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AZ MSZH NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK
FŐBB JELLEMZŐI 2008 MÁSODIK FELÉBEN

1. MAGYARORSZÁG KÉPVISELETE A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETE (WIPO) KERETÉBEN FOLYÓ NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
2008 második felében is biztosítottuk nemzeti képviseletünket és a megfelelő szintű részvételt a WIPO fontosabb rendezvényein, állandó bizottságaiban és munkacsoportülésein. Ez
a tevékenység, a korábbiakhoz hasonlóan, magában foglalta a szükséges belföldi egyeztetéseket és a genﬁ magyar misszióval való kapcsolattartást is.
A WIPO eseménynaptára szerint az év második felének legfontosabb nemzetközi eseménye a világszervezet különböző közgyűléseinek egy időben tartott eseménysorozata volt,
amelyre az idén is szeptember végén került sor, Genfben. Kiemelkedő eseménynek tekinthető a Szellemi Tulajdon Világszervezete új főigazgatója, az ausztrál állampolgár dr. Francis
Gurry megválasztása, aki korábban a WIPO főigazgató-helyettesi tisztét töltötte be. Ezen az
ülésen újjáválasztották a WIPO több uniója és bizottsága számos vezető tisztségviselőjét is.
Júliustól decemberig két alkalommal (júliusban és októberben) ülésezett a Nizzai Unió és
a Nizzai Megállapodás szakértői bizottsága, és szintén két alkalommal (júliusban és decemberben) a Védjegyekkel, Mintákkal és Földrajzi Árujelzőkkel foglalkozó Állandó Bizottság
(SCT). Biztosítottuk a képviseletet októberben az UPOV Tanácsa Adminisztratív és Jogi Bizottsága és Konzultatív Bizottsága szokásos őszi ülésszakán és az ehhez kapcsolódó egynapos szimpóziumon, novemberben a Szerzői és Szomszédos Jogi Állandó Bizottság (SCCR)
ülésén és a madridi rendszer jogi fejlesztésével foglalkozó munkacsoport ülésén.
A WIPO által különböző helyszíneken és témákban rendezett, számunkra szakmailag
fontos egyéb eseményeken is jelen voltak hivatalunk különböző beosztású szakemberei.
Közülük kiemelkedik az októberben tartott Lisszaboni Fórum és centenáriumi ünnepség,
amelynek egyik előadását az MSZH jogi elnökhelyettese tartotta.
Az MSZH közvetítésével három magyar szervezet – a VPOP, a Nemzeti Nyomozóiroda és
az FVM Fogyasztóvédelmi Osztályának egy-egy munkatársa – képviselte Magyarországot
a november végén, Szóﬁában tartott szubregionális nemzetközi szimpóziumon, amelynek
tárgya az iparjogvédelmi jogok érvényesítése volt.
Decemberben ülésezett Genfben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, és ehhez kapcsolódva a WIPO rendkívüli közgyűlést tartott. December 16-án hivatalunk adott helyszínt „A
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szellemi tulajdonjogok irányítása és technológiatranszfer az egyetemeken és a kutatóintézetekben” címmel, egy magyar szerző által összeállított tanulmány áttekintésére összehívott
interregionális WIPO-műhelytalálkozónak, amelyen 12 meghívott ország és Magyarország
szakemberei vettek részt.
A WIPO-tagállamok közgyűléseinek negyvennegyedik üléssorozata,
Genf, szeptember 22–29.
Az üléssorozaton hivatalunk képviseletében az elnök, a jogi elnökhelyettes és szakmai tanácsadó vett részt. Az alábbiakban röviden áttekintjük az üléssorozat főbb eseményeit.
Az új főigazgató kinevezése
Az első félévben lezajlott főigazgató-jelölési procedúrák több fordulója után maga a főigazgató-választás ezúttal igen gyorsan megtörtént. A Koordinációs Bizottság leköszönő elnöke
beszámolt a jelöltválasztás eredményéről. Elhangzott a megválasztott főigazgató beköszöntő beszéde, majd az elnök tájékoztatása szerint a csoportok koordinátoraiból létrehozott
munkacsoport megvitatta és a közgyűlés számára előterjesztette a főigazgató munkaszerződésének tervezetét. A közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a Koordinációs Bizottság jelöltje,
dr. Francis Gurry főigazgatói kinevezését és munkaszerződését.
110 tagállam, 12 kormányközi és 10 nem kormányzati szervezet fejezte ki köszönetét a
leköszönő főigazgatónak, dr. Kamil Idrisnek, és köszöntötte az újonnan megválasztott főigazgatót.
WIPO-tisztségviselők megválasztása
A WIPO számos bizottságának és közgyűlésének vezetői posztjaira új tisztségviselőket
neveztek ki, így újjáválasztották a Párizsi Unió Végrehajtó Bizottsága elnökét és elnökhelyetteseit, a Koordinációs Bizottság elnökét és elnökhelyetteseit, a Berni Unió Végrehajtó
Bizottságának elnökét és elnökhelyetteseit, illetve a Lisszaboni Unió közgyűlésének elnökét.
Megválasztásukat a közgyűlés jóváhagyta.
A belső auditor és a Felügyeleti Osztály éves összefoglaló jelentése
A jelentés ismertetése után számos hozzászólás hangzott el. Az Afrikai Csoport az elmaradt feladatok okaként az erőforráshiányt jelölte meg, a Közép- és Kelet-Európai és Balti
Államok csoportja és az USA a hiányosságokért a munkaerőhiányt okolta, az USA ﬁrtatta
továbbá a közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos felvilágosítást, a munkaerő-továbbképzéseket és az ajánlások elfogadását. Az osztály beszámolójában elhangzott, hogy a pénzügyi
auditot külső ellenőr végzi, ők inkább irányítási jellegű feladatokat végeznek. A beszámolóban megemlítették, hogy a főigazgató irodájában megtekinthető az új közbeszerzési rend-
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szerről szóló jelentés. A külső szakértő hamarosan lezárja a WIPO integritási és etikai rendszerének felülvizsgálatát, feldolgozzák az erről szóló jelentést és az osztály végső ajánlásokat
és következtetéseket fog kidolgozni. A kérdéses 31 ajánlás jelenleg megvalósítás alatt áll,
mindegyiknek meghatározott személyi felelőse és kitűzött, konkrét határideje van, ezeket
az Auditbizottság kétéves időközönként ﬁgyelemmel kíséri majd.
Az Auditbizottság jelentése a 2007. december és 2008. május közötti időszakban tartott
ülésekről
Beszámoló hangzott el a bizottság munkájáról, az új építési projektekről és az ún. desk-todesk review-ról. Kiderült, hogy a tagállamok eddig nem tudtak reagálni a bizottság utolsó
három üléséről készült jelentésre, mert az ülések után nem került sor egyetlen BFC (Pénzügyi és Költségvetési Bizottság) -ülésre sem. A WIPO új főigazgatója ajánlotta, hogy tekintettel a PBC soron következő ülésére, az átadási időszakra és a tagok eddig megszerzett
gyakorlatára, hasznosabb lenne a bizottság jelenlegi tagjait 2010-ig megtartani, és a rotációs
konzultációkat 2009-re halasztani. Az Auditbizottság elnöke szerint a munka kiszervezése
mindaddig megoldás lehet, amíg munkaerőhiány van. A közgyűlés tudomásul vette a dokumentum tartalmát.
Jelentés a Szerzői és Szomszédos Jogi Bizottság (SCCR) munkájáról
Az audiovizuális előadóművészi teljesítmények és a műsorsugárzó szervezetek védelme tekintetében a küldöttségek egy része azt szorgalmazta, hogy a kivételek és a korlátozások
vonatkozásában legyenek további tárgyalások, és a Titkárság készítsen egy tanulmányt. Az
Afrikai Csoport álláspontja szerint a műsorsugárzó szervezetek védelmével kapcsolatban a
tárgyalásokat a világhálón történő műsorszórásra nem indokolt kiterjeszteni, mert a digitális terület kezelése jelentős problémákat okoz a fejlődő országoknak. Több tagállam, köztük
az EU nevében Franciaország is jelezte, hogy addig nem érdemes diplomáciai konferencia
összehívásáról tárgyalni, amíg a tagállamok között az alapvető kérdésekben nincs konszenzus. Japán elsősorban a digitális fejlődésből származó kihívásokra, az USA pedig főként az
internetes kihívásokkal való szembenézésre hívta fel a ﬁgyelmet. A közgyűlés tudomásul
vette a bizottságban folyó munka jelenlegi állását, és felkérte a Titkárságot, hogy a közgyűlés
2009. évi ülésén számoljon be az SCCR-ben megvitatásra kerülő kérdésekről és a meghozandó döntésekről.
Jelentés a szellemi tulajdon és a genetikai források, a hagyományos ismeretek és a folklór
kérdéseivel foglalkozó Kormányközi Bizottság (IGC) munkájáról
Az Afrikai Csoport reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi, átmeneti jellegű védelmet egy
újabb, nemzetközi szintű és jogilag kötelező eszköz váltja fel. Remélik, hogy a Bizottság
mandátumának újabb két évvel való meghosszabbítása a munka felgyorsulását eredményezi majd, és multilaterális nemzetközi egyezményt dolgoznak ki. A közgyűlés a jelentést tudomásul vette.
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Jelentés a Szabadalmi Jogi Bizottság (SCP) munkájáról
Több csoport (köztük az EU is) kifejezte reményét, hogy a munka során felvetett és megvitatandó négy kérdés (a szabadalmi információ terjesztése, többek között kutatási és vizsgálati beszámolói adatbázis, kivételek a szabadalmaztatható tárgyak alól és a jogok korlátozása,
egyebek mellett kutatási mentesség és kényszerengedélyek, szabadalmak és szabványok és az
ügyfél-ügyvivői privilégium) nem élvez különös elsőbbséget, és valamennyi kérdést megvizsgálják majd a nem kimerítő jellegű felsorolást tartalmazó listáról. Üdvözölték egy konferencia
összehívását az SCP keretein belül, és javasolták, hogy a szabadalmakkal és közérdeklődésre
számot tartó hatásaikkal (pl. közegészségügy, környezet, éghajlatváltozás, élelmiszer-biztonság stb.) kapcsolatban a Titkárság dolgozzon ki egy tanulmányt. A közép-európai és balti
államok (CEBS) csoportja, többek között, reményét fejezte ki aziránt, hogy a szabadalmi rendszerek jelenlegi kihívásai mellett egy hatékonyan működő szabadalmi rendszer fokozott érdeklődésre és nagyobb nyitottságra számíthat az SCP jövőbeni munkaprogramjában.
Internetes doménnevek
A Titkárság beszámolt a WIPO e kérdésben végzett tevékenységéről, a védjegyekre „veszélyes” doménnévrendszerhez kapcsolódó fejlesztésekről. Az USA továbbra is elhatárolja
magát a WIPO-2-ajánlásoktól, szerinte egy módosítás a jelenleg jól működő „egyetemes
doménnév vitarendezési eljárás” (UDPR) legitimációját kérdőjelezné meg, és a kormányközi szervezetek védelméről a Párizsi Unió keretében indokolt tanácskozni.
Elsőbbségi dokumentumok digitális hozzáférésű szolgáltatása a szabadalmak terén
Az új főigazgató jelezte, hogy a tagállamok már korábban jóváhagyták ennek a szolgáltatásnak a bevezetését, a munkálatok megfelelően haladnak, 2009 elején sor kerülhet a teljes
tesztelésre és a bevezetésre is.
A PUE 6ter cikkével kapcsolatos kérdések
A Titkárság képviselőjének beszámolójában felmerült, majd Jamaica külön is felvetette, hogy
a PUE felülvizsgálatával foglalkozó, 1980-ban tartott konferencia keretében felvetődött a kérdés, hogy a PUE 6ter paragrafusának 1(a) pontjában felsorolt, védett elemek közé nyerjenek
felvételt az államok hivatalos elnevezései is. Ezt újból megfontolásra ajánlották a WIPO és a
Védjegyjogi Állandó Bizottság számára. A felvetéshez Svájc is csatlakozott. A PUE közgyűlése tudomásul vette a tájékoztatást és a mellékletben megfogalmazott döntési javaslatot.
A Madridi Unióval kapcsolatos ügyek
A madridi rendszer bejelentési nyelveinek lehetséges kibővítéséről szóló tanulmányok kérdésében a közgyűlés tudomásul vette a dokumentum tartalmát. A Madridi Unió közgyűlése
meghozta a megfelelő határozatokat a Közös Végrehajtási Szabályzat 2009. szeptember 1jével hatályba lépő szabályainak módosításával kapcsolatban. A Nemzetközi Iroda helyzetjelentést adott az információtechnológiai modernizációs program jelenlegi helyzetéről.
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A Hágai Unióval kapcsolatos ügyek
A Hágai Unió közgyűlése meghozta a megfelelő határozatokat a Közös Végrehajtási Szabályzat 2009. szeptember 1-jével hatályba lépő szabályainak módosításával kapcsolatban,
és elfogadta a díjak módosítását. Felkérte továbbá a Titkárságot, hogy tegyen javaslatot a
Közös Végrehajtási Szabályzat módosítására a spanyol nyelvnek a hágai rendszerbe történő
felvételéről.
A Lisszaboni Unióval kapcsolatos ügyek
Számos küldöttség kifejezte igényét, hogy munkacsoport jöjjön létre, és ez a munkacsoport
foglalkozzon további, a Lisszaboni Megállapodás revíziójára vonatkozó kérdésekkel is. A
Lisszaboni Unió közgyűlése tudomásul vette ezt az igényt, és elhatározta egy munkacsoport
felállítását, amely a Lisszaboni Megállapodásban szabályozott eljárások lehetséges fejlesztésének vizsgálatát tűzi ki célul. A munkacsoportban a Lisszaboni Unió minden tagállama
részt vehet, egyéb államok és szervezetek pedig megﬁgyelőként lehetnek jelen.
A PCT-unióval kapcsolatos ügyek
A PCT-unió közgyűlése tudomásul vette a PCT-munkacsoport első üléséről készült jelentést és annak mellékleteit, illetve jóváhagyta a munkacsoport jövőbeni munkájára vonatkozó ajánlásokat. A közgyűlés elfogadta a PCT Végrehajtási Szabályzatának megfelelő
módosításait azzal, hogy azok 2009. július 1-jétől lépjenek hatályba. Elfogadásra kerültek a
minőségirányítási rendszerekkel foglalkozó és a PCT jövőbeni közzétételi nyelveinek meghatározására szolgáló kritériumokról szóló dokumentum megállapításai is.
A Szabadalmi Jogi Szerződés (PLT) közgyűlését érintő kérdések
A PLT közgyűlése elfogadta a nemzetközikérelem-modell módosított űrlapját annak azonnali hatállyal történő hatálybaléptetésével, és döntött a PCT Végrehajtási Szabályzatának a
beterjesztett dokumentumban bemutatott módosításai alkalmazásáról a PLT és Végrehajtási Szabályzata vonatkozásában.
Jelentés az új építkezési projektről
Az USA küldöttsége reménykedett abban, hogy a projekt pénzügyi hátterét megfelelő ﬁgyelemmel kísérik, az Afrikai Csoport reményei szerint viszont a WIPO tartalékainak esetleges
felhasználása nem veszélyezteti a fejlesztési terv megvalósításának forrásait.
A Nizzai Megállapodással foglalkozó ad hoc munkacsoport ülései és a Nizzai Osztályozással
foglalkozó munkacsoport ülése, Genf, július 3–4. és október 6–10.
Mindkét ülésen az MSZH szakmailag illetékes osztályvezetője vett részt. Az első ülésen
27 ország és 2 megﬁgyelő, a második ülésen 27 ország, 24 megﬁgyelő és több nemzetközi
szervezet képviseltette magát.
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A júliusi ülés annak a dokumentumnak a vitájával telt, amelyet a 2007 novemberében tartott ülésen felvetett javaslatok alapján állítottak össze a Nizzai Osztályozás új kiadásait előkészítő munkák továbbfejlesztéséről és modernizálásáról. A megbeszélés oldott légkörben,
nem formális jelleggel folyt, „fejtörés” jellegű részvételi attitűd jellemezte. Élénk vita folyt a
Nizzai Osztályozás revíziójának gyakoriságáról. A többség szerint a szakértői bizottságnak
évente egyszer kell üléseznie, előnyös, ha az éves változásokat a WIPO elektronikus formában jelenteti meg. A változások évente egyszer lépnek hatályba. Magyar (és japán) részről is
hangsúlyozták, hogy a fordításra és a publikálásra megfelelő idő kell a tagállamok részére.
Elektronikus fórum jönne létre a munka jobb előkészítése és gyorsítása végett, ahol a javaslatokat magyarázni lehetne, be lehetne mutatni és érdemben meg lehetne vitatni. E fórum
megvalósítását a résztvevők egyöntetűen támogatták, az ún. e-voting (szavazás elektronikus
úton) kérdését illetően viszont a vélemények megoszlottak.
Az októberi ülésen „A Nizzai Osztályozás revíziójának folyamata” című előkészítő munkaanyag vitája került terítékre, a véleménycsere ugyancsak közvetlen légkörben folyt. Első
alkalommal kivetítőn is bemutatták az elektronikus fórum számára elkészült internetes felület tervezetét, amely nem a teljesség igényével készült, de a megbeszélést nagymértékben
segítette. A felület wikijellegű számítógépes programokra épül. Lényege, hogy egyidejűleg
többen is szerkeszthetik ugyanazt a felületet, így a javaslatok és a módosítások egyazon
felületen, egyidőben jeleníthetők meg.
Csak papírformában került kiosztásra az ún. e-form (elektronikus formalevél), amely az
új javaslatok előterjesztését szolgálná, de még nem valósult meg. Nyitva maradt az e-fórumon való résztvevők körének meghatározása, az előkészítő munka irányítása, a felülvizsgálat gyakoriságának kérdése és az egyes verziók hatályba lépése.
Az osztályozási javaslatok közül a munkabizottság 62 javaslatot elfogadott, 48 javaslatot
elutasított, 31 javaslatot az előterjesztők visszavontak.
Az ülés legfőbb eredménye – amely egyúttal bizonyíték is erre –, hogy a javaslatok hagyományos, verbális tárgyalása messze nem olyan hatékony, mint az illusztrációk segítségével
történő megvitatás.
A Védjegy, Minta és Földrajzi Árujelző Állandó Bizottság 19. és 20. ülése, Genf, július 21–25.
és december 1–5.
Az MSZH részéről az üléseken a szakmai főosztály helyettes vezetője vett részt.
A júliusi ülésen a WIPO főigazgató-helyettese megnyitó beszédében kitért a már 54 ország által aláírt és 5 ország által ratiﬁkált Szingapúri Szerződés jelentőségére, majd Ernesto
Rubio ismertette a formatervezésiminta-oltalommal és a védjegybejelentéssel szembeni felszólalással kapcsolatos kérdőív eredményeit, az állami felségjelek értesítési rendjének javasolt változtatását, valamint a nemzetközi gyógyszerszabadnevek és védjegyek viszonyát.
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A továbbiak során igen érdekes szakmai viták bontakoztak ki a nem hagyományos
védjegyek szakmai ábrázolása, a színvédjegyek, a mozgásvédjegyek, az ún. pozícióvédjegyek (position marks), gesztusvédjegyek (gesture marks), hangvédjegyek, illatvédjegyek,
ízvédjegyek, tapintásvédjegyek kapcsán. Az ilyen védjegyekkel kapcsolatban több fejlődő
ország a többletköltségek veszélyére hívta fel a ﬁgyelmet.
Marcus Höpperger ismertette a felszólalás témakörében elkészült kérdőív összesített eredményeit tartalmazó dokumentum főbb jellemzőit. A felmérést a küldöttek többsége hasznosnak ítélte. Ennek kapcsán színes szakmai vita bontakozott ki, amely alapvetően az egyes
államok saját rendszereinek bemutatásából, illetve a saját rendszer biztosította előnyök
ismertetéséből állt. A továbbiakban bemutatásra kerültek a formatervezési minta témakörében a Titkárság által kiadott két kérdőív eredményei.
A földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos napirendi ponthoz a Titkárság nem készített előzetes
írásos anyagot, így ezzel kapcsolatban érdemi párbeszéd nem alakult ki. Említésre méltó,
hogy az INN (nemzetközi gyógyszerszabadnevek) kapcsán a magyar küldöttség felvetette
az INN és a doménnevek regisztrációjának gyakorlati problémáit. Kitért arra, hogy a hazai
piaci szereplők tapasztalatai szerint a bejelentett INN-eket harmadik személyek regisztráltatják doménnévként, amivel szemben az INN-eljárást kezdeményező gyógyszergyár nem
tud fellépni, hiszen a megjelölésre védjegyoltalmat nem szerezhet. A magyar küldöttség
felkérte a Titkárságot a monitoringtevékenység folytatására, amire a Titkárság ígéretet tett.
A Genetikai Forrásokkal, Hagyományos Tudással és Folklórral foglalkozó Kormányközi
Bizottság (IGC) 13. ülése, Genf, október 13–17.
A kormányközi bizottság ülésén hivatalunkat jogi osztályvezető képviselte. Az utóbbi üléseken a hivatal nem képviseltette magát, de könnyen felismerhető volt, hogy a 2006 áprilisában tartott kilencedik ülés óta érdemi előrelépés nem történt a bizottság által kitűzött
célok elérése terén. Még a mandátum ismételt meghosszabbítása sem változtatott azon a
helyzeten, hogy a hagyományos tudással és a folklórral kapcsolatos sui generis szabályozás
megteremtése érdekében a fejlődő országok által igényelt kötelező erejű nemzetközi egyezmények megalkotása a fejlett országok ellenállásába ütközik. Ezen az ülésen sem következett be áttörés, és a kompromisszum meghiúsulása a résztvevőkben újból csalódást keltett.
Az UPOV Adminisztratív és Jogi Bizottságának (CAJ) 58., Konzultatív Bizottságának (CC)
76. és Tanácsának 43. ülése és szimpózium a növényfajta-oltalmi jogokkal kapcsolatos
szerződésekről, Genf, október 27–31.
Az üléseken Magyarország képviseletében az FVM Szakigazgatási Főosztályának vezető főtanácsosa, az MSZH képviseletében a műszaki elnökhelyettes és jogi ügyintéző vett részt.
Az alábbiakban ismertetjük a CAJ 58. ülésén elhangzott néhány fontosabb információt
és döntést.
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– Az ülést a CAJ elnöke és az újonnan megválasztott WIPO-főigazgató nyitotta meg.
Tájékoztatott arról, hogy Svájc 2008. szeptember 1-jén ratiﬁkálta az UPOV-egyezmény 1991. évi szövegét.
– Megvitatásra került az a dokumentum, amely az állandóság vizsgálatával, a különleges jellemzőkkel és az új típusokhoz és fajtákhoz készült útmutatóval foglalkozik. Az
első esetben kisebb módosításokkal, a másik két esetben változtatás nélkül hagyták
jóvá a dokumentumokat.
– A WIPO főigazgatója az UPOV-ROM növényfajta-adatbázis kapcsán rámutatott,
hogy a WIPO 2009. évi költségvetése tartalmazza az adatbázis fejlesztéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrásokat. A CAJ jóváhagyta az adatbázis fejlesztésének
menetrendjét.
– A CAJ megvitatta az UPOV-egyezmény legfontosabb szabályait értelmező anyag kidolgozásával kapcsolatos eljárást összefoglaló dokumentumot. Az UPOV főtitkárhelyettese szerint az útmutató nemcsak az egyezmény 1991. évi szövegéhez csatlakozni
kívánó államok, hanem a jelenlegi tagállamok számára is hasznos lehet.
– A bizottság megvitatta az elektronikus bejelentési rendszer tárgyában elkészített dokumentumot. Az EK képviselőjének véleménye szerint kérdéses, hogy kellő emberi
és anyagi erőforrás áll-e rendelkezésre a projekt beindításához. A CAJ elnökének javaslata szerint az elektronikus űrlap a jelenleg rendelkezésre álló papíralapú bejelentési űrlappal kiegészítve készüljön el. Az UPOV Irodája a küldöttségek további javaslatait is ﬁgyelembe véve újabb dokumentumot készít, amelyet a következő ülésen
megvitatnak.
A CC 76. ülésén, egyebek mellett:
– Döntés született, hogy a Tanács felé javasolni fogják, hogy az UPOV főtitkári posztjára a 2008. október 30-ától 2014. szeptember 14-ig terjedő időszakra nevezzék ki dr.
Francis Gurry-t, a WIPO újonnan választott főigazgatóját, aki a főtitkári tisztségéről
járó javadalmazásáról lemondott, és azt a fejlődő országok érdekében folytatott tevékenységek ﬁnanszírozására felajánlotta.
– A CC felkéri a Tanácsot, hogy az UPOV főtitkárhelyettesének mandátumát három helyett egy évvel hosszabbítsa meg, majd a főtitkárhelyettes a WIPO főtanácsadójaként
dolgozzon tovább. Az iroda a CC következő ülésére készít javaslatot a főtitkárhelyettes
kinevezése tárgyában.
– A CC véleménye szerint Macedónia növényfajta-oltalmi törvényének tervezete összhangban áll az UPOV-egyezmény 1991. évi szövegével, Bosznia-Hercegovina törvénytervezete pedig kiegészítésre, illetőleg módosításra szorul.
– A CC megtárgyalta és jóváhagyta az UPOV és a WIPO között létrejött megállapodást,
mely szerint a WIPO biztosítja az adatbázis működtetéséhez szükséges emberi és
anyagi erőforrásokat, a közös kutatási felület technikai hátterét, a növényfajta-adatbázis adatai pedig bekerülhetnek a WIPO Patentscope® szolgáltatásának adatbázisába.
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– A CC egyetértett az UPOV-ülések hatékonyságára, jobb kihasználására vonatkozó javaslattal. Hangsúlyosabb szerepet kap majd az elektronikus levelezés, az ülések meghívóit a jövőben kizárólag elektronikus úton továbbítják.
– Egyetértés mutatkozott abban, hogy az UPOV Pénzügyi Szabályzatában (a WIPOhoz hasonlóan) meg kell jeleníteni a belső auditálásra vonatkozó rendelkezéseket.
Németország javasolta, hogy a szervezet térjen vissza az egyéves költségvetési periódusra, a fennmaradó többlet pedig ne a tartalékalapba kerüljön, hanem a tagállamok
arányosan kapják azt vissza.
– A CC jóváhagyta az „Assistance” weboldal beindítását az UPOV honlapján.
– Tájékoztatásként elhangzott, hogy a 2. Vetőmagkonferencia 2009. szeptember 8 és 10.
között kerül megrendezésre Rómában, a szervezéshez az UPOV 10 ezer svájci frankkal járul hozzá.
A Tanács 42. ülésén tájékoztatás történt arról, hogy
– Grúzia 2008. októberében letétbe helyezte csatlakozási okmányát, így az UPOV-tagállamok száma 66-ra emelkedett;
– dr. Francis Gurry-t az UPOV főtitkárává nevezték ki 2014. szeptember 30-ig;
– az UPOV főtitkárhelyettesének mandátumát 2010. november 30-ig meghosszabbították;
– jóváhagyták a főtitkár jelentését az UPOV 2007. évi tevékenységéről és a 2006–2007.
évre szóló zárszámadást;
– az UPOV Pénzügyi Szabályzatának módosítása kapcsán a Tanács egyetértett a CC
álláspontjával, Németország kifogásait pedig 2009 áprilisában tárgyalják meg;
– A Tanács jóváhagyta az egyes munkacsoportok tevékenységéről szóló jelentéseket, a
2009. évi eseménynaptárt, illetőleg UPOV-aranyéremmel tüntette ki dr. Kamil Idrist, a
WIPO leköszönt főigazgatóját.
Szimpózium a növényfajta-oltalmi jogokkal kapcsolatos szerződésekről
A rendezvényen előadások hangzottak el az egyes UPOV-tagállamokban alkalmazott joggyakorlatokról és jogszabályi háttérről, a hasznosítási szerződések és az üzleti gyakorlat
kapcsolatáról, a szerződések típusairól, a hasznosítási szerződések szerepéről és hatékonyságáról, az Európai Bíróság fontosabb vonatkozó döntéseiről, illetőleg több előadást tartottak a nemesítők tapasztalatairól.
A Szerzői és Szomszédos Jogi Állandó Bizottság (SCCR) 17. ülése, Genf, november 3–7.
Az ülés, melyen hivatalunkat osztályvezető-helyettes képviselte, két részből állt. Az első két
napon informális ülést rendeztek, a további napokon pedig három fő téma állt a munka
középpontjában: a korlátozások és kivételek, az audiovizuális előadások védelme és a műsorsugárzó szervezetek védelme. Az ülést a WIPO új főigazgatója nyitotta meg.
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A kivételek és a korlátozások témakörében a viták során számos WIPO-tagállam fejezte
ki érdekeltségét a vakok és más fogyatékos személyek részére biztosítandó jogok tekintetében, amelyekkel kapcsolatban egy nem kormányzati szervezet, a Vakok Világszövetsége (WBU) tett szövegjavaslatot az egyezményhez. Ez a kérdés különösen fontos a fejlődő
országok számára, mivel ezekben az országokban jóval nagyobb számban élnek vakok és
gyengén látók, mint a fejlett országokban.
Szintén nem kormányzati szervezet kezdeményezésére egy kérdőív is készült, amely a
digitális technikával kapcsolatos, az oktatási célú és a könyvtári felhasználásra vonatkozik,
továbbá a fogyatékosokat kedvezményben részesítő szabad felhasználásokra koncentrál. A
következő ülésre hasonló tartalmú kérdőívet a WIPO Titkársága is készít.
Az audiovizuális előadások tekintetében a Titkárság folytatja nemzetközi és regionális
szinten a szemináriumok szervezését, ily módon is biztosítva a vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos információcserét. A kérdést a 2009 májusában sorra kerülő következő bizottsági
ülésen is napirendre tűzik, a műsorsugárzó szervezetek védelmének kérdésével együtt.
Munkacsoport-ülés a madridi rendszer jogi fejlesztéséről, Genf, november 24–28.
Az ülésen a madridi rendszerben részes 44 szerződő fél (köztük az Európai Unió), megﬁgyelőként 9 állam és a Benelux Védjegyhivatal, illetőleg 11 nemzetközi szakmai szervezet
vett részt. Az MSZH-t osztályvezető képviselte.
Előzményként elmondható, hogy a munkacsoport második ülésén (2006 június) Norvégia javaslatot terjesztett elő a madridi rendszer fejlesztésével kapcsolatos hosszabb távú
célkitűzések tárgyában, nevezetesen:
– a nemzetközi védjegybejelentés benyújtásához ne legyen szükség alapul szolgáló
nemzeti lajstromozásra, illetőleg bejelentésre,
– az elutasítási határidőt 12, illetőleg 9 vagy 12 hónapra kellene csökkenteni,
– a védjegyjogosultnak legyen lehetősége arra, hogy a nemzetközi bejelentésben saját
országát (szerződő felét) is megjelölhesse.
A mostani ülésre Norvégia aktualizált javaslatot terjesztett elő, melyben az elutasítási határidő csökkentésére vonatkozó felvetést visszavonta, továbbá jelezte, hogy további javaslatai megvalósításához diplomáciai értekezletre lenne szükség.
A munkacsoport harmadik ülésén (2007 január) Japán javaslatot terjesztett elő a különböző nyelvek írásmódja szerinti védjegyek kérdését illetően, mely szerint a madridi rendszer szerinti nemzetközi bejelentésben szereplő megjelölésnek és az alapul szolgáló védjegynek/megjelölésnek teljesen azonosnak kell lennie.
A Nemzetközi Iroda a norvég javaslattal kapcsolatban előkészítő iratot készített, amelyben lehetőségek mérlegelését ajánlotta a madridi rendszer tökéletesítését illetően. A mostani ülésre Japán is felülvizsgálta eredeti javaslatát, és arra a következtetésre jutott, hogy
gyakorlati megvalósítás céljából a követelmény rugalmasabbá tételére nem tud az általa
megfelelőnek tartott megoldást javasolni.
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Az ülés napirendjén a Japán és Norvégia által előterjesztett és felülvizsgált javaslatok, továbbá a formanyomtatványok kérdése szerepelt.
A norvég javaslat vitája eredményeként a munkacsoport felkérte egyfelől a Nemzetközi
Irodát, hogy állítson össze előkészítő iratot arról, hogy az alapul szolgáló nemzeti bejelentés vagy védjegy hiányában miként képzelhető el a nemzetközi lajstromozás tekintetében a
„central attack” mechanizmus megtartása, továbbá egy másik iratot annak tárgyában, hogy
az előző esetben kinek milyen feladatokat kellene ellátnia a nemzetközi bejelentés intézése kapcsán. Ennek érdekében a Nemzetközi Iroda kérdőív segítségével tájékozódik majd a
jelenleg származási hivatalként nyújtott szolgáltatásokról és feladatokról. A kérdőívet 2009
elejére dolgozzák ki.
A munkacsoport az ülésen jóváhagyta az új formanyomtatványok felülvizsgált szövegét
az ausztrál javaslat előző ülésen lezajlott vitájával kapcsolatban.
Az „egyéb” kérdések közül kiemelést érdemel, hogy 2009. január 1-jétől a WIPO felhagy
a papíralapú „Gazette” kiadásával, és helyébe a madridi rendszer honlapján megjelenő „eGazette” publikálása lép.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (PBC) 13. ülése és a WIPO 46. Rendkívüli Közgyűlése,
Genf, december 10–12.
A rendezvényen a hivatalt a műszaki elnökhelyettes és osztályvezető-helyettes képviselte.
Az ülést a WIPO-tagállamok közgyűléseinek elnöke, Nigéria genﬁ nagykövete nyitotta
meg, majd a leköszönő főigazgató elmondta elköszönő beszédét. Az ülés elején megválasztották a PBC új elnökét (Franciaország), majd helyetteseiként Szingapúr és Egyiptom jelöltjét.
A napirend elfogadása után a bizottság megvizsgálta a pénzügyi menedzsment jelentését,
az Auditbizottság 10. és 11. üléséről készült jelentéseket, foglalkozott a 2008–2009. évi költségvetéssel, a 2006–2007. évi programteljesítmény-jelentéssel, melynek végén elfogadásra
került a WIPO 2008–2009. évi programja és költségvetése. Meghallgatták az új építési projektről szóló jelentést, és javaslatok születtek a rendelkezésre álló pénzügyi források hasznosítására. Dokumentum készült a program és költségvetés előkészítésében és végrehajtásának ﬁgyelemmel kísérésében való együttműködésre vonatkozó mechanizmus javítására,
amelynek megvizsgálása még további időt vesz majd igénybe.
Kiemelendő, hogy a bizottság valójában leginkább a Development Agendára előirányzott
összegeknek a felülvizsgált 2008–2009. évi Program és költségvetésben szereplő új számai
magyarázatára volt kíváncsi, főként az Afrikai Csoport (Algéria), az Ázsiai Csoport (Pakisztán) és India aktív közreműködésével. A végleges döntés szerint a fejlesztésre nagyjából
az eredeti költségvetésben feltüntetett összegeket fogják fordítani, a PCT-ből történő némi
átcsoportosítással.
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Még nagyobb vita folyt egy tanulmány elkészítéséről, mely az új épület építése mellett a
benne kialakítandó új konferenciaterem megvalósításával foglalkozik. Valamennyi küldöttség belátta, hogy ennek az építésére most kell ráfordítást eszközölni, mert a konferenciateremnek az új épület elkészülte utáni felépítése jelentősen növelné a költségeket.
A rendkívüli közgyűlésen vita nélkül elfogadtak minden olyan napirendi pontot, amelyet
előzőleg a PBC megvitatott és elfogadott.
A WIPO interregionális műhelytalálkozója az MSZH konferenciatermében, december 16.
A WIPO kezdeményezésére hivatalunk konferenciatermében nemzetközi részvétellel került sor „Az egyetemi és korai szakaszban lévő innováció irányítása az átmeneti országokban” címmel, magyar szerző által összeállított tanulmány nemzetközi szintű részvétellel
történő megvizsgálására. A tanulmány szerzője dr. Molnár István szabadalmi ügyvivő, a
Szegedi BIOPOLISZ Innovációs Szolgáltatások Rt. ügyvezető igazgatója. A rendezvényen
a WIPO által meghívott 12 állam képviselői és 4 külföldi előadó vett részt a magyar résztvevők mellett. Az előadók közt volt többek között Ron Marchant, az Egyesült Királyság
Szellemitulajdon-hivatalának korábbi elnöke, európai iparjogvédelmi szakértő is.
Egyéb WIPO-rendezvények
2008 második felében határozottan „feldúsult” a WIPO-rendezvények eseménysora. Több
témában, különböző helyszíneken számos olyan rendezvényre került sor, amelyen hivatalunk a megfelelő szinten és szakmai kompetenciával képviseltette magát. Helyszűke miatt itt
csak a rendezvények főbb adatait adjuk meg.
– Interregionális fejlesztési és szervizorientációs szolgáltatási fórum, Genf, július 1–2.
Hivatalunkat felkért előadóként szakmai főosztályvezető képviselte.
– WIPO továbbképzés kereskedelmi kamarák számára a szellemitulajdon-védelem témakörében, Genf, szeptember 15–16. A rendezvényen az MSZH-t osztályvezető képviselte, aki előadást tartott a témakör magyar tapasztalatairól.
– A WIPO nemzetközi konferenciája a formatervezésiminta-oltalom új kihívásairól,
Torino, október 28–29. A konferencián a hivatalt osztályvezető-helyettes képviselte.
– A WIPO Földrajzi Árujelzők és Eredetmegjelölések Fóruma és díszünnepség a Liszszaboni Megállapodás fennállása 50. évfordulója alkalmából a Portugál Nemzeti Iparjogvédelmi Intézet (INPI) és a WIPO közös szervezésében, Lisszabon, október 30–31.
Az MSZH-t a jogi elnökhelyettes képviselte, aki előadást tartott a fórumon „A liszszaboni rendszer kihívásai” témakörben. A küldöttség tagja volt még az MSZH szakmai főosztályvezetője és egy jogi ügyintéző. A rendezvényhez kapcsolódóan kiállítás
megrendezésére is sor került, ahol az MSZH kiállítási standján eredetvédett magyar
termékeket is bemutattak.
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– A WIPO szubregionális szimpóziuma az iparjogvédelmi jogok érvényesítéséről, Szóﬁa, november 27–28. A rendezvényre a WIPO az iparjogvédelmi jogokat érvényesítő
egyes nemzeti hatóságoktól kért fel országonként 3-3 főt előadónak, akik ún. „nemzeti beszámolók” (country reports) keretében ismertették az iparjogvédelmi jogok
érvényesítését megvalósító intézményeik tevékenységét, a hamisítás és kalózkodás
elleni nemzeti küzdelem méretét és komolyságát, a jogérvényesítés kereteit és a
megtett intézkedéseket, és beszámoltak az e téren történt előrehaladásról. Az MSZH
felkérésére a rendezvényen a Magyar Nemzeti Nyomozóiroda, az FVM Fogyasztóvédelmi Osztálya és a VPOP Iparjogvédelmi Osztályának munkatársai képviselték
Magyarországot.

A SZABADALMI JOGI HARMONIZÁCIÓVAL (SPLT) KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI
ESEMÉNYEK
A B+ csoport plenáris ülése, Genf, szeptember 21.
A témával foglalkozó nemzetközi tárgyalócsoport ez évben a WIPO-közgyűlések sorozatához kapcsolódva tartotta plenáris ülését. Magyar részről az MSZH képviseletében a jogi
elnökhelyettes vett részt.
A csoport elnöke arra kérte a résztvevőket, hogy azonosítsák be azokat a témákat, amelyekről a tárgyalásokat folytatni kívánják, illetőleg amelyek az SPLT szabályozásához feltétlenül szükségesek. A témalistával kapcsolatos ellentétes állásfoglalások a megbeszélésen világosan kirajzolódtak. Az ESZH képviselője egyenesen a tárgyalási folyamat felfüggesztését
indítványozta. Kiderült, hogy a nézetkülönbségek jelenleg nem hidalhatók át.
A plenáris ülés lényegében három következtetésre jutott.
– A B+ csoport alapjában véve elvégezte az SPLT technikai előkészítését, a továbblépés
feltételei politikai jellegűek, és ezek jelenleg hiányoznak.
– A csoportban szükség van gondolkodási időre, de a csoportot meg kell tartani a tárgyalások későbbi folytatása céljából.
– Tovább folyhatnak az informális egyeztetések a nyitott kérdésekkel összefüggésben.
Célszerű lenne egy olyan tájékoztató célú ülés összehívása, ahol összegezhetnék a harmonizációból levonható tanulságokat.
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2. AZ EURÓPAI SZABADALMI EGYEZMÉNYBŐL (ESZE) FAKADÓ TAGÁLLAMI
JOGOK GYAKORLÁSA ÉS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE
Az év második felében is megvalósítottuk a kormányhivatalunkra ruházott kormányzati
képviseletet az Európai Szabadalmi Szervezetben. Felsővezetőink és a megfelelő szakterületeket képviselő szakembereink a szokásos módon, két alakalommal részt vettek az Igazgatótanács müncheni és hágai ülésein, jogi elnökhelyettesünk az IT Elnökségének (Board)
ülésein. Bizottsági szinten jelen voltunk Münchenben a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
és a Szabadalmi Jogi Bizottság ülésein, az utóbbin jogi elnökhelyettesünk az elnöki tisztet
tölti be.
Az MSZH elnöke három alkalommal vett részt Münchenben az ESZH DG4 és DG5 Főigazgatóság vezetői posztjára kiírt pályázatokat elbíráló, ún. kiválasztási bizottság (Selection
Committee) munkájában. Négy alkalommal ülésezett Münchenben az Igazgatótanács Elnöksége (Board), melynek tagja hivatalból a Szabadalmi Jogi Bizottság elnökeként az MSZH
jogi elnökhelyettese. Öt alkalommal különböző helyszíneken kerültek sorra az ESZH Szabadalmi Akadémiája által különféle témákban szervezett szemináriumok, melyeknek költségeit részben a NAP-ból (National Action Plan) térítik. Az év második felében az ESZH
több egyéb munkacsoportülést és műhelytalálkozót is szervezett.
Az ESZSZ Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának (BFC) 94. ülése, október 7–9., München
Hivatalunk részéről a szakmai képviseletet két főosztályvezető látta el. Az alábbiakban ismertetünk néhány fontosabb megtárgyalt kérdést.
Nyugdíj- és Szociális Biztonsági Tartalékalapok (RFPSS)
Tájékoztató hangzott el a felügyelőbizottságnak az alapszabályzat 7. cikkével kapcsolatban kialakított álláspontjáról, az első és a második negyedéves menedzsmentjelentésről,
a második negyedévre vonatkozó pénzügyi jelentésről, az alapnak a 2007. évre vonatkozó
beszámolójáról és nettó eszközállományának értékeléséről. A felügyelőbizottság elnöke bejelentette, hogy 2008 augusztusában az alap teljesítménye –9% volt, de a hosszú távú befektetések (5 évre) + 5%-os teljesítményt mutatnak. A drámai világgazdasági változások rövid
távon viszont az alap működésére is hatással vannak.
Személyzeti/politikai ügyek
Az új nyugdíjrendszerrel kapcsolatos változásblokk keretében az Ellenőrzőhivatal igazgatója bemutatta a tervezett új nyugdíjrendszert. A hosszú távú tervezés szerint 2008-ra vonatkozóan a meglévő nyugdíjrendszer még deﬁcitmentes, 2009-ben viszont, ha marad a jelenlegi rendszer, ugyanazért a munkáért 22%-kal kevesebb nyugdíj jár majd, ﬁgyelembe véve a
megszűnő adókompenzációt is. Ennek folytán 2009-től feltétlenül új nyugdíjrendszert kell
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bevezetni. Ebben a munkavállalóknak nagyobb részesedést kell vállalniuk a ﬁnanszírozásból, és a korábbiak szerinti, tisztán DB (rögzített előnyök) típusú rendszerből egy vegyes DB
+ DC (rögzített részesedés) elveken nyugvó rendszer felé kell elmozdulni.
A témával kapcsolatban komoly vita bontakozott ki. Az új tervezetben a legnagyobb ellenállást az új belső adózás tervezete váltotta ki. Az összes dokumentumot tartalmazó anyag
tekintetében (CA/80/08) a bizottság összességében nem fogadta el a tervezetet, kétharmada
ellene szavazott (magyar részről is), jelentős rész tartózkodott, csak három állam nyilatkozott elfogadó értelemben.
Legutóbbi bejelentési adatok, ESZH 2007. évi statisztika, vizsgálókapacitás, általános ESZHstatisztika
A napirendi pontok együtt kerültek megtárgyalásra. Elmondható többek között, hogy az
elmúlt 5 évben a szabadalom megadásáig eltelt idő hossza enyhén csökkenő tendenciát mutat, a normaidőn belül elvégzett kutatások száma kissé csökkent, a bejegyzett megadások
száma növekvő trendet mutat.
A Könyvvizsgálói Testület beszámolója a 2007. évi beszámolási időszakról
Ismertetésre került a könyvvizsgálók zárszámadásról és vezetésről kialakított véleménye az
ESZH pénzügyi helyzetére, a pénzforgalom irányítására és a hágai építési projektre fókuszálva. Megállapításuk szerint a hivatal pénzügyi helyzete 600 millió euróval romlott az
adóztatási kompenzáció anyagi terhei miatt.
Auditbizottság: lehetséges modellek
A BFC az Auditbizottság lehetséges felállítási modelljeiről tárgyalt. E bizottság létrehozásának oka az elnök tehermentesítése, a Könyvvizsgálói Testület folyamatos ellenőrzése, külső
szakértelem biztosítása a vezetők számára és az érzékeny kérdések ﬁgyelemmel kísérése.
Három lehetséges modell került szóba. A vita után az ESZH elnöke az előterjesztést átdolgozásra visszavonta.
Információkezelési terv
Alapvető megállapítást nyert, hogy az automatizálás az ESZH törekvése volt kezdettől fogva
az érdemi munka támogatása érdekében. A tervben bemutatják a jövő szabadalmi munkaeszközeinek programját, az egységesített kommunikáció programját, a részben otthoni
munkavégzés (home-oﬃce) jövőbeni tervét. A bizottság az előterjesztést 26 elfogadó javaslattal támogatóan véleményezte.
2009–2013. évi üzleti terv
2008-ban várhatóan az el nem végzett kutatások száma 200 ezer felett lesz, a folyamatban
lévő ügyek száma pedig meghaladja az 500 ezres számot. Így a munkateher állandóan nö-
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vekszik. Ennek ellenére a bizottság pozitívan értékelte az l. Főigazgatóság keretében történt
változásokat. Mindezek ellenére nem lehet egyértelműen csupán az elbírálói kapacitás növelésével megállítani a munkaterhek növekedését, és a trend csak ily módon nem fordítható
meg. Tekintettel kell lenni a jelenlegi gazdasági válságra is, ily módon az előterjesztett üzleti
tervet a bizottság egyöntetűen támogatta.
Az ESZSZ Igazgatótanácsának 115. ülése, október 21–23., München
Az ülésen az MSZH-t az elnök, a jogi elnökhelyettes és főosztályvezető-helyettes képviselte.
Az alábbiakban ismertetünk az ülésen megtárgyalt néhány főbb kérdést és hozott határozatot.
Beszámoló jelentés a minőségbiztosítási stratégiáról és munkacsoportról
Karel Cada munkacsoportelnök beszámolója után a küldöttségek megvitatták a minőségbiztosítási kérdésekkel összefüggő munka folytatását. Egyetértés mutatkozott abban, hogy
a kérdéssel az ESZSZ keretében továbbra is foglalkozni kell, nézetkülönbségek főként a
folytatás formáját illetően merültek fel. Pro és kontra érvek hangzottak el a munkacsoport
feloszlatása, illetőleg további működtetése ellen, egyéb formációra is született javaslat (pl.
a WP on TI-vel közösen vagy a felhasználó részvételével). Magával a minőségbiztosítási
szabvánnyal kapcsolatban csupán egy érdemi észrevétel hangzott el. A Business Europe többek között a PCT-szabvány elfogadását javasolta. Az IT elfogadta a „termék” minőségére
vonatkozó szabványt (product quality standard).
Az ESZH által kiﬁzetett nyugdíjak adózásának kérdései
Az elfogadott intézkedéscsomag lényege, hogy megszünteti a nyugdíjakra vonatkozó
adóvisszatérítés intézményét. 2009. január 1-jétől az új munkavállalók tekintetében vegyes
rendszer jön létre az eddig általánosan használt két rendező elv kombinálásával. Kiegészítő
jelleggel és az öngondoskodás elemeinek a megjelenítése érdekében 2009. január 1-jével létrejön az ún. „Salary Saving Plan”, amely az új nyugdíjrendszer pénzügyi hátterét biztosítja.
Véleménycsere a trilaterális kapcsolatokról
Az ESZH elnökének beszámolója szerint a világ öt nagy szabadalmi hivatalának részvételével tartott találkozó fő témája volt a határidők betartása, a minőség kérdése és a PCT-rendszer továbbfejlesztése. A korábban a találkozók napirendjén szereplő kölcsönös elismerés
kérdését illetően sikerült elérni azt a közös álláspontot, hogy kizárólag az a munka ismerhető el, amely összehasonlítható, de a munka folytatását illetően a jelenlegi helyzet még nem
eléggé érett. Időszerűnek látszik a „work sharing” és a „utilisation” kérdésének napirendre
vétele is.
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A nemzeti hivatalok elbírálóinak képzése
Élénk vitát váltott ki az ESZH díjpolitikája a nemzeti hivatalok elbírálóinak az érdemi elbírálói munka témájában szervezett képzései kapcsán. Az ESZH szerint az „elfogadott” politikai irányvonallal egyáltalán nem egyeztethető össze, hogy az ESZH a nemzeti hivatalok
elbírálóinak ilyen jellegű képzéseket nyújt. Az ESZH kompromisszumra hajló javaslatát
sem fogadta túl nagy lelkesedés, a dokumentumot visszavonták azzal, hogy az ilyen jellegű
képzések további folytatása bizonyos ideig szünetel, de a decemberi ülésre átdolgozott dokumentum készül.
„Auditbizottság” felállítása
A javasolt három modell közül a küldöttségek többsége külső és független auditbizottságot
támogatna a leginkább.
A WP on TI (Műszaki információs Munkacsoport) elnökének megválasztása
Az IT 2008. október 26-ától 3 évre egyhangú szavazással megválasztotta a cseh Josef
Kratochvilt a munkacsoport elnökévé.
A stratégia és az EPN (Európai Szabadalmi Hálózat) kérdései
Szóbeli beszámoló hangzott el az ESZH elnöke részéről az ESZH stratégiai megújulásáról és
a velük kapcsolatos ún. „governance” kérdések tekintetében. Külön szó volt a bejelentések
megosztására vonatkozó javaslatról, amelyet a Szabadalmi Jogi Bizottság következő ülésén
napirendre tűznek majd.
A DG4 és DG5 egységet vezető elnökhelyettesek kiválasztása
Az IT zárt ülésen vitatta meg az elnökhelyettesek kiválasztásának aktuális kérdéseit és a
kiválasztási eljárás állását.
Az ESZSZ Szabadalmi Jogi Bizottságának ülése, október 27–28., München
A bizottság ülését az MSZH jogi elnökhelyettese vezette, a magyar küldöttséget szabadalmi
főosztályvezető és jogi ügyintéző alkotta. Az ülésen az alábbi kérdések kerültek napirendre.
Az ESZE Végrehajtási Szabályzatának módosításai
Az ESZH képviselője a módosítás általános koncepciójával kapcsolatban kifejtette, hogy az
ún. „Raising the Bar” (minőségi követelményszint emelése) projekt jegyében három munkacsoportot állítottak fel: az első foglalkozik a Végrehajtási Szabályzat módosításával (External
practice), a másik kettő (Internal practice és Legal framework) a hivatalban végrehajtandó
belső változtatásokkal. A négy fő koncepció: a kutatások koncentrációja, a kutatás tárgyának tisztázása az ún. komplex bejelentések esetében, kötelező bejelentői válaszadás a kuta-
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tási jelentéshez csatolt véleményre és a megadásig terjedő eljárásban végrehajtott változtatások kötelező megjelölése. Az ESZH szerint egy csomagról lévén szó, a három munkacsoport
által kidolgozott változtatások egy időben, 2010. január 1-jén lépnének hatályba.
Részletes vita az egyes szabályokkal kapcsolatban
A vitában a 62a. szabály, a 63. szabály, a 70a., valamint a 161. szabály tervezete, a 137. szabály módosítására vonatkozó javaslat került terítékre.
Az elnök beszámolója az SPLT-vel kapcsolatos ügyekről
Anne Rejnhold Joergensen beszámolt a kérdéssel foglalkozó B+ csoport Genfben, szeptemberben tartott plenáris ülésének eredményeiről. Az ülésen megállapodtak abban, hogy legkésőbb 2009 szeptemberében újabb ülést tartanak egy olyan csomag kidolgozása érdekében,
amely a szabadalmi jog terén újabb jogi harmonizációs lépésekhez vezethet. A tagok javasolták egy tájékoztató ülés összehívását, melynek célja a hivatalok közötti együttműködés
gyakorlati eredményeinek áttekintése. Jelentés készül, melyet a munkacsoport a következő
plenáris ülésen vitat majd meg.
Megosztott bejelentések
A bizottság megvitatta azt a dokumentumot, amely az ESZE Végrehajtási Szabályzata 36.,
57. és 135. szabálya vonatkozásában tartalmaz javaslatokat.
Az ESZSZ IT Elnökségének (Board) 28., 29., és 30. ülése, München, július 28., október 1. és
november 6.
Az Elnökség négy őszi ülésén állandó meghívottként az MSZH jogi elnökhelyettese az Európai Szabadalmi Szervezet Szabadalmi Jogi Bizottságának elnökeként volt jelen.
A 28. ülés főbb témái:
– Az ESZH elnökének kabinetfőnöke prezentációt tartott a nyugdíjrendszer átalakításáról. Ebben arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az új rendszerre való áttérés, illetve a
régi lezárásának utóhatása az ESZH számára többletköltséggel járhat. Élénk vita folyt
arról, hogy az ESZH nyugdíjalapja szolidaritási vagy biztosítási alapon működik-e.
Az IT elnöke felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy a megszabott időhatár szerint a 2009.
január 1-jétől felvett alkalmazottakat már az új nyugdíjrendszer szabályainak hatálya
alá kell vonni. Az új rendszer tekintetében radikálisabb változtatást szorgalmazott,
mint az ESZH elnöke, a „deﬁned beneﬁt” rendszer teljes eltörlését javasolva. A kérdéskör megtárgyalása következtetések levonása nélkül zárult. Az „egyebek” napirendi
ponton belül a dán küldött az Európai Szabadalmi Hálózat (EPN) további erősítését,
illetőleg részleges újragondolását szorgalmazta.
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A 29. ülés főbb témái:
– Tovább folyt a vita az ESZH nyugdíjrendszerének átalakításáról. Az októberi IT-iratokra való utalás, illetőleg az ESZH személyzetének a nyugdíjrendszer elleni tiltakozó
sztrájkjának megemlítése után az ESZH és az IT elnöke is úgy vélte, a helyzetet tovább
nehezíti, hogy jelenleg az ESZH-nál nincs intézményesített szociális partnerség. A dán
és a holland tag szerint a nemzeti adózás kérdését nem lehet ﬁgyelmen kívül hagyni,
és az IT elnökével együtt súlyos fenntartásaikat hangoztatták a javaslatcsomagnak az
ún. „internal taxation” elemeit illetően. A „governance” témakörét illetően az Elnökség megtárgyalta a Könyvvizsgáló Bizottság ügyét, és javasolta, hogy az ESZH három
opciót tárjon az IT elé a bizottság lehetséges szerepkörére vonatkozóan.
A 30. ülés főbb témái:
– Az Elnökség megtárgyalta az ESZE 4a. cikkében előirányzott miniszteri értekezlet
összehívásáról készült munkaanyagot: ennek megszervezése alapvetően az ESZH feladata lesz, várható időpontja 2010. A dán és a holland tag eszmecserét kezdeményezett az ESZSZ kormányzásával összefüggő ügyek kapcsán az EPN „intézményesítése”
és a minőségirányítási rendszer működtetése érdekében. Óvtak a témák felaprózott
megvitatásától, de pl. a „WP on IT” műszaki információs munkacsoportot „túl széles
körű” és nem kellőképpen operatív testületnek minősítették, illetőleg az IT elnöke
az EPA Felügyelőbizottságának a fenti munkacsoportba való beolvasztását javasolta.
Az ESZH elnöke jelezte, hogy az IT 2009. márciusi ülésén a stratégiai kérdéseket kell
megvitatni. A decemberi IT-ülés előkészítése kapcsán az ESZH elnöke jelezte, hogy
várhatóan kénytelen lesz 40 millió eurós deﬁcitet tartalmazó költségvetést előterjeszteni. Előrebocsátotta, hogy például a papíron való benyújtás díját emelnék, az elektronikus benyújtásra vonatkozó emelés viszont szerényebb lenne. Az elbírálói munka
eredményeinek kiemelése mellett jelezte továbbá, hogy távolról sem elégedett az elbírálók munkájának hatékonyságával. A dán tag szerint az ESZSZ-nek átfogó és hosszú
távú pénzügyi tervet kell kidolgoznia. Az IT francia elnökhelyettese élesen bírálta az
ESZH 2009. évi költségvetésének tervezetét, és elfogadhatatlannak tartotta, hogy egy
európai intézmény 10%-nál nagyobb kiadásnövekedéssel számoljon és tervezzen, továbbá kizártnak tartotta a bejelentési díj megemelésének támogatását.
Az ESZH DG4 és DG5 főigazgatói pályázatát elbíráló kiválasztási bizottság (Selection
Committee) ülései, München, július 15., november 7. és november 21.
Az ESZSZ Igazgatótanácsának márciusi ülésén elhangzott tájékoztató szerint a 4. Főigazgatóság vezetői posztja 2009 május végén, az 5. Főigazgatóságé pedig április végén szabadul fel.
Az IT határozata szerint háromtagú nemzetközi ún. kiválasztási bizottság jön létre, melynek
egyik tagja dr. Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke. A bizottság 2008 második felében a jelöltek kiválasztási eljárásának lefolytatása céljából júliusban egy alkalommal, novemberben
pedig három alkalommal ült össze.
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 95. (rendkívüli) ülése, München, december 9.
Az ülésen hivatalunkat a jogi elnökhelyettes és főosztályvezető-helyettes képviselte.
Az ülés eseményeinek rövid tartalmi ismertetése:
A bizottság tárgyalt a Könyvvizsgálói Testület egyik tagja mandátumának újabb 5 évre
való meghosszabbításáról, valamint tudomásul vette az RFPSS negyedéves pénzügyi beszámolójának sarokszámait. A bizottság tagjainak többsége támogatta (néhány tartózkodás,
köztük magyar) a 2009. január 1-jével belépő új kollégák tekintetében bevezetésre javasolt
ún. „belső adót” (internal tax), melynek pénzügyi semlegességéről az ESZH többször is
határozott nyilatkozatot tett.
A 2009. évi költségvetés tervezete, az álláshelytáblázat és a 2010–2013. évi költségvetési
becslések kérdéskörében részletes szóbeli beszámoló hangzott el a pénzügyi helyzetről, továbbá a költségvetés átdolgozásáról. Az ESZH elnöke hangsúlyozta, hogy a költségvetés
kiegyensúlyozott, hiány csak az IFRS szerinti rendszerben tapasztalható. A bizottság támogatta az átdolgozott költségvetést.
A bizottság egyöntetűen kedvező véleményt alkotott a díjakra vonatkozó szabályok módosításáról, a kiigazítás pusztán technikai jellegű.
A bizottság elnöke jelezte, hogy mandátuma 2009. június 9-én lejár, ezért a 2009. márciusi ülésen új elnököt kell választani.
Az ESZSZ Igazgatótanácsának 116. ülése, München, december 9–11.
Az MSZH képviseletében az ülésen az elnök, a jogi elnökhelyettes és főosztályvezető-helyettes vett részt.
Az ülés főbb napirendi pontjai, eseményei és az ülésen hozott határozatok az alábbiak.
Az ESZH elnökének tevékenységi beszámolója
A beszámoló érintette a szabadalmi rendszer globális problémáit, főként a munkateher
okozta gondokat. Az Európai Szabadalmi Hálózat tekintetében elismerte, hogy valóban van
helye az együttműködés javításának. Biztosította az IT-t, hogy lépéseket tettek az új szociális
partnerség felé, és a nyugdíjreform tekintetében feszülő ellentmondások feloldására törekszenek a teljesebb körű tájékoztatás megteremtésével. A küldöttségek általában elégedetten
nyugtázták a beszámolót. A magyar küldöttség – méltató véleménye mellett – jelezte, hogy
a munkateher és a lemaradások kezelésére tett lépések még tovább javíthatók, és megjegyezte, hogy egy nemzetközi közintézmény pénzügyeinek átláthatóvá tételére nem feltétlenül a
legjobb az IFRS rendszere.
Az ESZH irányítása és stratégiája
A küldöttségek tudomásul vették a szóbeli tájékoztatást, és egyetértettek a WP on TI új
mandátumának a munkacsoport új elnökének bevonásával történő meghatározásával.
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle
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Az IT új elnökének megválasztása
Az IT megválasztotta új elnökét a francia Benoît Battistelli személyében, akinek megbízatása 2009. március 4-ével kezdődik, és 3 évre szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (PBC) elnöki posztja
Az IT elnöke felhívta a küldöttek ﬁgyelmét arra, hogy az IT 2009. márciusi ülésén meg kell
választani a PBC új elnökét.
Az ESZH Akadémiája Felügyelőbizottságának összetétele
Az IT azonnali hatállyal a felügyelőbizottság rendes tagjává választotta az izlandi Ásta
Valdimarsdóttirt hároméves időtartamra.
Elnökhelyettesek választása a DG4 és DG5 Főigazgatóság élére, eljárási kérdések
A két főigazgatóság élére a kiválasztási bizottság (KB) egyik elnökhelyettesi pozíció esetében sem tartott egyetlen személyt sem alkalmasnak, hogy az IT számára megválasztását javasolja. A KB javasolta, hogy az IT a két meghirdetett pozíció betöltésére lefolytatott eljárást
nyilvánítsa lezártnak bármilyen kinevezésre szóló javaslat megfogalmazása nélkül. Indokként jelölte meg, hogy nem sikerült kellő számú megfelelő jelöltet találni. Az ESZH elnöke
jelezte, hogy a megüresedett álláshelyeket átmenetileg helyettesítéssel töltik be, amíg nem
tudnak új elnökhelyetteseket kinevezni: a DG4 élére ideiglenesen Brian McGinly, a DG5
élére pedig Wim van der Eijk kerül.
A Szabadalmi Jogi Bizottság elnökének beszámolója a 35. ülésről
Dr. Ficsor Mihály, a bizottság elnöke beszámolt a legutóbbi ülésen megvitatott két javaslatról: a „raising the bar” nevet viselő intézkedéscsomagról és a bejelentések megosztásáról. Az
ESZH elnöke ﬁnomítások után a javaslatok napirendre tűzését irányozta elő az IT következő ülésére.
Trilaterális kérdések
A felszólaló küldöttségek egyetértettek abban, hogy a trilaterális projektek hasznosak, és
bátorították az ESZH-t ezek folytatására.
A ratiﬁkációs eljárások állása
A magyar küldöttség jelezte, hogy a társadalmi vitában kialakult konszenzus eredményeként Magyarország 2011. január 1-jén kíván csatlakozni a Londoni Megállapodáshoz. Megkezdődött a törvény-előkészítés annak érdekében, hogy a magyar Országgyűlés erről 2009.
első félévében dönteni tudjon.
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Az európai szabadalmak kiterjesztése Montenegróra
Az IT egyhangúlag támogatta a Montenegróval kötendő megállapodás tervezetét, és felhatalmazta az ESZH elnökét annak aláírására.
A 2009. évi költségvetés tervezete és költségvetési előrejelzés a 2010–2013. évi időszakra
A küldöttségek többsége üdvözölte a módosításokat, amelyeket a PBC ajánlásai alapján az
ESZH átvezetett. A magyar küldöttség is jelezte, hogy véleménye szerint az IFRS szerinti
hiány mértékének csökkentése mellett prioritás a díjemelések elkerülése és a tagállamokkal
folytatott együttműködési tevékenységekre szánt összeg szinten tartása.
Az IT a 2009. évi költségvetést egy tartózkodás mellett elfogadta.
AZ EURÓPAI SZABADALMI AKADÉMIA (EPA) KERETÉBEN 2008 MÁSODIK
FÉLÉVÉBEN MEGVALÓSULT KÜLFÖLDI SZEMINÁRIUMOK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK
Az Európai Szabadalmi Hivatal részbeni (75%-os) költségtámogatásával a második félévben három rendezvényen vettek részt szakembereink, az alábbiak szerint:
– az ESZH nyugdíjrendszerével foglalkozó szeminárium, München, szeptember 11–12,
egy fő;
– szeminárium az EPOQUENET oktatásáról, Hága, szeptember 22–26;
– EPA-szimpózium az inter partes vitarendezési eljárásról, Bécs, október 15–16, két fő.
Szakembereink három esetben kutatással foglalkozó, költségtérítés nélküli programokban
is részt vettek, nevezetesen:
– EPA-szeminárium „Kutatás a villamosság és a ﬁzika területén” címmel, Berlin, október 6–10, egy fő;
– EPA-szeminárium „Kutatás a gyógyszeripar területén” címmel, Hága, október 13–17,
egy fő;
– EPA-szeminárium „Felhasználóbarát honlap készítése” címmel, Lille, november 4–6,
egy fő.
EGYÉB JELENTŐSEBB ESZH-VONATKOZÁSÚ RENDEZVÉNYEK
Az ESZH eseménynaptárának megfelelően a megfelelő részterületeket képviselő szakembereink a szükséges mértékben részt vettek az ESZH közreműködésével szervezett számos
egyéb rendezvényen, amelyeknek részletesebb tartalmi ismertetésétől a helyszűke miatt eltekintünk. Kronológiai sorrendben ezek az alábbiak voltak:
– ESZH EQMS (minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos) műhelytalálkozó, München, július 3–4., egy fő;
– ESZH 94. Műszaki Információs Műhelytalálkozó (WP on TI), München, szeptember
30–október 2., München, két fő;
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– ESZH-osztályozással foglalkozó ülés, München, október 8–9., egy fő;
– ESZH-műhelytalálkozó „Elektronikus publikációs napok” címmel, Bécs, október
8–10., egy fő;
– ESZH PCHSA (PCT-harmonizációs tevékenységgel foglalkozó) bizottsági ülés, München, október 24., egy fő;
– ESZH–EU közös műhelytalálkozó az Európai Unióval szomszédos országokkal való
jövőbeni iparjogvédelmi együttműködés témakörében, München, október 27–29.,
egy fő;
– ESZH-műhelytalálkozó az ESZH előtti képviseleti szakmáról, München, november
20–21., egy fő;
– ESZH WG2 (keresési eszközökkel foglalkozó) munkacsoport ülése, Stockholm, november 21., egy fő.

3. AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAKÉNT VALÓ MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ
FELADATOK
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA SZELLEMI TULAJDONÉRT FELELŐS
MUNKACSOPORTJAINAK, VALAMINT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SZAKÉRTŐI
BIZOTTSÁGAINAK MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
Az év második felében tizenkét alkalommal vettek részt szakembereink (jogi elnökhelyettes, osztályvezető-helyettes és jogi tanácsadó, illetőleg ügyintéző) Brüsszelben, az Európai
Unió által ﬁnanszírozott tanácsi munkacsoportok ülésein és két alkalommal EU-szakértői
bizottsági ülésen. Az ülések (egy kivétellel) egy-egy napos részvételt jelentettek munkatársaink számára intenzív tárgyalási felkészüléssel. Időrendi sorrendben és tematikai csoportosításban az ülések a következők voltak:
– EU tanácsi munkacsoportülések szerzői jogi témában: július 29, szeptember 9., október 6., 19. és 29., december 9.;
– EU tanácsi munkacsoportülések szabadalmi témában: október 8., szeptember 11., november 11. és december 22.;
– EU tanácsi munkacsoportülés a bíráskodás témájában: július 24–25.;
– EU tanácsi munkacsoportülés védjegy témában: szeptember 3.
EU szakértői bizottsági ülések:
– bizottsági ülés a hamisítás és a kalózkodás ellen, október 21.;
– bizottsági ülés az ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreeement) témakörében, december 3.
A fentieken túlmenően jogi elnökhelyettesünk november 19-én Berlinben kétoldalú informális találkozón vett részt, ahol tárgyalást folytatott a Német Szövetségi Igazság-
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ügyi Minisztérium szellemi tulajdonért felelős vezetőivel, Christian Wiecharddal, Johannes
Karcherrel és Stefan Walzcal a közösségi szabadalom és az európai szabadalmi bíráskodás
kérdéseiről.
KÖZREMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAIEX (MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL
ÉS TÉJÉKOZTATÁSSAL FOGLALKOZÓ EGYSÉGE) PROGRAMJÁBAN ÉS
SZAKÉRTŐI KÖZREMŰKÖDÉS AZ EU FELKÉRÉSÉRE
Hivatalunk szerzői jogi kérdésekkel foglalkozó osztályának helyettes vezetője felkérést kapott a TAIEX-től, hogy működjön közre az új macedón szerzői jogi szabályok létrehozásának és aktualizálásának folyamatában. A kiküldetésre ez év szeptemberének végén került
sor, helyszíne Szkopje volt.
Az Európai Unió felkérésére hivatalunk egyik illetékes osztályának helyettes vezetője
közreműködött szeptember 26-án Londonban az Európai Bizottság és az EMEA (Európai
Gyógyszerértékelő Ügynökség) által szervezett nemzeti szakértői megbeszélésen, melynek
tárgya az SPC (kiegészítő oltalmi tanúsítvány) oltalmáról szóló 1768/92 EGK rendelet gyermekgyógyászati vonatkozású szabályainak alkalmazása volt.
AZ EURÓPAI UNIÓ BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATALÁVAL (BPHH)
FOLYTATOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB ESEMÉNYEI
Az első félév szerves folytatásaként az alicantei székhelyű közösségi védjegy- és formatervezésiminta-hivatal szervezésében négy alkalommal került sor jelentősebb rendezvényre.
Szeptemberben a közösségi védjegyek témakörében volt műhelytalálkozó Alicantében,
majd Brüsszelben az Igazgatótanács (IT) és a Költségvetési Bizottság (KB) rendkívüli ülést
tartott. Októberben került sor a BPHH kapcsolattartó ülésére a formatervezésiminta-oltalom tárgyában, majd novemberben az IT és a KB megtartotta szokásos őszi külön és együttes üléseit, mindkettőt Alicantéban.
A BPHH és a nemzeti szakértők közötti találkozó, Alicante, szeptember 11–12.
A rendezvényre a 2007-ben, Madridban tartott műhelytalálkozó folytatásaként, az egyes
nemzeti hivatalok által előzetesen javasolt napirendi pontok megvitatása céljából került sor.
Az eredeti terv szerint a BPHH az egyes nemzeti hivatalok székhelyéül szolgáló országokban tervezte az ilyen szakértői találkozók megtartását, ennek ellenére ez a rendezvény mégis
Alicantéban volt. A napirenden lévő kérdéseket a szakértői csoport a nemzeti hivatalok előadásai alapján tartotta meg. Az MSZH-t jogi osztályvezető és védjegyügyintéző képviselte.
Az előadott és megtárgyalt témák és az előadó országok a következők voltak: az összetéveszthetőség veszélye (Dánia, Csehország), szóelemekkel is rendelkező ábrás korábbi
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védjegyek és szóelemeket tartalmazó későbbi védjegybejelentések (Bulgária, Németország),
lajstromozatlan védjegyek a felszólalási és törlési eljárásokban (Magyarország, Benelux
Hivatal), korábbi jogok és szerzői jogok (Horvátország), jelmondatok (Egyesült Királyság,
Litvánia), nem hagyományos védjegyek szerzett megkülönböztetőképessége (Svédország,
Lengyelország), disclaimerek (Lettország), oltalom alatt álló földrajzi árujelzők (Szlovákia,
Franciaország, BPHH).
Összességében elmondható, hogy a szakértői találkozó színvonalas kérdésfeltevésekre és
szakmai vitára adott alkalmat. Javaslati szinten megfogalmazódott, hogy a jövőben jobb
lenne kevesebb témát érinteni, de nagyobb elmélyültséggel.
A BPHH Igazgatótanácsának és Költségvetési Bizottságának rendkívüli ülése,
Brüsszel, szeptember 18–19.
Az ülésen az MSZH részéről a jogi elnökhelyettes és szakmai főosztályvezető vett részt.
Az ülésen az IT elnöke, Antonio Campinos ismertette a képviselőknek a korábban véleményezésre megküldött, a költségvetés jobb „kiegyensúlyozása” tárgyában készült javaslatot.
Ennek főbb elemei az alábbiak.
A BPHH díjainak 30%-os csökkentése és díjcsökkentési automatizmus bevezetése a komitológiai
eljárás helyett
Az Európai Bizottság képviselője kifejtette, hogy a közösségi védjegyrendszerről összetettebb elemzés készül, melyben a rendszer összes elemét vizsgálat alá vonják, különös tekintettel a minőség kérdésére. A BPHH elnöke, többek között, sajnálatát fejezte ki, hogy a
díjcsökkentési automatizmussal kapcsolatban sok negatív észrevétel érkezett, és kiemelte,
hogy az egyszeri díjcsökkentéssel nem lehet megállítani a többletbevétel szintjének növekedését, és az együttműködési alap pénzét nem az országok nemzeti költségvetései számára
kívánják átutalni, hanem konkrét területeken megvalósuló projektekre szánják. A BPHH
elnökhelyettese, Peter Lawrence bemutatta a javaslat pénzügyi hátterét. A számítások szerint a bevételcsökkentésnek éves szinten el kell érnie a 70 millió eurót, ami a bejelentési és a
lajstromozási díj 30%-os csökkentését, a megújítási díjak 50%-ának elosztását eredményezi.
A témával kapcsolatban a küldöttségek a javaslat egyes elemeit értékelő, számos alkalommal bíráló megjegyzéseket tettek. Több küldöttség, így a magyar is, óvatosságra intett a díjcsökkentéssel kapcsolatban, és utalt arra, hogy a díjcsökkentésnek a felszólalási és a törlési
díjakra is ki kellene terjednie. Néhány küldöttség ﬁgyelmeztetett arra, hogy a díjcsökkentés
folytán a közösségi védjegyrendszer indokolatlan térnyerése veszélyt tartogat az európai
ipar, a kis- és a közepes vállalkozások számára. A svéd küldöttség önálló javaslata szerint a
lajstromozási díjat eltörölnék, a többi díj változatlan maradna. E javaslat alapján a BPHH
elnökhelyettese előzetes számításokat készített. A javaslat részletes tárgyalása során az Európai Bizottság képviselője támogatásáról biztosította a svéd javaslatot. A magyar és a cseh
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küldöttség jelezte, hogy a végleges döntéshez kormányuk hozzájárulására is szükség van,
magyar részről pedig még azt is jeleztük, hogy a svéd javaslat jogi problémákat eredményezhet a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet alkalmazása szempontjából. Ez utóbbi
véleményünkhöz támogató módon csatlakozott a spanyol, a cseh és a román küldöttség is.
Az EU Bizottságának képviselője ígéretet tett arra, hogy az összes javaslatot és problémát
áttekintik, és igyekeznek minden szempontból megnyugtató megoldást találni.
A közösségi védjegy-megújítási díj 50%-ának szétosztása a nemzeti hivatalok között
Az angol küldöttség a forrás felhasználását szabályozó rendelkezéseket hiányolta. Az IT elnöke és az EU képviselője szerint a forrás felhasználását csak célhoz kötötten, a promócióra,
a jogérvényesítés hatékonyságának fokozására és a védjegyoltalmi rendszer továbbfejlesztésére lehet majd elkölteni.
Együttműködési alap létrehozása, a tartalékalap feltöltése
A tartalékalap 190 millió euróval történő feltöltésére irányuló javaslattal a képviselők egyetértettek. Az IT elnöke elmondta, hogy az együttműködési alap a BPHH költségvetésének
része maradna, de az irányítást független felügyelő és irányító testületre bíznák, amelyben a
felhasználók képviselői is helyet kapnának. Néhány küldöttség, így a magyar is, több kérdést
feltett az alap tervezett létrehozásával és működésével kapcsolatban.
Többletbeﬁzetések visszautalása az ipar számára
Az előterjesztett javaslatot egyetlen képviselő sem támogatta. A magyar (és a holland)
delegáció azzal a javaslattal értett egyet, amely a többletnek a közös költségvetésbe való
visszautalására irányult. A spanyol küldöttség kérdőíves felmérést javasolt a felhasználók
körében.
A BPHH hetedik kapcsolattartó ülése (liaison meeting) a formatervezésiminta-oltalom
tárgyában, Alicante, október 25–26.
Az MSZH-t az ülésen szakmai osztályvezető és tanácsadó képviselte.
Az ülésen a statisztikai adatok ismertetése keretében elhangzott, hogy a 2007. évhez viszonyítva a lajstromozott közösségi minták (RCD) számát tekintve enyhe növekedés ﬁgyelhető
meg. Népszerűségük még mindig töretlen, a bejelentési szám növekvő tendenciát mutat:
2007-ben több mint 80 ezer mintabejelentés érkezett. Az elutasítások száma igen alacsony,
a közzétett minták száma meghaladja a 340 ezret. A legtöbb mintát Németországból, Olaszországból, az USA-ból, Franciaországból és az Egyesült Királyságból nyújtják be (ez volt a
korábbi év sorrendje is). Az európai vállalkozások teszik ki a 27 európai tagállamból a bejelentők 78%-át, a bejelentések első nyelve tekintetében a német az angol mögé, a második
helyre került. Az Európai Unión kívüli kérelmezők aránya továbbra is növekvő tendenciát
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mutat, főleg Korea, Japán és Kína tekintetében. A BPHH honlapja sokkal inkább felhasználóbarát lett, a statisztika pdf formátumban is megtalálható a honlapon.
A kapcsolattartó ülésen téma volt a minták ábrázolása, az elsőbbség igénylése, a mozgást,
illetőleg animációt tartalmazó minták kérdése, a díszítés (ornamentation) és a kikészítés (getup) kategória, a minta megsemmisítésének kérdései. A tagállamok képviselői megtárgyalták
a minták minőségirányítási rendszerének kérdéskörét is.
A BPHH Igazgatótanácsának (IT) 36. ülése, az IT és a Költségvetési Bizottság (KB) együttes
ülése és a KB 34. ülése, Alicante, november 5–7.
A BPHH vezető testületeinek ülésein magyar részről a jogi elnökhelyettes, a szakmai kérdésekben illetékes főosztályvezető és jogi ügyintéző vett részt.
Az IT 36. ülésen megtárgyalt néhány fontosabb kérdés és említésre méltó esemény:
Az IT elnökének megválasztásával foglalkozó napirendi pont kapcsán az IT elnökhelyettese, Darina Kyliánová tájékoztatása szerint Campinos úr mandátuma 2009. március 20-án
lejár. A következő megbízás időtartama 2009. március 21-től 2012. március 20-ig tart. Felkérte a tagállamokat további jelölések megtételére, ilyen javaslat azonban nem érkezett. A
titkos és elektronikus úton történt szavazás után az IT egyhangú szavazással megválasztotta
Antonio Campinost az IT elnökének a mandátuma lejártát követő hároméves időszakra.
A fellebbezési tanácsok két új tagjának megválasztása és további két tag tartaléklistára (reserve
list) való helyezése.
Az IT elnöke összefoglalta az előválogató bizottság jelentését, amelyet szavazás után 26 igen
és egy tartózkodás mellett az IT jóváhagyott. Ezt követően több fordulóban a nyolc lehetséges jelölt közül kiválasztották a fellebbezési tanácsok új tagjait, akik közül négy kiváló és
négy nagyon jó minősítést kapott. Az IT megválasztotta a német Elisabeth Finket és az olasz
Giuseppe Bertolit a fellebbezési tanácsok tagjának, a tartalékok közé pedig egy spanyol és
egy portugál tag került. A tanács újonnan megválasztott tagjai már 2009 első negyedévében
megkezdik munkájukat.
A felhasználók (user) megﬁgyelőként való részvételéről készített előterjesztéshez kapcsolódva az IT elnöke ismertette a megﬁgyelői státusz elnyerésének javasolt feltételeit. Az IT elnökének véleménye szerint az IT üléseire öt megﬁgyelőt lehetne meghívni. Az IT megvitatta
a megﬁgyelői minőség feltételeire és a megﬁgyelők számára tett javaslatot. Az elnök véleménye szerint a korlátlan számú megﬁgyelők engedélyezése a hatékonyság rovására menne,
a felhasználók nem tudnának aktívan részt venni az üléseken. Tíz küldöttség – köztük a
magyar is – támogatta azt a javaslatot, hogy az IT ülésein megﬁgyelők is részt vegyenek, a
javaslat egyes részleteit illetően azonban az álláspontok megoszlottak. A magyar vélemény
szerint, többek között, az ESZH eljárásrendjéhez viszonyítva a BPHH IT Eljárási Szabályzatában feltűnő hiányosságok fedezhetők fel a megﬁgyelők jogi helyzetével kapcsolatban,
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például nem tisztázott az sem, hogy a megﬁgyelők javasolhatnak-e majd új napirendi pontokat. Az IT eljárási főszabálya szerint az ülés nem nyilvános, ami jelen esetben lehetetlenné
tenné megﬁgyelők jelenlétét. A vita összegezéseként az IT elnöke megállapította, hogy a
megﬁgyelők jelenlétét egyetlen tagállam sem utasította el, és informális konzultáció után
írásbeli döntéshozatali eljárást fog kezdeményezni a kérdéssel kapcsolatban.
A BPHH elnöke beszámolt a szervezet tevékenységéről. Megjegyezte, hogy az év első 10 hónapjában benyújtott védjegy- és formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma nem mutat növekedést, az előző évi szinten mozog. A felszólalási ügyek átlagos átfutási ideje 17 hét,
de ebben van feldolgozatlan hátralék is. Minőség terén további javulás elérését tűzte ki.
A fellebbezési tanácsok elnökének beszámolója szerint 2008-ban 9,4%-kal több fellebbezést
nyújtottak be, mint a korábbi év ugyanezen időszakában. Az ex parte eljárások átlagosan
100 napon belül lezárulnak.
Az együttműködési projektek témakörében az új főosztályvezető elmondta, hogy a Europe–
China IPR2 program kapcsán az Európai Bizottság és a Kínai Kereskedelmi Minisztérium
jóváhagyta az általános munkatervet. Az első fázisban az együttműködés szakmai irányvonalát jóváhagyó összehasonlító tanulmányok készülnek majd.
Az „eBusiness” program jelenlegi állása kérdéskörében Juan Ramon Rubio említést tett
róla, hogy elkészült a BPHH új honlapja, a keresési funkció praktikusabbá vált, módosult a
tartalom szerkezete. Egyszerűbb lett az online közösségi védjegy-bejelentési formanyomtatvány, új eszköz jött létre a formatervezési minták interneten keresztül történő benyújtásához. A megújítási eljárásokban lehetővé vált a hitelkártyás ﬁzetési mód is. A végső célkitűzés
a BPHH összes szolgáltatásának elérhetővé tétele az elektronikus portálon.
Peter Lawrence bemutatót tartott a BPHH személyzeti politikájáról. Néhány érdekesebb
adat: a BPHH dolgozóinak nagy része állandó szerződéssel rendelkezik, a munkatársak
többsége spanyol nemzetiségű (20%), 15% francia, 11% német. Az új tagállamokból jött
szakemberekkel túlnyomó többségben határozott idejű szerződést kötnek, a munkatársak
többsége 35-40 éves, így a hivatalnak még sokáig nem kell nagyszámú nyugdíjazásra számítania. A dolgozók megközelítőleg 70%-a hét vagy több éve áll a BPHH szolgálatában, az
átlagos karrierút 3-5 év. A munkatársak átlagos jövedelme éves szinten 55 000 euró. Nagy
hangsúlyt fektetnek a továbbképzésekre, a munkavállalók átlagosan évi 9,8 napot töltenek
különböző tanfolyamokon.
A „best practice” bemutatásával kapcsolatos napirend keretében a dán és a portugál küldöttség tartott prezentációt: a dán hivatal minőségbiztosítási rendszerét mutatta be, a portugál küldött pedig az INPI védjegy-engedélyezési gyakorlatát ismertette.
A technikai együttműködés állásáról szóló napirend keretében elhangzott, hogy 2008-ban
19 tagállam, köztük Magyarország is együttműködési megállapodást kötött a BPHH-val. A
legmagasabb összeget a portugál hivatal, a legalacsonyabbat a cseh hivatal igényelte. Felhívták a ﬁgyelmet arra, hogy az Európai Számvevőszék kérése alapján az országoktól előzetes
végrehajtási és költségvetési jelentést kérnek, a határidő 2008. december 15-e.
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A stratégiai vita – jogalkotási javaslat kérdést illetően a bizottság képviselője kiemelte,
hogy fontos feladat a hatásvizsgálat átdolgozása a szeptemberi politikai döntés fényében,
a díjcsökkentési javaslat felülvizsgálata is folyik. Az utóbbi jogalkotási feladatokkal jól haladnak. Kiemelte, ahhoz, hogy a megújítási díjak 50%-a a tagállamok között szétosztható
legyen, felül kell vizsgálni a közösségi védjegyrendeletet.
A KB 34. ülésén, többek között elnöknek megválasztották Robert Ullrich urat a mandátuma lejártát követő hároméves időszakra.
A BPHH 2008. évi költségvetésének végrehajtása témakörben Peter Lawrence elmondta,
hogy a közösségi védjegybejelentések száma 2008-ban nem emelkedett, mégis 415 milliós
pénzügyi egyenleg mellett 60 millió euró többletet várnak 2008-ra. A globális pénzügyi
válság következtében a spanyolországi bankokat kockázatelemzés alá vonták. A 2009. évi
kilátások romlanak az optimális közösségi védjegykutatási rendszerrel kapcsolatban. Az
olasz küldöttség aggodalmát hangsúlyozta a BPHH magas pénzügyi egyenlege miatt, a brit
küldöttség pedig a csökkenő bejelentési adatok miatt a bevételek stabilitását feszegette.
A 2009. évi költségvetés előterjesztése kapcsán elhangzott, hogy az előterjesztés a 2009–2012.
év pénzügyi és üzleti tervén alapul. 90 250 közösségi védjegybejelentéssel, 81 000 közösségi
formatervezésiminta-oltalmi bejelentéssel, 60%-os védjegymegújítási aránnyal, illetőleg ebből eredően 224,8 millió euró bevétellel számolnak. A személyi kiadások köre 10,51%-kal
emelkedik az alkalmazottak számának növekedése folytán, a fordítási költség kismértékben
nő, az IT és az üzemeltetési kiadások köre a felújítási projekt miatt 7,47%-kal növekszik.
A pénzügyi tartalékok kérdésköre kapcsán elhangzott, hogy a BPHH javaslata alapján a
KB a tartalékalapot a 2006. évi többletbevételét jelentő 69 558 899 euró összeggel egyhangú
szavazással feltöltötte. Az előrejelzések szerint a tartalékalap szintje 2009-ben már 374 millió euróra fog emelkedni.
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK
Az év második felében nyolc alkalommal vettek részt szakembereink – főosztályvezetői,
osztályvezetői és szakértői szinten – külföldön az Európai Unió iparjogvédelmi projektjeinek valamilyen szintű szervezésével foglalkozó rendezvényeken. Az IP-BASE projekt
és különböző munkacsomagjai megbeszélésein öt alkalommal (két alkalommal júliusban Brüsszelben és Berlinben, egyszer szeptemberben Alicantéban, kétszer decemberben
Luxemburgban és Brüsszelben), az IP4INNO projekt megbeszélésein három alkalommal
(júliusban és októberben Brüsszelben, szeptemberben pedig oktatóként Zágrábban) valósítottunk meg képviseletet. Valamennyi részvétel során a projekt 70, illetőleg 50%-os költségtérítést biztosított résztvevőink számára.
Az e-Marks elnevezésű projekt tekintetében az irányítóbizottság ülésén, júliusban Liszszabonban két szakemberünk képviselte hivatalunkat. Ezen túlmenően e projekt keretében
szeptember 29-én nagyobb szabású rendezvényre került sor Budapesten, a Magyar Szaba-
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dalmi Hivatal épületében, ahol a projekt konzorciumi ülésén összesen 14 fő (köztük hárman az MSZH-ból) foglalkozott a projekt helyzetével, a WP2–WP5 munkafeladatok megosztásával, irányításával és üzleti terveivel.
„A szellemi tulajdon értékelése a gyakorlatban” című szimpózium, Budapest, MSZH fölszinti
konferenciaterme, november 27–28.
A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke által kezdeményezett, a Finn Nemzeti Szabadalmi és Regisztrációs Hivatal, az Osztrák Szabadalmi Hivatal és az Egyesült Királyság Szellemitulajdonhivatala által közösen felkarolt kezdeményezés megvalósulásaként az MSZH konferenciatermében, nagy külföldi és belföldi érdeklődés mellett került sor arra az angol nyelvű
szimpóziumra, amely az első rendezvény volt abban a sorozatban, melynek témája a szabadalmaztatható technológiákra vonatkozó szellemi tulajdon értékelése. A szimpózium elsődleges célja volt, hogy elősegítse a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekről, kihívásokról
és fejlesztési irányzatokról az érdekeltek közötti párbeszédet, és kitűnő alkalmat jelentett a
tapasztalatcserére és a gyakorlati iparjogvédelmi értékelési munka fejlesztésére.
A szimpózium három témakört ölelt fel:
– a szellemi tulajdon értékelésének környezete, az értékelési igény és az értékeléssel kapcsolatos szolgáltatások;
– a legjobb gyakorlatok az értékelés módszertana területén;
– az értékelés szabályozása, szabványosítása és a szellemi tulajdon értékelésének felhasználása számviteli célokra.
Célközönség volt: az ipar és az államigazgatás képviselői, a szellemi tulajdonnal foglalkozó szakemberek, fejlesztőcégek és kutatóintézetek munkatársai, tanácsadó és könyvvizsgáló
cégek, ügyvédi irodák és egyéb szervezetek.
A szimpóziumnak mintegy 80 résztevője volt, akik közül 60 fő Magyarországról érkezett.
25 fő volt a külföldi résztvevő 16 európai országból. A rendezvénynek 17 előadója volt, 12
külföldről (Svájc, Németország, az Egyesült Királyság, Ausztria, Finnország, Mexikó), 6 pedig magyar cégektől. A tervek szerint a rendezvénysorozat folytatódik, a következő helyszín
2009 tavaszán Helsinki, majd a továbbiak során Bécs és London lesz.
4. REGIONÁLIS IPARJOGVÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG
Regionális közép-európai szeminárium a lajstromozott közösségi minták (RCD) promóciója
témakörében, szeptember 15.
Az MSZH–BPHH közötti 2008. évi együttműködési szerződés megvalósulásának keretében, az MSZH kezdeményezésére szeptember közepén hivatalunk konferenciatermében öt
közép-európai ország szakértőinek részvételével regionális szemináriumra került sor, amelyen hivatalunk részéről nyolc szakember vett részt.
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A rendezvényt az MSZH illetékes szakmai főosztályának vezetője nyitotta meg. Az MSZH
szakértői részéről előadások hangzottak el az RCD promóciójának lehetőségeiről, az MSZH
gyakorlati tapasztalatairól, az EU területén nem lajstromozott közösségi minták helyzetéről, az RCD-online adatbázisban való kutatásról, az EU eMarks projektjéről. Az előadásokat
követően kerekasztal-beszélgetés volt, melynek keretében az országokat képviselő szakértők
röviden beszámoltak saját nemzeti RCD-bejelentési és promóciós helyzetükről.
Szakértői szintű találkozó a CETMOS (Central European Trademark Observation Service)
projekt értékeléséről, Bécs, október 29.
A projektben részt vevő cseh, szlovák, román, bolgár, osztrák és magyar hivatal képviselői
szakértői szintű megbeszélést tartottak az Osztrák Szabadalmi Hivatalban. A horvát és a
szlovén hivatal nem képviseltette magát szakértővel, de a napirendhez kapcsolódóan előzetes írásos véleményt küldtek. Osztrák részről ügyfélszolgálati vezető, információtechnológiai és PR-szakértő vett részt, az MSZH-t szakmai főosztályvezető-helyettes képviselte.
A találkozó célja a CETMOS konzorcium eddigi tevékenységének áttekintése és a jövőbeni
esetleges módosítások megvitatása volt. A megbeszélés az osztrák fél részéről előre megküldött napirend szerint zajlott.
A helyzet általános értékelése mellett szó volt a termék továbbfejlesztéséről, a megrendelés teljesítésére irányuló eljárás elemzéséről, a konzorcium esetleges bővítését érintő kérdésekről, valamint a további teendőkről.
5. KÉTOLDALÚ HIVATALKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG
Az év második felében nem elsősorban a kétoldalú hivatalközi találkozók, hanem a több
résztvevős nemzetközi rendezvények dominanciája volt megﬁgyelhető, melyek megrendezését több esetben hivatalunk vállalta magára. Folytatódott az eddig is intenzív osztrák–magyar együttműködés, amely immár a két hivatal között a PCT területén történő kooperációval is kibővült. A kétoldalú hivatalközi elnöki szintű találkozók közül említésre méltó
még az MSZH elnökének látogatása az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-hivatalában. Ez
év decemberében először járt hivatalunkban az Izlandi Szabadalmi Hivatal főigazgatója és
ügyvezető igazgatója.
Elnöki látogatás az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-hivatalában,
London, szeptember 10–12.
Ian Fletcher főigazgató meghívására az MSZH elnöke és gazdasági főosztályvezetője látogatást tett a brit hivatalban. A szakdiplomáciai kérdések mellett napirenden szerepelt a
magyar és a brit hivatal általános tevékenységének bemutatása, az európai szellemi tulajdo-
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ni stratégia kölcsönös megbeszélése és a közös elemek megkeresése, a szabadalmi munka
kölcsönös elismerésének kérdése és egyéb szabadalompolitikai kérdések elemzése, az áruk
hamisítása ellen tett intézkedések ismertetése mindkét részről, az OHIM működésével és
általában a védjegykérdésekkel kapcsolatos tapasztalatcsere.
Hivatalunk gazdasági főosztályvezetője külön tárgyalást folytatott Ian Webber brit hivatali pénzügyi igazgatói tanácsadóval. Ennek témakörei voltak: a 2009. évi díjbevételek tervezésének módja és folyamata, a díjak szerkezete, rendszere, időbeli struktúrája és a hatósági
eljárások önköltségéhez való viszonya, a szakmapolitikai projektek ﬁnanszírozása, a kontrolling rendszerek működésének és az önköltség ﬁgyelésének áttekintése és a bejelentési
adatok felhasználása a makrogazdasági, ipar- és kereskedelemstratégiai elemzésekhez.
Eurobrandsymposium és sajtótájékoztató, MSZH Panorámaterem és Magyar Tudományos
Akadémia, szeptember 10.
A Magyar Szabadalmi Hivatal és a bécsi székhelyű Európai Védjegy Intézet (Eurobrandinstitute) közös rendezvényén az MSZH elnöke, dr. Bendzsel Miklós, az Osztrák Szabadalmi Hivatal (ÖPA) elnöke, dr. Friedrich Rödler és az Európai Védjegyintézet ügyvezető
igazgatója, dr. Gerhard Hrebicek szeptember 10-én délelőtt az MSZH-ban a magyar sajtó
képviselői számára sajtótájékoztató tartott. Ennek témája az európai intézet által a magyarországi védjegyekről első alkalommal készített részletes felmérés, vagyoni értékelés és elemzés részletes bemutatása, a legértékesebb magyar védjegyek rangsorának ismertetése volt. A
sajtótájékoztató témája volt még a két hivatal között ez év áprilisában elindított, új együttműködési terület ismertetése a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján végzendő munkákról, melynek lényege, hogy az ÖPA a nemzetközi kutatást és elővizsgálatot
kiszervezi a magyar hivatalba, a magyar hivatal pedig alvállalkozóként eljárva a PCT rendelkezéseinek megfelelően nemzetközi kutatási és elővizsgálati jelentéseket készít. A sajtó
számára tájékoztató hangzott el továbbá az osztrák és magyar koordinációban megvalósuló
projekt, (CETMOS) regionális védjegykutatási szolgáltatás működéséről.
A délután során a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében, mintegy 70 fős
hallgatóság részvételével szimpóziumra került sor, ahol az MSZH és az Európai Védjegyintézet vezető munkatársai előadást tartottak a vezető magyar védjegyek státuszáról, a védjegyek értékelésének nemzetközi helyzetéről, a „brand management” témaköréről, majd
többek között a két hivatal, a MOL és a Max Communication GmbH szakembereinek részvételével az elhangzottakról pódiumvita folyt.

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Az MSZH nemzetközi együttműködési tevékenységének főbb jellemzői 2008 második felében
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Az Izlandi Szabadalmi Hivatal főigazgatójának látogatása a Magyar Szabadalmi Hivatalban,
december 8.
Elnöki meghívásra első alkalommal járt hivatalunkban izlandi küldöttség, amelynek tagja
volt a főigazgató, Ásta Valdimarsdottír és az ügyvezető igazgató, Elín Jónsdottír. Az izlandi
főigazgató egyúttal az Északi Szabadalmi Intézet (Nordic Patent Institute) háromtagú elnökségének tagja is.
A két küldöttség az általános információcsere keretében bemutatta intézményét, véleményt cserélt a WIPO és az MSZH tevékenységéről, megvitatva a WIPO új főigazgatójának
megválasztása után várható helyzetet a világszervezetben, továbbá az ESZH keretében jelenleg vita tárgyát képező főbb témákat. Az izlandi fél külön tájékoztatást adott az Északi
Szabadalmi Intézet tevékenységének főbb jellemzőiről, a magyar fél pedig az Osztrák Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szabadalmi Hivatal közötti, PCT-vonatkozású új kooperációról. Szóba kerültek a két hivatal között a kapcsolatok esetleges szorosabb kialakításának
lehetséges területei és formái is.

6. A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB
NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEKEN (KONFERENCIÁKON, KIÁLLÍTÁSOKON,
SZAKMAI MEGEMLÉKEZÉSEKEN, VEZETŐSÉGI ÜLÉSEKEN STB.) VALÓ
HIVATALI RÉSZVÉTEL
Az év második felében a szakmai ésszerűség diktálta mértékben és a hivatal képviseletének
szükséges megvalósításaként szakembereink több alkalommal, különböző nemzetközi testületekben, konferenciákon, szemináriumokon, hivatali megemlékező ünnepségeken látták
el képviseletünket. Ennek érdekében az MFTI részéről jelen voltunk a dizájn vonatkozásában az ICSID testület nemzetközi vezetőségi ülésén Sanghajban, illetőleg a Londonban,
Prágában és Torinóban tartott kiállításokon és egyéb eseményeken. Képviseltük a hivatalt a
Lengyel Szabadalmi Hivatal Krakkóban tartott szimpóziumán és a lengyel iparjogvédelem
fennállásának 90. évfordulója kapcsán tartott varsói megemlékezésen, továbbá a Macedón
Hivatal megalakulásának 15. évfordulója kapcsán tartott rendezvényen, Szkopjéban.
A konferenciák és szemináriumok közül közül kiemelkedik a francia EU-elnökség égisze
alatt, Strasbourgban tartott nemzetközi iparjogvédelmi szemináriumon, az EPIP egyesület
berni konferenciáján, a lyoni INNOVA konferencián és a stockholmi Európai Szabadalmi
Információs Konferencián (EPIC) való részvételünk.
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