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A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB JELLEMZŐI
2019 ELSŐ FELÉBEN

MAGYARORSZÁG KÉPVISELETE A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETE
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, WIPO) KERETÉBEN
FOLYÓ NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
A korábbi évekhez hasonlóan a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2019 első
felében is ellátta Magyarország képviseletét a WIPO bizottságainak és munkacsoportjainak
ülésein, valamint egyéb rendezvényein.
Márciusban került megrendezésre a Szellemi Tulajdonnal, Genetikai Forrásokkal, Hagyományos Tudással és Folklórral Foglalkozó Kormányközi Bizottság (IGC) 39. ülése. Áprilisban tartották a Szerzői és Szomszédos Jogok Állandó Bizottságának 38. ülését, a Védjegyek, Ipari Minták és Földrajzi Árujelzők Jogi Oltalmával Foglalkozó Állandó Bizottság 41.
ülését, a madridi rendszerről szóló szemináriumot és a Nizzai Unió Szakértői Bizottságának
29. ülését. Májusban zajlott a Program- és Költségvetési Bizottság 29. ülése, a Nemzetközi
Szabadalmi Osztályozás felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport 41. ülése és a lisszaboni
rendszer fejlesztésére létrehozott munkacsoport 2. ülése. Júniusban tartották a Szabadalmi
Együttműködési Szerződés munkacsoportjának 12. ülését, az IGC 40. ülését és a Szabadalmi Jogi Állandó Bizottság 30. ülését.
A Szellemi Tulajdonnal, Genetikai Forrásokkal, Hagyományos Tudással és Folklórral Foglalkozó Kormányközi Bizottság (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, IGC) 39. ülése,
Genf, március 18–22.
Az ülésen a hivatalt az Iparjogvédelmi Jogi Osztály jogi ügyintézője képviselte.
Az ülés március 17-én kiegészült egy ad hoc szakértői csoport ülésével, amelyen a résztvevők a hagyományos tudásról és a hagyományos kulturális kifejeződésekről szóló dokumentumtervezetek tárgyáról és céljairól folytattak egyeztetést. Az ülés alapvető célja az volt, hogy
feltárja az ebben a témában felmerülő problémákat, és a résztvevők megpróbáljanak ezek
feloldására olyan javaslatokat tenni, amelyeket a döntéshozó plenáris ülés elé lehet tárni.
* Főosztályvezető, Jogi és Nemzetközi Főosztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
** Nemzetközi ügyintéző, Nemzetközi Együttműködési Osztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
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Az ad hoc szakértői csoport ismét megállapította, hogy a dokumentumok tárgyi hatályának pontos megállapítására van szükség ahhoz, hogy az IGC által kitűzött célok nemzetközi
dokumentumok formájában megvalósulhassanak. Az IGC-nek kizárólag a meglévő szellemitulajdon-védelmi rendszerek réseire kell koncentrálnia, így a dokumentumokban fontos
körülhatárolni azt a területet, aminek vonatkozásában a nemzetközi szabályozás indokolt
lehet.
Az ad hoc szakértői csoport vezetői a plenáris ülésen számoltak be megállapításaikról,
amelyek a nemzetközi dokumentumok plenáris ülésen történő további tárgyalásának kiindulópontját képezték.
Az ülés a tagállamok és a folyamatosan bővülő megﬁgyelői kör (elsősorban a bennszülött
közösségek) részéről egyaránt a bizottság esetében megszokott nagyszámú képviselő részvételével zajlott.
A plenáris ülésen megvitatott kérdések
Az egyes csoportok nyitó hozzászólásaikban egybehangzóan kifejezték igényüket arra, hogy
a bizottság mind a hagyományos tudás, mind a folklór területén előrelépést tegyen annak
érdekében, hogy diplomáciai értekezletre terjeszthető dokumentumokat hozzon létre. Az
EU kifejtette, hogy a több területet érintő horizontális kérdésekre kell hangsúlyt fektetni,
valamint fontos az átlátható és bizonyítékokra épülő munkamódszer.
Az ülés vita nélkül elfogadta a napirendet, valamint a 38. IGC-ülésről készült jelentést.
A számos tanulmányjavaslat és ajánlás kapcsán aggályok merültek fel, aminek Egyiptom
többször is hangot adott. Több tagállam is felszólalt annak érdekében, hogy a mandátum
végének közeledtével a meglévő dokumentumokra igyekezzen koncentrálni a bizottság, és
azok felhasználásával lépjen előre a megfogalmazott célok érdekében. A további tanulmányok elkészítését leginkább az Egyesült Államok, Japán és Kanada látta szükségesnek.
A szövegtervezetek kapcsán a plenáris ülésen is elhangzottak javaslatok, amelyek később
jellemzően informális üléseken kerültek megvitatásra. A facilitátorok az elhangzott javaslatokat beépítették a szövegtervezetekbe. A szövegek kapcsán továbbra is távol állnak egymástól a különböző álláspontok, a szövegekben csak apró módosításokat sikerült elfogadni.
Az ülésen a bizottság megvitatta az ülést megelőzően elkészült újabb egyezmény szövegtervezeteit.
A két szövegen – a számos szabályozási átfedésre tekintettel – párhuzamosan folyt a
munka, de a rendezetlen koncepcionális kérdések miatt érdemi előrehaladást nem sikerült
elérni. Az EU és a B csoport azt szeretné, hogy az egyezmények minél kevesebb normatív
tartalommal rendelkezzenek, és elutasítják, hogy a szövegek az őshonos népcsoportok jogosultságaként tételezzék a TK/TCE felhasználásához való hozzájárulást. Végül a bizottság
mandátumának megfelelően úgy döntött, hogy a szövegtervezetek az ülés lezárásakor elért
állapotukban kerülnek majd a következő ülés napirendjére.
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EU-koordináció
Az Európai Bizottság képviselője tájékoztatta a tagállamokat arról, hogy a Bizottság elnöke
előkészít egy saját szövegtervezetet a genetikai forrásokról az eddigi tárgyalások alapján. Az
új szöveg közzétételét követően a genetikai forrásokkal kapcsolatos uniós álláspont kidolgozásához EU-koordinációra lesz szükség.
A Szerzői és Szomszédos Jogok Állandó Bizottságának (Standing Committee on Copyright
and Related Rights, SCCR) 38. ülése, Genf, április 1–5.
A hivatal részéről a Szerzői Jogi Főosztály vezetője és jogi ügyintézője vett részt az ülésen.
A műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló tárgyalások során ismét elkészült egy elnöki dokumentum, amelyben a különböző javaslatok kerültek összefoglalásra, valamint több,
eddig feltételesen a szövegben szereplő passzus került véglegesen az egyezménytervezetbe.
A tárgyalások középpontjában az Egyesült Államok által előterjesztett informális javaslat
állt, amely többek között azt biztosítaná a tagállamok részére, hogy kizárólagos jogok biztosítása helyett eltérő módon is nyújthassanak megfelelő és hatékony védelmet a jogosulatlan
továbbközvetítéssel szemben. A vita során több tagállam is konkrét javaslatokkal állt elő, és
részt vett a szövegezési munkában.
A kivételek és korlátozások körében a titkárság beszámolt az akciótervek végrehajtásának
előrehaladásáról, emellett pedig bemutatásra kerültek a könyvtárakra és archívumokra vonatkozó kivételek, valamint az oktatási tevékenységet és az egyéb fogyatékossággal rendelkező személyek felhasználását érintő kivételek témájában készült tanulmányok és tipológiák. Mindkét napirendi pont a következő SCCR-ülés napirendjén is szerepel majd. Az egyéb
napirendi pontok alatt a digitális zenei szolgáltatásokról és a színházi rendezők védelmének
megerősítéséről szóló tanulmány további folytatásában állapodtak meg a tagállamok, a követőjog tekintetében pedig az illetékes munkacsoport eddig lezajlott üléséről számolt be a
titkárság.
Az ülés végén az SCCR nem fogadott el következtetéseket, az ülés elnökének összefoglalóját a műsorszolgáltató szervezetek védelméről szóló egyezmény diplomáciai értekezletéről szóló ajánlással együtt tudomásul vette.
A Védjegyek, Ipari Minták és Földrajzi Árujelzők Jogi Oltalmával Foglalkozó Állandó
Bizottság (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications, SCT) 41. ülése, Genf, április 8–12.
Az ülésen a Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály vezetője és az Iparjogvédelmi Jogi Osztály
jogi ügyintézője képviselte az SZTNH-t.
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A WIPO 2018. évi őszi közgyűlésén nem született döntés a formatervezésiminta-oltalmi
eljárások alakiságait harmonizáló új egyezmény (DLT) tárgyában megtartandó diplomáciai
értekezlet összehívásáról. Az SCT ezért érdemben nem tárgyalta a DLT tervezeteit.
A mobileszközökön használt ikonok, felhasználói felületek és betűkészletek
formatervezésiminta-oltalma (GUI) tekintetében az SCT 40. ülésén jóváhagyott kérdőívre
beérkezett válaszok összesítésre kerültek. Az ülésen részt vevő delegációk kérésének megfelelően a titkárság további határidőt biztosít a kérdőív megválaszolására. Ennek megfelelően 2019. július 31-ig volt lehetőség a kérdőív kitöltésére és a titkárság részére történő
megküldésre. Mindezeken túl a tagállamok javaslatot tehettek a további munka irányának
meghatározására az említett napirendi pont keretében.
A Párizsi Uniós Egyezmény (PUE) 11. cikkében foglalt szabályozás vizsgálatára irányuló
spanyol javaslat kapcsán jóváhagyásra került az a kérdőív, amely a PUE említett rendelkezésének nemzeti gyakorlatait hivatott feltárni. Az SCT tagállamainak és a megﬁgyelői státuszszal rendelkező nemzetközi szervezeteknek 2019. július 31-ig volt lehetőségük a kérdőívre
válaszolni.
Az országnevek fokozott védelmére vonatkozó napirendi pont témájában folytatódott az
egyeztetés az átdolgozott svájci és a jamaicai javaslatról. Megegyezés egyik javaslatról sem
született, a soron következő SCT-ülésre valamennyi javaslat átdolgozásra kerül.
A földrajzi árujelzők (GI) nemzeti és regionális rendszereinek működéséről, valamint a
GI és az országnevek védelméről az internetes doménnevek témájában készült kérdőívekre
beérkezett válaszokat a titkárság felhasználóbarát, kereshető adatbázisba rendezte, és kéri,
hogy a delegációk ellenőrizzék a feltöltött válaszokat, és jelezzék, ha módosításra van szükség. E napirendi pont vonatkozásában a következő SCT-ülésen félnapos tájékoztató ülésre
kerül majd sor a következő témakörökben: az általánosság értékelése; földrajzi árujelzők
mint szellemitulajdon-jogok az interneten és a vitarendezési eljárásokban; védjegyek és
földrajzi árujelzők közötti azonosság és hasonlóság a lajstromozási eljárásban és a kereskedelmi forgalomban.
A Program- és Költségvetési Bizottság (Program and Budget Committee, PBC) 29. ülése,
Genf, május 6–10.
Az ülésen a Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetője vett részt a hivatal részéről.
A bizottság legfontosabb feladata a 2020/2021-es költségvetési javaslat első olvasatának
megtárgyalása volt.
A WIPO főigazgatója az ülést megnyitó beszédében számot adott 2018 és 2019 eddigi
eredményeiről és az idén várható további számokról. A 2018. év az IP-szolgáltatások intenzív igénybevételéről szólt, továbbá rekordszámú csatlakozás történt a WIPO által igazgatott
nemzetközi szerződésekhez (46). 253 ezer PCT-bejelentést nyújtottak be az ügyfelek, 1%kal többet a tervezettnél. A madridi rendszerben a tervezettnél 5%-kal, a 2017. évi bejelen-
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tésszámnál pedig 7%-kal több, 61 ezer nemzetközi védjegybejelentés érkezett. Alapvetően
ennek a két lajstromozási rendszernek köszönhető, hogy a 2018. évet a WIPO 42,5 millió
CHF többlettel zárta (a két évre szóló terv 80 millió CHF volt). A teljes bevétel 93%-át adják
a globális lajstromozási rendszerek, a tagállami hozzájárulások mértéke csak 4,1%. A nettó
eszközállomány 2018 végén 261 millió CHF volt. A 2020/2021-re szóló költségvetési javaslat
– ﬁgyelemmel a legfontosabb gazdasági előrejelzésekre és a tíz legnagyobb bejelentő hivatal
statisztikai adataira is – a bevételek 7,1%-os növekedésével számol, így a bevételi előirányzat
888 millió CHF, a várható többlet pedig 116 millió CHF. A többletre, amely a tartalékalapot
növeli, a WIPO-nak elsősorban IT-beruházások (pl. a növekvő mennyiségű adat felhőalapú
tárolása, keresőmotorok stb.) kivitelezése és az épületek karbantartása miatt van szüksége.
A beruházásokról a júliusban tárgyalandó Capital Master Plan szól. A többletből lehet ﬁnanszírozni továbbá a hosszú távú kötelezettségeket (pl. szolgálat utáni egészségbiztosítás),
és a tartalékolás a bevételek nem várt visszaesése esetén is biztonságot nyújt.
A főigazgató kiemelte még a digitális időbélyegző mint új szolgáltatás bevezetésére vonatkozó javaslatot, sürgette a mesterséges intelligencia kérdésével kapcsolatos szakértői eszmecserék elindítását, és felhívta a ﬁgyelmet a novemberben megrendezendő, az üzleti titkokkal
és egyéb bizalmas információkkal foglalkozó nemzetközi konferenciára.
A PBC első olvasatban áttekintette a költségvetési javaslatot, ahhoz több ponton módosítást javasolt (1., 2., 3., 8., 9., 15., 16., 19., 20., 21., 23., 28. és 30. program), amelyek ﬁgyelembevételével a titkárság új szövegváltozatot készít. A PBC a 30. ülésén folytatja a vitát
egyes kiemelt kérdésekben: a WIPO-publikációk valamennyi hivatalos nyelven történő
megjelentetése (19. program); jutalmazási és elismerési program (23. program); digitális
időbélyegző szolgáltatás (28. program); az egyes uniók bevételeinek és kiadásainak allokációjára vonatkozó módszer a III. mellékletben. Az utóbbi kapcsán meg kell említeni, hogy
a titkárság egy nominális, a közvetett kiadásokhoz való 1%-os hozzájárulást írt volna elő a
hozzájárulásokból ﬁnanszírozott uniók, valamint a Lisszaboni és a Hágai Unió részére. Ezt
a Lisszaboni Unió tagállamai nem támogatták.
A PBC tudomásul vette a 2018. évről szóló pénzügyi és programalapú teljesítésről szóló
áttekintést, az elszámolási keretrendszer aktualizálására vonatkozó javaslatot, a független
tanácsadó és felügyeleti testület (IAOC) választási paneljének előrehaladási jelentését (két
új tagra tesz majd javaslatot a rotációs rendnek megfelelően a testület júliusban) és a WIPO
kockázatvállalási hajlandóságáról szóló nyilatkozatot. A bizottság a WIPO-közgyűléseknek
elfogadásra ajánlotta a hosszú távú munkavállalói előnyöket biztosító pénzügyi tervet (a
fedezeti szint 38-ról 50%-ra történő növelése, amelynek összege így 38,3 millió CHF lesz).
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A lisszaboni rendszer fejlesztésére létrehozott munkacsoport (Working Group on the
Development of the Lisbon System) második ülése, Genf, május 27–28.
Az ülésen a Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetője képviselte a hivatalt, akit a munkacsoport
levezető elnöknek választott meg.
Az ülést a WIPO főigazgatója, Francis Gurry nyitotta meg, beszédében ismertette a lisszaboni rendszerrel kapcsolatos legutóbbi fejleményeket. Albánia csatlakozásával a Lisszaboni
Megállapodás szerződő feleinek száma 29-re emelkedett; Kambodzsa és Elefántcsontpart
letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Lisszaboni Megállapodás genﬁ szövege tekintetében. A főigazgató tájékoztatást adott a nemzetközi bejelentési és lajstromozási adatokról.
2018 végén 1012 eredetmegjelölés állt nemzetközi oltalom alatt.
Az általános hozzászólások közül ki kell emelni az EU képviselőjének nyilatkozatát, aki
jelezte, hogy az EU az év vége előtt letétbe helyezheti csatlakozási okmányát a genﬁ szöveg
tekintetében. A csatlakozást követő fellépésről szóló (azaz a jogi kereteket és egyes részletszabályokat meghatározó) rendelet, valamint a csatlakozásról szóló tanácsi határozat az
Európai Parlament plenáris ülésének jóváhagyását, illetve egyetértését élvezi, ám az ún.
korrigendumos eljárás alkalmazása miatt csak most zajlik a szövegek jogász-nyelvészi ellenőrzése. A rendelet és a határozat Tanács általi elfogadásának idejéről még nem lehet pontos
információt mondani.
Az Egyesült Államok elismételte a korábbi években is hangoztatott kifogásait: a genﬁ
szöveg nem tekinthető a WIPO által adminisztrált szerződésnek, mert a teljes tagság nem
szavazhatott a diplomáciai értekezleten, a WIPO Egyeztető Bizottságának (Coordination
Committee) véleményét sem kérte ki a Lisszaboni Unió a felülvizsgálat kapcsán, továbbá a
tárgyi hatály földrajzi jelzésekre történő kiterjesztése miatt az nem tekinthető a Lisszaboni Megállapodás felülvizsgált szövegének. Új elemként jelent meg az EU szabályozásának
kritikája – a nonagri földrajzi árujelzők kapcsán nem létezik egységes EU-s oltalom, ezért
az EU nem felel meg teljes mértékben a genﬁ szöveg kritériumainak. Az Egyesült Államok
sürgette a tagokat, hogy fogadjanak el olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a lisszaboni
rendszer fenntarthatóságát. Franciaország válaszában kifejtette, hogy a szerződések jogáról
szóló Bécsi Egyezmény értelmében a genﬁ szöveg a Lisszaboni Megállapodás felülvizsgált
szövegének tekinthető, és ebből következik, hogy azt a WIPO-nak nemcsak joga, hanem
kötelessége is adminisztrálni. A genﬁ szöveg hatálybalépését mérföldkőnek tekinti, a tagság
kibővülése új bejelentéseket és megnövekedett bevételeket generál majd. Izrael adminisztrációs díj bevezetését javasolta, mivel a megújítási díj bevezetése a nemzetközi megállapodások alapján kizárt, továbbá felhívta a ﬁgyelmet a jelentős forrásokat igénylő digitalizáció
és a promóciós tevékenység fontosságára. Irán elutasította a tagállami hozzájárulás bevezetésének ötletét.
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A munkacsoport egyetlen érdemi napirendi pontként a Lisszaboni Unió pénzügyi fenntarthatóságának kérdését tárgyalta. A plenáris ülésen elhangzottakat követően az elnök
informális egyeztetést tartott első körben valamennyi tagállam részvételével, ezt követően
pedig a Lisszaboni Unió tagjaival, az álláspontok azonban nem közeledtek.
Bár a 2018-ban megtartott munkacsoporti ülésen a tagállamok megállapodtak, hogy legkésőbb 2019-ben dönteniük kell a pénzügyi fenntarthatóságot biztosító megoldás kidolgozásáról, érdemi előrelépés nem történt. A tagállamok megállapodtak, hogy a kérdésben
tovább folytatják az egyeztetést, ideértve a díjtáblázat rendszeres felülvizsgálatát. Az elnöki
összefoglalóba emellett bekerült az is, hogy a munkacsoport tagjai a promóciós tevékenységet és ennek tagállamok közötti koordinációját a lisszaboni rendszer tagságának bővítéséhez elengedhetetlenül fontosnak tartják.
A Szabadalmi Együttműködési Szerződés munkacsoportjának (Patent Cooperation Treaty
Working Group) 12. ülése, Genf, június 11–14.
A Szabadalmi Főosztály helyettes vezetője képviselte az SZTNH-t az ülésen.
A Nemzetközi Iroda prezentáció keretében beszámolt a 2018. évi PCT-statisztikai adatokról. Érdekesség az adatok alapján, hogy 2018-ban először haladta meg a nemzetközi bejelentések száma a 250 ezret, ami közel 4%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A 4
legnagyobb bejelentési számmal az Egyesült Államok, Kína, Japán és Németország rendelkezik. A nemzetközi bejelentések 7,5%-a származik magánbejelentőktől, 5,4%-a pedig az
egyetemi szférához köthető.
Elfogadásra került a Nemzetközi Iroda beszámolója alapján a WIPO elektronikus rendszereinek fejlesztése tárgyában született anyag.
A PCT-rendszerben történő, a hivatalok és a bejelentők közötti elektronikus kommunikáció kapcsán elhangzott, hogy a Nemzetközi Iroda 2019. december 31-re halasztotta a
faxszolgáltatás teljes leállítását, emellett igyekszik egy olyan alternatív rendszert biztosítani, ami az egyéb elektronikus kommunikációs csatornák kiesése esetén garantálni tudja a
dokumentumok eljuttatását a Nemzetközi Irodának, illetve a bejelentőknek. Fontos eleme
kell legyen ennek az új, meghatározandó kommunikációs csatornának az, hogy kizárólag
csak azokban az esetben alkalmazzák, amikor ténylegesen nem lehetséges más módon a
kapcsolat. Ennek érdekében a Nemzetközi Iroda várja a nemzeti és a nemzetközi hatóságok
javaslatait a fenti kérdés megnyugtató megoldására.
A PCT-bevételek árfolyamingadozásokból adódó kiszámíthatatlanságának csökkentésére irányuló erőfeszítések és az ezzel kapcsolatos, már folyamatban lévő pilot projekt kapcsán
készült dokumentumot szóban is ismertette a Nemzetközi Iroda. 2018-ban három hivatal (Európai Szabadalmi Hivatal, Japán Szabadalmi Hivatal, Osztrák Szabadalmi Hivatal)
vett részt a projektben, ami az eddigi tapasztalatok alapján pozitív eredményt hozott: az

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemzetközi együttműködési tevékenységének
főbb jellemzői 2019 első felében

139

árfolyamingadozások kiegyenlítéséből adódó veszteségek és nyereségek minimalizálhatók
voltak, így az egyes hivatalokat nem érte hátrány a valutakonverzió során. A hozzászólók
egyöntetűen üdvözölték a Nemzetközi Iroda törekvéseit, majd a munkacsoport elfogadta a
dokumentumot.
A munkacsoport meghallgatta a Nemzetközi Iroda beszámolóját a feltalálókat segítő
program (Inventor Assistance Program) kapcsán. A program 2016-ban indult öt ország
bevonásával. A programban való részvételnek számos feltétele van. Lényege a magánbejelentőknek történő segítségnyújtás abban, hogy szabadalmi bejelentésük eljuthasson az
érdemi vizsgálati fázisba, és ne szűnjön meg még az alaki fázisban vagy pusztán csak alaki
okok miatt. A program keretében nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi (PCT-) bejelentés
megtételére is lehetőség van.
A PCT-munkacsoport tavalyi, 11. ülésén a brazil delegáció által javasolt, az egyetemek
számára történő kedvezményes nemzetközi bejelentési díjtételek kapcsán a Nemzetközi
Iroda először ismertette a vonatkozó kérdőívre érkezett tagállami válaszok/reakciók öszszefoglalását. Az elmúlt év során a Nemzetközi Iroda kidolgozott egy javaslatrendszert
a legkevésbé fejlett és a fejlődő országok egyetemei által teendő szabadalmi bejelentések
díjcsökkentése érdekében, ami az adott ország egy főre eső GDP-értéke, illetve az 1 millió lakosra jutó szabadalmi bejelentések számának függvényében évente egy adott számú
szabadalmi bejelentés esetében kívánta volna az egyetemek által ﬁzetendő bejelentési díjat
akár 50%-kal csökkenteni. A felszólaló delegációk nagy része – bár támogatta alapvetően
az elképzelést, mégis – számos adminisztratív és technikai nehézséget, bizonytalanságot látott a megvalósítás során, így végül a javaslat nem került elfogadásra. A Nemzetközi Iroda
felkérte a delegációkat (ideértve az ötletet eredetileg felvető Brazíliát), hogy tegyenek újabb
javaslatokat a megoldás érdekében.
A tavalyi üléshez hasonlóan élénk vita bontakozott ki a nemzetközi bejelentés hiányzó részeinek pótlására vonatkozó dokumentum kapcsán. A PCT-munkacsoport 11. ülésén
a munkacsoport felkérte a Nemzetközi Irodát, hogy tegyen javaslatot a PCT végrehajtási
szabályzata (VSZ) szövegének módosítására, és azt terjessze az idei ülésszakon a munkacsoport elé. A Nemzetközi Iroda szövegszerű javaslatokat fogalmazott meg a PCT VSZ módosítására vonatkozóan.
A tavalyi ülésen a nemzetközi bejelentés hibásan benyújtott részeivel kapcsolatos viták az
idei ülésen is folytatódtak. Részletes vita bontakozott ki a korábban néhány delegáció által
javasolt PCT-szabályok konkrét módosításával kapcsolatban. Ennek eredményeként elfogadásra került, hogy a PCT-unió őszi közgyűlése elé terjeszti a Nemzetközi Iroda a munkacsoport által jóváhagyott módosításokat, valamint javaslatot tesz szabályok beiktatására is.
Az Európai Szabadalmi Hivatal ismertette a PCT kollaboratív kutatási és vizsgálati
(CS&E) pilot projektről szóló dokumentumot. A projekt, amelyben az IP5 országai vesznek
részt, 2018 júliusában a korábbi terveknek megfelelően elindult.
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A Szellemi Tulajdonnal, Genetikai Forrásokkal, Hagyományos Tudással és Folklórral Foglalkozó Kormányközi Bizottság (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, IGC) 40. ülése, Genf, június 17–21.
Az ülésen a Jogi és Nemzetközi Főosztály jogi ügyintézője vett részt az SZTNH részéről.
A regionális csoportok, a bennszülött közösségek képviselője, az LMC országok és az EU
nyitófelszólalásaikban megköszönték a titkárság eddigi minőségi munkáját és reményüket
fejezték ki, az ülés eredményes lesz, és az IGC megfelelő javaslatot tud tenni a közgyűlésnek.
Az EU ezen felül kiemelte, hogy továbbra is a bizonyítékalapú megközelítést támogatja, és
megállapította, hogy egyik szöveg sem kész a diplomáciai értekezletre.
A bennszülött közösségek képviselőinek paneljében a felszólalók beszéltek tapasztalataikról azzal kapcsolatban, hogy milyen problémákkal és kihívásokkal kell szembenézniük a
bennszülött és helyi közösségeknek.
A szövegtervezetek áttekintése kapcsán a plenáris ülésen is elhangzottak javaslatok, amelyek később, jellemzően informális üléseken kerültek megvitatásra. Az informális üléseken
a korábbi üléseken elfogadott szövegtervezeteket, valamint az IGC elnökének a genetikai
forrásokról szóló szövegjavaslatát vitatták meg a résztvevők. Ennek célja alapvetően az volt,
hogy a szövegekben található alternatívák számát csökkentsék. A facilitátorok az elhangzott
javaslatokat beépítették a szövegtervezetekbe, és az IGC az így létrejött szövegtervezeteket
elfogadta a további tárgyalások alapjául.
Az újra benyújtott tanulmányjavaslatokkal kapcsolatban az Afrikai Csoport több tagja is
kifejezte aggályait, véleményük szerint ezek nem vezetnének objektív eredményre, és indokolatlanul túlterhelik az IGC munkáját.
A számbavétel kapcsán a regionális csoportok egyetértettek abban, hogy egyik témában
sem ért el olyan eredményt az IGC, ami alapján diplomáciai értekezletre lehetne bocsátani
bármelyik szöveget. Ennek megfelelően az IGC szeretné folytatni a munkáját, így a közgyűlés részére készített javaslat tartalmazza a 2020/2021-es mandátum tervezetét. Felmerült,
hogy ülésközi szakértői találkozókra is sor kerülhet a következő mandátum ideje alatt, amit
az EU egyértelműen ellenzett, és mások sem támogattak az anyagi és emberi erőforrás kapacitáshiánya miatt. Japán, az Egyesült Államok, az EU és a CEBS-csoport az ülésközi szakértői ülések helyett a korábban már javasolt tanulmányok elkészítésében látott hozzáadott
értéket. Az Afrikai Csoport, a GRULAC és Irán jogi kötőerővel rendelkező dokumentumok
létrehozását támogatta.
A közgyűlés számára előkészített javaslatból végül mindkét érdekcsoport elképzeléseit
számításba véve kikerült az ülésközi szakértői találkozók lehetősége, viszont a szöveg tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a következő mandátum során eljuthat valamelyik szöveg a
diplomáciai értekezletre javasolható állapotba.
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Az ülés elnöke erőteljesen ösztönözte és felhívta a tagokat, valamint minden érdekelt közés magánintézményt arra, hogy járuljanak hozzá az Önkéntes Alaphoz annak érdekében,
hogy a bennszülött közösségek részvétele továbbra is biztosítható legyen az üléseken. Az
alternatív ﬁnanszírozási módszerek továbbra sem kerültek le napirendről.
A 2013-ban megrendezett Bennszülött Szakértői Workshop eredményeinek elismerése
mellett, az Egyesült Nemzetek Bennszülött Kérdések Állandó Fórumának ajánlása alapján
az IGC felkérte a titkárságot, hogy a 2020/2021-es mandátum időszakában újra rendezzen
egy ilyen workshopot.
Az IGC továbbá felkérte arra is a titkárságot, hogy a 2020/2021-es mandátum időszakában a meglévő források mellett felügyelje a Technical Review naprakésszé tételét, amit egy
bennszülött szakértő fog elvégezni.
Az ülésen az IGC megvitatta a hagyományos tudáshoz és hagyományos kulturális kifejeződésekhez kapcsolódó dokumentumok alapján az ülést megelőzően elkészült újabb egyezmény szövegtervezeteit.
Az IGC áttekintette a 2018/2019-ben elért eredményeket, és döntött a közgyűlés elé terjesztendő szövegtervezetekről.
Az ülésen javaslatokat fogadott el, amelyeket a 2019-es közgyűlés elé terjeszt. Mivel az
IGC jelenlegi mandátuma lejárt, a közgyűlés dönt az új mandátum elfogadásáról, amelynek
tervezete a javaslatok között szerepel.
Az új, 2020/2021-re szóló mandátum tervezete hasonló munkamódszereket és ütemtervet tartalmaz, mint a 2018/2019-es. Az elfogadásra váró új mandátum célkitűzése, hogy az
IGC véglegesítse a nemzetközi egyezmények szövegét a genetikai források, a tradicionális
tudás és a tradicionális kulturális kifejeződések védelme témájában. Az IGC továbbra is a
szöveghez kapcsolódó tárgyalási módszert kíván alkalmazni, felhasználva az eddigi munka
során keletkezett dokumentumokat.
A tervezet szerint, az eddigieknek megfelelően, az IGC-nek be kell majd számolnia az
elért eredményekről a 2020. évi közgyűlésnek, 2021-ben pedig számot kell adnia arról, hogy
a mandátumban foglaltaknak megfelelően milyen előrehaladást ért el a nemzetközi egyezmények kidolgozása tekintetében.
Az IGC a tervezetben felhívja a közgyűlés ﬁgyelmét a bennszülött közösségek részvételének fontosságára, és tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az ezt biztosító Önkéntes Alap
kiürült. Az IGC az Önkéntes Alaphoz való hozzájárulásra, illetve alternatív ﬁnanszírozási
formák kidolgozására hívja fel a tagállamokat.
Az IGC úgy határozott, hogy a 2018/2019-es mandátum időszakában az IGC-nek a Fejlesztési Program (Development Agenda) végrehajtásában való részvételével kapcsolatban
elhangzott nyilatkozatokat jelentés formájában fogja a közgyűlés elé terjeszteni.
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A Szabadalmi Jogi Állandó Bizottság (Standing Committee on the Law of Patents, SCP) 30.
ülése, Genf, június 24–27.
Az ülésen a hivatalt az Iparjogvédelmi Jogi Osztály vezetője képviselte.
A titkárság frissítette a nemzeti és regionális szabadalmi jogszabályokat összegyűjtő elektronikus felületet számos tagállam által megosztott adatokkal.
A szabadalmi oltalom alóli kivételek témában a bizottság megvitatta a kényszerengedélyekről szóló összefoglaló tanulmányt.
A szabadalmak minősége kapcsán több tagállam előadások keretében osztotta meg a szabadalmi eljárások minőségének biztosítására alkalmazott eszközökről alkotott tapasztalatait. Elkészült a feltalálói tevekénységről szóló tanulmány harmadik része, amely a feltalálói
tevékenységnek a kémiai szektorban történő megítélésével foglalkozik. A bizottság megvitatta a szabadalmak és a formálódó technológiák összefüggéseiről szóló háttéranyagot is.
A szabadalmak közegészségügyi vonatkozásai kapcsán több meghívott előadó a
licenciaszerződések tárgyalási technikáiról beszélt. A bizottság azt is megvitatta, hogy a
következő ülésre mely nyilvánosan hozzáférhető szabadalmi adatbázisok szolgáltatóinak
képviselői kerüljenek meghívásra.
Folytatódott az ügyfelek és szabadalmi képviselőik közötti kommunikáció bizalmasságának biztosítására elérhető lehetőségek megvitatása. A hozzászólók többsége elérkezettnek
látja az időt arra, hogy a bizottság elfogadjon egy soft-law intézkedéscsomagot, amelyet a
tagállamok beépíthetnek nemzeti jogukba. A tagállamok másik csoportja szerint tiszteletben kell tartani a nemzeti különbségeket, ez a kérdés pedig a tagállamok nemzeti jogára
tartozik.
A titkárság bemutatta a tagállamoktól kapott információk alapján a technológiatranszfert hatékonyan segítő nemzeti szabadalmi jogszabályokról szóló frissített tanulmányt. A
tanulmány a megfelelő feltárás követelményét, a licenciaadást ösztönző eszközöket, valamint a felsőoktatási intézményeket és kkv-kat megillető szabadalmidíj-kedvezményeket
vizsgálta.

AZ EURÓPAI SZABADALMI EGYEZMÉNYBŐL (ESZE) FAKADÓ TAGÁLLAMI
JOGOK GYAKORLÁSA ÉS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE
Az Európai Szabadalmi Szervezetben (ESZSZ) az SZTNH 2019 első felében is ellátta a magyar kormányzati képviseletet. Munkatársaink részt vettek az ESZSZ Igazgatótanácsa, az
Igazgatótanács Albizottsága, a Szabadalmi Jogi Bizottság, a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság ülésein, valamint különböző továbbképzéseken.
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Az ESZSZ Szabadalmi Jogi Bizottságának (Committee on Patent Law) 50. ülése,
München, február 19–20.
Az ülésen az Elnökségi Kabinet tagja, valamint a Jogi és Nemzetközi Főosztály jogi ügyintézője képviselte az SZTNH-t.
A növényeket és állatokat érintő találmányok szabadalmazhatósága
Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese
tájékoztatta a Bizottságot az ESZH növényeket és állatokat érintő bejelentésekkel kapcsolatos gyakorlatáról.
Jelenleg 250 ilyen tárgyú ügy van folyamatban vizsgálati és 4 felszólalási szakban. Elutasító döntés ellen 10 esetben nyújtottak be fellebbezést. Mindet ugyanarra a fellebbezési
tanácsra szignálták, amelyik a tárgyalt döntést hozta.
Az ESZH úgy vélte, hogy a hivatal elnöke nemcsak egymásnak ellentmondó fellebbezési tanácsi döntések esetén kérheti a Bővített Fellebbezési Tanács döntését, hanem későbbi
jogváltozás miatt is.
A vizsgálati eljárás idejének rugalmas kezeléséről készült online egyeztetés eredménye
Az ESZH először a Bizottság 2018. februári ülésén mutatta be a bejelentők számára az érdemi vizsgálat legfeljebb 3 évvel történő elhalasztását megengedő javaslatát. A felszólaló
szerződő államok és megﬁgyelők nagy többsége ekkor kritikusan állt a javaslathoz, főleg
a jogbiztonságra gyakorolt várhatóan kedvezőtlen hatások miatt. 2018 novemberében az
ESZH széles körű nyilvános konzultációt folytatott, amelynek eredményeit ezen az ülésen
ismertették.
A 627 válaszadó 80%-a szabadalmi ügyvivő vagy házon belüli IP-képviselő, 18%-a pedig
ipari szereplő. A válaszadók 52%-a támogatná a halasztott vizsgálat valamilyen formában
történő bevezetését, 46% ellenzi, 2% pedig nem adott választ. (Az SZTNH-hoz eljuttatott
hazai válaszok túlnyomó többsége ellenzi az ESZH elképzelését.)
Az elnök azzal foglalta össze a vitát, hogy a bizottság arra kéri az ESZH-t, hogy amennyiben napirenden kívánja tartani a kérdést, készítsen hatásvizsgálaton alapuló konkrét javaslatot, amiről szavazni lehet, és vegye ﬁgyelembe az elhangzott észrevételeket és aggályokat.
A mesterséges intelligencia felhasználásával létrehozott találmányok jogi szempontjai
Dr. Noam Shemtov (Queen Mary University of London) a mesterséges intelligencia (MI)
felhasználásával létrehozott találmányok jogi megítéléséről tartott előadást. Ebben az öszszefüggésben mesterséges intelligencia alatt egyelőre csak gépi tanulási algoritmusokat kell
érteni. Az MI feltalálóként történő elismeréséhez mélyreható változásokat kell majd véghezvinni a szabadalmi és a polgári jogban is a számítógépek jogi személyként történő elismerésével, de ez jelenleg még nem aktuális. A legtöbb jogrendszer szabadalmi joga által
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megkövetelt feltalálói tevékenység kifejtésére jelenleg csak az ember képes, legfeljebb az MI
eszközként történő használatáról lehet beszélni.
Az ESZH összefoglalta a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabadalmi jogi kérdések kapcsán elvégzett kérdőíves felmérésre adott tagállami válaszokat. A válaszadó tagállamok az MI-re is kiterjedő vagy annak segítségével létrehozott találmányok elbírálása
során kivétel nélkül a számítógéppel megvalósított találmányokra vonatkozó szabályokat
alkalmazzák.
Az ESZSZ végrehajtási szabályzatának (VSZ) a postai úton történő értesítésre vonatkozó
módosítása
Az ESZH bemutatta az ESZE VSZ 126. szabályának módosítását célzó javaslatát, amely
megszüntetné a tértivevényes kézbesítést.
Mivel a tértivevények csak az esetek 30–50%-ában érkeznek vissza a hivatalhoz – vélhetően a tagállami postaszolgáltatások különbségei és hibái miatt – az ESZH számára viszont
lényeges a kézbesítés időpontjának ismerete a határidők számítása miatt, bevezették a 2936
számú, Acknowledgement of receipt űrlapot, amelyet az ügyfelek 97%-a visszaküld. Erre tekintettel megszüntetnék a tértivevények alkalmazását, helyette elektronikusan vagy ajánlott
levélben történne a kézbesítés. Az ESZH szerint az ügyfelek is támogatják a tértivevényes
rendszer megszüntetését, azzal hogy inkább az elektronikus kézbesítés működését kellene
fejleszteni. A javasolt módosítás 2019 őszén lépne hatályba.
A kézbesítési vélelem szabályait a módosítás nem érintené, hiszen a vélelem a tértivevény
alkalmazásától függetlenül beáll. Vita esetén pedig továbbra is az ESZH-nak kellene bizonyítania, hogy a kézbesítés az adott napon történt.
Helyzetjelentés az anyagi jogi harmonizációs folyamatról
Az ESZH beszámolt a WIPO B+ alcsoportjában zajló anyagi jogi harmonizációs folyamat
állásáról. A közelmúltban elért áttörések ellenére az Industry Trilateral (IT3) tagjai között
jelentős véleménykülönbségek maradtak fenn a türelmi idő és az elsődleges felhasználói
jogok kapcsán. A technika állásának deﬁníciójával kapcsolatban kiemelték, hogy az alcsoport decemberi pozíciós papírjának elkészülte után az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága döntést hozott a Helsinn Healthcare S.A. v Teva Pharmaceuticals USA, Inc.-ügyben
kimondva, hogy a találmány titoktartási kötelezettség előírása mellett történő forgalomba
hozatala is újdonságrontónak tekintendő egy későbbi szabadalmi bejelentésre nézve.
A lassú előrehaladás miatt egyes delegációk (különösen az Egyesült Államok) megkérdőjelezték a folyamat létjogosultságát, az ESZH, Kanada, Dél-Korea és mások azonban elkötelezettek a folytatás mellett egy nemzetközi megállapodás megkötésének céljával.
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A PCT-t érintő jogi fejleményekről szóló helyzetjelentés
A napirend pontban a következő kérdések kerültek megvitatásra:
– a PCT-bejelentés tévesen szereplő részeinek a javítása,
– a hivataloknak tulajdonítható kommunikációs nehézségek kapcsán adott mulasztásorvoslási lehetőségek,
– a „PCT Fees Netting System” pilot kiterjesztése,
– a PCT VSZ 23bis szabályának alkalmazása.
Az IP5 csoporton belüli eljárásjogi harmonizációról szóló helyzetjelentés
Az ESZH egy prezentációban beszámolt az IP5 csoporton belüli eljárásjogi harmonizáció
fejleményeiről.
Az ESZSZ Igazgatótanácsa Albizottságának (Select Committee, SC) 23. ülése,
München, március 27.
Az ülésen az SZTNH-t a jogi elnökhelyettes képviselte.
Az SC egyhangú szavazással újraválasztotta Jérôme Debrulle-t (Belgium) az albizottság
elnökévé, valamint Simona Marzettit (Olaszország) az albizottság alelnökévé. A megválasztottak megköszönték a bizalmat, illetve reményüket fejezték ki, hogy az egységes hatályú
szabadalmi rendszer a német alkotmánybíróság döntését követően hamarosan elindul.
Jérôme Debrulle, az albizottság elnöke kérte a delegációk közreműködését, hogy az egységes hatályú európai szabadalom hatálybalépéséhez kapcsolódó nemzeti intézkedésekről
szóló 2016-os kérdőívre adott válaszok frissítésre kerüljenek. Ezzel összefüggésben írásban
is meg fogja keresni a tagállami hivatalokat.
Az ESZSZ Igazgatótanácsának (Administrative Council, AC) 159. ülése,
München, március 27–28.
Az ülésen a hivatal részéről a jogi elnökhelyettes, a Szabadalmi Főosztály vezetője, illetve a
Jogi és Nemzetközi Főosztály jogi ügyintézője vett részt.
Az igazgatótanács elnökségének (Board 28) tevékenységi jelentése
Az igazgatótanács nyugtázta az elnökség legutóbbi ülésének fejleményeiről készült jelentést.
Az ülés során az elnökség áttekintette és megvitatta többek között az igazgatótanács júniusi
ülésének napirendjére kerülő személyzeti ügyeket, a műszaki fellebbezési tanács lényegében
biológiai eljárással létrehozott termékek szabadalmazhatósága kapcsán hozott döntését, valamint a szabadalmi eljárás rugalmasságának növelésére vonatkozó hivatali javaslatot.
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Az ESZH elnökének tevékenységi jelentése
Az ESZH elnöke ismertette a hivatal 2018-as éves tevékenységi jelentésének legfontosabb
elemeit. 2018. júliusi kinevezésére tekintettel a jelentés csak a második félévet érintette. A
jelentés négy fő területet ismertetett: a 2019–2023 közötti időszakra szóló intézményi stratégia előkészítését, szabadalmi eljárási statisztikai adatokat, a szociális párbeszéd alakulását,
valamint az épületekkel és az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos fejleményeket.
Az intézményi stratégia kapcsán elmondta, hogy az előkészítés során széles körű konzultációt folytattak a tagállamok, a nemzeti hivatalok, felhasználói szervezetek és a nyilvánosság bevonásával. Az ESZH-nál folytatott belső konzultációban a munkavállalók 85%-a vett
részt.
A stratégia 5 célt határoz meg:
1. cél: elkötelezett, tudásalapú és együttműködő szervezet létrehozása,
2. cél: a hatékonyság, átláthatóság és pénzügyi fenntarthatóság növelése,
3. cél: az informatikai rendszerek egyszerűsítése és korszerűsítése,
4. cél: jó minőségű termékek és szolgáltatások nyújtása,
5. cél: globális befolyással rendelkező európai szabadalmi rendszer létrehozása.
A Fellebbezési Tanácsok Bizottsága elnökének jelentése
A bizottság legutóbbi ülésén
– új elnökhelyettest választott;
– támogató véleményt fogalmazott meg a fellebbezési tanácsok 2018. évi tevékenységi
jelentéséről;
– jóváhagyta a fellebbezési tanácsok átdolgozott eljárási szabályzatát, amelyet az igazgatótanács júniusi ülése fogadhat majd el;
– megvitatta a fellebbezési díj részleges visszatérítésének lehetőségeit.
A fellebbezési tanácsok (BoA) elnökének jelentése
A BoA elnöke bemutatta a tanácsok 2018-as éves jelentését. A fellebbezési tanácsok reformja óta 18%-kal nőtt a működés hatékonysága, a backlog jelenleg 9196 ügy. Folyamatban van
több intézkedés előkészítése, amelyek tovább növelik majd a tanácsok teljesítményét.

Személyzeti kérdések
Az igazgatótanács 26 és 11 szavazattal (1 tartózkodás mellett) 3 évre az igazgatótanács elnökhelyettesévé választotta Borghildur Erlingsdóttirt. Mandátuma 2019. március 27-én
kezdődik.
Emellett az igazgatótanács az Európai Szabadalmi Akadémia Felügyelőbizottságában, a
Fellebbezési Tanácsok Igazgatási Bizottságában, a Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Tar-
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talékalapok Felügyelőbizottságában és a fellebbezési tanácsoknál megüresedett pozíciók
betöltéséről döntött.
A Szabadalmi Jogi Bizottság elnökének jelentése
Az igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta a beszámolót.
A lényegében biológiai eljárással előállított növényekkel és állatokkal kapcsolatos találmányok
szabadalmazhatósága alóli kivételek
Az ESZH jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese ismertette a műszaki fellebbezési tanács T 1063/18 számú ügyben hozott döntését és annak előzményeit. Jelenleg 18
ilyen tárgyú ügy van folyamatban, előreláthatóan mindet a decemberi döntést hozó tanácsra szignálják majd.
A kialakult helyzet megoldására több lehetőséget vázoltak. Az ESZH hivatalos jogi álláspontja az, hogy a leggyorsabb megoldás az első opció szerinti elnöki referálás. Ennek az
ESZE 112(b) cikke szerinti feltételei fennállnak, mivel egyes fellebbezési tanácsi döntések
eltérnek abban, hogy az ESZE végrehajtási szabályzatának az igazgatótanács általi módosítását kötelező erejűnek tekintik-e. Emellett a fellebbezési tanácsok esetjoga alapján nemcsak
konkrét uniós jogi aktus, hanem a jogfejlődés is megalapozhatja az elnöki referálást, az EU
Bizottság értelmező közleménye pedig kétségtelenül ebbe a körbe tartozik. Ha a Bővített
Fellebbezési Tanács nem fogadja be az ügyet, akkor lehet az ESZE igazgatótanács általi módosítása felé elindulni.
A tagállamok egyetértettek abban, hogy a jogbiztonság érdekében a lehető leggyorsabban
összhangba kell hozni az ESZH gyakorlatát a biotechnológiai irányelv uralkodó értelmezésével, ezért támogatták, hogy az ESZH elnöke a Bővített Fellebbezési Tanács elé utalja a
T 1063/18 számú ügyet.
Jordánia kérelme a hatályosítási megállapodás megkötésére vonatkozó tárgyalások
megkezdésére
A Jordán Királyság hatályosítási megállapodás megkötésére vonatkozó tárgyalások megkezdését kérte az ESZH-tól. Az igazgatótanács egyhangú döntéssel felhatalmazta az ESZH-t
a tárgyalások megkezdésére.
Az ESZSZ végrehajtási szabályzatának a postai úton történő értesítésre vonatkozó
módosítása
Az ESZH javaslata az ESZE VSZ 126. szabályának módosításával megszüntetné a határidőtűzést tartalmazó hivatali iratok tértivevényes kézbesítését. Az igazgatótanács egyhangú
döntéssel elfogadta a javaslatot.
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Az ESZSZ Igazgatótanácsának (Administrative Council, AC) 160. ülése,
München, június 26–27.
Az SZTNH részéről a jogi és a műszaki elnökhelyettes vett részt az ülésen.
Az ESZH elnökének beszámolója
Az elnöki beszámoló keretében ismertetésre került a 2018-as minőségi jelentés, környezeti jelentés és szociális jelentés is. António Campinos, az ESZH elnöke tájékoztatott az
aktuális statisztikai adatokról. A korábbi kutatási backlog feldolgozása után a fő feladat a
vizsgálati backlog feldolgozása. Bemutatták a 2018-as minőségi jelentés fő megállapításait.
Az ESZH felmérése alapján az ügyfelek 91%-a szerint az EP minősége jó, nagyon jó vagy
kiváló. Áttérve a szociális jelentésre tájékoztatták az igazgatótanácsot a munkavállalók képviselőivel 2019 tavasza folyamán lefolytatott intenzív tárgyalássorozatról. Mentorprogramot indítanak, hogy növeljék a női vezetők arányát. Új IT-struktúrát kívánnak bevezetni.
Épületfelújítási programot szeretnének bevezetni. Kiemelték a májusi előzetes egyeztetés
eredményeként módosított, a 2023-ig tartó időszakra vonatkozó stratégiai terv fő sarokpontjait. Megemlítették a kkv-k speciális igényeinek megfelelő fejlesztések fontosságát, továbbá beszámoltak az Európai Feltalálói Díj előző heti átadási ünnepségéről.
Stratégiai terv
A 2023-ig tartó időszakra vonatkozó stratégiai terv – ami az ESZH elnökének mandátuma
végéig tervez – öt fő célt határoz meg, amelyeket bevezetésként egy rövidﬁlmben mutattak
be. A stratégia öt célt határoz meg:
1. cél: elkötelezett, tudásalapú és együttműködő szervezet létrehozása,
2. cél: informatikai rendszerek egyszerűsítése és korszerűsítése,
3. cél: jó minőségű termékek és szolgáltatások biztosítása,
4. cél: globális befolyással rendelkező európai szabadalmi rendszer létrehozása,
5. cél: hosszú távú fenntarthatóság biztosítása.
Személyzeti kérdések
Az igazgatótanács 35 igen és 3 tartózkodás mellett megválasztotta Peter Slatert a Technical
and Operational Support Committee elnökhelyettesének.
Az igazgatótanács a Fellebbezési Tanácsok Igazgatási Bizottságába jelöltek megválasztásáról döntött.
Az igazgatótanács megválasztotta Mr. Jorma Lehtonen-t (Finnország) az Európai Szabadalmi Akadémia Felügyelőbizottsága tagjának.
Az igazgatótanács zárt ülésben döntött a fellebbezési tanácsok tagjainak megválasztásáról, újraválasztásáról és előléptetéséről.
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A Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Alapok Felügyelőbizottságának jelentése
A Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Alapok Felügyelőbizottságának 99. és 100. üléséről tájékoztatta az igazgatótanácsot Michel Lind, a felügyelőbizottság elnöke. A felügyelőbizottság
tudomásul vette az alapok 2019. évi első negyedéves jelentését. Az alapok visszanyerték az
előző évi veszteségeket. Megállapították, hogy továbbra is ﬁgyelemmel kell kísérni az adatokat, mert túl rövid időszak telt el megalapozott következtetés levonásához.
Pénzügyi tanulmány
Az igazgatótanács tájékoztatást kapott a 2019-ben független tanácsadók által készített pénzügyi tanulmányról. A tanulmány az ESZH helyzetét és hosszú távú fenntarthatóságát értékeli, és négy forgatókönyv szerint modellezi a pénzügyi hatásokat. A tanulmány felveti,
hogy hosszú távon problémák várhatók a pénzügyi egyensúlyban, mivel a hamarosan nyugdíjba vonuló dolgozók megnövekedett száma miatt a nyugdíjkiﬁzetések nagy terhet fognak
jelenteni.
Egyéb napirendi pontok
Az igazgatótanács felhatalmazta az ESZH elnökét a Grúziával létrehozandó hatályosítási
megállapodás aláírására.
Az igazgatótanács tájékoztatást kapott az ESZH elképzeléseiről a stratégiai tervben foglalt
környezeti fejlesztéseket megvalósító épületfelújítási programhoz kapcsolódóan.
Az Európai Szabadalmi Akadémia (European Patent Academy, EPA) által szervezett
szemináriumok és továbbképzések
Az EPA szervezésében 2019 második felében a következő külföldi szemináriumok és továbbképzések valósultak meg:
– „Bevezetés a szabadalmi statisztikákba és a PATSTAT-ba”, Bécs, január 22–24.;
– „Tisztaság és egység – alapszint”, Szóﬁa, február 18–20.;
– „Újdonság és feltalálói lépés – alapszint”, Szóﬁa, február 20–22.;
– „Tisztaság és egység – középszint”, München 25–27.;
– „Újdonság és feltalálói lépés – középszint”, München, 27–29.;
– „Tisztaság és egység – haladó szint”, München 25–27.;
– „Újdonság és feltalálói lépés – haladó szint”, München, 27–29.;
– „Bevezetés a jogi adatokba és az INPADOC-ba”, Bécs, április 2–3.;
– „Hogyan értelmezzük és szövegezzük az ESZH kutatási jelentéseit és írásos véleményeit”, Prága, április 9–12.;
– „Az európai szabadalmi rendszer a bejelentéstől a megadásig”, Riga, Május 21–24.;
– „Szabadalomtisztasági kutatás”, Lille, május 28–29.;
– „Együttműködési Szabadalmi Osztályozás”, München, június 4–5.
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Egyéb, az ESZSZ által szervezett rendezvények
– Együttműködési Szabadalmi Osztályozás éves találkozó, Genf, február 19.;
– „Számítógéppel megvalósított találmányok” c. konferencia, Lund, április 9.;
– 2019. évi PATLIB-konferencia, Porto, május 6–7.;
– a tagállamokkal folytatott együttműködésről rendezett éves találkozó, Kilkenny, május 13–14.;
– CoCoNet éves képzés, Bécs, június 18–20.;
– Európai Feltalálói Díj átadóünnepsége, Bécs, június 20.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA SZELLEMI TULAJDONÉRT FELELŐS
MUNKACSOPORTJAINAK MUNKÁJÁBAN, ILLETVE EGYÉB UNIÓS
RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL
Az SZTNH munkatársai továbbra is rendszeresen részt vettek a Brüsszelben és egyéb helyszíneken tartott munkacsoporti és szakértői üléseken, konferenciákon. Téma szerinti és
időrendi csoportosításban a következő ülésekre került sor 2019 első félévében:
– az EU Tanács szellemi tulajdonnal foglalkozó tanácsi munkacsoportjainak ülései:
Brüsszel, január 8., január 24., február 22., március 1., március 7., június 5.;
– az iparjogvédelmi politikával foglalkozó szakértői csoport – Group on Industrial
Property Policy (GIPP) ülése, Brüsszel, február 5–6., február 28., június 21.;
– a szellemi tulajdoni jogok érvényesítésével foglalkozó szakértői csoport 10. ülése,
Brüsszel, március 28.;
– a 2014/26/EU sz. irányelvvel foglalkozó szakértői csoport találkozója, Brüsszel,
május 28.

AZ EURÓPAI UNIÓ SZELLEMI TULAJDONI HIVATALÁVAL (EUIPO)
FOLYTATOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB ESEMÉNYEI
A Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megﬁgyelőközpontjának plenáris ülése,
Bukarest, február 12–13.
A hivatal részéről a Tájékoztatási és Innovációtámogatási Főosztály jogi ügyintézője vett
részt az ülésen.
Az EU soros elnöki tisztét betöltő Románia képviselője hangsúlyozta, hogy Romániában az IPR-intenzív iparágak 1,8 millió munkahelyet teremtenek, hozzájárulásuk aránya
a GDP-hez 47%. Az ügyészség egyike azon keveseknek Európában, amely rendelkezik egy
közel 40 tagú IP-egységgel. Ez a részleg koordinálja az összes román intézményt a hamisítás
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és a szellemi tulajdoni jogsértések elleni fellépésben, továbbképzést biztosítva a bíráknak, az
ügyészeknek és a bűnüldözési hatóságoknak, akik alapvető szerepet játszanak az IP-bűnözés
elleni küzdelemben. Az együttműködés egyik látható eredménye az volt, hogy a közelmúltban több mint 10%-kal esett vissza a szoftverkalózkodás. A digitális világ kihívásai és a
szervezett bűnözői csoportok fenyegetése egyre növekszik, ezért továbbra is biztosítani kell
a jogérvényesítésben és a tudatosságnövelésben a szükséges támogatást.
Az Európai Bizottság képviselője kiemelte az EUIPO és a megﬁgyelőközpont kulcsszerepét az IP-rendszerben, amelyet a Bizottság nagyra értékel. Hangsúlyozta, hogy a Bizottság
által végzett értékelés betekintést nyújt az elmúlt években elvégzett színvonalas munkába, és
a két szervezet munkája elismerésre került.
A megﬁgyelőközpont 2018-as tevékenységi jelentése
A megﬁgyelőközpont elnöke összefoglalta a megﬁgyelőközpont éves tevékenységi jelentését. Kiemelte, hogy az érdekeltekkel folytatott konzultációt követően új projekteket hoztak
létre, és új szakértői csoportokat állítottak fel. Kiemelte az elvégzett kutatások fontosságát,
és azt, hogy a jövőben is terveznek hasonló felméréseket. Összesen 13 jelentést tettek közzé
2018-ban, amelyek minden tagállam nyelvén elérhetőek.
Aktuális információk az Európai Bizottságtól
Az Európai Bizottság naprakész beszámolót adott a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó,
2017 végén elfogadott akcióterv állásáról. Ennek végrehajtása folyamatban van továbbra
is, nem érinti egyelőre a közelgő új Bizottság és a brexit kérdése. A harmadik országokat
illetően a legfontosabb kezdeményezés az IP-jogsértésekre vonatkozó lista, amely az EU-n
kívüli weboldalakat és piacokat nevezi meg. A kétévente frissítendő lista négy fő területet
foglal magában: a szerzői joggal kapcsolatos tartalmakat kínáló webhelyek, az e-kereskedelmi platformok, az online gyógyszertárak és a piacok.
Beszámoló a tanulmányokról
Az OECD bemutatta a jelentéseit, amelyek fő témái a következők: miért exportálnak az országok hamisítványokat; a hamisított áruk forgalmazására szolgáló kiscsomagok: tények és
trendek. A kiskereskedelemben forgalmazott hamisított árukkal kapcsolatban a tendenciák
azt mutatják, hogy a lefoglalások teljes számának több mint 60%-át postai és futárszolgálatok által kézbesített kiscsomagok képezik, ami bonyolult és költséges végrehajtási problémát
jelent. A piaci szereplők közöti információáramlás, az emberi erőforrás hiánya és az elégtelen együttműködés különösen nehéz helyzetbe hozza a fogyasztókat a hamisítókkal szemben. A vizsgálatok során arra a következtetésre jutottak, hogy a kiscsomagokban lefoglalt
áruk értéke alacsony volt, mivel ezek gyakran csak egy tételt tartalmaznak; ezzel a szállítási
móddal gyakran visszaéltek a hamisítással érintett helyeken; továbbá Kína és Hongkong
voltak az azonosított hamisítványok fő exportőrei.
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Az OECD aktuális tevékenysége
2018 októberében az OECD és az EUIPO közösen szervezte meg a politikai döntéshozók
számára a legjelentősebb, szellemi tulajdonnal foglalkozó gazdasági konferenciát. 135 fő
vett részt Európából, Észak- és Dél-Amerikából, Ázsiából és Ausztráliából, többek között
akadémikusok, IP-ügynökségek, hivatalok közgazdászai, kormányzati tisztviselők és egyéb
IP-szakemberek. Hat ülésszak keretében a résztvevők kitértek a szerzői joggal és a védjegyekkel kapcsolatos aktuális kérdésekre is
Az EUIPO és az OECD között létrejött megállapodással kapcsolatban elhangzott, hogy
az a közös kutatási programot 2020-ig fedi le. Az OECD jelenleg 96 vámtisztviselőtől beszerzett új lefoglalási adatokkal rendelkezik, ezek elemzése befejeződött, a jelentést előreláthatólag márciusban publikálják. A hamisított gyógyszerekre vonatkozó tanulmányt szintén
2019 márciusában teszik közzé.
A kkv-k
A résztvevők áttekinthették a megﬁgyelőközponton belül végrehajtott kkv-kezdeményezéseket, beleértve az IP-elődiagnosztika (IPD) és a pro bono szolgáltatásokra vonatkozó
terveket. Az IPD olyan szolgáltatás, amely segíti a kkv-kat a szellemi tulajdoni „termékeikben” rejlő lehetőségek kiaknázásában. Ennek érdekében a megﬁgyelőközpont támogatást nyújt az Európai Bizottságnak és az ESZH-nak a tudatosságnövelő események megvalósításával, és segíti a Bizottságot az IPD-szakértők hálózatának létrehozásában. A pro
bono kezdeményezés célja a kkv-k támogatása abban, hogy jobb döntéseket hozzanak a
szellemi tulajdont érintő kérdésekben, valamint a jogérvényesítés terén is megfelelő hátteret
kapjanak ahhoz, hogy hatékonyan léphessenek fel az őket érő jogsértésekkel szemben. A
felhasználói szervezetekkel és a nemzeti hivatalokkal folytatott konzultációk után kapott
visszajelzések szerint azok örömmel fogadják a pro bono kezdeményezést, de egyértelműen
meg kell határozni a támogatás feltételeit és mibenlétét (ﬁnanszírozás, közreműködők, alkalmazott jogszabályok stb).
Authenticity projekt
A hamisítás elleni küzdelem és az IP-tudatosság helyi szinten történő növelése érdekében
2019-től új európai együttműködési projekt, az „Authenticity” kerül kidolgozásra. Az EUIPO
célja a részt vevő városok számának növelése. A pilot projekteket az EUIPO és a megﬁgyelőközpont támogatásával az Indicam, az Unifab és az Andema fejlesztette ki, Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban építve ki az „Authenticity” hálózatot, bevonva
többek között Párizst, Madridot és Rómát. A cél az, hogy a már működő minták alapján
minél több város működjön közre a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatosságnövelésben
és felvilágosításban. Az első Authenticity munkacsoport-ülésre március 7-én került sor az
EUIPO-ban az érdeklődő nemzeti hivatalok és szervezetek közreműködésével.
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Ezt követően a tagállamok beszámoltak az aktuális újdonságokról, végezetül a résztvevőkből alkotott munkacsoportok megvitatták az EUIPO 2025-ig terjedő stratégiai tervét és
beszámoltak javaslataikról.
Az EUIPO 21. védjegyjogi kapcsolattartó ülése, Alicante, április 2–3.
Az SZTNH-t a Nemzeti Védjegyosztály jogi ügyintézője és a Nemzetközi Védjegyosztály
védjegyelbírálója képviselte az ülésen.
Az EUIPO munkatársa ismertette az EUIPO 2025-ig tartó stratégiai terve megvalósításának jelenlegi állását, továbbá a 2019. évre vonatkozó munkatervet. Kiemelte, hogy a
projektek jelentős része 2018-ban lezárult: előtérbe helyezték az elektronikus ügyintézést; a
megújítások 94%-át, a képviseletváltozások 75%-át, valamint a név- és címváltozások 50%át automatizáltan vezették át; a Harmonised Database 4000, a Similarity Database 2500 új
kifejezéssel egészült ki; az ECP1 keretében 37 implementáció fejeződött be; az ECP2 körében a TMview és a DesignView adatbázis működtetésében 68 hivatal vesz részt, azokban
51,2, illetve 4,4 millió keresést folytattak le, 166, illetve 163 különböző országban; a TMclass
adatbázis működtetésében 72 hivatal vesz részt; az ECP3 keretében 17,8 millió eurót fordítottak új IP-eszközök és adatbázisok fejlesztésére.
Ismertetésre került az EUIPO 2025-ig tartó stratégiai terve kidolgozásának menete. 2019.
február 28-ig lezárult az előzetes belső és a külső konzultáció folyamata (ehhez különféle
közösségimédia-felületeket is igénybe vettek). A beérkezett észrevételek összegzésre kerülnek, és azokról 2019. április végéig jelentést készítenek. Ezt követően kerül sor az alapelvek
és a körvonalak meghatározására 2019 májusában és júniusában. A stratégia terv első változata várhatóan 2019 júliusára készül el, amelynek az érintettekkel történő konzultációját
szeptember végéig szeretnék lezárni. A végleges dokumentumnak az igazgatótanács és a
Költségvetési Bizottság általi elfogadása 2019 novemberében várható, így a dokumentum
2020 júniusában hatályba léphet.
A jogalkotási reform végrehajtása kapcsán a nemzetközi együttműködésért és jogi ügyekért felelős igazgatóság munkatársa az EUIPO ügyvezető igazgatója által kibocsátott intézkedésekről tartott előadást.
A Német Szabadalmi és Védjegyhivatal munkatársa ismertette az új típusú védjegyek
kutatásával kapcsolatos német hivatali gyakorlatot. Kitért arra, hogy az új – az irányelv
átültetése kapcsán született – védjegytörvény 2019. január 14-én lépett hatályba Németországban, amely eltörölte a graﬁkai ábrázolhatóság követelményét, ennek következtében
kutatási gyakorlatukat módosítaniuk kellett. Példákon keresztül szemléltette a kulcsszavak
meghatározását, továbbá bemutatta azok feltüntetését a német hivatal ügyviteli rendszerében. Ezt követően a résztvevők hozzászólásaikban jellemzően a kulcsszavak meghatározásának szubjektivitására hívták fel a ﬁgyelmet.
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Az ülés résztvevői beszámoltak a védjegyjogi irányelv átültetésének állásáról. Egyes országokban az irányelv már átültetésre került, több tagállamban az átültető jogszabály még
nem lépett hatályba.
A résztvevők beszámolót hallhattak a European IP Network (EUIPN) keretében megvalósuló együttműködésről. Jelenleg a dán, a portugál és a szlovén hivatallal működnek
együtt.
Az EUIPO munkatársai ismertették a CP8, a CP9 és a CP11 projekt állását, majd az ülés
résztvevőinek a CP5 közös gyakorlat alkalmazásáról kellett beszámolniuk.
A fellebbezési tanácsok munkatársa összegezte az ábrás védjegyek megkülönböztetőképességéhez kapcsolódó legérdekesebb fellebbezési tanácsi és törvényszéki esetjogot.
Szintén a fellebbezési tanács részéről hangzott el egy rendkívül átfogó előadás a 2017 októberétől kezdve benyújtott, új típusú védjegybejelentésekkel kapcsolatban hozott EUIPO-s
döntésekről.
Az EUIPO termék- és szolgáltatásminőség-programról tartott előadásban az előadók
rávilágítottak, hogy az EUIPO célja növelni az ügyfelek által irányított minőségszolgáltatásokat.
Az EUIPO Igazgatótanácsának (Management Board, MB) és Költségvetési Bizottságának
(Budget Commeettee, BC) ülése, Alicante, június 4–6.
Az SZTNH részéről a jogi elnökhelyettes, a gazdasági főigazgató, valamint a Jogi és Nemzetközi Főosztály jogi ügyintézője vett részt az üléseken.
Az MB ülése
Az MB ülésén személyügyi kérdések, személyzeti szabályzatok és kapcsolódó ügyek, illetve
egyes tisztségviselők megválasztása szerepelt a napirendi pontok között.
Az MB és BC együttes ülése
Az EUIPO ügyvezető igazgatója bemutatta az EUIPO éves jelentését.
Az EUIPO tevékenységének és stratégiai tervezésének áttekintése kapcsán az ügyvezető
igazgató és a nemzetközi együttműködésért és jogi ügyekért (ICLAD) felelős igazgató bevezetőjét követően eszmecsere kezdődött a vonatkozó dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság és a felszólaló tagállamok üdvözölték az új 2025-ös stratégiai
terv előzetes tervezetét és megköszönték az EUIPO minőségi és alapos munkáját.
Az Európai Bizottság kifejtette, hogy az erős iparpolitikának fontos tényezője a szellemitulajdon-védelem, és rendkívüli jelentősége van a Bizottság, a tagállamok és az EUIPO
közötti együttműködésnek annak érdekében, hogy Európa nemzetközi szinten is „hallhatóvá” váljon.
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A tagállami hozzászólásokat követően az EUIPO ügyvezető igazgatója az eszmecserére
reagálva elmondta, hogy a kkv-k kapcsán az EUIPO nem kíván egyedüliként fellépni, és a
célkitűzések illeszkednek a már folyamatban lévő európai kezdeményezésekhez.
A jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban az Európai Bizottság képviselője elmondta, hogy
2019 végéig hosszú távú ipari terveket kell bemutatnia az új Bizottságnak, amelyekben a
kkv-k kiemelt szerepet fognak játszani. A védjegyirányelv átültetése még hat tagállamnál
hiányzik. A 2025-ös stratégiai terv kapcsán a Bizottság megjegyezte, hogy hangsúlyt kellene
fektetni az üzleti titkok védelmére is.
A jelenlegi román és a soron következő ﬁnn elnökség csatlakozott a Bizottság beszámolójához, az adatvédelem fontosságára külön felhívva a ﬁgyelmet.
A BC ülése
Az Európai Számvevőszék pozitív véleményét követően az EUIPO 2017-es tevékenységére
vonatkozóan az ügyvezető igazgató felmentvényéről döntött a BC.
A 2018-as költségvetés végrehajtása kapcsán az EUIPO ügyvezető igazgatója összefoglalta a vonatkozó dokumentumban foglaltakat. A jelenlegi helyzet nagyjából megfelel a 2018
novemberében adott előrejelzésnek. Jelentős áthozat is keletkezett, az EUIPO a költségvetésben tervezett kiadásoknak alatta maradt.
Tagállami kérdésre válaszolva az ICLAD vezetője elmondta, hogy az összes tagállamtól
beérkezett adatok alapján kerülhet meghatározásra a kiosztási kulcs, 2019 novemberében
fogják az MB elé terjeszteni a pontos számokat. A kiosztásra 2020-ban kerülhet majd sor a
felmentvény megszavazását követően.
A Bizottság 2019/715 felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Unió működéséről
szóló szerződés és az Euratom-szerződés keretében létrehozott és a 2018/1046 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról 2019. május 11-én hatályba lépett, ennek hatására az EUIPO előkészítette új
pénzügyi szabályzatának tervezetét. Ugyan az EUIPO-ra a rendelet hatálya nem terjed ki,
de köteles azzal összhangban meghatározni a pénzügyi szabályzatában foglalt rendelkezéseket. Az új pénzügyi szabályzatnak legkésőbb 2019. július 1-jéig hatályba kell lépnie.
A résztvevők beszámolót hallhattak a 2019-es költségvetés tervezett végrehajtásáról, áttekintették 2019 első negyedévét és a 2020-as stratégiai terv költségvetési vetületeit.

KÉT- ÉS TÖBBOLDALÚ HIVATALKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG
Január 29-én került megrendezésre a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) informatikai és
minőségirányítási munkacsoportjának ülése Besztercebányán.
Február 14-én az EUIPO munkatársai látogattak az SZTNH-ba a technikai együttműködés áttekintése céljából.

14. (124.) évfolyam 5. szám, 2019. október

156

Dr. Baticz Csaba – Péteri Attila

Május 8–10. között zajlott a szlovákiai Modrában a „Visgerádi országok és barátaik” elnöki szintű találkozó, valamint a VSZI Igazgatótanácsának 10. ülése.
Június 12–13. között a Szóﬁai Gazdaságtudományi Egyetem és az Észak-macedóniai
Kulturális Minisztérium szakértői budapesti tanulmányút keretében a közös jogkezelőkkel
kapcsolatos magyarországi szabályozásról kaptak tájékoztatást az SZTNH munkatársaitól.

AZ SZTNH KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGVALÓSULT, A SZELLEMI TULAJDON
VÉDELMÉHEZ KAPCSOLÓDÓ NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK
IP pre-diagnosis – enhancing knowledge and practice címmel szemináriumot szervezett
az Európai Szabadalmi Hivatal az SZTNH-val együttműködésben Budapesten, április 3-án
és 4-én.
A szeminárium célja az volt, hogy képzést nyújtson a nemzeti hivatalok munkatársai
számára arról, hogyan lehet a kkv-kat hatékonyabban rábírni a szellemivagyon-diagnózis
(IPD) szolgáltatás igénybevételére, hogy ne essenek el jelentős növekedési és fejlődési lehetőségektől. Az ESZH IPD-szolgáltatást bemutató ötrészes sorozata nagy sikerrel zárult, a
budapesti rendezvény volt az utolsó állomása.

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB NEMZETKÖZI
RENDEZVÉNYEKEN VALÓ HIVATALI RÉSZVÉTEL
Az SZTNH munkatársai az év első felében is számos alkalommal képviselték a hivatalt különböző szakmai konferenciákon és üléseken. A jelentősebb rendezvények a következők
voltak:
– az Európai Dizájn Szövetségek Szervezetének (BEDA) elnökségi ülése, Brüsszel, február 4–5., St. Etienne, április 3–5., Brüsszel, május 15–17.;
– „A szellemi tulajdon jövője Európában – kihívások és perspektívák” c. konferencia,
Bukarest, március 5–6.;
– A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) Igazgatótanácsának ülése, Angers, március
19–20.;
– „A formatervezési minták szerepe a gazdasági növekedésben” c. konferencia, Tbiliszi,
május 7–8.;
– Az Észt Szabadalmi Hivatal jubileumi ünnepsége és konferenciája, Tallin, május 23.;
– a szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről szóló nemzetközi fórum, Párizs, június
12–13.
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