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Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24 .)
OGY határozat 124 . § (1) skk. bekezdése alapján „Folyamatos korrupció és más
bűncselekmények gyanúja lengi körül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, mikor kíván
végre lépni miniszter úr?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Trócsányi
László igazságügyi miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr!

Harangozó Gábor képvisel ő társam parlamenti kérdésére válaszolt a közelmúltban . Válasza kapcsán
merült fel bennem, hogy az SZTNH korábbi ügyei sem kerültek még rendezésre, amikor a z

Alapvető jogok Biztosa tömeges alkotmánysértésben marasztalta el az SZTNH-t. Miniszter Úr

Harangozó Gábor képviselőtársamnak írt válaszából az derül ki, hogy a képvisel ő úr által vázolt
időszakban több-százmillió forint közpénz lett a HIPAvilon Kft . felé kifizetve, mert a HIPAvilon

Kft . alvállalkozóként szingapúri szabadalmi bejelentéseket vizsgált és kutatott .

Ennek kapcsán ellen őriztük az SZTNH és a HIPAvilon Kft . között létrejött szerződéseket, a két
cég együttműködését szabályozó törvényt és kormányrendeletet, valamint a kft . alapító okiratát ,

közhasznúsági beszámolóját . Mindezek súlyos b űncselekményekre, pénzügyi visszaélésekr e

utalnak.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995 . évi XXXIII . törvény (a továbbiakban : Szt . )

115/E. § (7) bekezdése és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületr ő l szóló 287/2010. (XII . 16.) Korm.
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rendelet 6/A. §-a kizárólag az Szt. 115/I . és a 115/K. §-ban meghatározott tevékenységek kapcsán
ad lehetőséget a HIPAvilon Kft. bevonására . Ezek mindegyike közszolgálati jellegű tevékenység .

A szingapúri munkák ezzel szemben vállalkozási tevékenységek, amelyek adott esetben szingapúr i
feltalálók üzleti titkaihoz is kötődnek. Ezek újdonságkutatások, szabadalmazhatósági vizsgálatok .
E munkákat az SZTNH csak 2013-ig végezte törvényesen, amíg nem adta tovább alvállalkozóina k
a birtokába került üzleti titkokat. E munkák továbbadására, kiszervezésére a törvény és a rendele t
nem ad felhatalmazást az SZTNH számára . Ennek folytán költségvetést illető közpénzek
százmilliói kerültek jogosulatlanul a HIPAvilon Kft .-hez és annak további alvállalkozóihoz .

A nonprofit HIPAvilon Kft . Alapító okiratának 3 .4 . pontja szintén tiltja a vállalkozói tevékenységet .
A Szingapúrnak végzendő újdonságkutatás, szabadalmazhatósági vizsgálat a TEÁOR besorolá s
szerint 69 .10-es Jogi tevékenység, amelyet csak titoktartási esküvel, felel ősségbiztosítássa l
rendelkező szakmai kamarai tag ügyvédek, szabadalmi ügyviv ők végezhetnének. Sem a kft . alapító
okirata, sem cégbejegyzése szerint nem végezhet a kft. jogi tevékenységet . A szingapúri munkák
kiszervezése ráadásul nemzetközi szerz ődést is sért. A kutatandó szabadalmi bejelentések üzleti
titkokat tartalmazhatnak, amelyet az SZTNH nem adhatna tovább a HIPAvilon Kft-nek,
különösen úgy nem, hogy az SZTNH és a HIPAvilon Kft. közötti szerz ődés 15. pontja megengedi ,
hogy a titkokat az SZTNH tudtával további alvállalkozóknak adják tovább . A magyar állam így a z
SZTNH jóvoltából megsértette az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GA'1`1) keretébe n
kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteine k
kihirdetésérő l szóló 1998. évi IX. törvény (a GATT-TRIPS egyezmény), amelynek 39 . cikke arra
kötelezi a magyar államot, hogy az SZTNH rendelkezésére bízott üzleti titkokat megőrizze .

Mind az SZTNH-t, mind a HIPAvilon Kft . alapítói jogait ugyanaz a személy, Bendzsel Mikló s
képviseli. Információnk szerint a fenti jogsértések a költségvetést megrövidítő pénzügyi
visszaéléssel és korrupcióval is párosulnak. Közpénzek százmillió áramlanak a nonprofit kft-be,
onnan pedig vissza az SZTNH vezet őihez (a HIPAvilonnal kötött eseti megbízások alapján) . Igy
lesz a költségvetést megillető közpénzből magánpénz. Erről hivatali dolgozóktól kaptunk
információkat, és ezt támasztják alá a kft . mérlegében szereplő magas személyi kiadások. (Miniszter
úr 31 alkalmazottról beszél, ehhez képest személyi kiadásokra 260 millió forint ment el . )

Miniszter úr a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkáro k
jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvény szerint felelős a pénzügyi visszaélés megállításáért és a
törvényesség helyreállításárért.

A fentiek tükrében az alábbi kérdések megválaszolását kérem miniszter úrtól :

1 . Fizetett-e bármilyen címen pénzt a HIPAvilon Kft . vagy annak alvállalkozója 2013-2015 .
között az SZTNH vezetői, kormánytisztviselő i felé, a Magyar Szabadalmi Ügyvivő i Kamara
vezető i felé, az Igazságügyi Minisztérium (illetve jogelődje, a KIM) vezetői felé ?
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2. A HIPAvilon Kft . kapcsán felelősnek tartja-e Bendzsel Miklós elnököt a kormányrendelet
és a Trips-Egyezmény megsértéséért; az üzleti titkok és szekunder közpénzek tovább i
alvállalkozók, megbízottak felé történ ő továbbításáért?

3. Mit kíván tenni Miniszter úr a folyamatos pénzügyi visszaélés megállítása és a törvényessé g
helyreállítása érdekében?

Várom Miniszter Úr válaszát a fenti kérdésekre .

Budapest, 2015 . május 26 .

dr. Szabó Szabolcs
függetle,, országgyűlési képviselő

Együtt
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