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Farkas Szabolcs
műszaki elnökhelyettes
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Szabadalmi Szakosztály rendezvénye
2015. február 26.

Visegrádi együttműködés
CZ, HU, PL, SK
 TTerv: PCT alapján
l já nemzetközi
tkö i kutatási
k t tá i szerv és
é nemzetközi
tkö i
elővizsgálati szerv létrehozása kormányközi szervezetként
 Összhangban az EU Duna Régió Stratégiájának céljaival
 Célja:
– innováció
innováció, kreativitás,
kreativitás gazdasági növekedés és versenyképességet
előmozdítása közép‐ és kelet‐európai régióban
– kedvező és hatékony lehetőség megteremtése a szabadalmi rendszer
használóinak a szabadalmi oltalom nemzetközi szinten történő
megszerzéséhez

Megállapodás aláírása: 2015.02.26, Pozsony
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Iparjogvédelmi hatósági tevékenység

1.
2.
3
3.
1.
2.
3
3.
1.

Szabadalmi területen:
Jogszabályoknak való megfelelés, minőség
Nemzeti bejelentések átfutási idejének csökkenése (bejelentéstől
megadásig (átlag 34,8 hónap)
Folyamatban lévő ügyállomány további csökkenése (24%)
Védjegy területen:
Átfutási idők további mérséklése (nemzeti védjegyek: meghirdetés
3,1‐>2,8 hónap, lajstromozás 6,8‐>6,2 hónap)
Nemzetközi feladatok
Nőtt a különleges gyorsított eljárás népszerűsége (1
(1,5
5 hónap)
Használati minta‐ és formatervezésiminta‐oltalom
Átfutási idők csökkenése ((befizetéstől 1,5 hónap,
p ha alakilagg
kifogástalan, valamint 9,4 ‐> 8,1 hónap)

Szabadalmi
b d l i engedélyezési
dél é i éés hatályosítási
h ál í á i adatok
d k
(2010‐2014)
2010

2011

2012

2013

2014

Megadott és hatályosított szabadalmak

3031

3195

3278

4858

3718

Európai szabadalom hatályosítása

2649

2750

2837

3507

3342

Nemzeti úton megadott szabadalom

382

445

441

1351

376

Megadott hazai szabadalom

180

205

96

134

101

Elutasítások

35

27

37

50

44

Megszűnések

1915

1430

1108

1563

919

Befejezések

4981

4652

4423

6471

4681

Folyamatban lévő szabadalmi ügyek

7067

5976

5934

3880

3619

Iparjogvédelmi hatósági tevékenység
 475 újdonságkutatás, 160 írásos vélemény, 31 gyorsított
eljárásban
 Ah
hatályos
ál
szabadalmi
b d l i oltalmak
l l k száma
á
meghaladta
h l d a 20 ezret !!!!
 A magyar jogtulajdonosok arány 4,6%
 6 tanácsi ügy került lezárásra
lezárásra, 6 új eljárás
 Osztrák együttműködés keretében az SZTNH az Osztrák Hivatal
szolgáltató központján keresztül (Serv.IP) alvállalkozóként 55
vizsgálatot
i ál t t éés 51 kkutatást
t tá t végeztünk
é tü k
 IPOS számára 54 kutatást, 733 vizsgálatot és 744 összetett
kutatást és vizsgálatot
g
végeztünk
g
 ESZH számára több ezer dokumentum átosztályozását végeztük el
CPC osztályjelzet

Használatiminta‐oltalom engedélyezési adatok
- 2014-ben 275 bejelentés érkezett, ami 9%-os növekedést jelent
- 2014-ben
2014 ben 951 nemzeti használati
használati-mintaoltalom
mintaoltalom volt érvényben
érvényben,
ami 3%-os növekedést jelent

2010

2011

2012

2013

2014

Megadott használatiminta-oltalmak

156

209

131

137

147

Elutasított bejelentések

5

9

11

3

-

Megszűnt bejelentések

96

117

91

93

70

B f j tt bbejelentések
Befejezett
j l té k

257

335

233

233

217

Folyamatban lévő bejelentések

157

94

127

151

214

Védjegyhatósági tevékenység
-2014-ben
2014 b nemzetiti út
úton b
benyújtott
újt tt védjegybejelentések
édj
b j l té k száma
á
3881
volt, ami 0,6%-os növekedést jelent
- 156 felszólalási kérelem, ami 23% növekedést jelent
- Hatályos nemzeti védjegyoltalmak száma 55 813 volt
- Mo.-ra kiterjedő hatályú, érvényben lévő nemzetközi védjegyoltalmak
száma 108 487 volt
2010

2011

2012

2013

2014

Nemzeti védjegy-lajstromozások

2697

3075

2993

3122

2936

Elutasított bejelentések

180

161

208

159

142

Megszűnt bejelentések

934

886

1209

902

942

B f j tt bbejelentések
Befejezett
j l té k

3811

4122

4541

4183

4020

Folyamatban lévő bejelentések

2401

2544

2656

2388

2316

Formatervezésiminta‐oltalmi hatósági tevékenység
- 30% növekedés
ö k dé a befejezett
b f j
tt bejelentések
b j l té k és
é minták
i ták számában
á áb
- 4195 nemzeti formatervezésiminta-oltalom volt hatályban 2014-ben
2010

2011

2012

2013

2014

Nemzeti formatervezésiminta
engedélyezések
g
y
száma
Minták száma

175

144

162

139

192

676

538

659

562

947

Elutasított bejelentések száma
Minták száma

1
1

3
3

3
3

2
12

4
10

Megszűnt bejelentések száma
Minták száma

38
164

53
270

75
301

65
378

78
324

Befejezett bejelentések száma
Minták száma

214
841

200
811

240
963

206
952

274
1281

y
lévő bejelentések
j
száma
Folyamatban

170

211

167

217

159

Megváltoztatási Kérelmek alakulása

Bírósági végzések száma és alakulása
A szabadalmi és védjegyügyek nagy többségében
a bíróság egyetértett a Hivatal álláspontjával (19-ből 11, illetve 79-ből 54).

Bírósági végzések száma és alakulása
2014-ben a formatervezési és használati mintaoltalmi ügyekben
a bíróság kivétel nélkül egyetértett a Hivatal döntésével.

ÜGYTEHER
- Iktatott ügyiratok száma meghaladta a 42000-et
- 11652 ügyirat nemzetközi adatcsere keretében érkezett
- Átvevőhivatalként
Á
az SZTNH 129 új PCT bejelentést, 11 európai
szabadalmi bejelentést és 25 közösségi védjegybejelentést továbbított
- A hivatali intézkedések száma meghaladta a 77 ezret

Ügyteher

Ügyfélforgalom

Ügyfélforgalmi adatok
• Az ügyfelek
gy
érdeklődése folyamatosan
y
növekszik,, 13%-kal nőtt az előző
évhez képest (meghaladta a 25000 megkeresést)
• Az érdeklődők 40%-a telefonon, 22%-a személyesen, 20%-a e-mailben
keresi fel a Hivatal Ügyfélszolgálatát
• Az érdeklődések ¼-e védjegyekre irányul

Kibővült feladatkör: A K+F tevékenység
 2012 február 1‐jei hatállyal kibővült feladatkör
 Kutatás‐fejlesztési tevékenység minősítésére vonatkozó feladatkör
 Adóellenőrzésekhez kapcsolódó utólagos szakértői vélemény
készítése
 Új K+F projektek előzetes minősítése
 Hatóságok
g és harmadik személyek
y számára készíthető szakértői
vélemények
 A megkeresések száma folyamatosan növekszik (9%‐os növekedés)
 Műszaki
Mű ki jellegű
j ll ű K+F
K F minősítéseket
i ő í é k a szabadalmi
b d l i elbírálók
lbí álók készítik
ké í ik elő
lő
 Új innovációs törvény (tudományos kutatásról, fejlesztésről és
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. tv.))
 Megszűnt a NAV‐nak végzett szakértői vélemény díjmentessége,
módosult határidő
 ISO kiterjesztése
ki j
é a K+F
K F minősítés
i ő í é folyamatára
f l
á

Kutatás‐fejlesztési
j
és Innovációs Osztályy
Önkéntes K+F minősítési kérelmek

Műszaki
Nem
műszaki
Összesen

K+F Nem K+F Részben K+F Összesen
27
5
2
5
32

4
9

0
2

9
43

Utólagos minősítési kérelmek
K+F Nem K+F
Műszaki
Nem
műszaki
Ö
Összesen

24
6
30

34

NAV szakértői kirendelés keretében végzett K+F minősítés

Összesen
4
5
9

K F
K+F

28
Műszaki
11 Nem
39 műszaki
Részben
műszaki
Ö
Összesen

Részben
K F
K+F

N
Nem
K+F
K F

Ö
Összesen

193

233

9

435

103

217

8

328

2

1

0

3

298

451

17

766
16

Szerzői jogi hatósági és vizsgálati eljárások

Közös jogkezelő szervezetek felügyelete
 2011. január 1‐étől közös jogkezelő szervezetek felügyelete
 Nyilvántartása: http://kjk.sztnh.gov.hu
 Közzéteendő
é
dő d
dokumentumok
k
k ffeltöltése.
l lé
 Beszámolási és számviteli beszámoló‐készítési gyakorlat egységesítése
Önkéntes Műnyilvántartás
 12 %‐kal növekedett az önkéntes műnyilvántartásba vételek száma
 Az önkéntes műnyilvántartásba vett művek száma 3694
Árva művek felhasználásának engedélyezése
 5 kérelem érkezett az árva mű felhasználásának hatósági engedélyezése
iránt

Változások a Szellemi Tulajdonra vonatkozó
jogszabályoknak
 A sszellemi
e e tulajdon
u ajdo védelmére
éde é e vonatkozó
o a o ó egyes kormányrendeletek
o á y e de e e
módosításáról szóló 371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet előterjesztés
‐ reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról szóló 158/2000
(IX 13
(IX.
13.)) Korm.
Korm Rendelet módosítása
‐ átvevő hivatalhoz történő elektronikus benyújtás lehetőségének
megteremtése

 A
Az árva
á
mű
ű felhasználásának
f lh
álá á k részletes
é l
szabályairól
bál i ól szóló
óló 138/2014.
138/2014
(IV.30.) Korm. rendelet (2012/28/EU irányelv átültetése)
 Szellemitulajdon‐védelmi
j
képesítésekről
p
szóló 1/2015.
/
(I.22.)
(
) IM rendelet,,
amely újraszabályozza az SZTNH által szervezett tanfolyamokat és
képesítéseket
 HENT műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának a műkereskedelmi
tevékenységet szabályozó kormányrendelet‐javaslat előkészítése
 Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozására irányuló nemzetközi
szerződés aláírására felhatalmazást adó kormányhatározat előkészítése

UPP/UPC
 ESZH végrehajtási szabályok tárgyalása eredményeként ‐ a pénzügyi
tárgyú 25. szabály kivételével – elvi jóváhagyással nyugtázta (Select
Comitee)
 ESZB működésének előkészítéséért felelős Előkészítő Bizottság nyilvános
konzultációra bocsátotta az Eljárási Szabályzat tervezetét
 Horváth, magyar és szlovén igazságügyi tárcák elvi egyezségre jutottak
egy közös regionális divízió felállítása, budapesti székhellyel.
 ESZB szabadalmi bíráinak képzését koordináló
koordináló, budapesti székhelyű
Képzési Központ megnyitása 2014. március 13‐14. között nemzetközi
konferencia keretében, Budapesten
 Első képzési modul 2015. február 23‐27‐én kerül megtartásra.

Tájékoztatási és Ügyfélszolgálati
tevékenységek
y g
Frecskay János Szakkönyvtár működtetése
- Iparjogvédelmi és szakirodalmi tájékoztatás
• Közbeszerzési eljárás a 2015/16-os külföldi folyóiratok beszerzésére
• 1754 db kötet feldolgozása
• 421 db könyvtárközi kölcsönzés
• 311-féle magyar és külföldi folyóirat feldolgozása
• 548 regisztrált olvasó
• 5563 könyvtárhasználó
A szellemi alkotó és az innovációs tevékenységet támogató és
népszerűsítő
é
ű ítő programokban
kb
való
ló részvétel
é
ét l (rendezvények,
( d é
k
pályázatok, díjak, stb. szervezésében való részvétel.
Vállalkozói felmérés, mintegy 40 rendezvény, 40 együttműködő partner.
VIVACE-program: 11 rendezvény, állandó kapcsolattartás.
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Tájékoztatási
j
és Ügyfélszolgálati
gy
g
tevékenységek
y g

Szellemitulajdon-védelmi képzések szervezése
• iparjogvédelmi tanfolyamok (alap, -közép- felsőfok)
• felsőoktatási intézményekben szervezett képzések,
• céltanfolyamok,
• távoktatás,
Összesen: 1991 résztvevő, 905 órában
Uj á i János
Ujvári
Já
diplomadíj-pályázat
di l
díj ál á t
Komplex program a szellemitulajdon-védelmi tartalmak
megjelentetésére a közoktatásban
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Tájékoztatási és Ügyfélszolgálati tevékenységek

Hivatali kiadványok megjelentetése
-

Iparjogédelmi
p j g
és Szerzői Jogi
g Szemle,,
A szerzői jog gyakorlati kérdései –az SZJSZT szakvéleményeinek
gyűjteménye,
A szerzői jogi ágazatok súlya Magyarországon,
Magyarországon 4
4.,
tankönyvek,
éves tevékenységi jelentés,
HENT, MFTI-s kiadványok,
hatósági segédletek, stb.
Összesen 130-féle kiadvány
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Intenzív nemzetközi tevékenység
 Visegrádi Szabadalmi Intézet megalakításának és regionális PCT‐hatósági
szerepkörének előkészítése
 Global
l b l Patent Prosecution Highway
h
 IPOS 5 éves szerződés

Intenzív nemzetközi tevékenység
OHIM Technical Cooperation Agreement (167000 EUR tervezett)
Az együttműködési megállapodás keretében végzett főbb feladattípusok:
- ügyfélszolgálati tevékenység, promóciós kiadványok készítése, adatbázis
szolgáltatások, oktatás, rendezvények szervezése és lebonyolítása a
közösségi védjegyhez és a közösségi formatervezési-mintához
formatervezési mintához
kapcsolódóan.
EPO/Bilateral Cooperation Plan (38000 EUR visszatérített összeg)
• 15 tréning/meeting
tréning/meeting, 4 vidéki
vidéki, 2 budapesti tudatosságnövelő rendezvény,
rendezvény
szakmai konferencia gyógyszerészeti témában a hivatalban (EPO-s
szakértők részvételével)
• Felkészítés
F lké íté EQE vizsgára
i á
IPorta (3 évre 200000 EUR keretösszeg)
• adaptált szolgáltatások, eszközök: ‘IP Marketplace’ Szellemitulajdon

értékelés – IP Valuation tool
Online kérdőíves kutatás
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Intenzív nemzetközi tevékenység
 Dr. Bendzsel Miklós, Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa
elnökhelyettese
 Dr. Bendzsel
d l Miklós,
kló Berni Unió
ó Végrehajtó
é h ó Bizottságának
á á k alelnöke
l l k
 Dr. Ficsor Mihály, BPHH Igazgatótanácsa elnöke
 Dr.
Dr Ficsor Mihály
Mihály, WIPO Lisszaboni Megállapodás fejlesztésére létrjött
munkacsoport és e megállapodás revíziójára létrejött Diplomáciai
Értekezlet Előkészítő Bizottság elnöke
 Dr. Gonda
G d IImre, Védjegy,
Védj
Design
i és
é Földrajzi
öld j i Árujelző
Á j l ő Állandó
Áll dó Bizottság
i
á
(SCT 31. és 32. ülésének levezető elnökhelyettese
 Dr. Németh Gábor,, Európai
p Szabadalmi Akadémia FB tagja
gj

Integrált
g
minőségirányítási,
g
y
,
információbiztonsági és szolgáltatásirányítási
rendszer
 Iparjogvédelmi és szerzői jogi rendszer hatékony működtetése és
kiegyensúlyozott fejlesztése
 Minőség
ő é alapon
l
nyújtott
ú
szolgáltatások
l ál á k
 2010‐ben bevezetett ISO 9001:2008 minőségirányítási és ISO/IEC
27001:2005 információbiztonságg irányítási
y
integrált
g
rendszer
 2013‐ban ISO/IEC 20000‐1:2013 informatikai szolgáltatásirányítási
szabvány bevezetése, teljes hatósági tevékenység tanúsítottsága és két
funkcionális terület tanúsítása
 Információbiztonsági vezető – információbiztonságról szóló tv.
megfeleltetés – kockázatjavítási terv elkészült – biztonsági szint emelése
 2014‐ben ötödik alkalommal bizonyította a hivatal a rendszer hatékony
működtetését független tanúsító szervezet által

Informatikai fejlesztések
 IT biztonság javítása
 SZEMAFOR – ügyviteli informatikai rendszerfejlesztés elindítása –
k
követelményspecifikáció
l é
f ká ó elkészítése
lké í é
 Hivatali SAP rendszer verzióváltás – új államháztartási rend és a MÁK
elektronikus p
pénzügyi
gy rendszeréhez való illeszkedés
 DesignView és TM e‐filing
 CPC osztályozási adatok kiválasztása és megadása elektronikusan
 Ügyfélterminál üzemeltetése

JJedlik‐terv:
dlik t
nemzeti
ti stratégia
t té i a szellemi
ll i
tulajdon védelmére

 Iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért
 Szerzői joggal a kreatív iparágak és a kultúra fellendítéséért
 Nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák szolgálata a
szellemi tulajdon eszköztárával
 A szellemi tulajdoni intézményi teljesítőképesség fokozása

Köszönöm a figyelmet!

