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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat módosítására a
következő

módosító javaslatokat

terjesztem elő .

l . A törvényjavaslat 9 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 138,2
millió forintot, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 44,3 millió forintot, a Magyar
Energia Hivatal 200,0 millió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal [400,0] 200,0 millió
forintot, az Országos Mérésügyi Hivatal 408,0 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek
1900,0 millió forintot, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 95,6 millió forintot, az
Oktatási Minisztérium Továbbképző intézetek 116,6 millió forintot, a Szerencsejáték
Felügyelet 2240,0 millió forintot, a Nemzeti Hírközlési Hatóság 4115,9 millió forintot köteles
befizetni bevételeiből, illetve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeiből a
központi költségvetés részére havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20 .
napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra."

2. A törvényjavaslat - a 106. §-t követően - a következő 106/A. §-sal egészül ki :

„106/A.&

Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992 . éviIV.törvény
módosítása

Az iparjogvédelmi eliárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992 . éviIV.törvény 3 . ~-a
a következő (1) bekezdéssel egészül ki :

-0)A Hivatal bevételeiből legfeljebb a tényleges adott évi bevétel tíz százalékának
megfelelő mértékig tartalékot képezhet . Az így képzett tartalék kizárólag a Hivatal
működésének fedezetére, a Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszter egyetértésével
használható fel, és az más célra nem vonható el ." "



INDOKOLÁS

A Magyar Szabadalmi Hivatal az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVII1. törvény
értelmében a saját bevételeivel teljes jogkörben önállóan gazdálkodó központi költségvetési
szerv, kiadási előirányzatait teljes egészében saját bevételeiből fedezi, működéséhez az állami
költségvetésből támogatást nem kérhet és nem kaphat . A 86/2000 . (VI . 15 .) Korm. rendelet
értelmében a Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon védelmének országos hatáskörű
szerve. A kormányrendelet a Hivatal részére mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban
jelentős feladatokat határoz meg, amelyek ellátásához - piaci hatásoktól is függő saját
bevételekből - önállóan teremti meg a szükséges fedezetet .

A központi költségvetésbe történő befizetések alapját kizárólag a Hivatal
alaptevékenységébe tartozó hatósági feladatok ellátásával összefüggésben lefolytatott
iparjogvédelmi eljárások keretében megfizetett, jogszabályban előre rögzített mértékű
igazgatási szolgáltatási díjak jelentik . A Hivatal sem koncessziós típusú, sem pedig
bírságokból származó bevételekkel nem rendelkezik .

Az igazgatási szolgáltatási díjak mértékének meghatározásánál figyelemmel kell lenni
arra a tényre, hogy az iparjogvédelmi eljárás nem egy egyszerű hatósági eljárás, hanem
egyben szellemi tulajdont képező jogok megadása, nyilvántartása, fenntartása is . Az
iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét az egyes oltalmi formák
megszerzésével, a jogok fenntartásával, a jogok gyakorlásának biztosításával járó együttes
igazgatási költségekhez igazítottan kell és lehet megállapítani . A Hivatal által nyújtott
szolgáltatások közel 85%-át külföldi bejelentők veszik igénybe, és döntően az így befizetett,
költségekkel arányos díjak szolgálnak fedezetül ahhoz, hogy a Hivatal szolgáltatásait
megfelelő színvonalon nyújtsa . Az iparjogvédelmi oltalmi formák sajátosságait tekintve az
iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakat tipikusan nem egy adott tárgyév igazgatási
szolgáltatásai ellenében, hanem több évre előre fizetik meg (p1. megújítási díjak formájában) .

A Hivatal a statútumában is testet öltő fokozottabb elvárásoknak akkor tud az eddig is
követelményként állított kimagasló szakmai színvonalon megfelelni, ha az alaptevékenység
ellátásához és a működéshez szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételek biztosítottak .

A Hivatal az alaptevékenységébe tartozó hatósági tevékenységen túl a statútumában
rögzített egyéb - részleteiben is jelentős - feladatok ellátását, így különösen például a Szerzői
Jogi Szakértői Testület, az Iparjogvédelmi Szakértői Testület, valamint a Magyar
Formatervezési Tanács működtetését, továbbá a hivatali szervezet zökkenőmentes
működésének személyi, tárgyi, technikai feltételeit is a saját bevételeiből - azaz a befizetett
igazgatási szolgáltatási díjakból - köteles biztosítani .

Hazánk 2003 . január 1-jével csatlakozott az Európai Szabadalmi Egyezményhez,
amely szerteágazó, az alaptevékenységet és a működéshez szükséges területeket is magába
foglaló, hatékony szervezést és körültekintő végrehajtást igénylő többletmunkát jelentett a
Hivatal számára vezetői és szervezeti szinten egyaránt . Az Egyezményhez történő csatlakozás
és az európai minőségi követelményekhez igazodó szakmai működés pénzügyi fedezetét
szintén kizárólag a saját bevételek jelentik . Az Európai Szabadalmi Egyezményhez, valamint
az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében a hazánkra is kiterjedő európai-regionális
iparjogvédelmi oltalmi rendszerek elszívó hatása már érzékelhető a Hivatal bevételeiben .
Ezzel egyidejűleg az integráció felerősíti a Hivatallal mint tagállami iparjogvédelmi



hatósággal szemben támasztott európai elvárásokat, minőségi követelményeket, az európai
kormányzati és nem-kormányzati szervezetek részéről egyaránt .

A 2004 . évben végrehajtott kormányzati takarékossági intézkedések a minimumra
csökkentették az alaptevékenységhez tartozó hatósági feladatok nemzetközileg is elvárt szintű
és hatékonyságú, folyamatos ellátásának pénzügyi alapjait, és szűk határok közé
kényszerítették a működtetésre felhasználható kereteket .

A törvényjavaslatban megjelölt további elvonás egyrészt veszélyezteti a hatósági
feladatok ellátását, a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott
egyéb feladatok ellátását, a hivatali szolgáltatások eddig megszokott magas színvonalát,
másrészt a nemzeti és nemzetközi bejelentők, illetve jogosultak érdeksérelmének jelentős
veszélyét vetítené előre . Ezek a következmények külön-külön is a Magyar Szabadalmi
Hivatal és áttételesen Magyarország kedvezőtlen hazai és nemzetközi megítélését
eredményezhetik .

Mindezekre tekintettel a javaslat a Hivatal tekintetében előirányzott, befizetendő
összeg csökkentését célozza . Ezzel egyidejűleg indokolt a Hivatal részére a tartalékképzés
lehetőségét biztosítani . Figyelemmel arra, hogy a Hivatal kizárólag az igazgatási szolgáltatási
díjbevételeiből gazdálkodik, állandó költségvetési bevételre nem számíthat . A díjakból
származó bevétel ebből kifolyólag nagyban függ a bejelentői aktivitástól, konjunkturális
ingadozásoktól, mindez azonban nem veszélyeztetheti a Hivatal által az őt eltartó ügyfelei
részére nyújtott szolgáltatások színvonalának folyamatos biztosítását .

Budapest, 2004 . november 4 .
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