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А hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012. évi ХХХУ I . törvény 42 . § (8)
Ьekczdcscben foglaltak alapján írásbeli választ igénylő

„Mikor
fel Вeпdzsel Miklóst, . 0

Sze11emi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökét?” címfia, K/13808 . számú kérdésére az alábbi
tájékoztatást adom .

А Magyar Szellemi Tulajdonvédélmi Ёgуёsület (MSZТE) élnökét, Fiaz Györgyöt -
korábbi telefonos kérésére - 2013 . szeptember 13-án, pénteken а Közigazgatási és
Igаzságügyi Minisztérium (К IМ) illetékes munkatársai fogadtak . А találkozó sarán Pintz íг
előadta, hegy а Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNT'-1) honlapján valamenny i
beпyújtо tt szabadalmi kérelem elérhet ővé vált, azok benyújtási időpontjától függetlenül .

А találkozót követően а KIM azonnal, tehát még а юе4Ъе$zélés napján az SZTN H
eInökéhez fordult elektronikus 'ion és sürgős visszajelzését kért arra vpпatkоzáan, hogy
fennáll- е az említett hiba, ennek mi az oka és mit tesznek elhárítása érdekében . Válasz az
SZTNH részéről először szeptember 19-én érkezett írás Ьan, az ilgy áIlásái ó1 azonban későbЬ
is folyamatosan tájékoztatást adott, а szeptemberi minisztériumi megkeresésse l
összef lggésЬen utolsó alkalommal december 21-én, írásban . Az így megkapo tt infoiniációk
alapján а7. ügyrő l а következők mondhatók .e1 .

Áz SZTNH 2013 . szeptember 16-áп rövid határidővel belső vizsgálatot rendelt el ,
függetlenül atffil, hágy а KtM megkeresése nem nevesítette а hozzá bejelentést tevő személyt .
Az $ZТNН még ugyanezen а пароп felfüggesztette az adati alkalmazás használhatóságát ,
majd 48 órán Ьеlül а hiba kijavítása és а kijavítás ellenőrzése is megtórtéл t .

А belső hivatali vizsgálat megállapította, hogy а hivatali honlapon keresztül i s
elérhető , saját iizemeítetésü adatbázisok szabályszer ű keresőfelillete hibátlanul müköffit;
ezen а felületei keresztül közzé nem tett adatokhoz, dokume гtumok.hoz nem lehetett
l оzаfёrп i . ugyanakkor kiderült, hogy valóban létezett egy biztonsági rés programózási hi Ьd
miatt, ami azоnьап а szélesebb пyily; nosság számára nem volt megtalálható, azt csak
célirányos, tudatоs tevékenység eredményeként lehetett megtalálni . Еnnеk а ь iztonságirésne k
а kihasználása az SZTNH által elvégzett logelem2és alapján egyértelm űen célzatos és illegális
cselekedetre utalt .
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А vizsgálót informatikai része feltárta, hogy először publikus, tehát közzétett adatoko n

p гóbálko гott а későbbiekben jogasul аtlanul eljáró személy, majd а kipróbált „módszer”

felhasznáásával később célzatosan és szisztematikusan jutott el az SZ1 NH ólyan adataihoz ,

amelyek nem publikusak, Az SZТNН u ezt követő vizsgálódásai során minden hozzáférést

аzoпosítоtt ^s .megállapította, hogy а hozzáférések 2013 . augusztus 26-ig kizárólag olyаn

аdatókat érintettek, amelyek már közzétettek voltak. Ezt kövеtőeп első ízben 2013 . augusztus

27-61 valósult' . meg 11ég nyilvánosságra sem hozott аdаtоkkа l kapcsolatos jogosulatlan
ádatkez.еI tеvékeпуség .

• MеgallapíthatД , hоgу ilyen jellegii tevékenység érdemben összesen а kёvetkezё . ké t
Ьellc ldi felhasználói IP-címrő l történt : 194 .152.144.225 és 87 .229.65.92. А két lр-címrő l а
ogosulatlan hozzáférés 884 esetben válósult meg, а kezdeti —csupán néhány ügyre kiterjedő

-- lekérdezést követően feltehetően egy erre kialakított segédpгоgrаm felhasználásával . Ex а
ogosulatlan tevékenység 2013 . szeptember 1 б-óig, tehát mindaddig tartott, ameddig az

SZTNH а kapott értesítés alapján ezt a lehet őséget meg nem szüntette .

I3izoпyított tény, hogу а közzétéюl . . elölti szabadalmi bejelentések részben vag y
egészben törtéпá megtekintését, illetve letöltését csakis а jelzett idöszakbaп, csakis а 1'ыmz és
'гагstii Szabadalmi, Védjegy és Jogi iroda infгаstrukti г4]4гá1 és еgy ezzel azonos stгаtégiájít,
gyors lekérdezési programot használó letöltési helyről valósították meg . Maga Pina György
is elismerte е letöltések tényét abban а levélben, amelyet а Magyar Szabadalmi Ügyvivő i
Kamarához intézе tt, vállalva, hogy а tudomására jutait iratokat nem hozza nyilvánosságra .

Bizonyítékokkal alátámasztott tény, hogy Pintz György az általa vezetett és
munkatársaiból alakított MSZTE nevében eljárva а rosszhiszеmü, célzatos és szisztematikus
adatszerzés kapcsап tett kormányzati és kamarai mеgkereséseiьеа jogtalan gazdasági és
erkölcsi előnyszerzés érdekében lépett fel, nyilvános sajtókamp аппyal fenyegetve .
Követelései és ajánlatai teljesiiletleпségét tapаsztalva 2013 októberében pedig megkezdte több
hullámú lejárаtó kampányát; гágalmazó puь l ikációk sorozatát elindítva, amelyek mind а mai
napig taiiап~ak .

Аz SZTNH 2013. szeptвmbеr 19-éп ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tett . А
büntetöü уЬетi а BRFK Korrupciós és Gazdasági B űnözés Elleni Főosztály Gazdaságvédelmi
Alosztálya rendelt el nyomozást . ' A nyomozó hatóság szаmáга az SZTNH а rendelkezésére
fí116 adatokаt megаdta. Az SZTNH ugyancsak 2013 . szeptember 19-6gy — а jogszabályi
e15íг tsоkIak megfelelően — bejelentést tett а Nemzeti Elektronikus Információbiztonság i
l-latóságnál az inlогmatikai rendszerébő l történi jogosulatlan аdatlеkérdeгések miatt . Az
SZl N Н аг tigy kаpcааа pedig nem сsupáп а KIM-mei állt kapcsolatban, hanem december és
junuг hónapokban mеgválaszólta а М inisztеrelnйkаёg és az alapvető jоgok biztosának е
lárgуЫш feltett kéгdéseit is .

Az SZTNH az incidens folytán kialakult lielyzetb еn is körültekintően járt el а
bejelentők érdekeinek védelmében. Azonosította mind еn olyan tigyfeiét, akit а jogosulatlan
nformációszerzés érinthetett, vа lат i м t egyeztetett а szabadalmi itgyekЬen eljáró hivatásos

kéрvisrlöket tömörítő magyar Szabadalmi оgуvivöi Kamarával . Az MSZTE egyoldaltá
sujtókаmpáпytínak megindítása után az SZTNH haladéktalanul, 2013 . оktóbe г 25-61. majd
kcsоhli egy яziásodik közleményben 2013. november 21-6n honl аpján t1gуfél-tájékoztatókat
tru kürté ( аzok az SZTNН www.sztпh.gov.hu honlapján jelenlej; is elérhetőek) . Еzeп kívü l
az. S '1 N Н miпdеп érillettet külön levélben keresett meg, egyid еjüleg ГelUjáп lva az egyed i
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kaпzultаció lehetőségét. Az SZTN1-1 ebben а tekintetben is változatlanul készen 11 11 az
érintettek tovаbbi jе 1епtkezésének fogadására .

Őszesezve a.léпуеget:

1. Az S7TNH amint tudomást szerzett az informatikai гепdszеrébеn lévő biztonsági rés
létezésérő l, késlekedés nélkül, leállította а hibás alkalmazást, utasítottа а programhiba
kijаvitаsаm ar alkalmazást kifejlesztő céget, аmely ezt néhány órán belül ki is а̂чv tottа .

2. Лz 52ТNH azonnal megtette a jogszabályok szerint szükséges szяkhatósági bejelentéseket ,
ёs isrnеrctlеn tettes ellen büntetёfе ljeleпtést tett.

3. Az SZ1 NH azonosította, és levélben ércesítette az összes beje1entóc, akinek а bejelentése а
jogosulatlan horrzáfёгésbеn érintett volt, konzultációt ajánlva fel а számukra .

4, Аz SZTNH több izЬеn adott kimerítő tájékoztаtást hoп lapján аг incidensrő l és ах ériпcett
bejeleп tőket védő jogi уагапсгакгб l .

5. А megszüntetett biztonsági résbő l fakadó helyzettel senki más nem élt vissza, kizárólag а
Yintz György vezettе еgyesiilе t és iroda, amelyn е lc tisztségviselő i jeieп tös аtfеdést mutatnak .

6. Az SUNIН t{tzfalának log-fil еfait (napló file-ok) elemezve láthаtó, hogy а jogosulatlan
1еkérdеzésben kizárólag két szегерlö volt érintett, amelyek köziil az egyik az IP címe alapján
azonosíthatóan а Piпtz és Társai Iтода , ahonnan а 2013 . augttsztus 27. és szeptember 16 .
köziitti idöszаkbaf 229 lekérdezés érkezе tt nem-pttblikus ügyekre vonatkozóan . А másik I Р
cím alatt dolgozó szeгр lő akkоr kapcsolбdott be az adathаlászatbа, immаr egy célprogramot
а1kalmazva, amikor а kísérletezés már еredménnyel járt, А két IP címrő l összesen 884 üQy
adatait . illе tvе dokumentumait töltötték le .

7. А 1е töltések szánvas esetben éjszaka történtek, nem közjegyző je1еnlétéЬen, mint azt Pintz
György áhítja. Közjegyzőnél az illegálisan 1etöitőtt 884 ügу közül mindössze hárоm ügynek a
dokumеntumai kerültek utólag tanúsításra, miközben folytatták а jogosulatlan adatlвtöltést ,
felhalmozást . А Pintz György vezette egyesület írásban ismerte e1 a kérdéses, sem nyilváno s
adatok letöltését, amelynek ténye és volumene nem egyeztethctá össze а .,kiicёrdеkű
bej е Iспtöi" lё llépésseE ,

8. 1%12 György több t ёdiцmnаk adott interjújában ut sejteti, hogy еgy bizonyos
t ~ apkollektaг tisztító berendezés éрpе~ az intézméпуt ért ínformat ;kа i incidens során kapott
jоgeПепesеп пу ilvánossásot . Eппеk az tigynek ő а képvise16je, igу tudnia kell, hogy ez
fogalmi képtelenség, mivel а jogosulatlan lekérdezés idöszаkát megelőzően eппеk а
bejelentésnek а tartalma u eljárás elörehalаdása miatt — а törvényi szabályozásnаk
megге lа lёen — már hónapokkal korábban köuё ё е 1ге keгüit, így bárki 1egálisап
megismerhette.

? . Az iпгпгmatikаi támadás által potenciálisan érintett szabadalmi bеjelепtések dokumentumаi
mi г 1е idig mép nem jutottak nyilvánosságra . Piпtz György akinek ezek а dokumentumok ц
birtukйhгtп uralmak — а 1Vlagуаг Szabadalmi Ügyviv ő i Kamаra elnökének а kéréséje iгásbап
nyilа tkoxnu аггб I . 11оgу azokat nem szándékoiik nyilvánosságra hozni . Megszegte аzuпbaп
c ./.t uz ír(sbeli kötelezeccségvtí11a1 аst, amikor а HVG-ben 2014. február G-án megjelent cii .kbeп
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(4^у nagу magyar gyágyszergyzr nevével élt vissza . A sértettek akár eljáгást is iпdíthatiak az
ezeket letöltő és közreadó ellen .

10. Az informatikai támadás következtében nem-publikus szaьаdаlmi iratok nem válta k
„berki számárа hozzáférhetővé” . Аz eurdpai esetjog részévé vált döntés értelmében nem
tekinthető а köz számára vagy bárki által hozzáférhetá пek egy, az iп lerneteп tárol t
dokumentum, ha alt közhasztаlatú keresömotoгтаl, kulcsszó alkalmazásával nem lehe t
inegtа lд lni, illetve c;msurból való keresés esetёп а hozzá vezető ur1 címet ki kell tal я lп i . Az ,
i пtézmcпу t ért informatikai támadásnál mindkét feltétel teljestílt, mivel az alkalmazás álta l
biztos ;tо tt pubiicit г~ts ellenőrzés meggátolta а kerеsömotorгal való hozz4férést, a jogosulatla n
lekérdezéshez használt ur1 cím pedig az SZTNI Т honlapján bizonyítottan sohasem volt látható .

11.Az . SZTNH által kezelt dokumentumok tárolása biztonsági okokból пern képezi nyilvános
diszkusszió tárgyát . Visszautasítaizdó továbbá a~ SZТ'NH informatikai rendszeréne k
működtetésével kapcsolatos személyi kérdések rosszindulatú és 1ejd гаtó szándékú firtatása ,
Аz SZTNH-nál müködö belső iпfогmаtikai és fizikai biztonságot szavatoló szabványok és
elő l 'áчоk lelkiismeretes és maradéktalan betartása szavatolja а rendszerek megfelelő
Ь iztons аgй t . Evidencia, d е megerösíteпdó, hagy minden egуеs személyre vaаatkа~zóan ,
minden esetben megfelel ő titoktartási kötelezettség el őírása történik meó . Уégii l
visszа utаsítandó а Piпtz György vezette MSZTE minden olyan feltételezése, ami azt su gallja ,
11оgy cirаjtuk — és kttlöiösеn vezetőjükön kívül —esetleg más is i11еtéktelепщ h022áfért ne m
nyilvános adatokhoz .

Budарest, 2014 . március 7 .

1055 BudарёЁt IGossuth t.аloа tér 4. Telefon: (061) 795 3033
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