnöke vett részt. Az informális körülmények között zajlott ülésen a fő cél a
munkateher kezelésével kapcsolatos stratégia irányainak kijelölése volt, amelyet interaktív
helyzetgyakorlatokkal, illusztrációkkal kívántak elérni. Az első rész az európai szabadalmi
rendszer eddigi fejlődésének áttekintése alapján a lehetséges forgatókönyvek felmérését és
azonosítását kívánta szolgálni, a második nap középpontjában a munkateher kezelése állt.
Meglepetést keltett az IT elnökének néhány sajátos javaslata, amely egyértelműen az EPN
(az Európai Szabadalmi Hálózat) és a nemzeti hivatalok gyengítését célozta. Összességében
legtöbben a utilisation és a szabadalmazhatósági követelmények szigorúbb érvényesítését
támogatták.
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Az IT elnökségének 18. ülése, Hohenkammer kastély, március 11.
Az MSZH jogi elnökhelyettesének részvételével tartott ülésen a formális ülést a munkateherrel kapcsolatos vizsgálódásnak szentelt második műhelytalálkozó követte, az érdekelt
körök (stakeholders) részvételével. A munkateher kérdését illetően az elnöki beszámoló
szerint csupán a szerződő államok részvételével tartandó harmadik műhelytalálkozó után
kezdődhet meg a tanulmány összeállítása. Az ESZH tartalomjegyzék-javaslatot készít majd.
Élénk vita alakult ki az ESZSZ irányításáról (Governance of the EPO) szóló angol előterjesztésről. Utalás történt az ún. érdekelt körök (users) és az Európai Parlament felől érkező
kritikákra, amelyek némelyike kétségbe vonja az ESZSZ irányítási hatékonyságát és demokratikus legitimációját. A magyar hozzászólás kifejezte kételyeinket a szóban forgó kritikák
megalapozottságában. Egyetértés volt a Board tagjai között abban, hogy az irányítás kérdésében induló vita előtt az EPN létrehozására irányuló projektekre és a munkateher kérdésére kellene összpontosítani.
Az IT elnökségének és az ESZH vezetőségének harmadik műhelytalálkozója,
Hohenkammer kastély, április 3–4.
A műhelytalálkozó utolsó eseményén hivatalunk részéről főosztályvezető vett részt. Az ismét informális körülmények között tartott találkozó az előző rendezvényekhez hasonlóan
a munkateher kezelésével kapcsolatos problémák stratégiai irányainak kijelölését tűzte ki
célul, helyzetgyakorlatok és illusztrációk formájában. A megjelenteket 3-4 fős csoportokba
osztották, minden csoportban két tagállami és egy vagy két MAC-képviselő kapott helyet.
A tematika a korábbi ülésekhez kapcsolódott. A kiadott feladatok elvégzése után a résztvevőket moderátorok szembesítették a korábbi találkozókon adott válaszaikkal. A feladatok
részben a „forgatókönyvek” felmérésére, a képzeletbeli „Innoville 2017” modell közös felépítésére, az ESZH és az EPN jövőbeni szerepének, főbb feladatainak és szolgáltatásainak
feltérképezésére vonatkoztak. A konzultáns cég összefoglalója után mindhárom műhelytalálkozó tanulsága szerint erősen teret nyertek a decentralizációs elképzelések, a „hivatal” helyett mindinkább a „hálózat” fogalma jelent meg, és a kooperáció fontossága kapott
hangsúlyt. A MAC jelenlévő tagjai tompítani igyekeztek az eredményt, kifejtve, hogy nem
szabad a műhelytalálkozó eredményeit „túldimenzionálni”.
Az IT elnökségének 19. ülése, München, május 15.
Az MSZH részéről a jogi elnökhelyettes az ülésen mint az ESZSZ Szabadalmi Jogi Bizottságának elnöke vett részt. A fő napirendi pont a jövőbeni munkateherrel foglalkozó tanulmány fejezeteinek kialakítása, összeállítása volt. Az IT elnökének elképzelései szerint a
Board tagjai vállalhatnák, hogy az egyes témák „mentoraiként” járnak el, segítve az ESZH-
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nak a tanulmány tervezetét kidolgozó munkatársait. A 2007. július 1-jén hivatalba lépett
Alison Brimelow világossá tette, hogy a tanulmány nem adhat számára konkrét ötleteket és
iránymutatásokat az ESZH belső átszervezéséhez, mert ez az ő dolga és hatásköre. Egyéb
más megjegyzések mellett a Board a további munka alapjául elfogadta a tanulmány tartalmi
vázlatát. A Board meghallgatta az ESZH munkatársainak szóbeli tájékoztatását a trilaterális
együttműködés helyzetéről. Ennek lényege az, hogy a utilisation és a Patent Prosecution
Highway ügyében feltehetőleg nyitottabb és pozitívabb mandátumot fognak kérni az IT-től.
Az ESZH elnöke bemutatta a Kínai Szabadalmi Hivatallal (SIPO) megkötendő új, kétoldalú
együttműködési megállapodás tervezetét, továbbá a Board tagjai eszmét cseréltek az ESZH
alkalmazottainak nyugdíjával kapcsolatos kiigazítás kérdésköréről is. Ez utóbbi megbeszélése során különös hangsúlyt kapott az, hogy a szerzett jogok védelme milyen eszközökkel
és milyen költségek mellett biztosítható.
Az ESZSZ Szabadalmi Jogi Bizottságának 32. ülése, München, május 7.
Az ülésen hivatalunkat a jogi elnökhelyettes mint a Szabadalmi Jogi Bizottság elnöke, továbbá főosztályvezető és szakmai tanácsadó képviselte. A bizottság napirendjére tűzött legfőbb
téma a nemzetközi szabadalmi jogi harmonizáció (SPLT) és az ún. B+ folyamat előrehaladásának vizsgálata volt. A B+ csoport elnöke beszámolót tartott az SPLT jelenlegi fejlődési
állapotáról, amit az Európai Unió elnökségét adó német küldöttség beszámolója követett.
Az ESZH beszámolt az USA-nak a 2007. évi, szabadalmi reformról szóló törvénytervezetéről, hangsúlyozva, hogy az európai állásponthoz az USA felhasználói közelebb állnak, mint
a B+ csoportban tárgyaló USA-küldöttség. A továbbiakban a bizottság ﬁgyelmét a 17 küldöttség közös álláspontját tartalmazó iratnak szentelte, amely megjelöli az SPLT-vel kapcsolatos tárgyalások előremozdításának további módjait. Igen hasznos véleménycsere folyt az
ún. „nyilatkozati követelmény” kialakításáról, amellyel összefüggésben a tagállamok között
ﬁgyelemre méltó konvergencia mutatkozott, de nem volt teljes egyetértés. Széles körben az
a vélemény fogalmazódott meg, hogy amennyiben Európa közös álláspontra tudna jutni
valamennyi lényeges kérdésben, ez nagy lendületet adhatna a B+ csoport keretében folyó
tárgyalásoknak. A közös európai álláspont kialakításának fontossága miatt felszínre került
az a nézet, amely szerint a B+ csoport soron következő formális ülésének ütemezését át
kellene gondolni, minthogy több időre van szükség a további informális megbeszélésekhez
és egy közös európai álláspont kialakításához. Számos küldöttség a politikai iránymutatást
is fontosnak vélne.
Az ESZSZ Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 90. ülése, München, május 8–10.
Az ülésen az MSZH-t főosztályvezető és a belső ellenőr képviselte. Az eredetileg tervezett 42
dokumentum közül a bizottság elé csak 38 került, 5 határozathozatalra, 12 véleményezésre
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és 21 tájékoztatásra szolgált. A határozathozatalra előterjesztett anyagok között elfogadásra
került a legutóbbi ülésről készült jelentés. A bizottság elnökhelyettesének megválasztották a
görög Catherine Margellou asszonyt. A német és az osztrák küldöttség tartózkodása mellett
megszavazták a technikai felszerelések karbantartásához szükséges költségvetés módosítását, illetőleg a Müncheni Európai Iskola 2008. évi költségvetésére kért összeget. Ez több mint
19 millió euró, amelyből az ESZH-ra több mint 16 millió euró jut: ez a 2007. évi összeghez
képest 7,1%-os növekedést mutat. A véleményezésre váró dokumentumok között többek
között megemlíthető az új EPTOS Együttműködési Program, az EPOQUE-BMS tagállamokat érintő árai, a Derwent adatbázisra vonatkozó szerződéssel kapcsolatos változás, az
általános egészségügyi politika bevezetése az ESZH-nál. A nyugdíjakkal kapcsolatos adózás
kérdése nagy vitát váltott ki, mert ennek egy része eddig is a tagállamokat terhelte, a tervezet
szerint pedig a továbbiakban a tagállamok helyett az ESZH adózna. A nyugdíjba menők
száma jelentősen megnő az elkövetkezendő években, az utánuk ﬁzetendő adó mértéke jelentős, akár 20 millió euró is lehet. A tagállamok többsége nem látja biztosítottnak ezen öszszeg fedezetét, illetve tart attól, hogy ennek egy részét az ESZH valamilyen módon a tagállamokra vagy azok bejelentőire hárítja majd. A szavazás során 11 ország igennel szavazott, 15
tartózkodott (köztük Magyarország is), 3 szavazat „nem” volt. A bizottság úgy foglalt állást,
hogy jelenleg nem áll elegendő információ rendelkezésre a fennálló probléma megoldására.
A bizottság foglalkozott a 2008. évi üzleti terv, illetőleg a 2009–2012. évi előrejelzések főbb
megállapításaival. 2012-re 290 ezer európai szabadalmi bejelentést prognosztizálnak, ami
évi 5–6% növekedést jelent. Megállapítható, hogy összességében véve az elbírálók munkaterhe növekszik majd. A bizottság az előterjesztést elfogadta 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett (közük Magyarország is). A bizottság több kérdésben kapott tájékoztatást,
többek között a tagállamokkal folytatott együttműködésekről, a Pénzügyi Szabályzatokban
történő változásokról, továbbá a Nyugdíj- és Szociális Biztosítási Alap elnökétől.
Az ESZSZ Igazgatótanácsának 110. ülése, München, június 26–29.
Az ülésen az MSZH-t az elnök, a jogi elnökhelyettes, valamint szakmai tanácsadó képviselte. Az ülés legfontosabb témái és döntései a következők voltak:
– Az IT elfogadta az ESZH elnöke, Alain Pompidou utolsó éves jelentését, valamint ünnepélyes keretek között elbúcsúztatta a leköszönő elnököt, egyben üdvözölve a 2007.
július 1-jén három évre hivatalba lépő új elnököt, Alison Brimelow-ot.
– Hosszas vitát követően sem sikerült kompromisszumot elérniük a szerződő államoknak a szabadalmi anyagi jogi harmonizáció tárgyában elkészített német–francia
javaslat kapcsán. Az IT elnöke javasolta, hogy dr. Ficsor Mihály – mint az Európai
Szabadalmi Szervezet Szabadalmi Jogi Bizottságának elnöke – töltsön be koordinátori
szerepet a további tárgyalások során. A Szabadalmi Jogi Bizottság elnöke jelezte, hogy
ő ragaszkodni kíván választott pozíciója kereteihez, és nem kívánja ezeket semmilyen
formában meghaladni.
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Az MSZH nemzetközi együttműködési tevékenységének főbb jellemzői 2007 első felében

127

– A trilaterális hivatalok együttműködésének stratégiai kérdései kapcsán az IT megújította az ESZH elnökének adott korábbi tárgyalási felhatalmazást. Az új mandátum
legfontosabb eleme, hogy az ESZH elnöke jelezheti partnerei felé: az ESZH nyitott
annak megvizsgálására, hogy megvalósítható-e a trilaterális hivatalok közötti kutatási
eredmények kölcsönös felhasználása.
– Élénk vita zajlott az egyes PCT-kérdések kapcsán előterjesztett dokumentumról. Elsősorban a WIPO Nemzetközi Iroda és az ESZH mint nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerv közötti új megállapodás tervezetének szövege volt ennek az oka. A
szerződés tervezete ugyanis nem tartalmazza azt, a jelenleg a 3. cikk (4) bekezdésében
szerepelő rendelkezést, amely szerint az ESZH jogosult jelentős munkateher esetén a
PCT szerint végzett érdemi munkát kiszervezni. Az ESZH és a WIPO az új szerződés
modelljellegével (több más nemzetközi szervvel is ezt tervezik megkötni) indokolta
a változást. A delegációk végül az IT-ülés jegyzőkönyvébe foglalandó kompromiszszumot fogadtak el, amely szerint bár kikerül az új szerződés szövegéből a vonatkozó
rendelkezés, ez azonban nem jelent semmilyen előzetes állásfoglalást az érdemi munka kiszervezésének jogi megítélésére vonatkozóan.
– A stratégiai vitát lezáró tavaly júniusi IT-határozat által megjelölt területek felelősei
beszámoltak az azóta elért eredményekről. 1. Az IT a User Support Activities pillért
illetően eldöntötte, hogy az ESZH a „special search” és a „standard search” elnevezésű szolgáltatásait 2007. szeptember 1-jével leállítja. Az IT elfogadta, hogy az ESZH
nem vállal aktív szerepet e munkák szétosztása tekintetében, és csupán hivatalos honlapján tájékoztatja a nagyközönséget arról, hogy mely nemzeti hivatalok nyújtanak
ilyen jellegű szolgáltatásokat. 2. European Quality Management System: Mivel Alison
Brimelow nem láthatja el az ESZH elnökeként továbbra is a minőségbiztosítással foglalkozó munkacsoport vezetését, ezért ennek élére az IT új elnököt választott a cseh
Karel Čada személyében. 3. Az IT öt új programot fogadott el az ESZH és a szerződő
államok nemzeti hivatalai közötti új kooperációs politika keretében. Ezek a következők támogatását helyezik előtérbe: tudástranszfer, szabadalmi elemzések és kutatások
végzése, szabadalmi átvilágítás (elődiagnosztika), nemzeti IP-fórum, illetve egyéb
együttműködések információs és tudatosságnövelő célzattal (webfórum, videokonferenciák, e-learning). 4. Az IT tudomásul vette, hogy a Utilisation Pilot Project tekintetében megkezdődött az érdemi fázis, érkeznek az első ilyen bejelentések az ESZHhoz. 5. A Workload Study kérdéskörére nem tért ki külön az IT, erről az IT elnöke szólt
röviden az IT elnökségének legutóbbi üléseiről tartott beszámolójában.
– Az ESZH munkavállalói rendkívüli érdeklődéssel kísérték az ESZH által folyósított
nyugdíjakat terhelő adók 50%-os visszatérítéséről szóló szabályokkal kapcsolatosan
lefolytatott vitát. Az IT végül úgy döntött, hogy a szerzett jogok nemzetközileg is elismert elvének megfelelően csak azon személyek esetében lehet megszüntetni a jelenlegi
rendszert, akik a jövőben (2009. január 1-jét követően) kerülnek az ESZH alkalmazá-
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sába. A szerződő államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a mostani rendszer szabályainak megfelelően végzik a visszatérítést mindaddig, amíg ennek alapján ﬁzetési
kötelezettségük merül fel, de egyúttal felhatalmazták az ESZH elnökét, hogy kezdje
meg a jelenlegi nyugdíjrendszer átfogó felülvizsgálatát is, és készítsen erre vonatkozóan javaslatot 2009. január 1-jéig.
MSZH–ESZH-megbeszélések a Nemzeti Akcióterv (National Action Plan) megvalósításáról
Az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának decemberi ülése jóváhagyta az Európai Szabadalmi Hálózat (EPN) keretében megvalósítandó új együttműködési politikát. Ez
egyedi nemzeti akciótervek (NAP) készítését irányozza elő minden egyes tagállam számára
azzal a céllal, hogy az iparjogvédelem hozzájáruljon az adott ország innovációs aktivitásának fejlesztéséhez. Az új együttműködési politika utalásokat tartalmaz az egyes országok
innovációfejlesztési és kutatási programjaira, beleértve a szabadalmi hivatalok stratégiai terveit is. Magába foglalja a prioritásokat, a célokat, az elvárt eredményeket, a javasolt
értékelési kritériumokat és a munkatervet az előirányzott tevékenységekre vonatkozóan.
Az ESZH február 6-án megküldte az MSZH-nak a NAP bázisanyagát véleményezésre. Az
MSZH az anyagot véleményezte. Az új együttműködési politika részletes megtárgyalására
április 17–18-án került sor az MSZH épületében, amelyen az ESZH részéről G. Altersmair
osztályvezető és a NAP-koordinátora, az MSZH részéről a teljes vezetőség, az egyes témákban érintett főosztályvezetők és a hivatal ESZH-koordinátora vett részt.

AZ EURÓPAI SZABADALMI HÁLÓZAT (EPN) LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
2007 ELSŐ FELÉBEN TARTOTT SZAKÉRTŐI MEGBESZÉLÉSEK
Az Európai Minőségirányítási Rendszer (EQMS) 4. ülése, München, január 15–16.
Az Európai Minőségirányítási Rendszer 4. munkaértekezletén hivatalunkat a minőségirányítási megbízott képviselte. A munkacsoport 2006 második félévében dolgozta ki a téma
alapkövetelmény-rendszerét. Az ülés célja a követelmények szövegtervezetének véglegesítése, valamint a jövőbeni feladatok és a létrehozandó ún. Európai Minőségügyi Testület
(EQB) működésével kapcsolatos kérdések megvitatása volt. Az első témakörben megbeszélés tárgyát képezték a hivatali munkaterhelés irányításával, a hivatalok és az ügyfeleik
közötti kommunikációval, a független átvizsgálás követelményével, illetőleg a kutatási eredmények közlésének minimális követelményeivel kapcsolatos kérdések. Az EQB szerepének
és összetételének meghatározása igen nagy vitát váltott ki. Hosszas eszmecsere folyt arról,
hogy mindegyik vagy csak néhány tagállam vegyen-e részt a testület munkájában. Az érveléseket befolyásolta az ESZH egy korábbi levelében a költségek csökkentésére tett hivat-
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kozás. A szervezetet illetően négy lehetséges formáció került rögzítésre: 1. ESZH, ügyfelek
képviselői, külső elnök; 2. minden tagállam + a munkaértekezlet képviselői; 3. az EQMS
követelményrendszert kidolgozó munkacsoport; 4. korlátozott létszámú testület, amelyet a
tagállamok rotációs alapon alakítanak ki.
Az EPN-felhasználókat Támogató Szolgáltatási Tevékenységekért Felelős Konzorcium (User
Support Consortium) 2. ülése, Bécs, február 27.
Az első üléshez hasonlóan a mostani ülés célja is az ESZH által adandó megbízásos kutatások, az outsourcingra kijelölt átosztályozás, a szintén az ESZH-megbízás révén esetleg a konzorciumhoz kerülő fordítási munkák végzése kereteinek meghatározása volt, beleértve az
ESZH ún. clearing house (közvetítő-elosztó funkció) és backoﬃce (adminisztratív-támogató
funkció) szerepének megvitatását. A 17 ESZH tagállam 21 küldötte között az MSZH-t a jogi
elnökhelyettes és a szabadalmi főosztályvezető képviselte. A speciális kutatással kapcsolatos
nyitott kérdések megvitatása során a tagországok kíváncsiak voltak arra, hogy a kutatási
megbízások mely országokból származnak, és mi az oka a megbízások csökkenő tendenciájának. A kérdésekre nem érkezett egyértelmű válasz. Az ESZH kifejtette, hogy addig nem
kezdenek marketingtevékenységbe, amíg erre az Igazgatótanácstól nem kapnak egyértelmű
felhatalmazást. Többen kifejezték aggályukat, hogy nem biztosítható az EPO „félreállása”
esetén az, hogy e feladatok a tagországokhoz kerüljenek. Az ESZH képviselői az eddig elvégzett kutatásokkal kapcsolatban elmondták, hogy azok bizalmas jellegűek.
Az újraosztályozással kapcsolatos kérdések kapcsán a jelenlegi helyzet szerint egyes országok már jelezték részvételi szándékukat, a következő lépés a jogi alapok megtalálása. A
munka végzéséhez szükséges az adott nemzeti hivatalnál a megfelelő kapacitás és szaktudás
megléte, az adott műszaki területen az ECLA ﬁlozóﬁájának ismerete, megfelelő minőségellenőrzés (az ESZH vizsgálói végeznék) és a nyelvi feltételek kielégítése (a műszaki megoldás
megértése az ESZH három hivatalos nyelvén). A munka elnyeréséhez az ESZH vezetése a
tendereljárást tartaná megfelelőnek, amelynek során az érdekelt tagállamok ajánlataik révén egymással versenyeznének egy-egy feladat elnyerésért. Az ESZH a minőséget egy 100
darabos modellen kívánja lemérni, általános szerződésmodell még nem áll rendelkezésre.
A szabadalmi kivonatok angol nyelvre fordítása esetében mintegy 100 ezer kivonatról van
szó az 1999–2005 közötti időszakból, ami évente mintegy 17 ezer fordítást jelentene. Az
érdeklődő tagállamok már tájékozódhatnak a potenciális munkamennyiségről. A munka
elnyerésének alapja itt is a tenderkiírás lehet. Az EPN User Support kérdőívre adott válaszok
(26 ország válaszolt) elemzése az országok közötti erős véleménykülönbségeket tükrözte.
A konzorcium számára kevesebb jogosítványt tartottak szükségesnek azok az országok,
amelyek hivatalai már eddig is PCT-hatóságként tevékenykednek, mint azok, amelyek most
törekednek munkájuk minél szélesebb körben való elismertetésére.
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Az ESZH-tagállamok műhelytalálkozója a 2007. évi együttműködésről, Vilnius, május 31.
Hivatalunkat a műhelymegbeszélésen az elnök és főosztályvezető képviselte. A találkozó
célja az ESZH és a nemzeti hivatalok között lehetséges új együttműködési programok bemutatása és a javaslatok kialakítása volt, amelyet az ESZSZ júniusi IT-ülésén szándékoznak
megtárgyalni. A mintegy húsz nemzeti hivatal részvételével (két hivatal elnöki szinten), az
ESZH által levezetett rendezvényen a nemzeti hivatalok bemutatták azokat a tevékenységeiket, amelyek az ún. „legjobb gyakorlatnak” számítanak, és javaslatokat tettek az együttműködési tevékenységek különböző formáira. A bemutatott főbb együttműködési területek és
a nemzeti példák:
– innováció- és szellemitulajdon-promóció, tudástranszfer az egyetemektől az ipar felé
(az egyik bemutatott példa a debreceni PATLIB tevékenysége);
– összehasonlító tanulmányok a szabadalmi kultúra tekintetében (USA, Japán, Európa);
– szabadalmi tudatosság és ún. „prediagnózis” (INPI példája);
– a kkv-k támogatása szellemi tulajdoni politikájuk létrehozásában (UK-gyakorlat);
– iparjogvédelmi oktatás (szlovén példa);
– a szabadalmi tevékenység támogatása külső ﬁnanszírozási források felkutatásával
(lengyel és bolgár példák).
A bemutatók után G. Giroud sorrendet állított fel az együttműködési programok megvalósítása tekintetében: 1. tudástranszfer az egyetemek felől; 2. „prediagnózis”; 3. összehasonlító tanulmányok a szabadalmi kultúráról; 4. nemzeti IP-fórum; 5. nemzeti hivatalok
rendezvénynaptára az ESZH honlapján; 6. e-learning. A fentieken túlmenően az ESZH bejelentette, hogy az EU iparjogvédelmi és tudatosságnövelő projektjének nem kíván adminisztratív koordinátora lenni, csak megﬁgyelőként vesz részt benne.

AZ EURÓPAI SZABADALMI AKADÉMIA (ESZA) KERETÉBEN MEGVALÓSULT
RENDEZVÉNYEK, KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI TOVÁBBKÉPZÉSEK
Az ESZA nemzeti összekötőinek ülése, Bécs, április 26.
Az ülésen hivatalunkat szakmai tanácsadó képviselte. Manuel Desantes, az ESZH elnökhelyettese bevezetőjében kiemelte, hogy az ESZA létrehozásakor a szubszidiaritás és a komplementaritás elvét követték, az ESZA azóta is ezen az elven működik. Az ESZA-nak részt kell
vennie az EPN erősítésében is, amelyre vonatkozóan megjegyezte, hogy talán ez a legjobb
koncepció, amelyet az ESZSZ-ben valaha is megalkottak. Az ülés célja az volt, hogy alakítsák ki az akadémiára vonatkozó közös koncepciót, kerüljenek meghatározásra a soron következő lépések, alakuljon ki a működtetéssel kapcsolatos kölcsönös bizalom. Az akadémia
keretében megvalósítandó továbbképzések hat kulcsterületeként a szabadalmi ügyvivőket, a
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szabadalmi bírákat, az egyetemeket, az üzleti köröket (főleg a kis- és középvállalkozásokat),
a közigazgatás területét (nem csak a szabadalmi hivatalokra koncentrálva) és a tananyagfejlesztést jelölték meg. Az Innovation Support Activities témakörében tájékoztatás hangzott el
a program keretében 2007-ben tartandó szemináriumokról, és kérték a szerződő államokat,
hogy segítsék az ESZA új kezdeményezéseit. Az Institutional Strengthening (intézmények
megerősítése) témában a területért felelős Harald Pichlhöfer jelezte, hogy a korábbi multilaterális programokba tartozó oktatási tevékenységeket a jövőben a nemzeti akciótervek
keretében támogatják pénzügyileg, és nagyon szigorúan veszik a tervezést, mert forrásaik
szűkösek. A bírák, szabadalmi ügyvivők, felsőoktatási szakemberek továbbképzésének területén Noël Campling részéről tájékoztatás hangzott el a 2007-re tervezett programokról,
a szabadalmi ügyvivők esetében az EQE-felkészítés fontosságáról. Az e-learning munkacsoport már két éve működik, még három hely „kiadó”. Online technológiára épül, CD-k
kiadását nem tervezik. Magyar részről feltételes érdeklődés mutatkozik a munkacsoportban
való részvétel iránt. A nemzeti akciótervek kérdését illetően G. Altersmair kiemelte, hogy az
itt megvalósuló együttműködések nem korlátozódnak csupán pénzügyi támogatások nyújtására. 2007 első félévében az oktatás támogatása továbbra is igényelhető, de az új pénzügyi
szabályok szerint. A második félévtől már ezeket is be kell építeni a NAP-ba. A NAP létrehozásakor ﬁgyelembe kell venni és elemezni kell a hivatalok gyengéit és erősségeit, meg
kell határozni az elérendő célokat, körül kell írni az egyes projekteket (a ﬁnanszírozással
és az ütemezéssel együtt), meg kell határozni az utólagos értékelés és hatásvizsgálat szempontjait. Az ESZH új, interneten elérhető adatbázis működtetését kezdte meg, amelynek
feladata az, hogy információkat közvetítsen az európai iparjogvédelmi szemináriumokról
és továbbképzésekről. Az oldal rámutat a nemzeti hivatalok honlapján található oktatási
intézményekre.
Az ESZA Innovation Support Training Programme Module három rendezvénye
az MSZH-ban, február 26–március 2.
A nyolc elemből álló, egy-egy hetes struktúrában kialakított továbbképzési sorozat harmadik moduljának házigazdája az MSZH volt. Az ötnapos rendezvényt az MSZH elnöke
nyitotta meg. Az ESZH által felkért 12 előadó (köztük egy hivatalbeli és két külső magyar
kolléga) közreműködésével a mintegy 30 fős, az ESZH-tagállamokból és az MSZH-ból jött
hallgatóság számára tartott rendezvény tananyagában szerepelt a bíróságok eljárása szabadalombitorlási ügyekben (nemzetközi magánjogi háttér, bírói gyakorlat), a szabadalmi peres ügyek elkerülését célzó ügyvivői lépések (jogosultság tisztázása, igénypont-szerkesztési
meggondolások és fogások), a peren kívüli megegyezés lehetőségei (tárgyalási stratégiák,
adatgyűjtés, választottbírósági eljárás, mediáció), továbbá kitekintés az egyéb oltalmi formák bitorlási eseteire.
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Az ESZA szervezésében külföldön sorra került továbbképzések
Az év első felében az ESZH 75%-os költségtérítése mellett különböző helyszíneken és témákban tartott továbbképzéseken a hivatali érdekeknek, valamint szakembereink képzettségének és érdeklődésének megfelelően szelektált, magyar részvétellel tartott rendezvények
a következők voltak:
– Kutatási jelentés és írásos vélemény szerkesztése – München, május 14–16., két fő;
– Az ESZH és a nemzeti hivatalok kapcsolatrendszere – München, május 21., egy fő;
– Az EPOQUENET használata – Hága, június 4–8., két fő;
– Innovation Support Training Programme Modul 4 – Stockholm, június 11–15., két fő.
Egyéb szakmai rendezvények az Európai Szabadalmi Hivatal szervezésében
2007 első felében különböző témákban és területeken számos olyan fontos ESZH-vonatkozású rendezvény volt, amelyeken szakembereink szükség szerint képviselték hivatalunk
álláspontját, illetőleg fejlesztették tovább szakmai ismereteiket, kapcsolataikat. Helyszűke
miatt tartalmi ismertetésüktől eltekintünk. Időrendi sorrendben a rendezvények:
– az ESZH tagállamai minőségbiztosítással foglalkozó szakembereinek találkozója,
München, január 15–16.;
– rendkívüli ülés a Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (IPC) újraosztályozása témakörében, Madrid, február 9. és Ljubljana, június 29.;
– különleges ülés „A szabadalmi hivatalok szerepe az egyetemi technológiatranszfer
élénkítése” címmel, Lisszabon, március 12–13.;
– EPTOS ad hoc műhelytalálkozó, Hága, március 13–14.;
– az ESZH 65. műhelytalálkozója információtechnológiai kérdésekben, Hága, március
27–29.;
– ESZH-szeminárium az elektronikus kiadói tevékenység témakörében, Bécs, június
26–29.

3. AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAKÉNT VALÓ MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ
KÖTELEZETTSÉGEK
Az Európai Unió Tanácsa szellemi tulajdonért felelős munkacsoportjainak, valamint az
Európai Bizottság szakértői bizottságainak munkájában való részvétel
2007 első felében hat alkalommal vettünk részt Brüsszelben munkacsoportüléseken, egy
alkalommal pedig szakértő bizottsági ülésen. Az üléseken hivatalunkat alkalmanként a jogi
elnökhelyettes, jogi főosztályvezető és osztályvezető-helyettesek képviselték, többnyire egy-
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egy napos intenzív tárgyalás formájában. Az időrendet követve a főbb témák és a részvételi
adatok a következők voltak:
– EU tanácsi munkacsoportülés a szerzői jog és a szomszédos jogok témakörében, február 23.;
– EU tanácsi munkacsoportülés a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal pénzügyi kilátásairól szóló bizottsági közlemény megvitatásáról, április 2.;
– EU tanácsi munkacsoportülés szabadalmi témában: az európai szabadalmi rendszer
továbbfejlesztéséről szóló bizottsági közlemény és elnökségi kérdőív megvitatása, május 3., május 11. és június 1.;
– EU szakértői bizottsági ülés a közösségi formatervezésiminta-oltalmi rendelet végrehajtásáról szóló bizottsági rendeletek módosításának tervezetéről, május 21.;
– EU tanácsi munkacsoportülés a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló WIPOszerződéstervezetről, május 30.
Közreműködés az Európai Unió TAIEX-programjában
2007 elején is folytatódott a programban való hivatali részvétel. Hivatalunk szerzői joggal
foglalkozó szakértőjét az Európai Unió előadás tartására kérte fel az Ankarában, január 22–
26. között tartott, szerzői és szomszédos jogokkal foglalkozó szemináriumon. Ugyanezen
program keretében a TAIEX-program szervezői felkérték az MSZH-t, hogy fogadja a Török
Szabadalmi Intézet három munkatársát, és szervezzen számukra tanulmányutat a formatervezési mintákkal kapcsolatos kérdések tanulmányozására. A tanulmányút március 19–21.
között jött létre. Ennek során a török szakemberek hivatalunkban megismerkedtek a terület
magyar jogalkotásával, gyakorlati vizsgálati eljárási módszereivel és információtechnológiai
vonatkozásaival, illetőleg megismerték a Magyar Formatervezési Tanács tevékenységét.
Az MSZH két szakértőt küldött Pulába, a TAIEX által − a Horvát Gazdasági Kamarával együttműködésben − 2007. június 1-jén szervezett, „A szellemitulajdon-jogok” című
konferenciára. A konferencia elsősorban a szabadalmi oltalommal foglalkozott, és a hallgatóság főleg műszaki egyetemi hallgatókból és szabadalmi ügyvivőkből állt. Az MSZH
munkatársai a szabadalmi oltalomból eredő jogokról, valamint a különböző, a szabadalmi
oltalom megszerzését megkönnyítő, illetve a szabadalmakkal kapcsolatos egyes szabályokat harmonizáló nemzetközi egyezményekről tartották előadásaikat.
Együttműködés az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalával (BPHH)
A BPHH-val folytatott együttműködés keretében az év első felében négy jelentősebb rendezvényre került sor. Februárban összehívták az Igazgatótanács (IT) és a Költségvetési Bizottság (KB) rendkívüli ülését, márciusban kapcsolattartó ülés volt a műszaki együttműködés kérdéseinek tárgyában. Áprilisban ülésezett a BPHH IT, illetőleg megtartották az IT és
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KB közös ülését. Júniusban került sor védjegyoltalmi kérdésekben a BPHH szokásos éves
kapcsolattartó ülésére.
Az IT és a KB rendkívüli együttes ülése, Alicante, február 13–14.
A közösségi védjegyrendszer továbbfejlesztésének lehetséges irányairól, a közösségi és a tagállami védjegyrendszer kapcsolatáról, továbbá a BPHH költségvetési helyzetéről és a hivatal
előtti eljárásokkal kapcsolatos díjpolitikáról 2006 novemberében megkezdett stratégiai vita
folytatása céljából került sor az ülés összehívására. Időközben az Európai Bizottság közleményt adott ki a BPHH pénzügyi kilátásairól, amellyel kapcsolatban az EKTB februárban
kialakította alapmandátumát. Az ülésen a hivatal részéről a jogi elnökhelyettes és védjegyügyintéző vett részt. Az ülés főbb eredményeinek rövid összegezése:
– A két új tagállam: Bulgária és Románia köszöntését követően az IT elnöke ismertette
a Bizottság belső piacért felelős tagjának a stratégiai vitáról megküldött összefoglalóra
adott válaszát. Elismerte a közösségi és a tagállami védjegyrendszer közötti kapcsolatrendszer továbbfejlesztésének szükségességét, de ezt csak a Bizottság hatáskörén
belül és a közösségi jogrend keretei között ítélte megvalósíthatónak. Erik Nooteboom
szóban ismertette a Bizottság közleményét a várható pénzügyi kilátásokról, és hangsúlyosan emlékeztette a tagállamokat arra, hogy a BPHH díjait a Bizottság szabja meg,
tehát e kérdéskörben az IT-nek és a KB-nak nincs érdemi hatásköre. A két hozzászólás alapján úgy tűnt, hogy a Bizottság a közlemény vitáját szakmai előkészítés nélkül,
azonnal politikai szinten, azaz a Coreper és a Tanács szintjén kívánja lefolytatni.
– Hozzászólásokat tettek az írásban is benyújtó országok képviselői. A közös dán–francia–olasz–spanyol–portugál javaslatban elhangzott, hogy a BPHH díjai garantáltan
haladják meg a nemzeti védjegyeljárások díjainak átlagát, és hozzanak létre együttműködési alapot (Cooperation Fund), amelyből a nemzeti hivataloknak a közösségi
védjegyrendszer érdekében végzett tevékenységét ﬁnanszíroznák. Az észt delegáció
javaslata szerint a közösségi védjegyek megújításából származó bevételt fele-fele
arányban kellene elosztani a BPHH és a nemzeti hivatalok között. Olaszország kifejezetten ellenezte a közleményben foglalt javaslatot a díjak „automatikus” felülvizsgálatáról. Az Egyesült Királyság – a tagállamok között egyedüliként – elfogadhatónak
minősítette mind a BPHH díjainak mielőbbi csökkentését, mind az automatikus felülvizsgálatot.
– A magyar álláspont az EKTB szakértői alcsoportjában elfogadott alapmandátumhoz
igazodott. A vitában ezzel tartalmilag egyező módon foglalt állást a cseh, az ír, a svéd,
a szlovák, a szlovén, a dán, a portugál, a lengyel, az olasz, a litván, a görög, a román és
a bolgár küldöttség.
– Heves polémia folyt a stratégiai vita folytatásának menetrendjéről, eljárási kérdéseiről
és az egyes fórumok illetékességéről. A további menetrendet illetően az IT és a KB azt
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a határozatot hozta, hogy közös levélben tájékoztatja az együttes ülés eredményeiről
Charles McCreevy-t, a Bizottság tagját és a Bizottság közleményét meg kell vitatni a
Tanács szellemi tulajdonért felelős munkacsoportjában.
A BPHH 2. kapcsolattartó ülése (liaison meeting) a műszaki együttműködés kérdéseiről,
Alicante, március 1.
Hivatalunkat az ülésen osztályvezető és informatikai szakmai tanácsadó képviselte. A napirend az alábbi főbb kérdések köré csoportosult:
– A BPHH ügyfél-elégedettségi felmérést rendelt meg a Gfk Emer Research-nél, amelynek legújabb eredményeit Angeles Bacete ismertette. A mintavétel időszaka a 2006.
november–2007. január közötti időszak volt. Az előadó megállapította, hogy az ügyfelek elégedettek a BPHH tevékenységével, sőt, a legutóbb feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett erőfeszítések után az ügyfelek még inkább elégedettek. Ez utóbbi
megállapítás a legnagyobb jóindulat mellett is némi kétellyel fogadható el, hiszen a
cselekvési program megvalósítása és a legutóbbi felmérés között mindössze 6-8 hónap
telt el, a védjegyeljárások átlagos átfutási ideje pedig ennél eleve hosszabb. Számos
hozzászólás után a BPHH elnökhelyettese, Peter Lawrence előadta, hogy a felmérés
nyomán újabb cselekvési terv készül majd.
– Az IT-projektek témakörében közreadott összegzés szerint a BPHH egyre több szolgáltatással jelenik meg. Az e-bejelentések aránya védjegyek esetében 70%, a formatervezési mintáknál 35% felett van. Az mp3 hangbejelentések száma dinamikusan nő.
A közösségi online védjegyadatbázis keresettsége havonta 130 ezres nagyságrendű.
Működik a lajstromozott közösségiminta-adatbázis is. Fontos projekt az adatkommunikáció egységesítésére szolgáló TM-XML és RS-XML szabványok kialakítása és
véglegesítése a WIPO megfelelő szabványaival összhangban.
– A BPHH humánigazgatási főosztályvezetője ismertette a műszaki együttműködés
képzésre vonatkozó bázisának fontosabb eredményeit, különösen a nemzeti szakértői
programot, a gyakornoki programot és a célzott iparjogvédelmi képzési programokat.
– Az információtechnológiai együttműködés terén Ingrid Buﬀalo számolt be a folyamatban lévő projektekről, különösen az EUROCLASS és az EUROREGISTER projektekről.
– A promóciós és ügyfélszolgálati együttműködés területén a BPHH előadója kitért
arra, hogy 2006 során a programban 13 tagállam hivatala vett részt, ismertetve a szerződések alapján az egyes tagállamok által nyújtott szolgáltatások főbb típusait. A teljesített szerződések kapcsán a BPHH kilenc, ún. lezáró szerződést kapott kézhez, ötöt
jóváhagyott, kettőt pedig ki is ﬁzetett az elmúlt évben. 2007-re vonatkozóan már 13
ajánlatot kaptak, ebből öt ajánlat igyekszik kimeríteni az egy országra megállapítható
maximális pénzkeretet.
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– A távmunkaprogram ismertetésekor a Spanyolországon kívüli távmunka végzésének lehetőségét elvetették, minthogy ez egyértelműen sértené a 40/94/EK rendeletet.
Távmunka keretében jelenleg 87 fő dolgozik a BPHH-nál, hamarosan Valencia tartományban is lehetőség nyílik majd ilyen jellegű munkavégzésre.
A BPHH IT 33. ülése, a KB 31. ülése és a két szerv együttes ülése, Alicante, április 16–18.
Az ülésen hivatalunkat a jogi elnökhelyettes, főosztályvezető és jogi ügyintéző képviselte.
Az IT 33. ülésén megtárgyalt főbb kérdések és fontosabb események:
– Az IT eljárási szabályainak módosítása kapcsán az egységes szerkezetbe foglalt javaslatot (elektronikus szavazási rendszer alkalmazása, a titkos szavazás körének pontosítása és a BPHH elnökének és a fellebbezési tanácsok elnökeinek kinevezésével
összefüggő eljárási rend) egyhangú szavazással elfogadták.
– 2007. szeptember 1-jétől Maria Bra lemondása folytán a fellebbezési tanácsok első
„új tagállami tagja” a magyar Felklné Szanyi Ágnes, akit az IT egyhangú szavazással
nevezett ki.
Az IT és a KB együttes ülésén megvizsgált főbb kérdések:
– Az ügyfél-elégedettségi felmérés kapcsán februárban született jegyzőkönyv szövegét
néhány pontosítással (magyar, olasz, cseh részről) elfogadták.
– Tájékoztatás hangzott el a BPHH minőségellenőrző munkájáról. Beate Schmidt kiemelte, hogy a hatékonyabb ellenőrzés végett létrehoztak egy minőségellenőrző szakértői csoportot, amely az osztályozást és a feltétlen kizáró okok vizsgálatát ellenőrzi.
Ebben helyet kaptak az osztályozási kérdéseket ismerő szakemberek mellett jogtanácsosok is. Munkájukat szoftver is támogatja.
– A Madridi Jegyzőkönyv alapján benyújtott bejelentésekről a WIPO képviselője,
Matthias Geuze tartott tájékoztatást. A jegyzőkönyvhöz Montenegró is csatlakozott. A
madridi rendszeren keresztül is egyre több olyan közösségi védjegybejelentés érkezik,
amelyet elektronikus úton nyújtottak be. A nemzetközi védjegybejelentések száma
2006-ban 20%-kal nőtt, már 43 nemzeti hivatallal folytatnak elektronikus kommunikációt.
– A dán küldöttség javaslatot tett a promóció és az információ nyújtása tárgykörű projekt keretében rendelkezésre álló 100 ezer eurós keret felemelésére, amit felszólalásában még 15 küldöttség támogatott. A témában a következő együttes ülésre részletes
előterjesztés készül.
– A BPHH 2008–2010-re szóló üzleti tervét Peter Lawrence ismertette. A következő
három évben évente 78 ezer közösségi védjegybejelentésre és mintegy 74 ezer mintára kiterjedő közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentésre számítanak. A
közösségivédjegy-megújítások száma feltehetően növekedni fog, ennek aránya várhatóan 60% körül lesz, bár ez 2006 tavaszán 70% volt. 2008 végére a BPHH az átfutási
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időt csökkenteni kívánja, így a meghirdetésre három hónapon belül, a lajstromozásra
(ha nem érkezik felszólalás) nyolc hónapon belül sor kerül majd.
A KB 31. ülésének néhány fontosabb eseménye:
– A KB eddigi elnökhelyettese lemondott tisztségéről, helyette egyhangúlag megválasztották az ír küldöttség vezetőjét, Michael English-t.
– Peter Lawrence beszámolt a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról. Kitért arra, hogy
2007 márciusának végéig az előirányzatok időarányosan teljesültek. Az idei év első három hónapjában jelentősen megugrott a közösségi védjegybejelentések száma, a több
bejelentés miatt több fordítási igény és több nemzeti kutatási jelentés keletkezik. Ennek
jelentős költségvetési kihatása van, amit egyrészről a fordítási központtól visszakapott
6 millió euró, másrészről a BPHH által javasolt átcsoportosítás ellentételez majd.
– A 2008. évi költségvetés előzetes tervezetéről néhány jellemző: a tervezet a 2008–2010.
évek pénzügyi és üzleti tervén alapul, a bennük felvázolt bevételi és kiadási trendeket veszi ﬁgyelembe. A már említett közösségi védjegy-bejelentési és mintabejelentési
adatokon kívül 20 ezer felszólalással, 15 ezer körüli közösségivédjegy- és 6700
formatervezésiminta-megújítással számolnak, ezekből eredően pedig kb. 190 millió
euró bevétellel. A kiadási oldalon a legnagyobb tételt képező kiadás a személyi kiadások köre, amely csaknem változatlan marad, tehát 700 ember/év kapacitással számolnak. A nemzeti szakértők számát a jelenlegi 22-ről 30-ra kívánják növelni.
– Az egyéb kérdések között elhangzott, hogy Martti Enäjärvi 2007 végén személyes
okokból megválik az IT elnöki posztjától, így az IT következő ülésén új elnököt kell
választani.
A BPHH kapcsolattartó ülése (liaison meeting) a közösségi védjegyoltalom tárgyában,
Alicante, június 14–15.
Az ülésen hivatalunkat osztályvezető és osztályvezető-helyettes képviselte. A kapcsolattartó
ülésen megvizsgált főbb kérdések és az ülés eredményei:
– elfogadták a 2006 júniusában tartott előző ülés jegyzőkönyvét;
– az ülés során megtörtént több jogeset vizsgálata, így pl. a Postkantoor-eset kapcsán
elemezték az Európai Bíróság döntését;
– véleménycsere folyt a 2008 márciusa után a BPHH számára végzendő nemzeti kutatásokról;
– vizsgálták az árujegyzék újraosztályozásának kérdését megújítás esetén;
– az ülésen levonták a thomsonlife-eset tanulságait;
– az ülésen foglalkoztak a mozgó elemeket tartalmazó védjegyek és a hangvédjegyek
kérdésével;
– napirenden szerepelt a BPHH minőség-ellenőrzési rendszerének bevezetésével kapcsolatos kérdés vizsgálata.
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Az Európai Unió Oﬃce Network Programjának továbbfejlesztésében való hivatali részvétel
A témában 2007 első felében három ülésre került sor, amelyeken hivatalunkat a szakmailag
illetékes főosztályvezető képviselte.
Előkészítő ülés, Stockholm, február 5–6.
Az együttműködési céloknak az előző ciprusi ülésen történt deﬁniálása után került sor a hálózat operatív munkacsoportjának megbeszélésére. A tervek szerint európai uniós pályázat
kiírására kerül sor 2007 első negyedévében a Kohéziós Alapok terhére, a Versenyképességi
és Innovációs Program (CIP) ﬁnanszírozásában. A pályázati munka előkészítésére a munkacsoport körkérdést intézett a hivatalokhoz a további együttműködés szándékát illetően.
Ugyanakkor az ESZH-tól februárban érkezett levél felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy az Európai Unió pályázatának céljai egybeesnek az EPN céljaival. Véleménye szerint a nemzeti
hivataloknak koordinálniuk kell céljaikat az egyes projektek közötti átfedések elkerülése
érdekében. A levél szerint az ESZH az EPN programja alatt kívánja felmutatni a nemzeti
hivatalok önálló kezdeményezéseit minden egyes diplomáciai egyeztetés nélkül, és a pályázat érdekében létrehozandó konzorcium adminisztratív koordinátora kíván lenni, mintegy
ernyője alá vonva a projektet és „bekebelezve” azt. A munkacsoport megállapodott abban,
hogy az ESZH levelének kiegészítéseként tájékoztató levelet küld a létrehozandó konzorcium szerkezetére vonatkozó javaslattal, és állást foglalt a közös honlaphoz kapcsolódó feladatok operatív elvégzésében, amelyből az MSZH is részt vállalt.
Munkacsoportülések az EU iparjogvédelmi jogérvényesítő és tudatosító programjáról, Alicante,
április 24–25. és Taastrup, május 29–30.
Az alicantei megbeszélés célja az EU IPR Awareness and Enforcement pályázatának előkészítése volt. A pályázat kiírása óta az Alicantei Egyetem dolgozott e közös program munkacsomagokban való megjelenítésén. Először a kiírás szövegének értelmezése, majd az egyes modulokhoz rendelhető munkacsomagok rövid megfogalmazása került sorra, összességében
15 munkacsomag. Nem dőlt el a projekt vezetésének kérdése. Az ESZH képviselője továbbra
is diplomáciai kérdésnek tekintette a konzorcium adminisztratív koordinátori szerepkörét,
a munkacsoport azonban a nemzeti hivatalok önkéntes hálózatának az elmúlt három évben
végzett közös munkájára alapozva a konzorciumot nem kívánta az ESZH EPN programja alá helyezni. Koppenhágában megtörtént a munkacsomagok módosítása. A résztvevők
nyilatkoztak az egyes munkacsomagokban való részvételi szándékukat illetően. Elkészült
a munkacsomagok leírása is. Az adminisztratív koordinátori szerepet illetően a munkacsoport döntése szerint ezt a szerepet az Alicantei Egyetem vállalja. Az ESZH diplomáciai
oﬀenzívája ellenére kiderült, hogy a vezető szerepkört továbbra is diplomáciai kérdésnek
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tartja, de nem tudja megakadályozni, hogy a nemzeti hivatalok önkéntes kezdeményezéseiket pályázat formájában megfogalmazzák. Megﬁgyelői minőségben mindenképpen részt
kíván venni a projektben, de a nemzeti hivatalok a vezető szerepet nem óhajtják számára
átadni.
Az Európai Unió és az ESZH IP4INNO e-learning projektjében való hivatali részvétel
Az EU által létrehozott projekt célja, hogy fokozza az iparjogvédelemnek a kis- és középvállalkozások által történő jobb megértését és használatát az innováció és a versenyképesség
növelése céljából, a lisszaboni célkitűzések elképzeléseinek megfelelően. A projekt 2007.
január 1-jén indult, kétéves időtartamú, 4 millió eurós költségvetésű. 18 partnerből álló
konzorcium jött létre, hét nemzeti hivatal (köztük az MSZH), további 11 intézmény (pl. az
Alicantei Egyetem, Fraunhofer Gesellschaft stb.). A projekt koordinátora az ESZH, adminisztratív koordinátora az Alicantei Egyetem. A projektmenedzsment az ún. Irányítóbizottságból, a Konzorciumi Bizottságból és a Projekttanácsadó Csoportból áll. Célcsoportokat
jelent a kkv-kat kiképző és támogató intézmények személyzetének, pl. technológiatranszfer-irodák, kereskedelmi kamarák, innovációs ügynökségek, üzleti tanácsadó testületek, inkubátorházak stb. oktatóinak képzése. A projekt hét munkacsomagból áll. A projekt indító
ülése január 29–30-án volt Münchenben, az ún. Irányítóbizottság ülésére pedig május 3-án
és 4-én került sor, Alicantéban. Mindkét ülésen részt vett az MSZH-nak az adott témával
foglalkozó osztályvezetője.
Az európai szabadalmi rendszer jövőjével kapcsolatban tartott rendezvények
Ez a téma az év első felében számos találkozó és konferencia alapvető vezérfonalává vált.
Egyebek mellett az Európai Unió soros elnökségét adó Németország aktív közreműködésével és szervezési tevékenységével is számos találkozó és konferencia zajlott. A téma fontosságát ezek felsorolásával és a főbb történések rövid felvillantásával érzékeltetjük.
Találkozó a Német Szövetségi Igazságügyi Minisztérium képviselőivel európai iparjogvédelmi
kérdésekben, Berlin, február 28.
A német minisztérium gazdasági és kereskedelmi jogi illetékes főosztályvezetője a fenti tárgyban kétoldalú eszmecserére hívta meg a magyar IRM és az MSZH képviselőit. Az MSZH
részéről a küldöttség tagja volt az elnök és a jogi elnökhelyettes. A találkozó célja az Európai
Unió különböző fórumain napirenden lévő, időszerű iparjogvédelmi kérdések áttekintése
volt. Mindkét fél szakemberei kölcsönösen kifejtették álláspontjaikat az európai szabadalmi stratégiával kapcsolatban, többek között a 2003 márciusában létrejött ún. közös politikai
megközelítés sikertelenségéről, az európai szabadalmi rendszer „hálózatos” modelljéről, a
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Londoni Megállapodásról, az Európai Szabadalmi Bíráskodási Egyezményről, az Európai
Szabadalmi Szervezetben zajló folyamatokról, az európai szabadalmi rendszer létrehozásáról. Kicserélték nézeteiket az ún. B+ csoportban folytatott tárgyalásokról a szabadalmi anyagi
jogi harmonizáció még nyitott kérdéseiről, illetőleg az Európai Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal pénzügyi perspektíváiról készített bizottsági közleménnyel kapcsolatban.
Az EU német elnöksége által szervezett szabadalmi konferencia, Berlin, március 29–30.
A konferencián a hivatalt a két elnökhelyettes képviselte. A szabadalmi konferenciát a német szövetségi igazságügyi minisztérium és a Német Ipari Szövetség (BDI) szervezte. Megnyitóbeszédében ennek elnöke, Jürgen R. Thumann kiemelte, hogy a közösségi szabadalom
bevezetése elengedhetetlen, de csak a jogbiztonságot és az alacsony költségeket garantáló
feltételekkel, az új technológiai területeken megfelelő oltalmat kell biztosítani, ehhez pedig
a szabadalmi hatóságok jó munkájára van szükség. Előre kell lépni a szabadalmi anyagi jog
harmonizációjában. A német ipar a közösségi szabadalom kapcsán a fordítási követelmények enyhítését igényli, és az EPLA modelljét követő bíráskodási rendszert támogatná. A
német igazságügyi miniszter, Brigitte Zypries az európai szabadalmi rendszer és az ESZH
működését sikertörténetként értékelte. Véleménye szerint az ESZH-nak lépést kell tudnia
tartani a szabadalmi bejelentések egyre növekvő számával, méltatta az ESZH és a nemzeti
hivatalok erősödő együttműködését, lényeges irányként jelölte meg a szabadalmi együttműködés elmélyítését Kínával és az ázsiai övezet többi feltörekvő országával. Alapvető feladatként azonosította az egyetemeken és más kutatóhelyeken meglévő tudáspotenciálnak
az innováció szolgálatába állítását, a tudástranszfer előmozdítását. Panelbeszélgetések keretében téma volt a szabadalmi anyagi jogi harmonizáció kérdése és annak nyitott kérdései,
az új technológiák szabadalmi védelme. Alain Pompidou, az ESZH elnöke hozzászólásának
néhány gondolata: az európai szabadalmi politika csak az európai innovációs politika szerves részeként funkcionálhat, az ESZSZ tevékenységét össze kell hangolni az EU politikájával, fontos feladat az európai szabadalmak minőségének megőrzése. Síkra szállt a Londoni
Megállapodás mielőbbi hatálybalépése mellett, méltatta az Európai Szabadalmi Hálózat
létrehozását, a nemzetközi együttműködés céljai között pedig kiemelte a harmonizációt és
a kutatási eredmények kölcsönös felhasználását. Alison Brimelow, a július 1-jén tisztségbe
lépett ESZH-elnök a szabadalmi rendszer egyik legsúlyosabb problémájaként az óriási és
egyre növekvő ügyhátralékot (backlog) nevesítette.
EUROPACO-2 konferencia az európai szabadalmi rendszer jövőjéről, Brüsszel, május 15–16.
A mintegy 100 fő részvételével zajlott konferencián az ESZH szakemberei, az Európai Parlament képviselői, az Európai Bizottság tagjai, európai és tengerentúli egyetemek, kutatóhelyek, cégek képviselői vettek részt. Magyarországot az MSZH szabadalmi elbírálója kép-
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viselte. A konferencia négy, egyenként félnapos panelből állt, ezek mindegyikében kétszer
három előadás hangzott el. Főbb témák voltak: a szabadalmak költsége és haszna, a szabadalmak minősége, az innováció sokszínűsége, az intézmények és az innováció kapcsolata.
„A szabadalmi bíráskodás jövője Európában” címmel az EU német elnöksége által szervezett
konferencia, München, június 25–26.
A többszáz fő részvételével zajlott szimpóziumot a német szövetségi igazságügyi miniszter, Brigitte Zypries nyitotta meg. Az előadók kiválasztása során a szervezők lényegében
lefedték a szabadalmi rendszer összes szereplőjét: képviseltette magát az innovatív kis- és
nagyipar, a nemzeti bíróságok, az Európai Szabadalmi Szervezet, az Európai Szabadalmi
Hivatal, a szabadalmi ügyvivők, az iparjogvédelemért felelős nemzeti hivatalok, valamint
az Európai Bizottság. Érkeztek előadók az USA-ból, Japánból és Kínából is. A résztvevők
főleg az európai országokból érkeztek, elsősorban a nemzeti iparjogvédelemért felelős hatóságoktól, de szabadalmi ügyvivők is szép számmal képviseltették magukat. Az MSZHt a jogi elnökhelyettes és egy szakmai tanácsadó munkatárs képviselte. Részt vett még az
eseményen az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium egy munkatársa is. A szimpózium
lényegében összefoglalta a szabadalmi bíráskodás egységes európai rendszerének irányában
tett erőfeszítéseket, és általánosságban felvázolta a lehetséges főbb koncepciókat. Ugyanakkor érdemi újdonságot nem hozott a konferencia, tekintve, hogy még mindig csak az egyes
alapvető elvek szintjén tart a vita. Abban teljes az egyetértés, hogy költséghatékony, első
fokon decentralizált, másodfokon centralizált bírósági rendszerre van szükség, amelyben
valamilyen formában megjelenik a technikai szakértelem is. A teljesen centralizált modell
tehát mára már meghaladottá vált, azonban a kívánalmaknak megfelelő konstrukció részleteit továbbra is homály fedi.

4. REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG
Román–magyar regionális iparjogvédelmi információs központok találkozója,
Temesvár, május 24–26.
Az OSIM (Román Állami Szabadalmi és Védjegyhivatal) és az MSZH szakemberei által közösen szervezett, kétévente sorra kerülő találkozó színhelye ezúttal Temesvár volt. A hivatali
elnökök, szakemberek és a két ország megyei kereskedelmi és iparkamaráinak szakemberei
közül felkért 17 előadó közreműködésével tartott rendezvény mintegy 30 főnyi hallgatóság
előtt zajlott. Magyar részről 6, román részről 11 előadás hangzott el. Az MSZH szakemberei
beszámoltak az iparjogvédelem tudatosítása terén történt intézkedésekről, az eMage-program fejleményeiről, a debreceni, a szegedi és a veszprémi PATLIB-központ és tudáscentrum
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működésének tapasztalatairól. Román részről előadásokat tartottak az OSIM és a román
PATLIB-központok együttműködésének koordinálásáról, a BPHH-val kapcsolatos tapasztalataikról, az ún. INOVIMM projektről, a craiovai, a temesvári, a brassói, a Kovászna megyei, a baia-marei PATLIB-központ tevékenységéről és tapasztalatairól. A résztvevők meglátogatták a Temesvári Hegesztési és Anyagvizsgálati Nemzeti Intézet Kutatási Központját,
ahol az üzemi innováció eredményeiről hallgattak meg tájékoztatást. A rendezvény során
kerekasztal-megbeszélést szerveztek az „Iparjogvédelem az akadémiai környezet kutatási
részlegei számára, jelen és jövő” címmel.
A visegrádi országok csoportja iparjogvédelmi hivatalainak négyoldalú találkozója (V4),
Tále (Szlovákia), június 12–13.
A négy ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) iparjogvédelmi hivatalának elnöke és 2-3 fős küldöttségek részvételével évente tartott informális, a kölcsönös
információcsere célját szolgáló eszmecsere színhelye ezúttal Szlovákia volt. Napirenden szerepelt a négy ország iparjogvédelmi téren bekövetkezett jogi fejleményeinek ismertetése,
a BPHH-val folytatott kapcsolataik időszerű kérdéseinek megvitatása, így többek között
a lajstromozott közösségi mintákhoz való hozzáférés a felhasználók részéről, az RCD-online kutatási eszköz hivatali részről történő használata, a BPHH relációjában a négy ország
közötti lehetséges technikai együttműködés kérdéseinek megbeszélése. Az ESZH keretében
aktuális témák közül véleményt cseréltek az Európai Nemzeti Szabadalmi Hálózatról, az
Európai Unióval való együttműködés keretében pedig a közösségi szabadalommal kapcsolatos legújabb fejleményekről és a Londoni Megállapodásról. A találkozó második napján
a négy ország küldöttségéhez csatlakozott az Osztrák Szabadalmi Hivatal elnöke és helyettese, valamint a Szlovén Szellemi Tulajdoni Hivatal képviselője, illetőleg részt vett a megbeszéléseken a WIPO képviselője is, így a találkozó hatoldalúvá bővült. Rövid tájékoztatás
történt a V4-országok ülésén elfogadott eredményekről, illetve a felek véleményt cseréltek a
WIPO-val folytatandó esetleges V4-együttműködés formáiról.

5. KÉTOLDALÚ HIVATALKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG
2007 első felében igen élénk volt a kétoldalú kapcsolatrendszerünk keretébe tartozó hivatalvezetői és elnöki szintű találkozók, kiutazások és fogadások „palettája”. Újabb fordulók kerültek sorra a „régi” kapcsolataink keretében, így Dániában, Ausztriában és Finnországban
is járt elnök vezette küldöttségünk. Az „új” kapcsolatrendszerek kialakítása terén is jelentős
volt az előrelépés: nagy létszámú horvát hivatali szakértői küldöttség járt a hivatalban, és
első alkalommal látogatta meg az MSZH-t a Török Szabadalmi Intézet és a Macedón Iparjogvédelmi Hivatal elnöke és küldöttsége.
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Elnöki látogatás a Dán Szabadalmi és Védjegyhivatalban (DKPTO),
Koppenhága, március 19–20.
A megbeszélésre az elnököt a jogi elnökhelyettes is elkísérte. Küldöttségünkkel Jesper
Kongstad elnök és a dán hivatal vezetősége tárgyalt. A dán elnök az eszmecserét megelőzően
bemutatta a DKPTO főbb feladatait, szervezetét, irányítási rendjét, és ismertette a működésüket jellemző statisztikai adatokat. A DKPTO küldetési nyilatkozata szerint a stratégiai
információ, a technológia védelme és az ún. üzleti „azonosítók” központi szerve, a közigazgatás és a magánszektor határán álló intézmény. Állami tulajdonban van, de az állami költségvetésen kívül működik. Részvényesi jogokat a felügyeletüket ellátó miniszter gyakorol,
a főigazgató teljes irányítási és gazdálkodási önállósággal vezeti a hivatalt, de a gazdasági
miniszter mellett működő ún. Végrehajtó Bizottság tagjaként, minisztériumi rangot viselve a politikai döntéshozatali folyamatokba is beágyazódik. Figyelemre méltó információ,
hogy az IP-audit program keretében a DKPTO szakértői a szabadalmi ügyvivőkkel közösen mintegy 120 dán vállalkozásnál mérték fel a szellemitulajdon-védelmi helyzetet és az
oltalomra érdemes szellemi javakat. Szembetűnő, hogy a dán vállalkozások több mint fele
szerzett már valamilyen iparjogvédelmi oltalmat. A tárgyalások során a felek többek között
véleményt cseréltek az ESZE-ben lefolytatott stratégiai vitáról. Dán részről hangsúlyozták,
hogy véleményük szerint a nemzeti hivatalok az európai szabadalmi rendszer „fronthivatalaiként” működhetnének, az ESZH-t pedig a backoﬃce szerepkör illetné meg. Magyar
részről kifejtettük véleményünket a User Support Project helyzetéről. Dán oldalról erős érdekeltségüket jelezték a Londoni Megállapodás mielőbbi hatálybalépése iránt. A DKPTO
támogatja az Európai Szabadalmi Bíráskodási Egyezményt, bár üdvözölnék a nyelvi rezsim
felülvizsgálatát és az erősebb decentralizációt is. A felek hasonlóan ítélték meg a BPHH
pénzügyi kilátásairól készült közleményt, és egyetértettek abban, hogy a BPHH díjainak
automatikus felülvizsgálatára javasolt rendszer létrejöttét meg kell akadályozni. Kiemelendő, hogy a két hivatal közötti együttműködés egyik fő területe az értéknövelt szolgáltatások
lehet, e témában szakértői látogatásokra, sőt közös projektekre is szükség lenne. Felvetődött
a dán és a magyar kereskedelmi kamarák és egyéb ipari szövetségek között az iparjogvédelemre koncentráló találkozó létrehozásának gondolata is, amelyet a két hivatal hathatósan
támogatna.
A Macedón Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala elnökének és küldöttségének látogatása az
MSZH-ban, március 20–23.
Első alkalommal került sor a két hivatal között elnöki szintű megbeszélésre, amelynek során az újonnan kinevezett macedón hivatali elnök, Bajram Ameti a védjegyfőosztály-vezető társaságában látogatta meg hivatalunkat. A WIPO közvetítésével is szorgalmazott és
támogatott megbeszélések fő témája, az MSZH és a magyar szellemi tulajdoni jogalkotási
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rendszer és folyamatok megismerésén túlmenően a teljes magyar védjegy-lajstromozási folyamat, a lajstromokban és az adatbázisokban való kutatási lehetőségek, a védjegyek
nemzetközi oltalmával és a díjakkal kapcsolatban szerzett magyar tapasztalatok, illetőleg a
földrajzi árujelzők területének tanulmányozása volt. Jelentős eredménynek tekinthető, hogy
a tárgyalások során a macedón fél erős érdekeltségét fejezte ki egy „szlovén” típusú hivatalközi együttműködési megállapodás és egy ezzel összefüggő együttműködési szerződés
megkötése iránt, amely mindkét fél számára előnyöket kínálna. A tárgyaláson kialakított
elvi álláspont egyeztetése után a két hivatal szakértői operatív úton hozzákezdtek a szövegtervezetek kialakításához, amelynek aláírását a magyar hivatali küldöttség Macedóniában
teendő látogatása során az év második felében tervezik.
Horvát iparjogvédelmi hivatali szakértői küldöttség látogatása az MSZH-ban, április 2–6.
Az intenzív magyar–horvát hivatalközi kapcsolatok újabb „fejezeteként” áprilisban az
MSZH illetékes főosztálya munkatársainak hathatós közreműködésével nyolcfős szakemberküldöttséget fogadtunk és készítettünk számukra ötnapos szakmai tanulmányúti programot. A tanulmányút az MSZH alaptevékenységének bemutatásán túlmenően két fő területre koncentrálódott: hat fő számára készült program a magyar védjegyoltalmi rendszer
megismerésére (a védjegytörvény részletes bemutatása, alaki vizsgálat, képviselet, a bécsi
és a nizzai osztályozási rendszer megismertetése, a felszólalásokkal kapcsolatos alaki és
érdemi vizsgálat, védjegyadatbázisok, védjegykutatás az Acsepto szoftver segítségével és
a felsorolt témákban konzultációk), illetve két horvát szakember számára külön program
a formatervezésiminta-oltalmi törvény és annak ismertetése, a hivatal előtti képviselet, a
nemzeti bejelentési eljárás és a BPHH-bejelentések továbbítása, az alaki vizsgálat elméleti
és gyakorlati kérdései, a bejelentések hivatalból történő vizsgálata és a hivatal döntési gyakorlatának konkrét példákon történő bemutatása kérdéseit illetően. A horvát szakemberek
megismerkedtek a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tevékenységével is.
A Török Szabadalmi Intézet elnökének és küldöttségének látogatása az MSZH-ban,
április 11–13.
Az MSZH elnökének meghívására első alkalommal látogatott Magyarországra Jusuf Balci elnök és küldöttsége, elsősorban a magyar iparjogvédelmi rendszer és az MSZH tevékenységének megismerése céljából. Az MSZH főbb tevékenységének, kormányzati rendszerben elfoglalt helyének, infrastruktúrájának, főbb paramétereinek megismertetése után a török vendégek
megtekintették a hivatal különböző egységeit, rövid bemutatókon vettek részt a főosztályokon. Összefoglalást kaptak az iparjogvédelmi könyvtár és az ügyfélszolgálat működéséről,
az iparjogvédelmi tudatosságnövelő programról, különös tekintettel a VIVACE programra.
A török elnök kétoldalú hivatalközi megállapodás aláírását kezdeményezte az MSZH-val,
amelynek előzetes tervezetét elektronikus úton fogja a hivatal számára megküldeni.
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle
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Az MSZH elnöki szintű küldöttségének látogatása a Finn Nemzeti Szabadalmi és
Lajstromozási Hivatalban, Helsinki, június 18–20.
A ﬁnn elnök meghívására és az együttműködés folytatása céljából az MSZH elnöke és műszaki elnökhelyettese felkereste a ﬁnn hivatalt. Napirenden volt az ESZH keretében folyó aktuális témák közül a közösségi szabadalom, az Európai Szabadalmi Bíráskodási Egyezmény
és a Londoni Megállapodás kérdése. Véleményt cseréltek a BPHH-val folytatott együttműködés időszerű kérdéseiről és az Európa Unió Tanácsának ülésein hozott iparjogvédelmi
kérdésekről, különös tekintettel a BPHH díjrendszerének felülvizsgálatára. Magyar kérésre
napirenden szerepeltek az ESZH minőségirányítási politikájával összefüggő kérdések és a
ﬁnn hivatal PCT-kutató hatóságként való ténykedésére vonatkozó tapasztalatainak meghallgatása. A felek érintették a két hivatal közötti szakértői együttműködés újabb lehetséges
formáit is.

6. A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB NEMZETKÖZI
RENDEZVÉNYEKEN (KONFERENCIÁK, VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK, KÖZGYŰLÉSEK,
SZEMINÁRIUMOK, KIÁLLÍTÁSOK STB.) VALÓ HIVATALI RÉSZVÉTEL
Az év első felében hivatalunk szakemberei a szükséges és lehetséges mértékben eleget tettek
az ilyen rendezvényeken való részvétel iránti felkéréseknek, és ellátták a szakmai képviseletet a világ számos pontján tartott ilyen típusú eseményeken.
A Magyar Formatervezési Tanács szakembere képviselte a szervezetet a Párizsban, Berlinben, Varsóban, Szöulban és Szingapúrban tartott BEDA-közgyűléseken, ICSID-vezetőségi
üléseken, illetőleg konferencián. Elnökünk részt vett áprilisban Münchenben az Európai
Szabadalmi Fórum és a PATINNOVA rendezvényén, elnökhelyettesünk és az illetékes szakemberek májusban a főként iparjogvédelmi jogérvényesítés kérdéseivel foglalkozó Európai
Szabadalmi Kerekasztal (EUROTAB) 16. ülésén. Képviseltettük magunkat júniusban az Európai Unió által szervezett koppenhágai európai szabadalmi konferencián és a Münchenben tartott európai szerzői jogi szemináriumon.
Hivatalunk szakemberei számára 2007 első felében négy alkalommal is lehetőség nyílt az
Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) által Alexandriában,
Virginia államban szervezett továbbképzéseken való, az USA nagykövetsége által ﬁnanszírozott részvételre, két alkalommal az iparjogvédelmi jogérvényesítés, egy-egy alkalommal
pedig a védjegyjog és a szerzői jog területén.
Hivatalunk ugyancsak részt vett az Egyesült Királyság kormányának felkérése alapján készített ún. Gowers-jelentéssel összefüggő közmeghallgatáson is, Londonban.
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