VIII./3. fejezet: A szellemi tulajdon védelme
területén működő fontosabb intézmények
VIII./3.1.: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (
www.sztnh.gov.hu)
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) a szellemi tulajdon
védelméért felelős kormányhivatal. [Sztv. 115/D. § (1)] A Hivatal
feladat- és hatáskörébe tartoznak: [Sztv. 115/G. §]
A) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások;
a) szabadalmi, növényfajta-, használati minta-,
topográfia-, formatervezési minta, védjegy- és földrajzi
árujelző-, valamint kiegészítő oltalmi bejelentések
vizsgálata, az oltalom megadása és nyilvántartása, a
megadott jogokkal összefüggő eljárások;
b) nemzetközi szabadalmi, ipariminta-oltalmi, védjegyés eredetmegjelölési bejelentések vizsgálata és
továbbítása, nemzetközi szerződésen alapuló regionális
iparjogvédelmi együttműködésből, egyéb nemzetközi
szerződésből, európai közösségi jogszabályból a nemzeti
iparjogvédelmi hatóságra tartozó kutatási, vizsgálati,
továbbítási, nyilvántartás-vezetési és egyéb eljárási
cselekmények elvégzése.
B) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal
összefüggő egyes feladatok ellátása. E tevékenységi körében
az SzTNH
a) engedélyezi a felhasználást ismeretlen vagy ismeretlen
helyen tartózkodó szerző alkotása (árva mű) esetén és
nyilvántartást vezet erről;
b) nyilvántartást vezet a szerzői és a szomszédos jogok
közös kezelését végző szervezetekről;
c) felügyeletet gyakorol a közös jogkezelési tevékenység
felett;
d) előkészíti a közös jogkezelő szervezetek
díjszabásainak miniszteri jóváhagyását, és megteszi az
ehhez szükséges intézkedéseket;
e) önkéntes műnyilvántartást vezet;
f) gondoskodik a Szerzői Jogi Szakértő Testület,
valamint a Szerzői Jogi Szakértő Testületen belül
létrehozott Egyeztető Testület működtetéséről.
C) az állami dokumentációs és információs tevékenység a
szellemi tulajdon területén;
D) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok
előkészítésében való részvétel;
E) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati
stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges
állami intézkedések kezdeményezése, végrehajtása;
F) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve

európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.

VIII./3.1. VIII./3.2.: Szellemi Tulajdon
Világszervezete
http://www.wipo.int/
portal/index.html.en

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO, OMPI) létesítésére
vonatkozó egyezményt 1967-ben írták alá Stockholmban és 1970-ben
lépett hatályba. Jelenleg 184 tagállam alkotja az 1974. óta az ENSZ
szakosított szerveként működik szervezetet.
A WIPO alapfeladatai:
A) a szellemi tulajdonra vonatkozó egységes jogi szabályok
kialakítása, együttműködve a tagállamokkal;
B) a szellemi tulajdont érintő nemzetközi egyezmények
előkészítése, létrehozása és ügyeiknek intézése;
C) olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek könnyebbé,
hatékonyabbá, olcsóbbá teszik a különböző oltalmi formák
megszerzését;
D) érdekegyeztetés, mediáció és egyéb vitarendezési
szolgáltatások nyújtása;
E) szakmai segítség a kormányzati szervek és más szervezetek
számára a nemzeti IP- és innovációs stratégiák kialakításában,
a megfelelő szabályozási keretek, az infrastrukturális és
emberi erőforrásokkal kapcsolatos kapacitások fejlesztésében;
F) technológiai platformok fejlesztése, ingyenes adatbázisok
létrehozása;
G) a társadalmi tudatosság erősítése, a szellemi tulajdon
védelmét érintő kérdések megértésének segítése.

VIII./3.3.: Európai Szabadalmi Hivatal

http://www.epo.org/

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) egységes bejelentési eljárás
keretében lehetővé teszi, hogy az egyéni feltalálók, illetve a
vállalkozások európai szabadalmi oltalmat szerezhessenek 40 európai
országban. Az EPO az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ)
végrehajtó szerve. Az ESZSZ-nek jelenleg 38 tagja van, köztük az
Unió összes tagállama. Az EPO-t az Igazgatótanács irányítja, amely –
többek között – jogalkotói hatásköröket gyakorol (pl. elfogadja és
módosítja az Európai Szabadalmi Egyezmény rendelkezéseit),
megállapítja az EPO előtti eljárások díjait. Az EPO – a fentiek mellett
– szabadalmi információs és képzési szolgáltatásokat nyújt az
érdekeltek számára.

VIII./3.4.: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

http://oami.europa.eu/
ows/rw/pages/index.en.do

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) az Európai Unió
szakosított intézménye, amely a valamennyi (jelenleg 27) tagállamra
kiterjedő közösségi védjegyek (CTM) illetve közösségi
formatervezési minták (CD) lajstromozását végzi egységes bejelentési
eljárás keretében. Az OHIM elektronikus adatbázisokkal, eljárási
lehetőségekkel és képzéssel segíti a bejelentők, jogosultak munkáját.

A fontosabb iparjogvédelmi és szerzői jogi intézmények felsorolását
és elérhetőségeit az alábbi táblázat tartalmazza.

12. táblázat: Fontosabb iparjogvédelmi és szerzői jogi intézmények

