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A korábbi évekhez hasonlóan a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2016 máso-
dik felében is ellátta Magyarország képviseletét a WIPO testületeinek ülésein.

Augusztusban került megrendezésre a Program- és Költségvetési Bizottság 25. ülése. 
Szeptemberben tartották a Jogérvényesítési Tanácsadó Bizottság 11. ülését, a Koordinációs 
Bizottság 72. (26. rendkívüli) ülését, illetve a Szellemi Tulajdonnal, Genetikai Forrásokkal, 
Hagyományos Tudással és Folklórral foglalkozó Kormányközi Bizottság 31. ülését. Októ-
berben zajlott a WIPO-tagállamok közgyűléseinek 56. üléssorozata, illetve ebben a hónap-
ban tartották a Védjegyek, Ipari Minták és Földrajzi Árujelzők Jogi Oltalmával Foglalkozó 
Állandó Bizottság 35. ülését, valamint az Új Növényfajták Oltalmára létrehozott Nemzetkö-
zi Unió (UPOV) őszi ülésszakát. Novemberben került megrendezésre a Szerzői és Szomszé-
dos Jogok Állandó Bizottságának 33. ülése, a Szellemi Tulajdonnal, Genetikai Forrásokkal, 
Hagyományos Tudással és Folklórral Foglalkozó Kormányközi Bizottság 32. ülése, valamint 
a hágai rendszerről, illetve a madridi rendszerről szóló szeminárium is. Decemberben a 
Szabadalmi Jogi Állandó Bizottság 25. ülésére került sor. 

A Genfen kívüli WIPO-rendezvények közül ki kell emelni a júliusi, a „selyemút” mentén 
fekvő országok részére megrendezett pekingi konferenciát, valamint a kínai Csingtaóban a 
madridi rendszer létrehozásának 125. évfordulója alkalmából megrendezett konferenciát. 

A Program- és Költségvetési Bizottság (Program and Budget Committee, PBC) 25. ülése, 
Genf, augusztus 29. – szeptember 2.

Az ülésen a Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetője és jogi ügyintézője képviselte az 
SZTNH-t.

 
* Főosztályvezető, Jogi és Nemzetközi Főosztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
** Nemzetközi ügyintéző, Nemzetközi Együttműködési Osztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
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A Független Tanácsadó és Vizsgálóbizottság (Independent Advisory Oversight Committee, 
IAOC) jelentése

Az IAOC éves jelentése a 2015. szeptember 1. és 2016. június 30. közötti időszakot tekintette 
át. A vizsgált időszak alatt hét belső könyvvizsgálói jelentés felülvizsgálatára került sor. A 
2014-es és 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi jelentések fő számainak összevetése 
során az IAOC-jelentés bemutatta, hogy amíg 2014-ben az összes bevétel 370,1 millió CHF 
volt, addig a 2015-ös adatok szerint 381,9 millió CHF bevétellel számoltak. A költségek 
azonban meghaladták a 2014. évi értékeket, ezért a nettó eredmény 2015-ben összességében 
kevesebb, mint 2014-ben volt (33,3 millió CHF, amíg 2014-ben 37,0 millió CHF volt).

Az IAOC „Selection Panel” jelentése
Az IAOC megüresedő pozícióira a „Selection Panel” öt új tagot javasolt. A PBC az öt jelölt 
megválasztásának jóváhagyására tett javaslatot a WIPO-közgyűlés számára.

A külső könyvvizsgáló jelentése
A külső könyvvizsgáló a WIPO 2015. évi pénzügyi helyzetéről szóló jelentést megalapozott-
nak, a pénzügyi előírásokkal összhangban lévőnek nyilvánította. A tranzakciók a pénzügyi 
szabályzat előírásainak megfelelően zajlottak le. A jelentés bemutatja, hogy a PCT-bevételek 
csökkenésével magyarázható a bevételek visszaesése a teljes szervezet szintjén. A 2014. év-
hez képest a PCT-bevételek 1,14 százalékos visszaesést mutatnak, azonban a PCT-bevételek 
eredményre gyakorolt hatása is csökkent, százalékos mértékben kifejezve 77,66%-ra a 2014. 
évi 105%-hoz képest. A WIPO összes bevétele a PCT-bevételek csökkenése ellenére is nőtt.

A Belső Ellenőrzési Osztály (Internal Oversight Division, IOD) igazgatójának éves jelentése 
A belső ellenőrzésre vonatkozó alapszabály (Audit Charter) vonatkozó rendelkezése értel-
mében az IOD igazgatója minden évben összefoglaló tevékenységi beszámolót készít a fő-
igazgató számára. A dokumentumot a külső auditor és az IAOC is megkapja, valamint azt a 
tagállamok éves közgyűlése elé is beterjesztik. Az IOD jelentése többek között a következő 
területeket érintette: az üzletmenet-folytonosság menedzsmentje, a kis- és középvállalkozá-
sok és az innováció elnevezésű Program 30, a Program 3 a szerzői és kapcsolódó jogokról, a 
WIPO pilot projektje a nők szakmai fejlődésével kapcsolatban, jutalmak és elismerések.

A Joint Inspection Unit (JIU) ajánlásainak végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentés 
A PBC tudomásul vette a JIU jelentésében foglaltakat a 2010 és 2015 között előterjesztett 
ajánlások elfogadásáról és végrehajtásáról, továbbá egy kivétellel – a főigazgatóval kapcso-
latos bejelentések kivizsgálására vonatkozó eljárásrend – üdvözölte az ajánlások végrehaj-
tását.  A titkárság jelentéstételi kötelezettsége folyamatos, az ajánlások végrehajtásáról be 
kell számolnia a PBC-nek. 2015-ben 16 új észrevételt tett a JIU, a WIPO 12 korábbi ajánlást 
végrehajtott, négyet még vizsgálnak.
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Előrehaladási jelentés és pénzügyi áttekintések – 2014–2015
Összesen 394 teljesítményindikátor került meghatározásra, közel százzal több, mint az elő-
ző időszakban. Ezeknek 72%-a teljesült teljes mértékben, amely arány megegyezik az előző 
időszakéval. 5%-a az indikátoroknak részben teljesült, 12% nem teljesült, míg a hiányzó 
11%-a a mutatóknak nem volt alkalmazható.

Pénzügyi jelentés a 2015. évről, tagállami hozzájárulások teljesítése
A 2015. év végi többlet 33,3 millió CHF-re csökkent a 2014. év végi többlethez (37 millió 
CHF) képest. A pénzügyi jelentés, összhangban az IAOC-jelentéssel, megállapítja, hogy 
míg 2014-ben az összes bevétel 370,1 millió CHF volt, addig a 2015-ös adatok szerint 381,9 
millió CHF bevétellel számoltak, ami alapvetően a Madridi Unió díjainak emelkedése mi-
att alakult így. A költségek azonban meghaladták a 2014. évi értékeket, ezért lett a nettó 
eredmény (a többlet) 2015-ben összességében kevesebb, mint 2014-ben volt. A személyi 
költségek változatlanul nagy hányadát adták az összes költségnek, és nagyjából változatlan 
mértékkel, de minden más költségtétel kisebb mértékben nőtt. A tagállami hozzájárulások-
ról szóló dokumentumok szerint Magyarországnak nincs hátraléka.

Középtávú stratégiai terv
A PBC nyugtázta a 2010–2015 közötti évekre szóló stratégiai tervet mint a titkárság önér-
tékelő dokumentumát. Kihangsúlyozták, hogy a 2016–2021-re szóló középtávú terv, amely 
a kilenc stratégiai cél mentén meghatározza a szervezet alapvető működését, nem bír jogi 
kötőerővel.

WIPO External Offices
Jelenleg öt országban működik WIPO-iroda, ezek Brazília, Japán, Kína, Oroszország és 
Szingapúr. A kérdés évek óta megosztja a tagságot. A WIPO közgyűlése 2015 októberében 
úgy határozott, hogy a 2016/17-es és a 2018/19-es bienniumban két-két külső irodát nyit 
a szervezet közgyűlési döntése alapján, és a kiválasztásnál Afrika prioritást élvez. A 2016. 
március 29-ig meghosszabbított határidőig 18 pályázat érkezett: 1. Algéria, 2. Azerbajdzsán, 
3. Chile, 4. Ecuador, 5. Egyiptom, 6. El Salvador, 7. India, 8. Irán, 9. Kenya, 10. Kolumbia, 
11. Koreai Köztársaság, 12. Marokkó, 13. Mexikó, 14. Nigéria, 15. Panama, 16. Románia, 17. 
Törökország, 18. Tunézia. A GRULAC-csoport felszólalásában jelezte, hogy megegyeztek 
a csoporton belül abban, hogy a két afrikai iroda felállítását támogatják, feltéve, ha a har-
madik WIPO-iroda Kolumbiában lehet. Az afrikai csoport Nigéria és Algéria mögött so-
rakozott fel. A GRULAC és az afrikai csoport további pályázói visszaléptek e három ország 
javára. Így a következő kilenc tagállam pályázata közül kellett volna a PBC-nek javaslatot 
tennie a közgyűlés számára: 1. Algéria, 2. Azerbajdzsán, 3. India, 4. Irán, 5. Kolumbia, 6. 
Koreai Köztársaság, 7. Nigéria, 8. Románia, 9. Törökország. Azerbajdzsán kivételével a pá-
lyázó tagállamok 15 perces prezentációban mutathatták be kérelmüket. Informális egyezte-
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téseket követően a PBC elnöke Algéria, Kolumbia és Nigéria pályázatának a támogatására 
tett javaslatot, ez azonban konszenzus hiányában nem nyerte el a tagállamok egyhangú tá-
mogatását. A PBC az informális tárgyalások folytatásáról döntött, a kérdést pedig a WIPO 
közgyűlése elé utalta.

Az ülésen a fentieken kívül megvitatták még a szervezetirányítással, létesítménygazdál-
kodással és szociális ügyekkel kapcsolatos kérdéseket is.

A Jogérvényesítési Tanácsadó Bizottság (Advisory Committee on Enforcement, ACE) 11. ülése, 
Genf, szeptember 5–7. 

Az ülésen a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkára és a Jogi és Nemzetközi Főosztály jogi 
ügyintézője képviselte az SZTNH-t.

Az ülés a résztvevők tapasztalatokban gazdag prezentációinak előadását és megvitatását 
foglalta magában. A téma a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatosság növelése, az IP által 
biztosított lehetőségek hatékony és széles körű népszerűsítése és az ezt segítő eszközök átte-
kintése volt. A jó gyakorlatok, tudatosságnövelő események, rendezvények, programok be-
mutatására az egyes nemzeti hivatalok, hatóságok (többek között a Hamisítás Elleni Nem-
zeti Testület, HENT) kaptak lehetőséget. Emellett a hamis termékek csökkentését célzó, 
a hatékony és sikeres jogérvényesítést segítő projektek, intézkedések terén is tapasztalatot 
cserélhettek a résztvevők.

Az ülésen 38 prezentáció hangzott el, négy nagy témakör köré csoportosítva: az egyes 
tagországok tapasztalatai a tudatosságnövelés terén, különös tekintettel a fiatal korosztályra; 
a jogérvényesítés hatékonyságának növelése; a WIPO nemzeti jogalkotásban nyújtott támo-
gatásának eredményessége, hatása; kapacitásépítés és tréningek.

A nemzeti tapasztalatok cseréje keretében nyolc állam – köztük Magyarország képvisele-
tében a HENT – létrehozott egy kiállítást, ahol az IP-jogok védelmének, valamint a tudatos-
ságnövelés fontosságának ismertetése és az erre szolgáló eszközök felvonultatása volt a cél. 

A Koordinációs Bizottság (Coordination Committee, CoCo) 72. (26. rendkívüli) ülése, Genf, 
szeptember 12.

Az ülésen az SZTNH részéről a műszaki elnökhelyettes és a Jogi és Nemzetközi Főosztály 
vezetője vett részt.

Az ülés célja a WIPO szerzői jogi és kulturális területekért felelős főigazgató-helyettesé-
nek a megválasztása volt. A CoCo a francia Sylvie Forbine személyében megválasztotta az 
új főigazgató-helyettest.
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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) 31. ülése, 
Genf, szeptember 19–23.

Az ülésen az Iparjogvédelmi Jogi Osztály vezetője képviselte a hivatalt.
Az ülés napirendjén – a napirend és az előző ülésről készült jelentés elfogadásán túlme-

nően – az alábbi kérdések szerepeltek:
– egyes nem kormányzati szervezetek akkreditálása; 
– bennszülött és helyi közösségek részvétele; 
– az önkéntes alap működésével kapcsolatos tájékoztató; a tanácsadó testület kineve-

zése; 
– tájékoztató a bennszülött közösségek képviselőit megszólaltató előadás-sorozatról;  
– hagyományos tudás.
Az ülés a tagállamok és a folyamatosan bővülő megfigyelői kör részéről egyaránt a bizott-

ság esetében megszokott, kiemelkedően nagyszámú képviselő részvételével zajlott. Az ülés 
során újabb öt nem kormányzati szervezet akkreditálására került sor.

Az első ülésnapon lezajlott a bennszülött és helyi közösségek részvételével kapcsolatos 
kérdések vitája, és sor került a regionális csoportok nyitó nyilatkozataira, valamint a benn-
szülött küldöttek előadásaira. Az első két ülésnap során lezajlott a központi kérdések ple-
náris vitája. Ennek alapján a facilitatorok a harmadik ülésnap délelőttjére elkészítették – a 
saját belátásuk szerint javasolt módosításokat tartalmazó – tervezetüket, amelyet a plenáris 
ülésen részletes kommentár mellett bemutattak. A dokumentum a következő megvitatott 
témaköröket dolgozta fel: preambulum; célkitűzések; definíciók; 1. cikk: Az oltalom tárgya; 
2. cikk: Az oltalom kedvezményezettjei; 3. cikk: Az oltalom terjedelme. A regionális csopor-
toknak a délutáni plenáris ülésig volt lehetőségük áttekinteni a dokumentumot, amelynek 
kapcsán megtehették észrevételeiket.

Ezt követően a központi kérdések körébe tartozó témák informális ülésen kerültek meg-
vitatásra, amelyen regionális csoportonként hat-hat képviselő (köztük a CEBS részéről Ma-
gyarország is), valamint a bennszülött közösségek képviselői vettek részt. Az itt elhangzot-
tak, valamint a fenti dokumentum plenáris vitáján tett észrevételek alapján a facilitatorok az 
utolsó ülésnap délelőttjére kidolgozták a dokumentum újabb tervezetét. Ezzel kapcsolatban 
nem volt cél részletes vita lefolytatása, csupán annak plenáris ülésen történő bemutatása és 
a szöveg plenáris ülés általi nyugtázása. 

Az ülés mind a dokumentum újabb tervezetét, mind a függő kérdések szövegét nyugtáz-
ta. Mindkét irat az ülés eredményeként a hagyományos tudást tárgyaló következő ülés elé 
kerül majd.
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A WIPO-tagállamok 56. közgyűléssorozata (56th series of the Assemblies of the Member States 
of WIPO), Genf, október 3–11.

A közgyűléssorozaton a műszaki elnökhelyettes és a Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetője 
képviselte az SZTNH-t.

A WIPO-közgyűlés és az üléssorozat levezető elnökévé – Duque kolumbiai nagykövet 
helyett, aki távozott Genfből – Lettország nagykövete, Janis Karklins lépett elő. 

Döntés született arról, hogy a WIPO Algériában és Nigériában nyit külső irodát (external 
office). A további négy kiadó helyről folytatódnak majd a tárgyalások. A kiélezett politikai 
helyzetre jellemző, hogy a tárgyban hosszúra nyúló informális egyeztetéseket folytattak a 
tagállamok képviselői. Áttörést végül a közgyűléssorozat utolsó napján a GRULAC rugal-
massága és visszalépése hozott. A WIPO jelenleg a következő országokban tart fenn külső 
irodát: Brazília, Japán, Kína, Oroszország és Szingapúr.

A Koordinációs Bizottság, illetve a WIPO-közgyűlés elnökének korábbi közös döntését 
a tagállamok jóváhagyták, így a főigazgatóval szemben indult eljárás lezártnak tekinthető. 
Megindul a közbeszerzési, a belső vizsgálati és a whistleblowereket védő szabályok felülvizs-
gálata a tagállamok közreműködésével.

2016. szeptember 30-án hatályba lépett a vakok, látáskárosultak és olvasási képességük-
ben egyéb módon korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének előse-
gítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés, az unió közgyűlése pedig megtartotta első ülését.

A tagállamok elfogadták a WIPO belső ellenőrzési szabályzatára (Internal Oversight 
Charter) vonatkozó módosító javaslatokat, amelyeket az Independent Advisory Oversight 
Committee, a WIPO független, külső szakértőkből álló tanácsadó testülete, illetve annak 
magyar elnöke, Ámon Gábor adószakértő készített elő. Az új rendelkezések tisztázzák a Ko-
ordinációs Bizottság és a WIPO-közgyűlés elnökeinek szerepét, valamint a döntéshozatal 
mechanizmusát olyan esetekben, amikor a főigazgatóval vagy helyetteseivel szemben indul 
eljárás hivatali mulasztás, illetve kötelezettségszegés miatt.

Kinevezésre került a Belső Ellenőrzési Osztály (Internal Oversight Division) új elnöke az 
indiai Rajesh Singh személyében.

Az SCCR (Szerzői Jogi Állandó Bizottság) folytatni fogja a munkát a napirenden lévő 
kérdésekben. Az SCCR az elmúlt két évben nem tudott döntési javaslatot megfogalmazni a 
WIPO-közgyűlés számára.

Nem született megállapodás a Design Law Treaty, a formatervezésiminta-oltalmi alaki 
szabályok egységesítését célzó nemzetközi megállapodás elfogadása céljából kitűzni terve-
zett diplomáciai értekezlet ügyében. A közgyűlési döntés értelmében a már véglegesnek 
tekinthető szövegek nem kerülnek újra a Védjegyjogi Állandó Bizottság (SCT) napirendjé-
re.  A WIPO-közgyűlésnek 2017-ben kell majd döntenie a diplomáciai értekezlet 2018 első 
felére történő összehívásáról.
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A Török Szabadalmi Intézetet kijelölték nemzetközi PCT-hatóságnak.
Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására létrejött Lisszaboni Unió 

egyes tagjai önkéntes alapon összesen 1 millió svájci frankkal járultak hozzá eddig a rend-
szer fenntartásához. Az uniót érintő költségvetési-pénzügyi kérdések megvitatása céljából 
létrehozott munkacsoportnak tovább kell dolgoznia a hosszú távú finanszírozhatóság eléré-
sét célzó megoldásokon (pl. hozzájárulási rendszer kialakítása, díjak felülvizsgálata).

A WIPO közgyűléssorozata keretében nagy sikerrel zajlott több side-event is, köztük a 
magyar dizájnt bemutató utazó kiállítás a WIPO új épületében.

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) 36. ülése, Genf, október 17–19.

Az SZTNH részéről a Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály főosztályvezető-helyettese vett 
részt.

A WIPO-közgyűlés döntése értelmében a formatervezésiminta-oltalmi eljárások alaki-
ságait harmonizáló új egyezmény (Design Law Treaty, DLT) tárgyában megtartandó diplo-
máciai értekezlet összehívásáról a közgyűlés 2017. évi ülésén folytatják a vitát, az SCT ezért 
érdemben nem tárgyalta sem a DLT tervezeteit, sem az afrikai csoport javaslatát.

Az SCT áttekintette az Egyesült Államok és Japán javaslata nyomán a mobileszközökön 
használt ikonok, felhasználói felületek és betűkészletek formatervezésiminta-oltalmának 
(UIT) témájában készült kérdőív összesítését. Több tagállam és szakmai szervezet jelez-
te, hogy a határidő lejárta ellenére szeretnének válaszokat adni a kérdőívre. A titkárság és 
számos tagállam propagálta a WIPO által létrehozott és üzemeltetett, az elsőbbségi iratok 
kölcsönös elérhetőségét biztosító elektronikus adatbázist (DAS), amely nem csak a minta-
oltalmi elsőbbségi iratokat tartalmazza.

Az országnevek védjegyeljárás során biztosított védelme kapcsán érdemi előrelépés nem 
történt, de a következő ülés napirendjén is szerepelni fog a kérdés, ahogyan az új gTLD 
doménnevek védjegyeket érintő hatásait bemutató jelentés is.

A WIPO-közgyűlés döntése érintette még a földrajzi árujelzők (GI) kérdését is, aminek 
eredményeképpen végül megállapodásra jutott a két javaslat köré felsorakozó országok cso-
portja abban, hogy egynapos információs ülést szentelnek mindkét témának – a földrajzi 
árujelzők nemzeti és regionális védelme általában; valamint földrajzi árujelzők az interneten 
– közvetlenül az SCT következő ülése előtt.
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A Szerzői és Szomszédos Jogok Állandó Bizottságának (Standing Committee on Copyright and 
Related Rights, SCCR) 33. ülése, Genf, november 14–18.

Az ülésen a Szerzői Jogi Főosztály jogi ügyintézője képviselte az SZTNH-t.
Az Európai Unió tagállamai az Európai Bizottság vezetésével, a közép-európai és a balti 

államok regionális csoportja (CEBS) Lettország vezetésével koordinálta a tagállamok, illet-
ve a régió álláspontjait.

A műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló napirendi pontban a nyitó felszólalásokat 
követően a műsorsugárzó szervezetek védelme érdekében készülő nemzetközi szerződés 
tárgyalása az SCCR előző ülésének eredménye nyomán felülvizsgált szöveg alapján folyta-
tódott. A levezető elnök jelezte, hogy e dokumentum összeállításakor nem kívánt eltérni az 
eredeti mandátumtól. Jelezte továbbá, hogy a zárójelben megjelenített részek azokat a gon-
dolatokat tükrözik, amelyek felmerültek, de ezek szövegbe foglalásának szükségességéről a 
tagállamok mindeddig nem tudtak megállapodni. Ezt követően a definíciók tárgyalásával 
folytatódott a napirend informális keretek között (regionális koordinátorok plusz hét fő 
felállásban).

A könyvtárakra és archívumokra vonatkozó korlátozások és kivételek napirendi pont 
alatt a levezető elnök által bemutatott dokumentum alapján három témakörben kerültek 
észrevételek kifejtésre részletesebben: párhuzamos import, határon átnyúló felhasználás, 
árva, visszavont és out of commerce művek.

Az oktatási és kutatási intézményekre és a fogyatékkal élő személyekre vonatkozó kor-
látozások és kivételek napirendi pont alatt ismertetésre került egy tanulmány, amelynek 
tárgya a WIPO tagállamai vonatkozó jogszabályi rendelkezéseinek összehasonlító jellegű 
bemutatása.

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) 32. ülése,
november 28. – december 2.

Az ülésen az SZTNH-t az Iparjogvédelmi Jogi Osztály vezetője képviselte.
Az első ülésnap délelőttjén az ülést közvetlenül megelőző, 2016. november 24. és 25. kö-

zött megrendezett szemináriumról szóló beszámoló hangzott el mind a négy kerekasztal 
egy-egy előadója részéről. Sor került továbbá a bennszülött és helyi közösségek részvételé-
vel kapcsolatos kérdések vitájára és a regionális csoportok nyitó nyilatkozataira, valamint a 
bennszülött küldöttek előadásaira. 

A központi kérdések vitája az első ülésnap délutánján vette kezdetét. Plenáris vita zaj-
lott le az alapelvek, a kedvezményezettek és az egyezmény tárgya kapcsán. Ennek alapján a 
facilitatorok a második ülésnap elejére elkészítettek egy munkaanyagot, amely a fenti ren-
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delkezések, valamint – a kedvezményezettek témájával szoros összefüggésben – a jogkeze-
léssel kapcsolatos rendelkezés javasolt módosításait tartalmazta. Az ezt követő informális 
ülésen regionális csoportonként hat-hat képviselő (köztük a CEBS részéről Magyarország 
is), valamint a bennszülött közösségek képviselői vettek részt.

Mindezek alapján a facilitatorok a harmadik ülésnap délelőttjére elkészítették – a javasolt 
módosításokat tartalmazó – tervezetüket, amelyet a plenáris ülésen bemutattak.

Ezt követően a központi kérdések körébe tartozó témák vitája ismét informális ülésen 
folytatódott. A vita mind a plenáris ülésen, mind az informális ülésen az elnök által összeál-
lított központi kérdések mentén zajlott. Ennek alapján a következő témák kerültek részletes 
megvitatásra:

– célkitűzések; 
– az egyezmény tárgya; 
– az oltalom kedvezményezettjei; 
– az oltalom terjedelme; 
– kiegészítő/defenzív intézkedések; 
– jogkövetkezmények, jogorvoslatok és joggyakorlás; 
– feltárási követelmény; 
– jogkezelés; 
– kivételek és korlátok; 
– határokon átívelő együttműködés.
Az egyéb kérdések körében került sor az EU előző ülésen előterjesztett javaslata, valamint 

az Egyesült Államok által előterjesztett új irat megvitatására.

A Szabadalmi Jogi Állandó Bizottság (Standing Committe on the Law of Patents, SCP)
25. ülése, Genf, december 12–15.)

Az ülésen a Jogi és Nemzetközi Főosztály jogi ügyintézője képviselte a hivatalt.
A bevezető hozzászólások többek között a szabadalmi oltalom alóli kivételek és korláto-

zások, a technológiatranszfer és a szabadalmak minősége témában szorgalmazták a munka 
folytatását. A kivételek kapcsán hangsúlyozták a szabadalmi jogosultak érdekei, valamint a 
közérdek közötti egyensúly jelentőségét.

Kivételek és korlátozások 
A CEBS csoport koordinátoraként Lettország delegációja ismertette a közép-európai és 
a balti államok koordinált álláspontját, majd az EU soros elnöki tisztét betöltő Szlovákia 
delegációja ismertette az Európai Unió koordinált álláspontját. Mindketten a kivételek és 
korlátozások holisztikus megközelítése – azaz a szabadalmazhatósági feltételekkel egyszerre 
történő vizsgálata – mellett érveltek. 
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A tagállami hozzászólások során Brazília beszámolt a kényszerengedélyekkel kapcsolatos 
gyakorlati tapasztalatairól. 

Szabadalmak minősége
A CEBS, valamint az Európai Unió koordinált álláspontjának ismertetését követően a B 
csoport részéről elhangzott, hogy a feltalálói tevékenység megítéléséről szeretnének újabb 
tanulmányt látni. 

Az ázsiai csoport, az afrikai csoport, illetve egyéb tagállamok szerint először abban kell 
egyetértésre jutni, hogy pontosan mi tartozik a „szabadalmak minőségének” definíciójá-
ba: a hivatalok munkájának hatékonysága vagy a megadott oltalmak erőssége. Óvtak attól, 
hogy a minőség növelése a szabadalmi hatóságok közötti munkamegosztás révén valósul-
jon meg. Egyrészt ez nem feltétlenül eredményezné az érintett nemzeti hivatalok elbírálási 
gyakorlatának javulását, másrészt burkolt jogharmonizációhoz is vezetne, amit pedig elvi 
szinten elleneznek, ráadásul az az SCP mandátumán is túlterjeszkedik.

A felszólalási és megsemmisítési rendszerek napirendi pont alatt a titkárság bemutatta az 
SCP Electronic Forum weboldal felszólalási és megvonási rendszerek ismertetésének szen-
telt új részét.

Szabadalmak és egészség
Az afrikai csoport koordinátora elismerte, hogy a szabadalmi rendszer fontos az innováció 
ösztönzése szempontjából, ugyanakkor azt szeretnék, ha az SCP olyan munkatervet fogadna 
el, amely a fejlődő országokat is segíti a gyógyszerekhez való hozzáférésben. A felszólalások 
visszatérő javaslatai a szabadalmi jogok és a közegészségügyi célok közötti ellentmondá-
sok feloldása, a HLP-jelentés ajánlásainak megvitatása, a kötelező INN-feltárás bevezetése 
(ehhez kapcsolódóan egy világméretű kémiai szabadalmi adatbázis kialakítása), valamint a 
flexibilitásokról szóló tanulmány elkészítése voltak. 

Technológiatranszfer
Több országcsoport részéről is elhangzott, hogy egyenlőtlenséget okoz, valamint a TRIPS-
megállapodás 7. cikkében foglalt céllal is ellentétes, ha egyes országok nem férhetnek hozzá 
bizonyos technológiákhoz.  Abban látják ennek okát, hogy a feltárás gyakran nem megfelelő 
mértékű a szabadalmi iratokban, vagyis teljes mértékben az SCP mandátumába illő kérdés-
ről van szó. Ha ez megfelelően orvoslásra kerülne, akkor nem lenne szükség technológia-
transzfer célú intézkedésekre.

További munka
Főként a szabadalmak és a közegészségügyi problémák összefüggései (ezen belül is az ENSZ 
HLP-jelentés napirendre vétele) körül kialakult éles nézetkülönbségek miatt az SCP-nek 
nem sikerült a jövőre vonatkozó munkatervet elfogadnia. Az elnöki összefoglaló a 24. ülé-
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sen született megállapodásokra is figyelemmel – a következők szerint vázolja a további 
munkát: 

– a titkárság összeállítja a Quality of Patents témában készült kérdőívre beérkezett vála-
szok összefoglalóját; 

– a titkárság elkészíti a szabadalmi flexibilitások teljes kihasználásának akadályairól és 
ennek a gyógyszerekhez való hozzáférésre gyakorolt hatásairól szóló tanulmányt. 

az eUrópaI szaBadalmI egYezménYBől (esze) Fakadó TagállamI 
jogok gYakorlása és köTelezeTTségek TeljesíTése

Az Európai Szabadalmi Szervezetben (ESZSZ) az SZTNH 2016 második felében is ellátta a 
magyar kormányzati képviseletet.

Munkatársaink részt vettek az ESZSZ Igazgatótanácsa, illetve Albizottsága, a Költségve-
tési és Pénzügyi Bizottság, a Technikai és Ügyviteli Bizottság, a Szabadalmi Jogi Bizottság 
ülésein, valamint különböző továbbképzéseken.

Az ESZSZ Igazgatótanácsának (Administrative Council, AC) 149. ülése, München,
október 12–13.

Az ülésen az SZTNH-t a műszaki elnökhelyettes, valamint a Jogi és Nemzetközi Főosztály 
jogi ügyintézője képviselte.

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) elnöke bemutatta tevékenységi jelentésének leg-
fontosabb elemeit. Számot adott arról, hogy közel százezerrel csökkent 2014 augusztusa 
óta a hivatali munkahátralék, és 49,8-ról 60,3-ra nőtt a termék/emberévben kifejezett kibo-
csátás. Elmondta továbbá, hogy 2015 szeptemberéhez képest 2,8%-kal nőtt a bejelentések 
száma, a 2015-ben közzétett összes bejelentés számát idén már szeptemberre meghaladták, 
összesen 90 000 bejelentés közzététele várható a 2016. év folyamán.

Az ESZH nemzetközi tevékenysége kapcsán beszámolt a CPC szabadalmi osztályozás 
tárgyában az Eurázsiai Szabadalmi Szervezettel aláírt együttműködési megállapodásról, va-
lamint arról, hogy az ESZH új PPH pilot projekteket indít a maláj, a Fülöp-szigeteki és az 
orosz szabadalmi hatóságokkal. Emellett kétoldalú együttműködési megállapodást kötöttek 
a Kolumbiai Ipari és Kereskedelmi Hatósággal, valamint az Afrikai Szellemi Tulajdoni Szer-
vezettel.

A Deloitte képviselője rövid előadásban mutatta be a pénzügyi tanulmány sarokszámait 
és legfontosabb megállapításait. Több delegáció üdvözölte a tanulmány elkészültét és je-
lezték, hogy alaposabb megvitatására a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság október végi 
ülésén kerül majd sor. 
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Ezt követően munkaügyi kérdések megvitatására, illetve egyes tisztségviselők megválasz-
tására került sor.

Az ESZSZ Igazgatótanácsa Albizottságának 20. ülése (Select Commitee of the Administrative 
Council, SC), München, október 25.

Az ülésen az Elnöki Kabinet tagja képviselte az SZTNH-t.
Napirend előtt az SC elnöke elmondta, hogy a Brexit-fejlemények miatt a Versenyképes-

ségi Tanács következő üléséig dönteni kell az európai szabadalmi reform végrehajtásával 
kapcsolatban követendő irányról, amely alapvetően az Egyesült Királyság pozíciójától függ. 
Az elnök jelezte továbbá, hogy az ülésen nem kerül sor politikai vitára, de a delegációk tá-
jékoztathatják a SC-t a nemzeti előrehaladásról.

A nemzeti kísérő intézkedésekről szóló összefoglaló és melléklet kapcsán az SC elnöke 
elmondta, hogy az csak tájékoztatási célokat szolgál, és azt természetesen frissíteni kell majd 
az idő előrehaladtával. 

A májusi technikai workshop értékeléseként az ESZH képviselője összefoglalta az ülés 
eredményeit. Az EBD-t (elektronikus bibliográfiai adatok) márciusban elküldték a nemzeti 
hivatalok IT-részlegei számára, amelyek közül néhány nagyon hasznos észrevételekkel szol-
gált. Hamarosan köröztetik az átdolgozott változatot.

Az ESZH képviselője elmondta, hogy a végső megoldás a Federated Register lesz, de ter-
mészetesen addig is meg kell oldani a különböző forrásokból származó adatok megfelelő 
integrációját az egyes lajstromokba. 

Az egyéb kérdésekről szóló napirendi pont keretében az Európai Szabadalmi Intézet (EPI) 
képviselője előadta, hogy az egységes szabadalmi rendszerről (UPP) szóló rendelet 7. cikké-
ben meghatározott kollíziós jogi szabály nem áll összhangban a jelenlegi valós helyzettel az 
ESZH által vezetett lajstrom kapcsán. Az ESZH képviselője elismerte, hogy az UPP-rendelet 
szövegezői szemmel láthatóan nem egyeztettek az ESZH-val, és dolgozni fognak azon, hogy 
a felvetett kérdésekre megnyugtató válaszok szülessenek. 

Az ESZH-nak az UPP-folyamatokra vonatkozó ISO-tanúsítása kapcsán az ESZH képvi-
selője elmondta, hogy az oltalom megadása utáni folyamatok eddigi tanúsítását ki fogják 
terjeszteni az egységes hatályú szabadalmak adminisztrációjára is, és ez a gyakorlat már 
meg is kezdődött.

Az SC elnöke bemutatta, hogy miben módosult a végrehajtási szabályzat tervezete, majd 
az SC ezt követően egyhangúlag elfogadta az átdolgozott szöveget.

Az EU Bizottság képviselője bemutatta a kkv-k IP-szempontú támogatására szolgáló in-
tézkedésekről szóló közleményének a tervezetét. Ezek közül sok „pilot projektként” jelenik 
meg, hogy tesztelni lehessen a hatékonyságukat a teljes mértékű elindításukat megelőzően. 
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Az ESZSZ Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának (Budget and Finance Commettee, BFC) 
115. ülése, München, október 26–27.

Az ülésen az SZTNH részéről a gazdasági főigazgató, valamint a Jogi és Nemzetközi Főosz-
tály jogi ügyintézője vett részt.

Egyes létesítménygazdálkodási kérdések megtárgyalása után a pénzügyi szabályzat idő-
szaki felülvizsgálata során javasolt módosítások kerültek megvitatásra, amelyeket a BFC 
egyhangúlag támogatott.

A Deloitte által készített pénzügyi tanulmány eredményeit a cég kutatásvezetője mutatta 
be. A 2016-os pénzügyi elemzés fő célja annak felmérése volt, hogy az ESZH pénzügyi 
szempontból megfelelően működik-e. A Deloitte megvizsgálta a 2010–2015 között beveze-
tett reformok pénzügyi hatását, és értékelte az időszak pénzügyi helyzetét a 2010-es tanul-
mány megállapításaihoz képest. Ezen lépések alapján három hosszú távú forgatókönyvet 
dolgoztak ki az ESZH jövőbeni továbbfejlődési lehetőségeire, és szimulálták ezek pénzügyi 
hatását: változatlan mértékű növekedés esete, magas mértékű növekedés esete és alacsony 
mértékű növekedés esete a 2016–2036 közötti tervezési időszakra. A három forgatókönyv 
közötti fő különbség a jövőbeni szabadalmi bejelentések becsült száma és az ebből fakadó 
munkateher.

Az egységes hatályú európai szabadalommal kapcsolatban a jelentés csak főbb megállapí-
tásokat tett, miszerint annak bevezetését 2017-re tervezték. A Brexit eredménye valószínű-
leg lassítja a folyamatot a teljes Brexit-tárgyalássorozat és a bizonytalan határidők miatt.

A helyzetelemzés által kimutatott legfontosabb tények a bevételek és költségek tekinteté-
ben az alábbiak:

– a teljes bevétel 25,9%-kal nőtt 2010–2015 között;
– az átlagos éves bevételi növekedés 4,7% volt, és meghaladta a 3,0%-os alapilletmény-

növekedést;
– a bevételnövekedés minden bevételi kulcságazatban realizálódott (ügyintézési díjak, 

belső megújítási és nemzeti megújítási díjak);
– a 2010-es pénzügyi tanulmányban a 2015. évre prognosztizált bevételt a valós bevétel 

250 millió euróval meghaladta a nagyobb mennyiségű szabadalmi bejelentésnek és 
nagyobb ügyszámnak köszönhetően.

A működési eredmény, pénzügyi eredmény és nettó bevétel főbb adatai:
– a működési eredmények erősen ingadoztak 2010–2015 között az IFRS-diszkontráták 

fluktuációja miatt;
– a szabványosított működési eredmény (állandó 5,0%-os diszkontrátát feltételezve) 

folyamatosan nőtt 70 millió euróról (2010) 294 millió euróra (2015) az erős be vé-
tel növekedésnek és a hatékonyságnövelő intézkedéseknek köszönhetően. Így külső 
(nagymértékben nőtt a szabadalmi bejelentések száma) és belső tényezők (reformok) 
egyaránt hozzájárultak a szabványosított működési eredményekhez.
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Az ESZSZ Technikai és Ügyviteli Bizottságának (Technical and Operational Support 
Committee, TOSC) 83. ülése, Hága, november 3.

Az ülésen a Szabadalmi Főosztály vezetője és az Ügyvitelfejlesztési Osztály munkatársa vett 
részt a hivatal részéről.

Az ülésen a 2016-os eredmények összegzéséről és a további rövid és hosszú távú tervek 
ismertetéséről volt szó. A beszámolók és felszólalások az alábbi témakörökben hangzottak el.

A minőségbiztosítás helyzete, jellemzői 
A minőség jellemzői nemcsak a minőség átlátható mérését biztosítják, hanem a felhaszná-
lók igényeinek jobb kielégítését is célozzák.  Az ESZH egyrészt a kutatási, a vizsgálati és a 
felszólalási feladatok befejezésének gyorsításában látja a minőség javításának a lehetőségét, 
másrészt az ügyfélszolgálat válaszadási idejének csökkentésében. 

Helyzetjelentés a „Quality at Source” projektről 
Ha a minőségi követelményeket harmonizáljuk már az adatszolgáltató nemzeti hivatalok 
szintjén, az a végfelhasználók munkájában nagy minőségi javulást eredményez. A projekt 
fejlődése mindkét irányban egyenlő ütemben halad.

Szabadalmi bejelentések elektronikus benyújtása a nemzeti hivatalokban
Az ESZH több mint egy évtizede lehetőséget biztosít a szabadalmi bejelentések elektronikus 
úton történő (online) benyújtására. A témakör a megújítási munka első lépéseit vázolja, 
amelynek során a bejelentési rendszer implementálása folyik a kísérleti projektben részt 
vevő nemzeti hivatalokban.

IP5 helyzetjelentés
Az ESZH továbbra is vezető szerepet vállal az öt hivatal együttműködésében, amelynek 
egyik fő megvalósulási területe a „Global Dossier” szoftverszolgáltatás, amelyen belül gépi 
fordítási eszközökön keresztül elérhetők az egyes részt vevő hivatalok nemzeti nyelvű do-
kumentumai angol nyelven.

Előrehaladás az adatbiztonsági ütemtervben
A 2011-ben meghirdetett új adatbiztonsági programban 2015-ig minden kitűzött tárgykör-
ben jelentős az előrelépés. Az alábbi három fontos tárgykört érdemes kiemelni:

– fokozott tudatosság a biztonsági kérdésekben,
–  összehangolás az ISO 27001 szabvánnyal,
– korszerűsített azonosítási és elérési menedzsment.
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Az ESZSZ Szabadalmi Jogi Bizottságának (Committe on Patent Law, CPL) 45. ülése,
München, november 21–22.

Az ülésen az Elnökségi Kabinet tagja és a Jogi és Nemzetközi Főosztály jogi ügyintézője 
képviselte az SZTNH-t.

Az EU Bizottság képviselője bemutatta a Tanács szellemi tulajdoni munkacsoportjának 
legutóbbi ülésén már közzétett prezentációt, amely a Bizottság közleményének konklúzióit 
ismerteti a biotechnológiai irányelv elfogadásához vezető előkészítő munkálatokról. 

A tagállami hozzászólásokat követően az ESZH jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök-
helyettese jelezte, hogy az ESZH tudomásul veszi a felszólaló tagállamok világos üzenetét. 
A következő ülésre készítenek egy összefoglaló dokumentumot, amely az összes lehetséges 
döntés következményeit felvázolja. 

Az ESZH bemutatta az ESZE Végrehajtási Szabályzatának módosítására irányuló javas-
latokat. A módosítási javaslatok a fellebbezési tanácsok egyes döntéseire való reakcióként 
születtek, hogy az ESZH szokásos és jól működő gyakorlatát folytatni lehessen.

Az ESZH beszámolt a szabadalmi anyagi jogi harmonizációval kapcsolatos leg-
újabb fejleményekről: PURWS (prior usage rights workstream); IOWS (implementation 
options workstream); CAWS (conflicting applications workstream); GPWS (grace period 
workstream).

Az ESZH prezentációt tartott a 2014 óta egyre gyakrabban előforduló megtévesztő díj-
fizetési felhívásokkal kapcsolatos tapasztalatokról és a megtett intézkedésekről. Elmondta, 
hogy az ESZH mellett a WIPO és az EUIPO is érintett, majd példákat mutatott a megté-
vesztő felhívásokra. Az elkövetők szinte kizárólag egyéni bejelentőket céloznak meg a csa-
lással, néha egyetemeket is, hivatásos képviselőket azonban egyáltalán nem. A bejelentők 
védelme és tájékoztatása érdekében az ESZH rendszeresen figyelmeztető közleményeket 
jelentet meg a hivatalos lapban és a hivatal honlapján is, valamint Twitter-csatornáján és 
LinkedIn-oldalán. Emellett a megadási eljárás legfontosabb pontjain célzott figyelmeztetést 
is küldenek a bejelentőknek.

A felszólaló tagállamok megerősítették, hogy nemzeti hivatalukat is érinti a megtévesztő 
díjfizetési felhívások problémája. Egyetértettek a tapasztalatcsere fontosságában, valamint 
abban, hogy a nyomozó hatóságok fellépési lehetőségei meglehetősen korlátozottak.

Az ESZSZ Igazgatótanácsának (Administrative Council, AC) 150. ülése,
München, december 14–15.

Az igazgatótanács elnöke rövid szóbeli jelentést adott a B28 76. ülésén (München, 2016. 
november 17.) történtekről (B28/14/16 e). Utalt többek között a szociális helyzetre és az új 
épületet érintő kérdésekre. Az igazgatótanács vita nélkül nyugtázta a jelentést.
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Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke ismételten felhívta a figyelmet az igazgatótanács 
legutóbbi, októberi ülésén bemutatott tevékenységi jelentésének (CA/88/16) legfontosabb 
elemeire, kiegészítve azt a legfrissebb adatokkal. Számot adott arról, hogy 2015 decembere 
óta mintegy 9%-kal nőtt a kibocsátás. Elmondta továbbá, hogy a kutatási backlogot sikerült 
megszüntetni, a teljes hivatali backlog 2015 decembere óta 13%-kal csökkent. A közzétett 
bejelentések száma jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest: mintegy 90 000 bejelen-
tés került közzétételre 2016-ban. Felhívta emellett a figyelmet a minőségi mutatók pozitív 
alakulására. Beszámolt arról is, hogy 2016 végére 4310 főre nőtt az elbírálók száma. Az új 
hágai épület kapcsán elmondta, hogy 2017 elejétől a belső munkálatok is megkezdődhet-
nek. Tájékoztatást adott arról, hogy a munkálatok befejezése előreláthatólag 4-6 hónapot 
csúszik. Említést tett arról, hogy a berlini épület felújításának munkálatai várhatóan 2022 
közepén fejeződnek be. Kiemelte az október 11-i szociális konferencia sikerét, amelyen kö-
zel 300 munkavállaló is jelen volt. Az ESZH nemzetközi tevékenysége kapcsán beszámolt a 
szervezet 2016. november 8. és 10. között Madridban tartott szabadalmi információs konfe-
renciájáról, valamint az „EPO Online Services User Day” című rendezvényről, amelyre 2016. 
november 24–25-én került sor Monte Carlóban. Örömét fejezte ki az Egyesült Királyság no-
vemberi bejelentésével kapcsolatban, amely szerint kész ratifikálni az ESZB-megállapodást. 
Végezetül említést tett az ESZH és az EUIPO „Intellectual property righs intensive industries 
and economic performance in the EU” című közös projektjének 2016. október 26-án megje-
lent második tanulmányáról. Belgium, Costa Rica, Dánia, az Egyesült Királyság, Hollandia, 
Monaco, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Svédország, Spanyolország, Svájc, 
Törökország üdvözölte az elért eredményeket, és köszönetet mondott az ESZH menedzs-
mentjének, valamint a teljes dolgozói állománynak. Több hozzászóló méltatta a backlog 
csökkenését, valamint a minőségi mutatókat. Svédország felvetette, hogy az igazgatótanács 
Hágában tarthatná egyik elkövetkező ülését, hogy tagjai megtekinthessék az építkezést. A 
felvetést az ESZH elnöke támogatta. Megerősítette továbbá, hogy a mutatók alátámasztják a 
minőség magas szintjét, erről a Technikai és Ügyviteli Bizottság (Technical and Operational 
Support Committee, TOSC) ülésén is tájékoztatják a tagállamokat. Elmondta, hogy 2017 
elején a minőség kérdéséről külön jelentés készül. Az igazgatótanács a tevékenységi jelentést 
jóváhagyólag nyugtázta.

Az igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta elnökének az igazgatótanácshoz benyújtott 
és hatáskör hiánya miatt áttett felülvizsgálati kérelmekről szóló tájékoztatóját (CA/67/16), 
valamint az Európai Szabadalmi Akadémia Felügyelőbizottsága (Supervisory Board of the  
Academy of the European Patent Organisation) elnökének jelentését. 

A Fellebbezési Tanácsok Igazgatási Bizottságának (Boards of Appeal Committee, BoAC) 
elnöke rövid szóbeli beszámolót tartott a bizottság 2016 novemberében tartott nyitóülésén 
elhangzottakról. Az igazgatótanács a beszámolót – mivel az személyes szempontokat és vé-
leményeket is tartalmaz – bizalmas formáció keretében tárgyalja meg. 
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Az igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta a nemzeti hivatalok és az ESZH aktuális tevé-
kenységéről szóló dokumentumot.

Az ESZH jövőbeni célkitűzéseit meghatározó dokumentum (CA/102/16 + Add. 1) kap-
csán a felszólalásokat követően az igazgatótanács elnöke megállapította, hogy bizonyos kér-
désekben jelentős nézeteltérések állnak fenn. Az igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta a 
dokumentumot, és elnöke felvetésére felhatalmazást adott ez utóbbi számára, hogy az a 
B28 bevonásával dolgozzon ki a helyzet feloldására irányuló konkrét javaslatokat 2017 első 
felében. 

Az igazgatótanács 2016. december 20-tól kezdődően hároméves időtartamra Habip Asant 
(Törökország) választotta a TOSC elnökévé.

Az igazgatótanács ismételten a fellebbezési tanácsok (Boards od Appeal, BoA) tagjává vá-
lasztotta Guus Broesterhuizent és Jørgen Smitht, valamint helyettes taggá Darina Kyliánovát; 
2017-re Sir Konrad Schiemannt a fegyelmi bizottság elnökévé, Markus Mohlert a bizottság 
alelnökévé választotta. Újraválasztotta emellett a bizottság következő tagjait: P.H. Peter Blok 
(Hollandia), Karel Čada (Csehország), Maria Duna (Norvégia), Per Holmstrand (Svédor-
szág), Lanfranco Tenaglia (Olaszország), Simon Thorley (Egyesült Királyság). Az igazgató-
tanács 2016. december 14-től hároméves időtartamra a BoAC helyettes tagjává választotta 
Carlos Marinhót (Portugália) és Gabriella Muscolót (Olaszország) (CA/95/16).

Az igazgatótanács elnöke zárt ülés keretében ismertette, hogy a BoA elnöki posztjára hat 
jelölt közül öt felelt meg, akik közül közös jelöltként Carl Josefsson svéd jelöltet terjesztették 
fel az igazgatótanács elé. Svájc kiemelte, hogy a jelölt a BoAC és az EPO elnökének közös 
támogatását bírja, de fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a jelöltnek a hivatali idejét minél 
előbb meg kell kezdenie. Az elnökjelölt jelezte, hogy 2017. március 1-én tud kezdeni. Nem 
volt ellenvetés a jelöléssel szemben. Az igazgatótanács egyhangúlag elfogadta a jelöltet, akit 
a korábban jelzett időponttól kezdődően öt évre választottak meg. A tanács emellett Carl 
Josefssont öt évre a Bővített Fellebbezési Tanács (Enlarged Board of Appeal) elnökévé, a BoA 
jogi végzettségű tagjává, valamint a Fegyelmi Fellebbezési Tanács (Disciplinary Board of 
Appeal) elnökévé is kinevezte (CA/C 16/16).

Az igazgatótanács a BoA tagjává választotta a következő jelölteket: Gabriel Martín 
González (Spanyolország), José Molina de Alba (Spanyolország), Pedro Cipriano (Portugá-
lia), Brigitte Willems (Belgium), Michele Maremonti (Olaszország). Emellett újraválasztotta 
a BoA öt tagját.

Szlovákia az Európai Unió Tanácsának soros elnökeként beszámolt az egységes hatályú 
európai szabadalommal kapcsolatos legújabb fejleményekről. Említést tett az Egyesült Ki-
rályság novemberi bejelentéséről, valamint a szlovák elnökség 2016. november 7. és 9. kö-
zött Pozsonyban tartott szellemitulajdon-védelmi témájú konferenciájáról. Az igazgatóta-
nács jóváhagyólag nyugtázta a szóbeli beszámolót.

Az ESZSZ Igazgatótanácsa Albizottságának (Select Committee, SC) elnöke örömét fejezte 
ki amiatt, hogy  az Egyesült Királyság elkötelezte magát az ESZB-megállapodás ratifiká-
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ciója mellett. Röviden beszámolt továbbá az SC 20. ülésének főbb eredményeiről. Az SC 
következő ülésére előreláthatólag 2017 tavaszán kerül sor. Az igazgatótanács jóváhagyólag 
nyugtázta a szóbeli beszámolót.

Litvánia bejelentette, hogy a litván parlament jóváhagyta az ESZB-megállapodás ra-
tifikációját. Az Egyesült Királyság megerősítette, hogy továbbra is részt vesz az ESZB-
megállapodás ratifikációs folyamatában.

Ausztria felvetette, hogy a vállalkozások minél jobb felkészítése érdekében fontos len-
ne, ha a nemzeti hivatalok kölcsönösen tájékoztatnák egymást arról, hogyan készülnek az 
egységes hatályú európai szabadalom bevezetésére. A javaslatot az igazgatótanács elnöke, 
az ESZH elnöke, valamint az SC elnöke is támogatta. Az utóbbi javasolta, hogy az SC a 
legközebbi ülésén foglalkozzon a kérdéssel. A Business Europe képviselője – üdvözölve az 
Egyesült Királyság bejelentését – reményét fejezte ki az egységes hatályú európai szaba-
dalom 2017-ben történő bevezetését illetően. A munkavállalók képviselője megállapította, 
hogy 2017-ben az ESZE az eddiginél is több figyelmet fog kapni.

Az igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta a ratifikációs folyamatok helyzetéről szóló be-
számolót.

A Szabadalmi Jogi Bizottság (Patent Law Committee, PLC) elnöke összefoglalta a PLC 
47. ülésének eredményeit. Említést tett a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló, 
1998. július 6-i 98/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes cikkeiről szóló EU bi-
zottsági közleményről, amely számos vitát váltott ki. A PLC következő ülésére 2017. április 
26–27-én kerül sor. Az igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta a jelentést.

Az igazgatótanács felhatalmazta az ESZH elnökét az ESZH és a Kambodzsai Királyság 
között létrehozandó  hatályosítási megállapodás megkötésére.

Az igazgatótanács egyhangúlag jóváhagyta az ESZE Végrehajtási Szabályzat 51., valamint 
162. szabályára vonatkozó módosítási javaslatokat (CA/99/16).

A TOSC elnöke összefoglalta a bizottság 83. ülésének eredményeit. Az ülésen sor került 
többek között az Espacenet legújabb fejlesztéseinek, valamint az igazgatótanács Roadmap-
helyzetjelentésének a bemutatására. Az igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta a jelentést.

Ismertetésre került az Early Certainty témájában kiadott dokumentum (CA/97/16.). Az 
igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta a dokumentumot, és üdvözölte az elért eredmé-
nyeket.

Az RFPSS Felügyelőbizottságának elnöke beszámolt a felügyelőbizottság 92. üléséről. Az 
igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta a jelentést, valamint az RFPSS negyedéves jelenté-
seit.

Az igazgatótanács 32 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett elfo-
gadta a szolgálati szabályzatnak az ESZH elnöke által javasolt módosítását (CA/106/16). 
Ennek értelmében amikor a Szolgálati Bizottság (Central Staff Committee) elmulasztja a 
más testületek felé fennálló jelöltállítási kötelezettségét, az ESZH elnöke válik jogosulttá a 
jelöltállításra.
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Az igazgatótanács elfogadta az ESZH elnökének a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet köz-
igazgatási bírósága (ILO Administrative Tribunal of the International Labour Organisation, 
ILOAT) 3796 sz. döntésére vonatkozó jelentését (CA/105/16).

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság (Budget and Finance Committee, BFC) elnöke ösz-
szefoglalta a BFC 115. ülésének eredményeit, amelyet az igazgatótanács jóváhagyólag nyug-
tázott.

Az igazgatótanács jóváhagyólag nyugtázta a megadást követően esedékes fenntartási 
díjakról szóló tájékoztatót (CA/46/16), a negyedéves pénzügyi beszámolókat (CA/61/16, 
CA/62/16), valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (CA/70/16).

Az igazgatótanács elfogadta a Pénzügyi Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatokat 
(CA/38/16). A pénzügyi szabályzat tekintetében javasolt érdemi változás a környezeti fenn-
tarthatóság alapelvvé nyilvánítása (2. cikk).

Az igazgatótanács elfogadta az ESZH 2017. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot, va-
lamint a 2018–2021-es költségvetési időre vonatkozó előrejelzéseket. Jóváhagyta továbbá a 
költségvetést összefoglaló dokumentum (CA/50/16 Add. 1 B) publikálását az ESZH hon-
lapján.

Az igazgatótanács elnöke megköszönte dr. Bendzsel Miklós, a magyar delegáció vezetője 
és távozó igazgatótanács-elnökhelyettes eddigi munkáját, és méltatta pályafutását. Az igaz-
gatótanács szintén elbúcsúzott a finn delegáció vezetőjétől, Rauni Hagmantól. Köszöntötte 
továbbá az igazgatótanács új elnökhelyettesét, Josef Kratochwilt. Elhangzott, hogy Guillaume 
Minnoye DG1elnökhelyettes 2017. június 30-tól nyugdíjba vonul.

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

Az EPA szervezésében 2016 második felében a következő külföldi szemináriumok és to-
vábbképzések valósultak meg:

– „EPOQUE Net-kutatások”, Hága, szeptember 26–30.;
– „Hatékony párbeszéd a szabadalmi elbírálók és a szabadalmi ügyvivők/bejelentők kö-

zött”, Szófia, október 5–7.;
– „Az orvosi műszerek, zöld találmányok és nem műszaki jellemzők területén végzett 

vizsgálat”, Bern, október 25–27.;
– „Az alakiság újdonságai”, Rijswijk, november 2–4.;
– „Fellebbezési tanácsok és fontos döntések”, München, november 23–24.
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Egyéb ESZSZ-vonatkozású rendezvények
Az ESZSZ keretében a következő témájú rendezvényekre került sor 2016 második félé-
vében:

– az Európai Szabadalmi Hálózat workshopja, Dublin, szeptember 29.;
– Espacenet-találkozó, Vilnius, július 7–8.;
– Szabadalmi Információs Konferencia, Madrid, november 8–10.;
– „Találmányok a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban” c. konferencia, Athén, no-

vember 10–11.;
– az online szolgáltatásokról szóló felhasználói nap, Monte Carlo, november 24–25.;
– EPOQUE Net-felhasználók éves találkozója, Hága, november 29–30.

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, illetve az egyéb 
helyszíneken tartott munkacsoporti és szakértői üléseken, konferenciákon. Téma szerinti és 
időrendi csoportosításban az ülések a következők voltak:

– az EU Tanács szellemi tulajdonnal foglalkozó tanácsi munkacsoportjainak ülései: 
Brüsszel, július 6., szeptember 27., október 3–4., október 17., november 3–4., novem-
ber 30. – december 1., december 6., 

– a szellemitulajdon-jogokról szóló informális találkozó, Brüsszel, július 7.;
– a műholdirányelv felülvizsgálatához benyújtott szövegjavaslatot érintő egyeztetés, 

Brüsszel, szeptember 8.;
– az európai uniós védjegyről szóló rendelet végrehajtási szabályzatához kapcsolódó 

találkozók, Brüsszel, szeptember 27–28., november 4.;
– az Egységes Szabadalmi Bíróság Előkészítő Bizottsága humánerőforrás- és képzési 

munkacsoportjának ülése, Brüsszel, szeptember 27.;
– az Egységes Szabadalmi Bíróság Előkészítő Bizottságának 18. ülése, Párizs, október 10.;
– az iparjogvédelmi politikáról szóló bizottsági szakértői munkacsoport ülései, Brüsz-

szel, október 18–19., november 29., december 12.;
– „A szellemi tulajdon jövőjének alakítása” c. konferencia, Pozsony, november 8–9.;
– az iparjogvédelmi jogérvényesítésről szóló szakértői munkacsoport ülése, Brüsszel, 

december 18.



60 Dr. Baticz Csaba – Péteri Attila

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 

az eUrópaI UnIó szellemI TUlajdonI HIvaTalával (eUIpo)
FolYTaToTT egYÜTTműködés FőBB eseménYeI

Az EUIPO együttműködési kapcsolattartóinak találkozója, Alicante, szeptember 16.

Az ülésen a Jogi és Nemzetközi Főosztály nemzetközi együttműködési főtanácsadója és a 
Nemzetközi Együttműködési Osztály ügyintézője képviselte az SZTNH-t.

Az EUIPO Európai Együttműködési Osztályának vezetője röviden összefoglalta a leg-
utóbbi ülés óta történt fejleményeket. Elmondta, hogy megtörtént az új projektek formális 
elfogadása, és lezajlottak az első munkacsoporti ülések. Hangsúlyozta, hogy az EUIPO és a 
nemzeti hivatalok közötti együttműködés immár állandó, folyamatos, strukturált és rende-
letben szabályozott. 

Ezután a résztvevők tájékoztatást kaptak az EUIPO stratégiai tervében meghatározott, 
kiegyensúlyozott stratégiaimutatószám-rendszerről, amely a kulcsfontosságú teljesítmény-
mutatók segítségével méri az előrehaladást.

Az EUIPO egyik projektmenedzsere összefoglalta a tizenegy új munkacsoport megalaku-
lásának hátterét és ismertette az üléseken bekövetkezett főbb fejleményeket. Ennek kereté-
ben egyenként áttekintette a különböző projekteket, átfogó képet adott az egyes munkacso-
portok összetételéről, céljairól és főbb döntéseiről. 

A munkacsoportokról szóló összefoglalókat követően részletesen ismertetésre kerültek 
az egyes projektek főbb elemei. 

Ezt követően az EUIPO munkatársai beszámoltak a végrehajtási jelentések ellenőrzése 
érdekében a nemzeti hivatalokban tett látogatások során szerzett tapasztalatokról és az ezek 
alapján kidolgozott javaslataikról. 

Az EUIPO Hamisítás Elleni Megfigyelőközpontjának plenáris ülése,
Alicante, szeptember 28–29.

Az ülésen a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkára vett részt az SZTNH részéről.
Az EUIPO elnöke beszélt a 2013-ban készült tanulmánytrilógiáról, amelyben a megfi-

gyelőközpont az IP-jogsértésekkel okozott gazdasági és társadalmi károkat mérte fel, en-
nek aktualizálása folyamatban van. Összegezte a kis- és középvállalkozások, továbbá a fiatal 
korosztály körében végzett felmérések jelentőségét, amelyek számos fontos kérdéssel szem-
besítették a döntéshozókat, és támpontot adtak többek között a tudatosságnövelő progra-
mokhoz, kampányokhoz. Felsorolta az Europollal és az Eurojusttal közös szemináriumokat, 
melyeken a jogérvényesítéssel foglalkozó szakemberek továbbképzése folyt. A következő 
időszakban a jogérvényesítésben kulcsszerepet betöltő szakemberek (vámtisztviselők, rend-
őrök, ügyészek) lesznek a célközönség. 
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A EU soros elnökségét betöltő Szlovákia képviselője hangsúlyozta, hogy a szellemi tulaj-
donnal kapcsolatos szervezett bűnözés egyre növekvő számokat mutat. 2015-ben, a hatósá-
gok erőfeszítései ellenére, 15%-kal több hamis terméket foglaltak le a határon, mint az előző 
évben. A hatékony fellépés érdekében felhívta a résztvevőket a szoros együttműködésre, 
különös tekintettel a vámhatóságokra, hogy az európai vámakciótervben foglalt célok meg-
valósulhassanak.

Az Európai Bizottság képviselője köszönetét fejezte ki a megfigyelőközpontnak magas 
színvonalú tevékenységéért, majd ismertette a szervezetet is érintő terveket. Utalt a tagálla-
mokat sújtó jogsértések, bitorlások széles skálájára és nagy számára, valamint ezzel össze-
függésben a tagállamok bevételkiesésére. 

A jogérvényesítésről szóló panel keretében az EUIPO képviselője felhívta a figyelmet az 
ágazati kutatásokra és az eredményekre, különös tekintettel a bevételkiesésre és a veszé-
lyekre (testi épség, biztonság), amelyeket a hamis termékek jelentenek az egészségre, nem 
beszélve arról, hogy a hamisítás megszüntetése az EU bevételeiben 7,3%-os növekedést 
eredményezne.

Az OECD küldötte megemlítette az EUIPO-val közösen készített felmérést. Kiemelte azt, 
hogy a szervezett bűnözés modern eszközöket használ az e-kereskedelem terén, és fejlett 
logisztikai háttérrel rendelkezik, ezért a gyors és összehangolt ellenlépések különösen fon-
tosak. 

A digitális panelben az EUIPO képviselője ismertette a kérdéssel kapcsolatos tevékeny-
séget, valamint az erőfeszítéseket, amelyek a jogszerű ajánlatok összegyűjtésére irányulnak. 
Felhívta a figyelmet arra a szomorú tényre, a megkérdezett fiatalok 35%-a beismerte, nem 
volt biztos abban, hogy legális forrást használt-e. Ennek a helyzetnek az orvoslására szolgál 
majd az Agorateka, amely a jogszerű forrásokat gyűjti össze (zene, tévé, filmek, játékok, 
könyvek, sport). A szerzői joggal kapcsolatos gyakori kérdések listája is elkészült, és egy 
egyszerű, a nemzeti szakértők által összeállított „kisokoson” keresztül nyújt információt e 
téren a fogyasztóknak.

A tudatosságnövelésről szóló panel célja annak összegzése volt, hogyan lehet a megfi-
gyelőközpont által gyűjtött adatokat, információkat felhasználni a tudatosságnövelés terén, 
elsősorban a két fő célcsoport, a fiatalok és a kkv-k körében. A téma behatóbb vizsgálata 
érdekében tervezik egy olyan tanulmány összeállítását, amelyben az egyes államok gya-
korlatát, tapasztalatait gyűjtenék össze. A panel résztvevői azt vitatták meg, hogyan tudná 
a megfigyelőközpont minél eredményesebben felhasználni az egyes országok, szervezetek 
tapasztalatait a jövőben munkája során. 

Az EUIPO 16. kapcsolattartó ülése a védjegyekről, Alicante, október 3–4.

A Nemzetközi Védjegy osztály vezetője és helyettes vezetője képviselte az SZTNH-t az 
ülésen.
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A résztvevők áttekintést kaptak az SQAP (Stakeholder Quality and Assurance Project) 
projektről. Az EUIPO a korábbi ex post minőségellenőrzési rendszer helyett egy új – külső 
szakértőket is bevonó – minőségellenőrzési rendszert kíván létrehozni. 

A rosszhiszemű védjegybejelentésekkel kapcsolatos gyakorlat és esetjog megvitatása ke-
retében három előadás hangzott el. 

Az EUIPO a módszertani útmutatójának ciklikus felülvizsgálatából fakadó aktuális ered-
ményeket a tudáskörök tematikára lebontva mutatta be. Ismertetésre került, hogy az ész-
revételek hány százalékát fogadták, illetve utasították el pontosan, ami a korábbi évekhez 
képest jelentős, pozitív változásnak tekinthető. Részletes előadás hangzott el az EUIPO 
módszertani útmutatójának új felülvizsgálati ciklusa és a konzultációs folyamat tekinteté-
ben is. 

A védjegyjogi reformmal kapcsolatos workshop keretében a norvég hivatal képviselő-
je a nizzai osztályozás 35. osztályában szereplő reklámozási szolgáltatások kérdéskörében 
tartott előadást. Két fő kérdéskört különböztetett meg: a reklámozási szolgáltatás fogalma 
a tanácsadás/támogatás nyújtását jelenti-e mások számára, vagy az adott gazdasági társa-
ság saját áruinak/szolgáltatásainak reklámozását foglalja-e magában. A tagállami hivatalok 
több pontból álló kérdéssort vitattak meg a reklámozási szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Az ülés második napján az EUIPO és az EU Bizottság képviselője beszámolt a jogalkotási 
reform alakulásáról. Elhangzott, hogy az EUIPO jogi és technikai támogatással, a jogalko-
tási reform során szerzett tapasztalatainak megosztásával, valamint a konvergencia és az 
együttműködés további mélyítésével nyújt segítséget a tagállamoknak az irányelv átülteté-
séhez. Az elérni kívánt cél, hogy a nemzeti szabályok is áttekinthetőek, összehasonlíthatóak 
és modernizáltak legyenek, áramvonalas és hatékony eljárásokat eredményezve. 

Végül az európai együttműködési projektekről és az ECP4 konvergenciaanalízis-projekt-
ről számoltak be az EUIPO munkatársai. Elhangzott, hogy a konvergenciaanalízis-projekt 
azt a célt szolgálja, hogy a hivatalok kiválasszák, mely területeken van szükség konvergencia-
programok indítására. 

A BPHH 14. kapcsolattartó ülése az ipari mintákról, Alicante, október 6–7.

Az ülésen a Mintaoltalmi Osztály vezetője és az Iparjogvédelmi Jogi Osztály vezetője kép-
viselte a hivatalt.

„European IP Network” – európai együttműködési projektek
Az EUIPO képviselője beszámolt az európai együttműködési projektek körében 2016 során 
elért eredményekről, majd az ír hivatal munkatársa ismertette a CP7 projekt körében zajló, 
a termékmegjelölések harmonizációját célzó munka állását. 
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A formatervezési mintákkal kapcsolatos tanulmány eredményei 
Az Európai Bizottság beszámolt a 2016 májusában megjelent jogi tanulmány főbb következ-
tetéseiről. A tanulmány külső szerződéses partnerek, köztük a Queen Mary – University of 
London közreműködésével készült. A tanulmány szerint az európai mintaoltalom rendsze-
re általában véve jól működik, egyes problémás területektől eltekintve sikerült elérni a kí-
vánt harmonizációs szintet. A további fejlődésre az európai bírósági esetjogban kidolgozott 
jogértelmezés teremti a legkedvezőbb kereteket. 

A WIPO nemzetközi bejelentési trendekkel kapcsolatos beszámolója
A WIPO képviselője ismertette a hágai rendszer működésével kapcsolatos legfrissebb fej-
leményeket, illetve adatokat. Ennek körében kiemelte, hogy a Hágai Megállapodás genfi 
szövegéhez 2014-ben a Koreai Köztársaság, majd 2015-ben az USA és Japán is csatlakozott. 
Elmondta, hogy 2015 során 4111 nemzetközi bejelentést nyújtottak be, ami a 2014. évi ada-
tokhoz képest 40,6 %-os, a minták számát tekintve pedig 13,6%-os növekedést jelentett. 
Ismertette továbbá a bejelentések jogosult szerinti szerződő felek, illetve megjelölt országok 
szerinti megoszlását, valamint az öt legaktívabb szerződő felet (EU, Franciaország, Koreai 
Köztársaság, Svájc és az USA – ezekből az országokból származik a nemzetközi lajstromo-
zások több mint 80%-a).

Az EUIPO módszertani útmutatójának frissítésével kapcsolatos tájékoztatás
Az EIPO képviselője beszámolt a módszertani útmutató módosításaival kapcsolatos kon-
zultáció eredményeiről, és ismertette az elfogadott főbb módosításokat, amelyek 2017. feb-
ruár 1-jével lépnek hatályba. Az EUIPO tervezi a módszertani útmutatók felülvizsgálatára 
kialakított eljárás felülvizsgálatát is – ennek körében a nemzeti hivatalokhoz részletes kér-
dőívet küldenek.

Az ülést három workshop zárta a következő témákban:
– a lehetséges konvergenciakezdemények azonosítása; 
– „DesignClass maintenance”;
– a készletek, illetve a cserélhető részek oltalma.

Az EUIPO Igazgatótanácsának (Management Board, MB) és Költségvetési Bizottságának 
(Budget Committee, BC) ülései, Alicante, november 15–17.

Az üléseken az SZTNH részéről a Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály vezetője és helyettes 
vezetője, illetve a Jogi és Nemzetközi Főosztály jogi ügyintézője vett részt.
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Az MB 2. ülése 
Az ülés napirendjén főként egyes tisztségviselők megválasztásával és egyéb személyzeti, 
illetve az EUIPO működésével kapcsolatos kérdések szerepeltek. Ennek keretében megvá-
lasztották az MB új elnökét a Spanyol Szabadalmi és Védjegyhivatalt vezető Patricia García-
Escudero Márquez személyében. 

Ezt követően az EUIPO módszertani útmutatójának felülvizsgált változatát mutatták be. 
Az előző években már alkalmazott módszernek megfelelően éves felülvizsgálati ciklusok-
ban, de két részre osztva vizsgálják felül a módszertani útmutatót, ami ebben a félévben a 
WP1-es elnevezésű csomagot érintette. A módosításokat az EUIPO szakértői szinten meg-
vitatta a tagállami hivatalokkal, továbbá a védjegyjogi kapcsolattartó ülésen a beérkezett 
tagállami észrevételeket is áttekintették. 

Az MB és a BC együttes ülése
Az EUIPO tevékenysége és a stratégiai tervezéssel kapcsolatos jelentősebb információk 
négy alpontban kerültek bemutatásra:

– az EUIPO stratégiai tervének eredményeit és hatásait bemutató monitorozási szisz-
témák;

– Stratégia 2020 előrehaladási jelentés. Védjegyhatósági szempontból kiemelkedő, hogy 
ismét tovább nőtt a védjegybejelentések száma. A tavaly januártól szeptemberig tartó 
időszakkal összehasonlítva megállapítható, hogy 10,1%-al több európai uniós véd-
jegybejelentés érkezett, és 14%-al nőtt a felszólalások száma;

– az EUIPO harmadik országokkal folytatott nemzetközi együttműködése;
– az európai együttműködési projektek eredményei, és a bevezetésre kerülő új pro-

jektek.
Ismertetésre került az EUIPO a 2017-re vonatkozó munkaterve, benne a Szellemi Tulaj-

doni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja 2017-es munkatervével. A megfigyelőköz-
pont igazgatója beszámolót tartott az elmúlt évi tevékenységről, aminek keretében kitért a 
digitális térben megvalósított jogsértésekkel, a tudatosság fokozásával, a nemzeti és nem-
zetközi jogalkotásban nyújtott támogatással, a jogsértéseket érintő statisztikai adatokkal, a 
szellemi tulajdonnak a nemzetgazdaságokra gyakorolt hatásaival, az EU Bizottsággal közös 
projektekkel, valamint a kommunikációval kapcsolatban elért eredményekre. 

Az EUIPO beszámolt a 2016 márciusában részben már hatályba lépett európai védjegy-
jogi reform helyzetéről. Bemutatásra került, hogy a védjegyrendelet módosításának imp-
lementálásával kapcsolatban milyen előkészületek történtek, és milyen munkafolyamatok 
vannak jelenleg is folyamatban. 

A BC 50. ülése
Ismertették a 2016. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó beszámolókat, az EUIPO 
ügyvezető igazgatója beszámolt a 2015. évi költségvetés kulcsszámairól. Elfogadásra került 
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az EUIPO 2017–2020-as időszakra vonatkozó, csalás elleni stratégiája (AFS – Anti-Frauf 
Strategy). Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ösztönzésére minden decentralizáltan 
működő európai ügynökségnek aktív szerepet kell vállalnia a csalások megelőzésében.

kéT- és TöBBoldalÚ HIvaTalközI egYÜTTműködésI TevékenYség

Július 21-én az SZTNH munkatársai részt vettek a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) 
szakértői találkozóján Besztercebányán.

Szeptember 22–23. között Varsóban került sor a VSZI szakértői találkozójára.
A WIPO-közgyűlések margóján, október 5-én az SZTNH delegációja részt vett a Viseg-

rádi csoport országai és a Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatal közötti megbeszélésen, október 
6-án pedig az SZTNH elnökhelyettese megbeszélést folytatott a georgiai, illetve a szingapúri 
hivatal főigazgatójával.

November 17-én a hivatal és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének munkatársai meg-
beszéléseket folytattak az SZTNH-ban az egyes szakterületeket érintő kérdésekről.

November 21–22. között Ljubljanában tartották a „Visegrádi országok és barátaik” elne-
vezésű találkozót, amelyen elnökhelyettesi szintű delegáció képviselte az SZTNH-t.

November 28-án a Kínai Népköztársaság Állami Szellemitulajdon-védelmi Hivatalának 
(SIPO) elnökhelyettesi delegációja látogatott a hivatalba. A találkozón az SZTNH szelle-
mitulajdon-védelmi szolgáltatásainak bemutatása mellett a felek megvitatták a két hivatal 
közötti együttműködés további lehetőségeit.

December 9-én Budapesten került megrendezésre a VSZI szakértői találkozója.

az szTnH közreműködésével megvalósUlT, a szellemI TUlajdon 
védelméHez kapCsolódó nemzeTközI rendezvénYek

Július 1-én került sor a Visegrádi Szabadalmi Intézet ünnepélyes megnyitójára az SZTNH-
ban. Az eseményen a visegrádi országok társhivatalainak képviselői mellett részt vett Len-
gyelország és Szlovákia nagykövete is.

November 16-án került megrendezésre az SZTNH és a WIPO közös szervezésében a 
WIPO szolgáltatásait és kezdeményezéseit bemutató vándorszeminárium. A szeminárium 
célja annak bemutatása volt, hogyan lehet a különböző IP-eszközökkel védeni és haszno-
sítani az immateriális javakat, milyen rendszerek és adatbázisok segítik a felhasználókat. A 
rendezvényen a részvevők ismertetőt kaptak a tevékenységét 2016. július 1-én megkezdő 
Visegrádi Szabadalmi Intézet működésének első tapasztalatairól is.
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a szellemI TUlajdon védelmével kapCsolaTos egYéB nemzeTközI 
rendezvénYeken való HIvaTalI részvéTel

Az SZTNH munkatársai az év második felében is számos alkalommal képviselték a hivatalt 
különböző szakmai konferenciákon és üléseken. A jelentősebb rendezvények a következők 
voltak:

– hamisítás elleni konferencia, Batumi, augusztus 1–3.;
– „Iparjogvédelem az innovatív gazdaságban” c. konferencia, Krakkó, szeptember 1–2.;
– Európai Szabadalmi Reform Fórum, Párizs, szeptember 8.;
– B+ csoport plenáris ülése, Genf, október 4.;
– földrajzi árujelzőkről szóló konferencia, Tbiliszi, október 27–28.;
– a horvát társhivatal jubileumi ünnepsége, Zágráb, december 9.


