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2021 ELSŐ FELÉBEN

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) nemzetközi tevékenysége a világszintű 
koronavírus-járvány következtében 2021 első felében korlátozott keretek között folyt, a ren-
dezvények egy részét törölték, míg más események virtuális vagy hibrid formában kerültek 
megrendezésre.

MAGYARORSZÁG KÉPVISELETE A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETE 
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, WIPO) KERETÉBEN 
FOLYÓ NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN

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) 44. ülése, Genf és online, május 17–19.

A mobileszközökön használt grafikus felhasználói felületek (GUI), ikonok, betűtípusok 
és betűkészletek formatervezésiminta-oltalma tekintetében az SCT 40. ülésén jóváhagyott 
kérdőívre még 2021. január 29. napjáig lehetett válaszokat benyújtani. A WIPO Titkársága 
közzétette a válaszok felülvizsgált elemzését. 

Korábban az Egyesült Államok, Japán és Izrael javaslatot terjesztett elő az új techno-
lógiákra épülő GUI-k formatervezésiminta-oltalomban részesíthetőségének feltételeire 
vonatkozó közös ajánlás (joint recommendation) elfogadása érdekében. A közös ajánás 
tervezetének most előterjesztett, felülvizsgált szövegéhez társelőterjesztőként csatlakozott 
az Egyesült Királyság és Kanada is. Az SCT következő ülésén tovább folytatódik a vita a 
javaslatról.

A Párizsi Uniós Egyezmény (PUE) 11. cikkében foglalt szabályozás vizsgálatára vonatko-
zó spanyol javaslat alapján készült kérdőívre vonatkozó válaszok egy dokumentumban ke-
rültek összefoglalásra. Spanyolország javaslatot terjesztett elő a kérdőívre adott válaszokból 
készült összeállításon alapuló további lépésekről. A titkárság a következő ülésre prototípus-
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adatbázist készít a kérdőívre adott válaszokból, továbbá beszámol az adatbázis fenntartásá-
nak várható költségeiről és a szükséges erőforrásigényről. 

Az országnevek fokozott védelme napirendi pont alatt az országmárkák fokozott védel-
mére irányuló perui javaslat alapján az országmárkákra vonatkozó gyakorlat feltérképezése 
érdekében készült kérdőívre 2021. január 29. napjáig lehetett válaszokat benyújtani. Az 57 
választ tartalmazó összefoglaló közzétételre került. A kérdőívre 2021. szeptember 30-ig le-
het még válaszokat benyújtani. Az SCT 46. ülésén az országmárkákra vonatkozó szabályo-
zások témájában információs ülés kerül megszervezésre. Az SCT 45. ülésére a tagállamok 
témajavaslatokat terjeszthetnek elő az információs ülésre.

A földrajzi árujelzők témája kapcsán a 45. ülésen folytatódik az információs ülések so-
rozata.

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés munkacsoportjának (Patent Cooperation 
Treaty Working Group) 14. ülése, Genf és online, június 14–17. 

A nemzetközi PCT-hatóságok (MIA) legutóbbi üléséről készült jelentés és az ENSZ szank-
cióival érintett országokból érkező nemzetközi bejelentések tárgyában készült beszámoló 
tudomásulvételét követően a munkacsoport a már a tavalyi és a tavaly előtti ülésen is vita 
tárgyát képező PCT Safeguards témakörére vonatkozó dokumentumokat vitatta meg. A 
hozzászóló delegációk mindegyike egyetértett abban, hogy a PCT Végrehajtási Szabályzat 
(VSZ) 82quater.1 szabály javasolt változtatása elfogadható, mivel az egyértelműsíti, hogy 
egy „járvány” (epidemic) a force majeure egyik alesete, valamint hogy egyértelműen meg 
kell határozni, hogy mely esetekben lehet felfüggeszteni az erre vonatkozó bizonyítékok 
benyújtására vonatkozó kötelezettséget. Ugyanakkor India a 82quater.1(d) szabály kapcsán 
kifejezte azon igényét, miszerint abban meghatározott alakiságot kellene erre vonatkozóan 
előírni az egyértelműség miatt.

Az újonnan javasolt PCT 82quater.3 szabály kapcsán heves vita bontakozott ki. Az Egye-
sült Államok álláspontja szerint a javasolt szöveg jogszabályi értelmezése országonként el-
térő lehet, emiatt szerinte ebben a formában nem elfogadható. Fenntartotta azon korábbi 
véleményét, miszerint csak abban az esetben lehetne alkalmazni, ha a bejelentőt valóban 
olyan mértékben érintette az általános helyzet, hogy ténylegesen nem volt semmilyen le-
hetősége elhárítani azt. Németország álláspontja szerint pontosítani szükséges azon határ-
idők körét, amelyekre a rendelkezés alkalmazható lenne, mert az összes PCT által előírt 
határidő túl széles körű mentességet jelentene, illetve olyan határidők kitűzése is szükséges 
lehet, ameddig az elmulasztott határidő kapcsán esedékes eljárási lépés pótolható lenne. 
Oroszország – bár alapvetően egyetértett a javaslattal – álláspontja szerint nincs jelentősége 
a javasolt új jogszabályi rendelkezésnek, mivel az eddigi gyakorlat szerint is mindig az a 
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hatóság igazolta a PCT-határidők betartását, amelyik az eljárás adott szakaszában érintett 
volt, így az eddig meglévő rugalmasságok okán ez vélhetően nem lenne a továbbiakban sem 
probléma. További hozzászólásokat követően a munkacsoport a vita lezárásaként elfogadta 
a vonatkozó dokumentum szerinti módosítási javaslatokat, és azokat javasolta a 2021 októ-
beri PCT-közgyűlés elé terjeszteni. 

A következő napirendi pont a PPH-rendszer PCT-szabályokba történő formális integrá-
lására vonatkozott. A napirendi pont alapjául szolgáló előterjesztést az Egyesült Államok, 
a Koreai Köztársaság, Japán és az Egyesült Királyság készítette elő. Álláspontjuk szerint a 
PPH rendkívül hatékony eszköze a hivatalok közötti munkamegosztásnak, saját statisztikai 
adataik alapján a PPH-kérelemmel érintett ügyek esetében magasabb a megadási ráta, mint 
a normál eljárás keretei között, és az ilyen bejelentések minősége is magasabb. A javaslat 
értelmében a nemzeti/regionális hivatalokban a bejelentő ilyen irányú kérelmére gyorsított 
vagy ennek megfelelő külön eljárás keretében kellene a PPH-kérelemmel érintett bejelenté-
seket vizsgálni abban az esetben, ha azok kizárólag a PCT 33. cikk (2), (3) és (4) bekezdésé-
nek megfelelő igénypontokat tartalmaznak a nemzetközi kutatási vagy előzetes vizsgálatot 
végző hatóságok által kiadott vizsgálati jelentések szerint (vagyis amelyeknek az igénypont-
jai teljesítik az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság kritériumait). Az 
előterjesztők javaslatot tettek a PCT VSZ módosított szövegére is, valamint az adminiszt-
ratív útmutató megfelelő kiegészítésére. Számos delegáció – bár alapvetően támogatta az 
elgondolást – technikai problémákra hívta fel a figyelmet. A vita végén a munkacsoport arra 
kérte az előterjesztő négy országot, hogy az elhangzottak alapján és azok figyelembevéte-
lével a következő munkacsoporti ülésre készítsenek elő egy újabb előterjesztést a témában.

Ezt követően a korábbi nemzetközi bejelentések hiteles másolatára vonatkozó dokumen-
tumot tárgyalta meg a munkacsoport, és tudomásul vette az abban foglaltakat. A korábban 
írásban lefolytatott egyeztetésekre is hivatkozva a munkacsoport felkérte a WIPO Nemzet-
közi Irodáját (IB), hogy az érdekelt felekkel közvetlenül egyeztetve készítsen elő egy módo-
sított javaslatot a témában a következő munkacsoporti ülésre.

A nemzetközi bejelentések XML formátumban történő kezelésére vonatkozó napirendi 
ponthoz az IB terjesztett elő munkaanyagot. Az IB képviselője ismertette, hogy a WIPO 
már megoldotta a docx-ből XML-re történő átalakítást, ezt a szoftvert pedig szívesen a 
tagországok rendelkezésére bocsátja a web service-en keresztül mint referenciaszoftvert. A 
delegációk hozzászólásai után a munkacsoport – elfogadva a dokumentum által felvázolt ál-
talános irányokat – felkérte az IB-t, hogy a nemzeti hivatalok és az érintett felek bevonásával 
dolgozzon ki javaslatokat a cél megvalósítása érdekében.

A munkacsoport meghallgatta és elfogadta az IB beszámolóját a PCT online szolgálta-
tások vonatkozásában és a WIPO online díjtovábbító rendszeréről, illetve meghallgatta az 
Egyesült Királyság beszámolóját az ISR feedback kísérleti projektről, melyet tudomásul vett.
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Ezt követően a WIPO ST.26 szabvány bevezetésével kapcsolatos dokumentum megvi-
tatására került sor. Ennek kapcsán az Európai Szabadalmi Hivatal jelezte, hogy tekintettel 
arra, hogy a PCT VSZ erre vonatkozó szabályainak elfogadására csak a PCT-közgyűlés őszi 
(októberi) ülésén kerül sor, ami túl késői időpont a 2022. január 1-jei bevezetéshez (a tagál-
lamok nem tudnak kellő mértékben ilyen rövid idő alatt felkészülni), ezért a „Big Bang”-et 6 
hónappal későbbre, azaz 2022. július 1-jére javasolják elhalasztani. Fentieken túlmenően az 
IB által fejlesztett Sequence Validator tool (amely elengedhetetlen feltétele a szabvány beve-
zethetőségének) működése sem kifogástalan, folyamatosan tesztelik a Task Force-ban részt 
vevő tagországok, de nem valószínű, hogy 2022. január 1-ig megbízhatóan fog működni. Az 
IB válaszában egyetértett a bevezetés féléves elhalasztásával, és egyúttal felkérte az ülésen 
résztvevőket is, hogy kapacitásaik függvényében vegyenek részt a szoftver tesztelési fázisá-
ban a bevezethetőség érdekében.

A munkacsoport tudomásul vette a PCT-minimumdokumentációval kapcsolatos hely-
zetjelentést, valamint a szabadalmi elbírálók képzésével foglalkozó, a műszaki segítségnyúj-
tásra vonatkozó, valamint az IP5 kollaboratív kutatás és vizsgálat tárgyában készült doku-
mentumokat.   

AZ EURÓPAI SZABADALMI EGYEZMÉNYBŐL (ESZE) FAKADÓ TAGÁLLAMI 
JOGOK GYAKORLÁSA ÉS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsának (Administrative 
Council, AC) 166. ülése, München és online, március 23.

Az AC elnökének jelentése 

Az igazgatótanács elnöksége (B28) 2021. február 23-án tartotta 96. ülését, online formában. 
Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) elnöke tájékoztatta a B28 tagjait arról, hogy az AC 
következő ülésén ismertetni kívánt elnöki jelentésben a 2020. évi szabadalomengedélyezési 
eljárás gazdasági mutatóira (bejelentői rangsor, ágazati tendenciák), valamint a stratégiai 
terv 2023 (SP2023) keretében 2021 első hónapjaiban elért eredményekre fogja helyezni a 
hangsúlyt. Kérdések merültek fel a fellebbezési tanácsok (BoA) által alkalmazott eljárásról, 
melynek célja eljárási szabályzatuk módosítása a videokonferencia útján tartott tárgyalások 
lehetőségének biztosítása érdekében. 

Az igazgatótanács nyugtázta az elnöki jelentésben foglaltakat.
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Az ESZH elnökének jelentése 

Az elnöki tevékenységi jelentés keretében az ESZH elnöke és a vezetőség beszámolt a 
COVID-19 helyzet kapcsán szükségessé vált intézkedésekről, az ESZH működési teljesít-
ményéről és az SP2023 keretében elért eredményekről. 

Az SP2023 első célkitűzése (elkötelezett, jól informált és együttműködő szervezet kiépí-
tése) vonatkozásában elmondták, hogy alapvető szándék a tehetségek fejlesztése. Az iLearn 
gateway elindításának célja, hogy a munkavállalók számára egyszerűen, távolról hozzáfér-
hető tanulási forrást biztosítson. Az „Advanced Leadership Development Programme” kép-
zések keretében 2021 első negyedévében három ülést tartottak, melyek témája a stratégiai 
vezetés és a távoli csoportok hatékony irányítása volt. 

A második célkitűzés (informatikai rendszer egyszerűsítése és modernizálása) kapcsán 
kifejtették, hogy a szabadalomengedélyezési eljárás munkafolyamatai digitálissá tételében 
milyen eredményeket értek el (pl. a „Patent Workbench” kibővítése az elutasítások és visz-
szatérítések papírmentes munkafolyamataival, a szóbeli eljárások tekintetében az „online 
scheduling tool” elindítása, az „on-demand digital examination file” szolgáltatás bevezetése). 

A harmadik célkitűzés (magas színvonalú termékek és szolgáltatások hatékony biztosí-
tása) tekintetében különböző statisztikai adatokat ismertettek: a közétett európai szaba-
dalmak számát (133 715 publikálás – 3%-kal kevesebb, mint 2019-ben, de 5%-kal több a 
tervezetnél), az oltalomengedélyezések minőségi auditjának eredményét (megfelelőségek 
alakulása – 2020 negyedik negyedévében 78,6%), az ügyintézési idők alakulását (kutatás 
– 4,3 hónap; vizsgálat – 23,7 hónap; felszólalás – 15,4 hónap). Fontosnak tartják továbbá a 
minőség megjelenítését, a tudásmegosztási lehetőségek biztosítását, a beérkező bejelentések 
minőségének fejlesztését, a felhasználókkal való együttműködés fokozását, a módszertani 
útmutatók (ESZE, PCT-ESZH) naprakészen tartását. 

A negyedik célkitűzés (globális hatással bíró európai szabadalmi rendszer és háló-
zat kiépítése) kapcsán beszámoltak az első digitális európai szabadalmi ügyvivői vizsga 
(eEQE) részleteiről, amely előkészíti a terepet a teljes mértékben digitalizált online érté-
kelésnek. Az ESZH folytatta nemzetközi kooperációs tevékenységét (megállapodás a ku-
tatási együttműködésről – 13 tagállam aláírta, 12 állam a kapcsolódó igazgatási megálla-
podást is; megerősített partnerség a Mexikói Iparjogvédelmi Hivatallal). A „Convergence 
of practice” kezdeményezés keretében elfogadott ajánlásokat (találmány egysége, feltaláló 
megjelölése) követően a 2021-es munka az elsőbbség napjával és az igazolási kérelmekkel 
kapcsolatban kezdetét vette.

Az ötödik célkitűzés (hosszú távú fenntarthatóság biztosítása) tekintetében tájékoztatást 
adtak a pénzügyi és a környezetvédelmi fenntarthatóság keretében történt előrelépésekről. 
Az irányítás és transzparencia vonatkozásában beszámoltak az új adatvédelmi szabályok 
elfogadásáról, az „ombudsperson” kijelöléséről, illetve a 2021-es célok megfogalmazásáról. 
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Végül röviden szó esett a „new normal”-hoz történő alkalmazkodásról. A „new normal” 
felé elnevezésű dokumentum felvázolja az ESZH jövőképét, amelyet a hivatalban végzett 
közvéleménykutatások eredményei és az érdekeltektől kapott visszajelzések alapján alakí-
tottak ki. 

Az igazgatótanács nyugtázta az elnöki jelentésben foglaltakat.

A Fellebbezési Tanácsok Igazgatási Bizottsága (BOAC) elnökének jelentése

A BOAC elnöke a BOAC 2021. február 3. napján tartott 11. ülése kapcsán tájékoztatta az 
AC-t. Az ülésen elhangzott előadásokon ismertették a szóbeli eljárások videokonferencia 
útján történő megtartásával kapcsolatos legújabb fejleményeket, valamint a tanácsok eset-
joga és döntései iránt érdeklődő felhasználók számára rendelkezésre álló eszközöket.  A 
BOAC megállapította, hogy a BoA tovább erősítette szervezeti önállóságát. 

Az igazgatótanács nyugtázta a BOAC elnökének jelentésében foglaltakat.

A fellebbezési tanácsok elnökének (PBoA) 2020. évre vonatkozó jelentése

A PBoA által kitűzött ötéves cél az ügyhátralék csökkentése vonatkozásában, hogy a 2023. 
évre az ügyek 90%-át a beérkezéstől számított 30 hónapon belül befejezzék, és a folyamat-
ban lévő ügyek számát 7000 alá csökkentsék. 2020-ban nemcsak a függőben lévő ügyek 
száma csökkent számottevően (954-gyel kevesebb, mint 2019-ben), de a BoA sikert ért el 
az ügyintézési idő csökkentése terén is (5 hónappal kevesebb). A PBoA elmondta, hogy 
jelentős mértékben csökkent a folyamatban lévő fellebbezések száma. 

A fellebbezési tanácsokra vonatkozó eljárásrend módosításának jóváhagyása

Az AC elé terjesztett javaslat a BoA eljárási szabályzatának módosítására irányul, melynek 
célja a videokonferencia útján tartott tárgyalások lehetőségének jogszabályi keretek között 
történő rögzítése (új 15a cikk). A javasolt rendelkezés – rögzítve a BoA 2020-ban fokozato-
san bevezetésre került gyakorlatát – explicit módon kimondja, hogy a BoA előtt – az ESZE 
116. cikkével összhangban – lehetőség van a szóbeli eljárások videokonferencia útján törté-
nő megtartására. A módosítás hatálybalépéséhez az igazgatótanács jóváhagyása szükséges 
(egyszerű többség).

Az AC jóváhagyta az eljárásrend módosítását az új 15a cikk beemelésével.
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Tisztségviselők megválasztása

E napirendi pontok keretében az ESZSZ különböző tisztségviselőit választották meg, illetve 
választották újra.

Az egységes európai szabadalomról szóló helyzetjelentés

Portugália képviselője röviden beszámolt az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége ke-
retében a szellemi tulajdon területén végzett tevékenységükről, továbbá az elnökség hátra-
lévő részére vonatkozó terveikről, rendezvényeikről.

Németország képviselője tájékoztatta az AC-t arról, hogy a német parlament felsőháza 
jóváhagyta az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás megerősítéséről szóló 
törvényt. A csatlakozási folyamatban azonban további késedelem várható, mivel két újabb 
kérelmet is benyújtottak a Német Szövetségi Alkotmánybírósághoz. Amíg az alkotmánybí-
róság előtti eljárás nem fejeződik be, nem kerülhet sor a jogszabály szövetségi elnök általi 
aláírására és a megállapodás ratifikálására. 

Az Európai Szabadalmi Hivatal együttműködésről szóló éves ülése, München és 
online, május 11.

A stratégiai terv 2023 (SP2023) részét képező együttműködés és a stratégiai prioritások

Az ESZH együttműködésért felelős igazgatója kifejtette, hogy az SP2023 részét képező va-
lamennyi együttműködési projektnek ambiciózus céljai vannak. Felvázolta az ESZH által 
2020-ban megvalósított európai együttműködési tevékenységeket, majd a 2021. év legfőbb 
együttműködési eseményeit. Prioritásként említette a kétoldalú megállapodásokat, amelyek 
2021. január 1-től 2023. június 30-ig lesznek érvényben. Tisztán megfogalmazott szerepek-
kel, felelősségi körökkel és célokkal kívánják biztosítani a tevékenységek eredményességét. 
Áttekintést adott arról, hogy az együttműködési pillérekben a nemzeti hivatalok milyen ér-
deklődést mutattak az egyes projektek iránt. Az időhorizonton vázolta, hogy március–ápri-
lis folyamán együttműködési üléseket tartottak a tagállamokkal; képzést nyújtottak április-
ban a Single Access Portal használatáról; és az év végére szeretnék a lehető legtöbb kétoldalú 
megállapodást aláírni a tagállamokkal. 

Az európai szabadalmi hálózat keretében folyó együttműködés; tudás és munkamegosztási 
pillérek; vállalkozások és kutatók támogatása innovatív képességeik kibontakoztatására

Az ESZH európai együttműködésért felelős igazgatója hangsúlyozta, a cél az, hogy az euró-
pai szabadalmi hálózat globális hatással bírjon, ezért támogatni kell a vállalkozásokat és a 
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kutatóhelyeket, hogy jobban megértsék a szellemi tulajdon használatának előnyeit. Ebben 
kulcsfontosságú az IP Outreach to foster innovation projekt, ami átfogó, jobban célzott szol-
gáltatást nyújt. 

Gyakorlatok konvergenciája pillér: helyzetjelentés és a következő lépések

Az ESZH európai és nemzetközi jogi ügyekért, valamint PCT-ért felelős igazgatója kifejtet-
te, hogy az Európában szabadalmi oltalmat kereső vállalatok és feltalálók sokszor különbö-
ző gyakorlatokkal találkoznak a nemzeti hivataloknál és az ESZH előtt. Ez bonyolítja a meg-
lévő európai szabadalmi rendszert, és megnövekedett költségekhez vezethet a bejelentők 
számára. Ennek fényében a gyakorlatok konvergenciája pillér céljait a nemzeti hivatalok és 
az ESZH előtti közös gyakorlatok kialakításában határozták meg. Ott kell közös gyakorla-
tokat kialakítani, ahol az várható, hogy egy egységesebb megközelítés jótékony hatással lesz 
mind a felhasználókra, mind a nemzeti hivatalokra. A közös gyakorlatok kialakításának 
hasznát az igazgató a következőkben látja: költségkímélés; a kkv-k szabadalmioltalom-szer-
zésének előmozdítása; pozitív hatás a bejelentések minőségére és a hatékonyság növelése 
a folyamatok egyszerűsítése által; pozitív hatás az IT-eszközök harmonizációjára a szaba-
dalmi eljárások munkafolyamatainak összehangolása révén; a nemzeti hivatalok tudásának 
elmélyítése; annak előmozdítása, hogy az ESZH és tagállamai közös hangon szólaljanak 
meg a globális párbeszédben. 

Együttműködés az IT területén: helyzetjelentés és a következő lépések

Az ESZH IT-együttműködésért felelős igazgatója egy időhorizonton felvázolta az IT-fej-
lesztések, illetve -együttműködések során történt fejleményeket a 2019. évi éves együttmű-
ködési üléstől kezdve, ahol az első gondolatok megfogalmazódtak, az ESZSZ Technikai és 
Ügyviteli Bizottságának 2019. évi ülésén át, ahol megtörtént a feladatok meghatározása és 
priorizálása, egészen 2021 áprilisáig, amikorra is egy minimálisan működőképes termék 
előállítása megvalósulhatott. Az igazgató az eredmények között említette a Single Access 
Portal létrehozását, egy közös keresőeszköz kifejlesztését, valamint a Front Office projektet. 
E három témában bemutatót láthattak a résztvevők. 

Az Európai Szabadalmi Akadémiára (ESZA) vonatkozó tervek

Az ESZA igazgatója négy okot sorolt fel, amiért szükség van az ESZA megújítására: 1. meg-
változott a társadalmi-gazdasági környezet: digitalizálás, automatizálás stb; 2. az ESZSZ is 
megváltozott az elmúlt évtizedekben: új tagállamokkal bővült, az ESZA a korábbi 3500 fő 
helyett évente 7500 főt képez, rekordszintű, 226 273 látogatottságot könyvelhet el magá-
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nak az e-learning platform; 3. az SP2023 az ESZH modernizálását és digitalizálását irá-
nyozza elő; 4. mindez egy egészen új korszakot jelez. Ebben az új korszakban egy új ESZA 
tervrajzát kellett elkészíteni, amelynek alappillérei a következők: modularitás, digitalizáció, 
együttműködés és tanúsítás. A modularitás teszi lehetővé a folyamatos tanulást standardi-
zált formában. A digitalizáció elsődleges jelentőségű, mert magas színvonalú távoktatást 
tesz lehetővé; az ESZA együttműködik harmadik felekkel; és végül valamennyi tanúsított 
ESZH-képzés az ESZA-tól származik. E pillérekre épül a hétfajta oktatási tevékenység. Az 
agilitás és a minőség útján éri el az ESZA a kiválóságot. 

Az igazgató a távlati célokat a következőkben határozta meg: elkötelezett, nagy tudású és 
együttműködő szervezet létrehozása; az IT egyszerűsítése és modernizálása; magas minősé-
gű termékek és hatékony szolgáltatások nyújtása; globális hatással bíró európai szabadalmi 
rendszer és hálózat kiépítése; a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása. Mindehhez szüksé-
ges, hogy az ESZA kiválósági referenciaértékké váljon az IP-képzésben; felül kell vizsgálni 
az irányítását; meg kell felelni a jelen szükségleteinek és a jövő követelményeinek; ki kell 
terjeszteni a virtuális tanulás lehetőségeit. A nemzeti hivatalok bevonása tekintetében el-
mondta, hogy mind a tanúsítás folyamatába, mind a stratégiai irányvonalak megalkotásába 
bevonják őket. 

ESZH-megfigyelőközpont

Az ESZH program menedzsere bevezetőjében az SP2023-ból idézett: „Az ESZH fel fog ál-
lítani egy megfigyelőközpontot, hogy nyomon kövesse a legújabb innovációs trendeket és 
azok hatását a szabadalmi rendszerre. Egy közös platformon összehozva a civil társadalom 
egészéből a köz- és magánszféra érdekeltjeit, valamint kutatási eredményeket és eszközöket 
adva a döntéshozóknak, az ESZH hasznosítani fogja a megszerzett tudást, és így fogja biz-
tosítani a hosszú távú fenntarthatóságát”.

A megfigyelőközpont felállítása egy tanulmány elkészítésével kezdődött 2020-ban. Ez 
két részből állt: egy belső és egy külső tudásfeltérképezésből. A belső adatokat, kutatáso-
kat, tanulmányokat térképezett fel, míg a külső az innováció területén végzett kutatásokat 
azonosított; összehasonlító információt adott arról, hogy más megfigyelőközpontokat ho-
gyan irányítanak; összehasonlította a másutt elérhető eszközöket és tevékenységeket; feltér-
képezte a jövőbeni lehetséges partnereket. A belső tudásfeltérképezés arra az eredményre 
jutott, hogy hatalmas mennyiségű tudás van az ESZH-n belül. Sokféle kezdeményezés van, 
amelyeket egymástól függetlenül kezelnek, ezért szükséges az optimalizált tudás kezelé-
se. Jelenleg a tartalom megfogalmazásának fázisában tart a megfigyelőközpont felállítása. 
Itt történik meg a tevékenységek körének meghatározása. A nemzeti hivatalokat kívánság 
szerint, rugalmasan vonják be a technológiai panelek, a munkacsoportok, az éves plenáris 
ülések, illetve a tudományos tanácsadó bizottság munkájába. A nemzeti hivatalok legjobb 
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gyakorlatait egyetlen platformon fogják bemutatni. A hivatalok javaslatait beépítik az éves 
munkatervbe. 

Az Európai Szabadalmi Szervezet Szabadalmi Jogi Bizottságának 
(Committee on Patent Law, PLC) informális ülése, München és online, május 12.

Az ülés célja a 2021. május 18-i B+ plenáris ülés előkészítése volt.
Az ülés megnyitása után az ESZH munkatársai egy rövid prezentációban összefoglalták 

a B+ csoport szabadalmi anyagi jogi harmonizációs munkájával kapcsolatos közelmúltbeli 
fejleményeket. Felidézték, hogy az iparági szereplőket tömörítő Industry Trilateral szervezet 
(IT3) elmulasztotta a 2021 első negyedévének végére kitűzött (már többször meghosszab-
bított) határidőt, és nem véglegesítette jogharmonizációs javaslatcsomagját, de még a nem 
végleges tervezet nyilvánosságra hozatalához sem járult hozzá. Ehelyett csak a B+ csoport-
ban részt vevő delegációk 2020 őszén megküldött észrevételeire adott írásbeli válaszokat 
bocsátotta rendelkezésre 2021 áprilisának közepén. A válaszokban azonban a delegációk 
által megfogalmazott számos építő jellegű kritika megválaszolatlanul maradt, és úgy tűnik, 
hogy az IT3 számára az egyetlen lényeges szempont a csak a bejelentők számára kedvező, 
egyoldalú szabályok kialakítása. 

A kialakult helyzet miatt a BusinessEurope sem oszthatta meg a nem végleges tervezetet 
nemzeti tagszervezeteivel. A tagszervezetek csak egy összefoglalót láthattak, ez alapján pe-
dig nem sikerült egyetértésre jutniuk a csomag támogatásáról.

A B+ csoport nagy többsége által osztott kritikus álláspont az, hogy az IT3 munkája egy-
általán nem átlátható, és az IT3 egyoldalúan határozza meg a munka feltételeit. Emiatt a B+ 
csoport Európán kívüli tagjai (elsősorban az Egyesült Államok) és a BusinessEurope szá-
mos tagszervezete is szkeptikus a harmonizációs munka további létjogosultságát illetően.

A B+ csoport elnöke az európai delegációkkal egyetértve nem osztotta az Egyesült Álla-
mok azon álláspontját, hogy a konszenzuson alapuló döntéshozatal követelménye azt jelen-
tené, hogy a jogharmonizációs munkát az ezt óhajtó tagállamok sem folytathatják a többiek 
nélkül. Ezért áthidaló megoldásként két munkacsoport felállítását javasolta: az egyik ke-
retében az erre vállalkozó delegációk folytatnák a jogharmonizációs munkát, a másikban 
pedig az ettől elzárkózó tagok bármely más kérdést is napirendre vehetnek (pl. IT-együtt-
működés, tapasztalatcsere). A munkacsoportokban való részvételről a B+ plenáris ülésen 
kell nyilatkoznia a tagállamoknak.

Az elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európán kívüli delegációk aggódnak a részt-
vevők földrajzi egyensúlya miatt, ezért csak azoknak az európai delegációknak kellene részt 
venni a harmonizációs munkacsoportban, akik valóban elkötelezettek az érdemi munka 
mellett. A munkacsoportban részt nem vevő delegációk a Szabadalmi Jogi Bizottságon ke-
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resztül minden információt megkapnak majd, csak azért nem szükséges részt venniük a 
munkacsoportban, hogy kövessék a fejleményeket.

A delegációk közül az Egyesült Államok már előzetesen ellenezte a munkacsoportok fel-
állítását, Kanada, Ausztrália és Japán pedig nem tudott biztos választ adni. A japán hivatal 
nemzeti minőségében tanulmányt készít a türelmi időről egyetemek és kisvállalkozások be-
vonásával, ami 2022 elejére készül majd el.

Az Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország, a Cseh Köztársaság, Franciaország 
és Magyarország egyetértett a munkacsoportok felállítására vonatkozó javaslattal. Magyar-
ország azt is jelezte, hogy nyitottak a harmonizációval foglalkozó munkacsoportban való 
részvételre.

Svájc szerint át kellene gondolni, hogy Európa mit, miért és hogyan akar elérni az anyagi 
jogi harmonizáció terén, és hogyan lehet biztosítani, hogy az európai ipar támogatását is 
élvezze a folyamat. Ezek mentén kellene újragondolni az egész munkafolyamatot.

Az ESZSZ Igazgatótanácsának (Administrative Council, AC) 167. ülése, München és 
online, június 29–30.

Éves szemle 2020  

Az ESZH e napirendi pont keretében rövid videót mutatott be, amelyben ismertette az éves 
szemle legfontosabb tartalmi elemeit.

A tagállami hozzászólásokat követően az ESZH elnöke köszönetet mondott a tagálla-
moknak. A munkahátralék kapcsán kifejtette, hogy annak mennyisége műszaki területen-
ként eltérő képet mutat. Ezért a munkateher csökkentését az elbírálók belső allokációjával 
kívánják biztosítani ún. belső munkaerőpiac segítségével. Az ESZH szolgáltatásokért felelős 
elnökhelyettese az IT-együttműködés kapcsán elmondta, hogy arra törekszenek, hogy mi-
nél több eszközt meg tudjanak osztani a nemzeti hivatalokkal. Ezzel összefüggésben utalt 
az idén ősszel tartandó workshopra, amelyre várják a nemzeti hivatalok szakértőit. Hang-
súlyozta továbbá, hogy a mesterséges intelligencia területén szintén komoly együttműkö-
dés zajlik a nemzeti hivatalokkal. Végül utalt arra, hogy a Cooperative Patent Classification 
(CPC) kapcsán egy új, ún. minimum viable product kidolgozása zajlik. Az ESZH szabadal-
mi területért felelős elnökhelyettese a digital file marketplace működése kapcsán elmondta, 
hogy a fájlallokációs pilot projekt lényege, hogy az adott fájlokat automatikusan a meg-
felelő team részére továbbítják. A projekt emellett lehetőséget biztosít különböző teamek 
együttműködésére, illetve új kollégákkal való kapcsolatfelvételre. A „minőség” definíciója 
kapcsán kifejtette, hogy annak meghatározása folyamatos tevékenység, mivel fontos, hogy a 
definíció mindig naprakész maradjon. Az ESZH jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök-
helyettese köszönetet mondott a tagállamoknak az együttműködés tárgyában tett pozitív 
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hozzászólásaikért, és utalt a konvergenciaprogram keretében létrehozott munkacsoportok-
ban, valamint a Patent Information konferencián elért magas részvételi arányokra. 

A „Towards a New Normal” dokumentum bemutatása 

Az ESZH elnöke ismertette a Towards a New Normal elnevezésű dokumentumot, amely 
new normal helyzetre vonatkozó stratégiai iránymutatásként került kidolgozásra. Elmond-
ta, hogy a dokumentum legfőbb célja a rugalmasság és az együttműködés növelése, vala-
mint a szakmai közösséghez tartozás tudatának támogatása a digitális környezet fejlesztése, 
az új távmunkavégzésre vonatkozó politika kidolgozása, illetve az épületekre vonatkozó 
terv átalakítása útján. A járvány kitörését megelőzően az ESZH valamennyi területen ki-
emelkedően teljesített, a COVID-19 azonban változások bevezetésére késztette a hivatalt. 
A járványhelyzet során az ESZH prioritásként tartotta számon a munkavállalók, valamint a 
látogatók egészségét és biztonságát. Ezek biztosítása érdekében számos intézkedés született. 

Az SP2023-at az első implementációs évet követően felülvizsgálták, ennek eredménye-
ként az előirányzott projektek konszolidációjára került sor a COVID-19 tükrében. Ennek 
kapcsán az ESZH egy úgynevezett „pipeline” megközelítést vezetett be, amely meghatározott 
időpontokhoz kötött jövőbeli tervezésen alapul. A new normalra történő átállás terén emel-
lett fontos szerepet játszik a munkavállalói visszacsatolás, amelynek érdekében 2020-ban 
két átfogó közvéleménykutatásra került sor („Strong together ‒ working during COVID-19” 
és „Shaping the new normal”). 

Tisztségviselők megválasztása

A napirendi pont keretében az ESZH több tisztségviselőjének megválasztására, illetve man-
dátumának meghosszabbítására került sor.

Az egységes európai szabadalommal kapcsolatos fejlemények

E napirendi pont keretében Portugália az Európai Unió Tanácsának leköszönő elnökeként 
tájékoztatta az AC-t, hogy az Európai Unió Tanácsa 2021. június 18-án következtetéseket 
fogadott el a szellemi tulajdonra vonatkozó politikáról. Elmondta továbbá, hogy az egysé-
ges szabadalom területén nem történt előrelépés a portugál elnökség alatt. Kifejtette, hogy 
2021. februárjában a digitális átállás és az IP kapcsolatáról szóló online konferenciát szer-
veztek, áprilisban zöld technológiákkal kapcsolatos webinart, májusban a földrajzi árujel-
zőkkel kapcsolatos webinart, valamint egy kkv-knak szóló webinart is tartottak. 

Németország az egységes szabadalom kérdésköre kapcsán kifejtette, hogy a német rati-
fikációs eljárás lezárult. 2020. december 18-a óta azonban ismét két alkotmányjogi panasz 
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került benyújtásra, amelyek a ratifikációs törvény rendelkezéseit sérelmezik. A Szövetségi 
Alkotmánybíróság 2021. január 8-án azt a tájékoztatást adta, hogy közel áll a döntéshoza-
talhoz az ideiglenes rendelkezés érdekében benyújtott kérelmek vonatkozásában. Amennyi-
ben az alkotmánybíróság e kérelmeket elutasítja, szabaddá válik az út a ratifikációs eljárás 
folytatásához. Elmondta továbbá, hogy remélhetőleg mind az ideiglenes rendelkezés iránti 
kérelmek, mind pedig az alkotmányjogi panaszok elutasításra kerülnek, ezzel összefüggés-
ben a tagállamok türelemét kéri.

Szlovénia a Tanács soron következő elnökeként röviden ismertette az IP területére vonat-
kozó elnökségi prioritásait. E körben utalt az EU válsághelyzethez történő alkalmazkodá-
sára, az európai gazdaság talpraállítására irányuló törekvésekre a zöld digitális átállás útján. 
Elmondta, hogy e körben Szlovénia követni fogja az Európai Bizottság jogszabályi kezde-
ményezéseit az IP területén, így különösen az adatbázis-irányelv módosítása, a formater-
vezési minták, a földrajzi árujelzők, illetve a Pekingi Szerződés ratifikálása vonatkozásában.

A Technikai és Ügyviteli Bizottság (TOSC) 89. üléséről készült jelentés

A TOSC elnöke beszámolt a 2021. április 28. napján tartott 89. ülésén történtekről. 
Németország jelezte, hogy különösen érdekeltek a common search tool pilot projektben, 

mellyel összefüggésben köszönetet mondott az ESZH-nak a részvételi lehetőségért. Érdek-
lődött továbbá, hogy a felhőalapú tárolást biztosító szolgáltató igénybevétele miként egyez-
tethető össze a közzé nem tett iratokkal kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségekkel, illetve 
miként biztosítható az ehhez szüksége IT-biztonság. 

Franciaország kifejtette, szintén részt kívánnak venni a common search tool pilot pro-
jektben. Ezzel összefüggésben javasolta, hogy a felhőalapú szolgáltatással kapcsolatban fel-
merülő adatvédelmi és IT-biztonsági kérdések a TOSC keretében kerüljenek megvitatásra, 
tekintettel arra, hogy e kérdéskör valamennyi tagállam számára relevanciával bír.

Svájc kifejtette, számukra az Ansera projekt különös jelentőséggel bír, azonban a bizton-
sági intézkedések döntő fontosságúak annak használata vonatkozásban. 

A TOSC elnöke ezzel összefüggésben elmondta, támogatja az adatbiztonsági kérdésekkel 
kapcsolatos ülés megtartását. 

Az ESZH szolgáltatásokért felelős elnökhelyettese  válaszában kifejtette, hogy a tagálla-
mok kérésével összhangban a TOSC keretében megvitatásra kerül majd a felhőalapú szol-
gáltatások, az adat- és információbiztonság, továbbá az adatvédelem kérdésköre. A felhő-
vel kapcsolatos első szakmai szintű találkozót 2021 szeptemberére tervezik. Hangsúlyozta 
azonban, hogy felhő nélkül az Ansera projekt nem működőképes. 
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Pénzügyek

Az AC nyugtázta a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (BFC) elnökének jelentését a BFC 
126. üléséről.

Az AC egyhangúlag jóváhagyta a 2020-as elszámolási évre vonatkozó beszámolót.
Az AC egyhangúlag jóváhagyta a Könyvvizsgálói Testület 2020-as elszámolási időszakra 

vonatkozó jelentését. 
Az AC nyugtázta a negyedéves pénzügyi jelentésben foglaltakat. 
Az AC egyhangúlag pozitívan fogadta a 2022-es évre vonatkozó költségvetési iránymu-

tatásokat.

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

Az EPA szervezésében 2021 első felében a következő online szemináriumok és továbbkép-
zések valósultak meg:
– „Az európai szabadalmi rendszer a bejelentéstől a szabadalom megadásáig”;
– „A tisztaság és egység felmérése”;
– „Esetjog vizsgálata”;
– „Szabadalmazhatósági e-akadémia”;
– „Tapasztalatcsere eljárási és jogi ügyekről – módosítások és javítások”;
– „Az újdonság és a feltalálói lépés felmérése”;
– „Tapasztalatcsere különböző technikai területeken történő vizsgálatokról”;
– „Tapasztalatcsere a minőséget érintő jó gyakorlatokról”;
– „Online Soft skills és hatékony kommunikáció”.

Egyéb ESZSZ-vonatkozású rendezvények

– Együttműködési információs és konzultációs nap, online, február 25.;
– Együttműködési Szabadalmi Osztályozás (CPC) éves találkozó, online, március 22–23.;
– konvergenciaprogram-munkacsoporti ülés, online, március 24.;
– kétoldalú együttműködési találkozó, online, április 22.;
– PATLIB 2.0 konferencia, online, május 18–19.;
– az Európai Feltalálói Díj díjátadó ünnepsége, online, június 17.
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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA SZELLEMI TULAJDONÉRT FELELŐS 
MUNKACSOPORTJAINAK MUNKÁJÁBAN, ILLETVE EGYÉB UNIÓS 
RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

– A digitális egységes piac szerzői jogáról szóló irányelvhez kapcsolódó találkozó, Brüsz-
szel, január 16.;

– az EU Tanács szellemi tulajdonnal foglalkozó tanácsi munkacsoportjainak online ülései: 
január 8., február 3., február 26.; április 16.; április 19.; május 10.;

– a portugál EU-elnökség szellemi tulajdonról szóló online konferenciája, február 11.;
– a szellemi tulajdoni politikával foglalkozó munkacsoport (GIPP) online ülése, márci-

us 3.;
– kétoldalú megállapodások létrehozásáról szóló online képzés, április 13.;
– a nem mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó földrajzi árujelzésekről szóló online in-

formális megbeszélés, április 22.

AZ EURÓPAI UNIÓ SZELLEMI TULAJDONI HIVATALÁVAL (EUIPO) 
FOLYTATOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB ESEMÉNYEI

A Megfigyelőközpont online ülése a közszféra képviselői részére, online, február 23.

A Megfigyelőközpont 2020. évi tevékenységi jelentése

A Megfigyelőközpont igazgatója ismertette annak fő tevékenységét a legutóbbi plenáris ülés 
óta eltelt időszak vonatkozásában. 

Több mint 15 munkacsoporti ülés volt ebben az időszakban, többek között a blockchain-
technológia vizsgálatával és a hamisítással foglalkozó. A korábban, főként 2019-ben meg-
kezdett nemzetközi projektek – rendkívüli jelentőségükre tekintettel – továbbra is folya-
matban vannak, és igen jó eredményeket hoznak. A legújabb, szellemi tulajdonhoz köthető 
tanulmány a hamisított áruk megvételének hajlandóságát, valamint magát a hamisítást vizs-
gálja. A jogérvényesítés tekintetében jelentős munkát végeztek, számos jelentést kaptak uni-
ós cégektől különböző hamisított árukkal foglalkozó vállalatokról. Az Europollal továbbra is 
szoros az együttműködés, az Eurojusttal pedig most kötnek megállapodást. Hangsúlyozta, 
hogy az EU-nak egy átfogó terve van az IP Action Plan keretében a hamisítás és a hamisított 
árukkal való kereskedelem visszaszorítására, melyben szerepet kap a Megfigyelőközpont is. 
Felhívta a figyelmet az új, EU által készítendő „eszköztárra” amely ajánlásokat és IP-akció-
tervet kínál a piac összes szereplője számára. Az ennek kialakításában való közreműködésre 
meghívják a tagállamokat, az eszköztár az IP online védelmére koncentrálna.
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Az OECD-vel való együttműködés

A Megfigyelőközpont 2016 óta dolgozik együtt az OECD-vel, azon belül is a Task Force on 
Countering Illicit Trade-del (TF-CIT), azóta 7 tanulmány jelent meg. A legutóbbi jelentésben 
a 2020-as év tekintetében azt vizsgálták, hogy a COVID-19 miként hat az illegális keres-
kedelemre. Folytatták az átláthatóság növelésének vizsgálatát a szabadkereskedelmi öve-
zetekben. A 2021. február 22-én kiadott jelentésben a tengeri (konténeres) szállítással való 
visszaélést vizsgálták a hamisított áruk nemzeti kereskedelmében. E tekintetben vizsgálták 
a hamisított áruk elfedésének módjait a jogtiszta termékek között, különösen a nagyobb 
szállítmányok esetében. 

A vállalati szintű IP-hozzájárulásról készült tanulmány bemutatása

Bemutatásra került az ESZH-val együttműködésben készült egyesített tanulmány a szelle-
mitulajdon-jogok gazdasági hatásairól, amelyben európai uniós cégeket és azok szellemi tu-
lajdoni portfólióját vizsgálták. Megállapították, hogy 20%-kal nagyobb a bevétele azoknak 
a cégeknek, amelyek szellemi tulajdon birtokában vannak. A nagyvállalatok több mint felé-
nek van valamilyen szellemitulajdon-joga. A kkv-k tekintetében ez az arány kisebb, ennek 
oka, hogy sok kkv fiatal vállalkozás, amelyeknek egyelőre nincs ehhez tőkéje. A védjegy a 
leggyakoribb szellemitulajdon-jog, ezen belül a kkv-k inkább a nemzeti védjegyet használ-
ják, míg a nagyvállalatok inkább az európai uniós vagy nemzetközi védjegyet. Az EU-ban a 
cégek 10%-a birtokol szellemitulajdon-jogot.

A nem biztonságos termékekkel kapcsolatos munkák

Az EU Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága bemutatta a termékek bizton-
ságával kapcsolatos összehangolt tevékenységeket. Az alapján választanak ki egy-egy vizs-
gált tevékenységet, hogy mit ajánlanak a hatóságok. A vizsgálat általában termékspecifikus 
(háztartási kisgépek, gyermekjátékokban található nitrózamin, otthoni kültéri játékfelszere-
lések). Megállapodás alapján egy EU-s laboratórium fogja vizsgálni ezeket. Elemzik a hami-
sított áruk kockázatait is, jelenleg a légtisztítók és a fertőtlenítők vannak a vizsgálni tervezett 
termékek listáján. A projekt 2021 februárjában kezdődött, a tesztelési rész decemberig tart, 
2022 augusztusában zárul le a projekt.

Ügynökségek közötti együttműködés a szellemitulajdon-jogok érvényesítése területén

Görögország képviselője előadásában bemutatta a hamisított áruk felderítésének gyakorla-
tát. Franciaország képviselője azt mutatta be, hogy a különböző ügynökségek által beszedett 
és kezelt adatok adminisztrációjának centralizálása jelentős segítséget nyújthat a hálózatok 
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felderítésében. Portugália képviselője elmondta, hogy a nemzeti hatóságuk az Europollal is 
együtt dolgozott az elmúlt időszakban a hamisított áruk terjesztése elleni küzdelemben. Az 
EUIPO bemutatta az elmúlt év trendjeit, elmondták, hogy az ügynökségek közötti együtt-
működés erősödött, a bíróságok ügyekbe történő bevonása is emelkedett. Az online jelenlét 
változatlan, a határon átnyúló tevékenység viszont minimálisan csökkent. 

A Megfigyelőközpont Európai Bizottság általi értékelése

Az EU Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósága az értékelés végleges 
megállapításaként kijelentette, hogy a szellemitulajdon-jogok érvényesítése tekintetében a 
Megfigyelőközpont mindent megtett, ami részéről lehetséges volt. A Megfigyelőközpont és 
a Bizottság azon dolgozik, hogy a jogérvényesítés tekintetében folyamatos legyen a fejlődés, 
ezért szükséges a tevékenységek hatásainak és előnyeinek ellenőrzése és figyelemmel kísé-
rése.

Az EUIPO kapcsolattartó ülése, online, március 18.

Az európai együttműködési projektek kapcsán az EUIPO munkatársa előadásában beszá-
molt a munkacsoportokban az előző kapcsolattartó ülés óta elért eredményekről, az azóta 
bekövetkezett főbb változásokról. Kiemelte, hogy a 2021-es együttműködési megállapodás 
a kis-, és középvállalatokra helyezi a hangsúlyt. Ennek keretében ismertette az újonnan in-
duló ECP6 Support to SMEs projektet, és legfőképp annak az EPlatformra történő felvételé-
nek technikai részleteit. Ezt a projektet 3 kategóriára bontja az EUIPO: 1. tudatosságnövelő 
kampány; 2. rendezvények; 3. képzés. Az ECP projektek tekintetében az előadó külön-külön 
rátért valamennyi együttműködési projektre és az ott elért eddigi eredményekre, valamint a 
2020-ban végrehajtott feladatokra és a járvány miatt szükségessé vált változtatásokra, ame-
lyeket minden hivatallal külön-külön egyeztettek. 

Az EUIPO elmondta, hogy céljuk továbbra is az együttműködés erősítése, a folyamatban 
lévő projektek mélyebb megismertetése, ezáltal az ECP projektekben való részvétel iránti 
igény növelése. Fontosnak tartják a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos kérdések megvi-
tatását és a potenciális kockázatok időben történő kiküszöbölését. További fő cél a jövőbeli 
akciótervek kidolgozása és egy jól működő párbeszéd kialakítása.

Az ún. Technical Handover találkozókról nyújtott rövid beszámolóban elhangzott, hogy 
az ECP1 keretén belül specifikus képzéseket tartanak a hivatalok igényeinek megfelelően. 
Céljuk a képzések biztosítása, egy jól működő közösség kialakítása és fejlesztése. Ez néha 
kisebb-nagyobb nehézségekbe ütközik, mert bár az egyes hivatalok szükségletei megegyez-
nek, de az adott környezetük más és más. Továbbra is fontosnak tartják a back office és front 
office implementációk számának növelését, a nemzeti hivatalok ismereteinek továbbfejlesz-
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tését, valamint a nemzeti hivatalok közötti kapcsolati háló előmozdítását, az adatminőség 
fontosságát. 

Az együttműködési megállapodások végrehajtásával és jelentésekkel, illetve az együttmű-
ködési adminisztrációs portállal (e-platform) kapcsolatban az előadók ismertették a techni-
kai részleteket, és megosztották a résztvevőkkel a különböző statisztikákat.

Az EUIPO védjegyekről szóló 25. kapcsolattartó ülése, online, március 19.

A CP13 és a CP14 projekt hatályának elismerésére vonatkozó javaslat

Az EUIPO nemzetközi együttműködésért és jogi ügyekért felelős részlegének munkatársa 
ismertette a projektek hátterét, célját és a munka során alkalmazott módszertant. A jelenlegi 
cél az, hogy a kapcsolattartó ülés elismerje a CP13 dokumentumban javasolt meghatározá-
sokat. A következő lépéseket ismertetve elmondta, hogy támogatás esetén a dokumentum 
az igazgatótanács és Költségvetési Bizottság (MBBC) ülése elé kerülhet jóváhagyásra. Hoz-
zátette, hogy a projektindító értekezlet szeptemberben várható.

A fellebbezési tanácsok munkatársa bemutatta a CP13 és a CP14 dokumentumok jogi 
hátterét, felvázolva, hogy mi tartozik azok hatálya alá, és mi nem. Elmondta továbbá, hogy 
a jelenlegi javaslatokon kívül más kérdések is felmerülhetnek még a jövőben, amelyeket a 
munkacsoport meg fog vitatni. A CP13 kapcsán kifejtette, hogy problémát jelent, hogy a 
„rosszhiszeműség” fogalma nincs meghatározva, csak a joggyakorlatra lehet támaszkodni e 
tekintetben. A CP14-et illetően megállapította, hogy jelenleg fennáll annak a veszélye, hogy 
a különböző tagállami hivatalok eltérően értelmezik a létező joggyakorlatot. Másrészről az 
egyre növekvő jogesetek száma is indokolttá teszi a projekt elindítását. 

A CP14 projekt keretében alkalmazott megközelítést és a következő lépéseket az EUIPO 
nemzetközi együttműködésért és jogi ügyekért felelős részlegének munkatársa ismertette. 
Szintén elmondta, hogy támogatás esetén a dokumentum az MBBC ülése elé kerülhet jó-
váhagyásra. Hozzátette, hogy a projektindító értekezlet szeptemberben várható. Az előadó 
végezetül bemutatta mindkét projekt javasolt menetrendjét. Az idén ősszel induló projektek 
keretében kidolgozandó dokumentumok végleges elfogadásának várható időpontja 2023 
ősze.

Több tagállam és szervezet támogatását fejezte ki a tervezetet illetően. Az ülés elnöke 
megállapította, hogy a kapcsolattartó ülés mind a CP13, mind a CP14 esetében támogatja a 
javasolt meghatározásokat és azoknak az MBBC elé terjesztését. 

Az Iránymutatások ütemterve

Az EUIPO nemzetközi együttműködésért és jogi ügyekért felelős részlegének munkatár-
sa ismertette az Iránymutatások kiegészítéseinek ütemtervét. Említést tett többek között 
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arról, hogy a legfrissebb módosítás március 1-jén lépett életbe. A jövő évet illetően az elő-
adó elmondta, hogy folyamatban van az új felülvizsgálat előkészítése. A tervezettel, illetve 
a jövő évi munkaprogram tervezetével kapcsolatban is előreláthatólag június 15-től októ-
ber 1-ig lehet majd észrevételt tenni. Az észrevételek feldolgozását követően a felülvizsgálat 
véglegesítésére és elfogadására decemberben kerülhet sor. Az előadó ezt követően röviden 
ismertette az Iránymutatások 2022. évi kiadásának különböző fejezeteiben várható módo-
sításokat. Elmondta, hogy a Dizájn és a GI fejezetben csak kisebb módosítások várhatók, 
az együttes védjegyek fejezetet pedig egységesítik. Az áruk és szolgáltatások osztályozása 
kapcsán, valamint az abszolút és relatív okokra vonatkozó fejezetekben várható elsősorban 
változtatás.

GIview

Az EUIPO Üzleti Elemző Szolgálatának munkatársa ismertette a GIview hátterét és lénye-
gét. Elmondta, hogy az adatbázis célja széles körű információ nyújtása az Európai Unión 
belül oltalmazott földrajzi árujelzőkről a nyilvánosság, a földrajzi árujelzők jogosultjai, a 
védjegyelbírálók és a hatóságok számára. Az adatbázis fontos eleme a jogérvényesítési kap-
csolódás is. Az előadó röviden bemutatta, hogyan lehet keresni az adatbázisban.

A hallgatóság kérdéseire válaszolva az EUIPO jogi ügyekért felelős igazgatóhelyettese 
kiegészítésül elmondta, hogy az adatbázis kapcsán szoros az együttműködés a nemzeti ha-
tóságokkal, amiért elsősorban az EU Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága a 
felelős. A későbbiekben meg fogják vizsgálni az adatbázis kibővítésének lehetőségét, de az 
együttes és a tanúsítő védjegyeket feleslegesnek tűnik átvenni, tekintve, hogy már megtalál-
hatók a TMview adatbázisban. 

A brexittel kapcsolatos fejlemények

Az EUIPO jogi ügyekért felelős igazgatóhelyettese rövid áttekintést adott a brexitről. Ennek 
keretében emlékeztetett az EUIPO brexittervére és arra, hogy az átmeneti időszakban 2020 
végéig az uniós jogszabályok még érvényben voltak. Az előadó elmondta továbbá, hogy 
2020. december 31-ig a brexittervben felsorolt valamennyi feladatot sikerült megvalósítani, 
valamint hogy a folyamatban lévő, még nem lezárt ügyek száma január óta folyamatosan 
csökken. Kitért arra is, hogy az EUIPO és az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-védelmi 
Hivatala között konzultáció folyik az új együttműködés kialakításáról. 
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Az EUIPO Igazgatótanácsának (Management Board, MB) és Költségvetési 
Bizottságának (Budget Commeettee, BC) ülése, valamint az MB és BC összevont ülése, 
online, június 1–3.

MB-ülés – 2021. június 1.

Az ülésen személyügyi kérdések kerültek megvitatásra, amelyek keretében megválasztották 
az EUIPO egyes tisztségviselőit, illetve meghosszabbították mandátumukat.

Az MB és a BC összevont ülése – 2021. június 2.

Az EUIPO 2020. évi tevékenységi jelentése egységes szerkezetben
Az EUIPO ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az év eleji visszaesés után 2020. május–jú-
niusban újra emelkedett a bejelentések száma, mind az európai uniós védjegyek, mind a 
közösségi formatervezési minták tekintetében. Összességében a 2019. évhez képest a beje-
lentések számának növekedése volt tapasztalható mindkét területen. Az EUIPO jól reagált 
a járványhelyzet kihívásaira, és sikeresen fenntartotta a felhasználói elégedettséget (pl. ha-
táridők meghosszabbítása) és a minőségi munkát. Különösen fontos volt a kkv-alap meg-
szavazása a 2020. novemberi MBBC-ülésen, ami lehetővé tette a projekt elindítását a kkv-k 
támogatása érdekében. Az IT-fejlesztések és a felhasználókkal történő kapcsolattartás és 
párbeszéd is folyamatos volt. A hamisítás elleni harc is kiemelt jelentőséget kapott, különö-
sen a COVID-19 járvánnyal összefüggő hamis termékek (gyógyszerek, védelmi eszközök) 
megjelenése miatt. 

Az MBBC egyhangúlag elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt 2020. évi tevékenységi 
jelentést.

Az EUIPO tevékenységének és stratégiai tervezésének áttekintése
Az EUIPO ügyvezető igazgatója prezentációjában először a Stratégiai Terv 2025 végre-
hajtásáról beszélt. A projektek végrehajtása összességében 15%-on áll, minimális lemara-
dással az eredeti célkitűzésekhez képest. Az együttműködésekkel kapcsolatban elmondta, 
hogy több online ülést is tartottak, többek között munkacsoport-üléseket, a kkv-k támo-
gatásával kapcsolatos üléseket és a back office rendszer bevezetésével kapcsolatos üléseket. 
Kína egyre fontosabb résztvevővé válik az európai piacon, ami a bejelentések rendkívül 
magas számában (1. helyen állnak az európai uniós védjegybejelentések tekintetében) is 
megjelenik. Az EUIPO TMview adatbázisa már több mint 32 millió kínai védjegy eléré-
sét is lehetővé teszi (az IP Key China projekt keretében). A kínai partner videóüzenetben 
méltatta az együttműködést. Az Európai Szabadalmi Hivatallal is több együttműködési 
projekt van folyamatban.
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Az EUIPO IT-rendszerei folyamatos fejlesztés alatt állnak. A szellemi tulajdon védel-
mének jelentőségét az EUIPO továbbra is hangsúlyozza az Európai Parlamenttel, az Euró-
pai Bizottsággal és a jelenlegi portugál, valamint a következő szlovén elnökséggel történő 
együttműködésben. Az erópai uniós szellemi tulajdoni hálózat (EUIPN) hatékony műkö-
dése is biztosítja a közös fejlődést és az előremutató projektek végrehajtását.

Az EUIPO ügyvezetőigazgató-helyettese bemutatta, hogy a növekvő tendencia 2021. 
első negyedévében is folytatódott a bejelentések számát illetően. A legnagyobb bejelentők 
az európai uniós védjegyek tekintetében: Kína, Németország és az Egyesült Államok. Az 
ügyintézési idő továbbra is rövid, továbbá a belső ellenőrzések eredményei alapján a dön-
tések minősége is magas. A brexit hatásaként a lajstromozások száma 50%-kal emelkedett. 
Megjelent a 2021. évi Iránymutatások, amelyek segítik az EUIPO működésének napraké-
szen tartását. A kommunikációs eszközök terén is történt fejlődés, elektronikus formában 
érkezik a legtöbb megkeresés, aminek biztonságát az EUIPO biztosítja. 2021. márciusában 
elindult az eRegister szolgáltatás, amely az archív adatokat segít feltérképezni. A fordítási 
szolgáltatásokra is nagy hangsúlyt fektet az EUIPO.

A fellebbezési tanácsok elnöke elmondta, hogy 2020-ban a fellebbezések jelentős része 
az eAppeal rendszeren keresztül érkezett. A döntéseknek az Európai Unió Bírósága általi 
megerősítésének aránya 80,4%, ami kitűnő eredmény. Az alternatív vitarendezési fórumok 
továbbra is népszerűek. Ennek jelentőségét mutatja, hogy az EUIPO sikeresen megrendezte 
a második IP-mediációs konferenciát.

A fellebbezési tanácsok akciótervének kidolgozása folyamatban van, a következő MBBC-
ülésen kerül majd bemutatásra. A fontosabb vezérelvek: hatékonyság, átláthatóság, együtt-
működés, alternatív vitarendezés.

A kkv-k támogatása
Az EUIPO ügyvezető igazgatója bevezetésként elmondta, hogy évek óta kiemelt jelentő-
sége van a kkv-k támogatásának, ami a vírushelyzetet követő gazdasági helyreállítás során 
még inkább fontossá vált. A kkv-k támogatása nemcsak a szellemi tulajdon védelmét segíti 
elő, hanem a piacot is befolyásolja az innováció térnyerésének támogatása révén. Elégedett 
az eddigi eredményekkel, a lehetőségek megfelelnek a kkv-k igényeinek. A jövőbeli tervek 
kapcsán az EUIPO ügyvezetőigazgató-helyettese kifejtette, hogy az új célkitűzések között 
szerepel az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, egyre szélesebb körű szolgáltatások nyúj-
tása, valamint megerősített együttműködés annak érdekében, hogy a nemzeti kapacitásokat 
növelni lehessen. 

Az EUIPO európai együttműködésért felelős igazgatója beszámolt az ECP6 projekt mun-
kacsoportülésein történtekről. A kkv-kat célzó nemzeti tevékenységekkel kapcsolatosan egy 
kérdőív kitöltésére is sor került.
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A jövőbeni kezdeményezések között szerepel, hogy az EUIPO létrehozzon egy új, több 
évre szóló kkv-alapot, amelynek révén a cégek támogatásért pályázhatnak majd az IP Scan 
(kvázi szellemivagyon-diagnózis) szolgáltatás és a védjegy/dizájn oltalomszerzés költségei 
kapcsán. 

Az Európai Bizottság számára is kiemelt szerepe van a kkv-k támogatásának. Az IP-ta-
nácsadás fontos eleme a kínált szolgáltatásoknak, hiszen a kkv-knak a piacra lépés során 
már rengeteg segítséget jelent, ha tisztába kerülnek a szellemitulajdon-védelem jelentősé-
gével.

Politikai kezdeményezések: Európai Bizottság és EU-elnökségek
Az Európai Bizottság képviselője elmondta, hogy az IP akcióterv célkitűzései mentén igye-
keznek együttműködni a nemzeti hivatalokkal és a felhasználókkal. Jelenleg a dizájnhoz és 
a nem mezőgazdasági földrajzi árujelzőkhöz kapcsolódó jogalkotási munka folyik, mindkét 
területen nyilvános konzultáció van folyamatban. Kiemelte a Megfigyelőközpont munkáját 
a hamisítás elleni harccal kapcsolatban.

BC-ülés – 2021. június 3.

Az EUIPO ügyvezető igazgatója bevezetőjében elmondta, hogy sérülékeny év volt 2020, 
de nem volt visszaesés. 2020 első negyedéve nagyon erős volt, márciusban rekordszámú 
európai uniós védjegybejelentés érkezett. Figyelik a számokat, a novemberi ülésen a költ-
ségvetést ezeknek megfelelően módosítva nyújtják majd be.

Az EUIPO munkatársa részletesen kifejtette a pénzügyi folyamatok alakulását. Kiemel-
te, hogy 2020-ban rekordbevételt (277,6 millió EUR) ért el az EUIPO, és a maradvány is 
rekordalacsony maradt. Az eredmények összetevői: bevételek és ráfordítások, EU-projek-
tek, maradványáthozat felhasználása, offsetting, ECP-projektek költségvetési helyzete, a 
Megfigyelőközpont költségvetése, önköltség alakulása (9-10%-os csökkenés), előirányzat-
átcsoportosítások. Megint lesz lehetőség az offsetting összeg felosztására (13,9 millió EUR). 

KÉT- ÉS TÖBBOLDALÚ HIVATALKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG

Február 8-án videokonferencia keretében az SZTNH és az EUIPO munkatársai megvitatták 
a két szervezet közötti együttműködés technikai vonatkozású kérdéseit.

Május 6–7. között online formában került megrendezésre a „Visegrádi országok és bará-
taik” elnöki szintű találkozója, amelynek házigazdája az SZTNH volt.

Május 13-án tartották online formában a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) műszaki 
szakértői és IT/minőségbiztosítási munkacsoportjainak ülését.

Június 25-én a Szlovák Iparjogvédelmi Hivatal elnöki delegációját fogadta az SZTNH el-
nöke. A megbeszélésen többek között a szellemi tulajdonnal kapcsolatos fejleményeket és a 



96 Dr. Baticz Csaba – Péteri Attila

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 

két ország kkv-k támogatását célzó kezdeményezéseit vitatták meg a felek. A szlovák hivatal 
elnöke a VSZI igazgatójával is tárgyalásokat folytatott.

AZ SZTNH KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGVALÓSULT, A SZELLEMI TULAJDON 
VÉDELMÉHEZ KAPCSOLÓDÓ NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

Március 1-jén került megrendezésre a hivatal fennállásának 125. évfordulójához kapcso-
lódó online ünnepség. A rendezvényen a hivatal vezetése és hazai előadók mellett beszé-
det tartott Daren Tang, a WIPO főigazgatója, Christian Archambeau, az EUIPO ügyvezető 
igazgatója és António Campinos, az ESZH elnöke.

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB NEMZETKÖZI 
RENDEZVÉNYEN VALÓ HIVATALI RÉSZVÉTEL

További rendezvények az SZTNH munkatársainak részvételével

– az Európai Dizájn Szövetségek Hivatalának (BEDA) online elnökségi ülése, január 11., 
február 8., március 8., április 12., május 10., május 28., június 14.

– a Nemzetközi Védjegy Szövetség (INTA) online ülése, február 10.


