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Tisztelt Partnerünk! 

 

Engedje meg, hogy levelemmel figyelmébe ajánljam azokat a lehetőségeket és előnyöket, amelyeket a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testület szakértelmének 
igénybe vétele nyújthat valamely iparjogvédelmi jogvitás ügyben, vagy e jogok gyakorlásával 
kapcsolatban egyébként felmerülő iparjogvédelmi szakkérdés tisztázása, az adekvát döntés 
megalapozása érdekében. 
 
Az Iparjogvédelmi Szakértői Testületre vonatkozó keretszabályokat az 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.), 
feladatainak, szervezetének és működésének részletes szabályait pedig a 270/2002. (XII. 20.) Korm. 
rendelet határozta meg. Ennek értelmében az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szakértői véleményt 
ad 
- az iparjogvédelmi jogvitás ügyben eljáró bíróságok és más hatóságok megkeresése alapján, illetve 
- bármely, az iparjogvédelmi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésben megbízás alapján. A 
megbízó egyaránt lehet magánszemély vagy szervezet, így magánszemély vagy szervezet nevében 
eljáró jogi vagy iparjogvédelmi képviselő, feltaláló, gazdasági társaság, oktatási intézmény, kamara 
vagy más köztestület, szakmai egyesület, alapítvány stb. 
 
Az "iparjogvédelmi jogvitás ügy" és az "iparjogvédelmi kérdés" fogalma a jogszabályi definíció alapján 
széles. Ide tartozik 
- az iparjogvédelmi oltalom tárgyainak bármelyike (a találmányok szabadalmi oltalma, a növényfajták-, 
a használati minták-, a formatervezési minták-, a védjegyek-, a földrajzi árujelzők oltalma) alapján 
fennálló; 
- a személyeket a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismereteik és tapasztalataik 
(know-how) tekintetében megillető védelem (PTK) alapján fennálló, valamint 
- az említett szellemi alkotások, ismeretek és tapasztalatok tekintetében a tisztességtelen versennyel 
és az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásával szemben biztosított védelem alapján fennálló 
jogok érvényesítésével összefüggő bármely jogvita, és iparjogvédelmi kérdésnek minősül az ezen 
jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely kérdés. 
 
A leggyakoribb jogvitás, illetve peren kívül vitatott ügyek, amelyek körében felmerültek azok a 
szakvélemény keretében megválaszolni kért kérdések, amelyekkel egyfelől a bíróságok, választott 
bíróságok és nyomozóhatóságok megkeresték, másfelől a magánszemélyek, illetve gazdasági 
társaságok megbízták az Iparjogvédelmi Szakértői Testületet az elmúlt években, a következők voltak: 
 
A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények körében: 
- bitorlás,  
- iparjogvédelmi jogok megsértése, 
- áru hamis megjelölése. 
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A polgári jogi igények érvényesítése körében: 
- díjazási viták (főként a szolgálati találmány feltalálóját megillető díjazás kérdései),  
- titokban tartott szolgálati találmány szabadalmazhatósága,  
- kártérítési perek; tisztességtelen piaci magatartás; üzleti titok megsértése; know-how védelme, 
- szabadalmi jogi kérdések,  
- védjegyjogi kérdések,  
- használati mintaoltalmi kérdések,  
- formatervezési mintaoltalmi kérdések. 
 
Levelem bevezető részében előnyökre utaltam a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő 
Iparjogvédelmi Szakértői Testület szakvélemény készítése iránti megkeresése, illetve megbízása 
esetén, amelyekre alappal számíthat a megkereső szerv illetve a megbízó – megkockáztatom, hogy 
még a megbízó számára kedvezőtlen konklúziójú szakvélemény is segíthet meghozni az adott 
körülmények között legésszerűbb döntést, megelőzve vagy csökkentve a veszteségeket, fordított 
esetben pedig realizálva az elérhető nyereséget. 
 
Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület a szakvélemény elkészítésénél – a jogszabályi keretek között 
eljárva - az alábbiak szerint szolgálja meg a megkereső, illetve megbízó fél bizalmát. 
 
A függetlenség, a pártatlanság, a szakértelem és a gondosság garanciái 
 
Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület közel húsz esztendeje működik a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala mellett. Tagjait, elnökét és elnökségét az igazságügyért felelős miniszter a Hivatal elnökének 
javaslatára nevezi ki, ötéves időtartamra. A Testület tagjai magasan képzett, gyakorlott, a szakmai 
közösség által elismert szakemberek, akik iparjogvédelmi szakértelemmel vagy az iparjogvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységi területen szakismerettel rendelkeznek. 
 
A Szakértői Testület nevében a szakértői véleményt három- vagy öttagú szakértői tanács alakítja ki 
szótöbbséggel. Ha további különleges szakismeretre is szükség van, tanácskozási joggal külső 
szakértő közreműködése is igénybe vehető. A Szakértői Testület véleményének kialakításában nem 
vehet részt olyan személy, akivel szemben a Pp. szerinti kizáró ok áll fenn. A Szakértői Testület 
elnöke erről hivatalból gondoskodik. 
 
Az eljáró tanács tagjai független szakértőként járnak el. A szakértői vélemény tartalmát illetően nem 
kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasításokat sem a Szakértői Testület elnökétől, elnökségétől, sem 
más személytől. 
 
Fontos tudnivaló, hogy a Szakértői Testület a feltett kérdések és benyújtott iratok alapján alakítja ki a 
szakértői véleményt, a tények megállapítására nem végez külön bizonyítást, nem tart helyszíni 
szemlét és nem idézhető. (Így például szabadalmi tárgyú megkeresés vagy megbízás esetén a 
technika állását nem tárja fel, kutatást nem végez.) Szükség esetén azonban további adatok 
szolgáltatását kérheti a megkereső bíróságtól vagy hatóságtól, illetve a megbízótól. 
 
Az eljáró tanács zárt ülésen alakítja ki a szakértői véleményt. Az ülésről jegyzőkönyv készül. A 
Szakértői Testület írásba foglalt szakértői véleményét és a rendelkezésre bocsátott iratokat a 
Szakértői Testület elnöke megküldi a megkereső bíróságnak vagy hatóságnak, illetve a megbízónak. 
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Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület és a nevében eljáró szakértői tanács a megkeresés, illetve 
megbízás mellékleteként rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, és az azokban foglalt adatokat 
bizalmasan kezeli. 
 
Maga a szakértői vélemény – a levelemben hivatkozott kormányrendelet rendelkezésének 
megfelelően – közzétételre kerül a Hivatal által kiadott szakfolyóiratban, ha a közzétételét az eljáró 
tanács elnöke javasolja, a Hivatal elnöke pedig azzal egyetért. A közzétételi javaslatot az alapozza 
meg, ha a szakértői véleményről feltehető, hogy a jogalkalmazói gyakorlat alakulását jelentős 
mértékben befolyásolja. A szakértői vélemény nem hozható nyilvánosságra, ha a Szakértői Testületet 
megkereső bíróság vagy hatóság eljárására a nyilvánosság kizárása mellett kerül sor, és akkor sem, 
ha a megbízó kéri a közzététel mellőzését. A szakértői vélemény közzététele esetén a Szakértői 
Testület biztosítja, hogy a nyilvánosságra hozatalra anonim módon kerüljön sor. 
 
Ésszerű határidő, méltányos díj 
 
Bíróság vagy hatóság megkeresése esetén a szakértői vélemény elkészítéséért alapdíj, és ha több 
tanácsülésre van szükség, pótdíj számítható fel. Az alapdíj és a pótdíj mértékét a hivatkozott 
kormányrendelet melléklete határozza meg. 
 
Tájékoztatásul: az alapdíj háromtagú tanács esetén 180 000 Ft; öttagú tanács esetén 285 000 Ft. A 
további ülések pótdíja háromtagú tanács esetén 105 000 Ft öttagú tanács esetén 160 000 Ft. A külső 
szakértő közreműködésének díja ehhez hozzászámítandó. Az így meghatározott díjat a Szakértői 
Testület elnöke legfeljebb 50%-kal megemelheti, ha azt az ügy bonyolultsága indokolja. 
 
Ha az Iparjogvédelmi Szakértői Testületet megbízás keretében kérik fel szakvélemény készítésére, 
akkor a fent közölt díjmértékek csupán viszonyítási alapnak tekintendők. A fizetendő szakértői díj 
kalkuláció útján, az ügy bonyolultságára és az eset összes körülményeire tekintettel kerül 
megállapításra. A megbízás visszaigazolásában megjelöljük a díj így meghatározott összegét, 
amelynek megfizetését követően a Szakértői Testület nevében az eljáró tanács elkészíti a szakértői 
véleményt. 
 
Az eljáró tanács hatvan napon belül készíti el a szakértői véleményt, a visszaigazolásban foglalt 
feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozat beérkezésétől, és megbízás esetén a szakértői díj 
megfizetésétől számítva. 
Bíróság vagy hatóság megkeresése esetén az eljáró tanács a szakértői véleményt a bíróság, illetve 
hatóság által megjelölt határidőn belül köteles megadni. 
 
Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület által készített szakvélemények értéke 
 
Ismeretes, hogy a szakértő véleménye nem köti az ügyben eljáró bíróságot vagy hatóságot, 
ugyanakkor fontos, sok esetben nélkülözhetetlen bizonyítási eszköz a tényállás megállapításához. Az 
iparjogvédelmi jogvitás ügyekben egész sora merülhet fel az olyan kérdéseknek, amelyek 
megválaszolása speciális, és egymástól nagyon különböző szakismereteket feltételez. Az 
Iparjogvédelmi Szakértői Testület által kibocsátott szakvélemények olyan garanciális feltételek között 
kerülnek kialakításra, amelyek nagyfokú megbízhatóságot kölcsönöznek azoknak, így – sok éves 
tapasztalat alapján – az esetek jelentős részében szolgálnak ténylegesen alapul az iparjogvédelmi 
jogvitás ügyben eljáró bíróság vagy hatóság döntéséhez, illetve a valamely vitatott iparjogvédelmi 
kérdésben szakszerű állásfoglalást óhajtó megbízó döntéséhez. 



www.sztnh.gov.hu 

 
Bízom abban, hogy az Iparjogvédelmi Szakértői Testület munkájáról, a jelenleg 72 tagú testület által 
összességében képviselt szakértelemről, a jogszabályok által meghatározott keretek között, 
tanácsban kialakított szakvélemények minőségi garanciáiról és egyéb előnyeiről, valamint a 
szakvélemény kérési lehetőségek témák szerinti számosságáról írt fenti összefoglalóval sikerült 
ráirányítani az Ön nagybecsű figyelmét arra, hogy jogvita keretében és peren kívül felmerülő, az 
iparjogvédelmi jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely kérdésben célszerű és előnyös az 
Iparjogvédelmi Szakértői Testület közreműködését igénybe venni, szakértői vélemény kérése útján. 
 
Lekötelezne, ha partnerei, ügyfelei, kollégái körében is ajánlaná az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 
által kínált lehetőség számontartását. 
 

Budapest, 2014. szeptember 9. 
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