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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő „Folyamatos korrupció és más bűncselekmények gyanúja lengi körü l
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, mikor kíván végre lépni miniszter úr?” című, K/4927 .
számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Képviselő Úr azon kérdésére, hogy fizetett e bármilyen címen pénzt a HIPAvilon Kft ., vagy
annak alvállalkozója 2013-2015 . között az SzTNH vezetői, kormánytisztviselői felé, a
Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara vezetői felé, az Igazságügyi Minisztérium (illetv e
jogelődje, a KIM) vezetői felé arról tájékoztatom, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzet i
Hivatalának (a továbbiakban : SzTNH) elnöke, dr. Bendzsel Miklós nyilatkozata szerint a z
SzTNH két vezető beosztású, a HIPAvilon Nonprofit Kft . felügyelő bizottságában tagságga l
rendelkező munkatársa részesül anyagi juttatásban a HIPAvilon Nonprofit Kft . részérő l . E
juttatások összege a nyilvános cégbírósági iratnyilvántartásban bárki számára megtekinthet ő .

Az SzTNH elnökének tájékoztatása szerint a fentieken túl az SzTNH semmilyen tovább i
vezetőjének sincs semmilyen eseti vagy más megbízása a HIPAvilon Nonprofit Kft .-vel .
Egyetlen hivatali vezető sem részesült semmilyen szerződés alapján a HIPAvilon Nonprofi t
Kft.-tő l származó kifizetésben, illetve a HIPAvilon Nonprofit Kft . vagy annak alvállalkozój a
2013-2015 . között egyetlen SzTNH vezetőnek, magyar szabadalmi ügyviv ői kamarai
vezetőnek, igazságügyi minisztériumi vezetőnek, közigazgatási és igazságügyi minisztérium i
vezetőnek sem fizetett pénzt semmilyen eseti, vagy más szerz ődés alapján, sem a Szingapúri
Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatal (a továbbiakban : IPOS) számára végzett feladatok, sem
más miatt .

A fenti személyi körbe nem tartozó munkatársak vonatkozásában Dr. Bendzsel Miklós azt a
tájékoztatást nyújtotta, hogy a HIPAvilon Nonprofit Kft . közreműködő i között megtalálhatók
hivatali kormánytisztviselők, akik a törvényi szabályok maradéktalan betartása mellett,
munkaidejükön kívüli szabadidejűkben ellátott tevékenységükért részesülnek az elvégzet t
munkáknak megfelel ő , tételes díjazásban.

Felhívom Képviselő Úr figyelmét arra, hogy a HIPAvilon Nonprofit Kft . a Magyar Állam
100%-os tulajdonában áll, ezért a vagyon felett a Magyar Államot megillet ő tulajdonos i
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jogokat és kötelezettségeket az SzTNH a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött
megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással gyakorolja, illetve teljesíti . Az állami
vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 17. §-ának d) pontja szerint a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. az a. szerv, amely ellenőrzi a vele szerz ődéses jogviszonyban lévő
személyek, szervezetek vagy más használók (így az SzTNH) állami vagyonnal val ó
gazdálkodását .

Tájékoztatom továbbá, hogy az Állami Számvevőszék a 2014. évi ellenőrzési terve szerint
ellenőrzést indított az SzTNH-nál, melynek eredménye információim szerint hamarosa n
rendelkezésre áll .

Képviselő Úr második kérdésére, amely Bendzsel Miklós elnök úr felelősségére vonatkozik ,
arról tájékoztatom, hogy a HIPAvilon Nonprofit Kft . és az SzTNH együttműködésének jog i
hátterérő l a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995 . évi XXXIII . törvény 115/E . §-
ának (7) bekezdése, valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületr ől szóló 287/2010 . (XII .
16.) Korm. rendelet (továbbiakban : Korra. rendelet) 6/A. §-a rendelkezik. Az SzTNH
kizárólag az ezekben a jogszabályokban meghatározott feladatokban m űködhet együtt a
HIPAvilon Nonprofit Kft .-vel .

A HIPAvilon Nonprofit Kit a 287/2010 . (XII. 16.) Korm. rendelet 6/A. §-a (2) bekezdésének
c) pontja alapján működik közre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az IPOS közöt t
létrejött együttműködési megállapodás teljesítésében .

Az 1998 . évi IX . törvénnyel kihirdetett Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT)
keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény 1 .
C) mellékletének 39. cikkének I . pontjában foglaltakra vonatkozóan engedje meg, hogy a
szabályozás rövid ismertetése mellett válaszoljak :

A hivatkozott cikk szerint a tisztességtelen versennyel szembeni hatékony védelemnek a
Párizsi Konvenció (1967) 10 . bis cikkében előírt módon történő biztosítása során a Tagok
oltalmat biztosítanak a 2 . pont szerint nyilvánosságra nem hozott információnak . A 2. pont
szerint a természetes vagy jogi személyeknek lehet őséget kell adni arra, hogy a jogosan
ellenőrzésük alá tartozó információnak a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal ellentéte s
módon, hozzájárulásuk nélkül mások által való megszerzését vagy felhasználását é s
nyilvánosságra hozatalát megakadályozzák mindaddig, amíg az ilyen információ : titkos abban
az értelemben, hogy mint egységes egész vagy elemei bármely megjelenése és összeállítás a
általánosan nem ismert, vagy könnyen nem ismerhet ő meg az olyan körökben mozgó
személyek számára, akik rendes körülmények között az említett információval foglalkoznak ;
kereskedelmi értékkel rendelkezik, mivel titkos ; és titokban tartása érdekében az adatok felet t
ellenőrzés gyakorlására feljogosított személy a körülményekhez képest ésszer ű lépést tett .

Az 1 . C) melléklet 1 . Cikkének 1 . pontja szerint a részes államok kötelesek a megállapodá s
rendelkezéseinek érvényt szerezni, vagyis nemzeti jogukban a megállapodás szerintiné l
szélesebb körű oltalmat is bevezethetnek, de erre nem kötelesek/kötelezhetők. A részes
államok szabadon állapíthatják meg a megállapodás saját jogrendszerükbe és gyakorlatukb a
történő bevezetésének megfelelő módszerét. A magyar állam a Marrakesh-i Egyezmény 1 . C)
mellékletének 39. cikkének teljesítése érdekében megtette a szükséges intézkedéseket, számo s
jogszabály tartalmaz üzleti titokra, azok védelmére vonatkozó el ő írásokat.

Az implementációs kötelezettség teljesítése után az egyes nemzeti jogszabályokba n
foglaltakra figyelemmel az egyes jogalanyok maguk érvényesíthetik a nemzet i
jogszabályokban foglalt jogaikat .
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Az SzTNH tájékoztatása szerint az IPOS-nak tudomása van arról, hogy az SzTNH-val
megkötött szerződések teljesítésébe az SzTNH a HIPAvilon Nonprofit Kft .-t bevonja, amel y
adott esetben közreműködő t vesz igénybe a feladat teljesítéséhez .

A rendelkezésemre álló információk alapján nem történt üzleti titoksértés, továbbá ne m
állapítható meg, hogy a Szingapúri Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatal sérelmezte volna a z
SzTNH Ön által ismertetett magatartását .

A HIPAvilon Kft. kifizetései tekintetében utalok az els ő kérdésre adott válaszomban
foglaltakra .

Képviselő Úr utolsó kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy az Igazságügyi Minisztériu m
felügyeleti jogkörében a vonatkozó jogszabályok adta lehetőség keretein belül minden
szükséges esetben eljár . Ha az Állami Számvev őszék vizsgálati eredménye intézkedést tenne
szükségessé, azt haladéktalanul megteszi .

Budapest, 2015 . június 10 .

. Trócsányi Lászl ó
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Kövér László úr részér e
az Országgyű lés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Szabó Szabolcs
(Független) országgyűlési képviselő „Folyamatos korrupció és más bűncselekmények
gyanúja lengi körül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, mikor kíván végre lépni miniszter
úr?” című , K/4927 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . június 10 .
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