MSZTT-1/2004.
Beszámoló
a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács
2003. évi tevékenységéről
1. Változások a Tanács testületének összetételében
A gazdasági és közlekedési miniszter – dr. Vékás Gusztáv elnök úr nyugállományba
vonulása miatt – 2003. szeptember 1. napjának hatályával kinevezte Bogsch Erik urat, a
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. vezérigazgatóját, a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi
Tanács elnökévé.
Dr. Greiner István úr testületi tagságáról lemondott és helyére a gazdasági és
közlekedési miniszter 2003. július 1. napjának hatályával kinevezte dr. Bacher Vilmos urat a
tanács tagjává.
A Tanács tagjainak névsora:
Elnök:
Bogsch Erik

vezérigazgató
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

Kormányzati tagok:
Dr. Horváth Zoltán

főcsoportfőnök
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Szitáné dr. Kazai Ágnes

főosztályvezető
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Dr. Nikodémus Antal

főosztályvezető-helyettes
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Dr. Marton István

főosztályvezető
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Szász Péter

Közigazgatási Államtitkárság vezetője
Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Dr. Wallacher Lajos

főosztályvezető-helyettes
Igazságügyi Minisztérium

Szakértő tagok:
Dr. Bacher Vilmos

ügyvéd
S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda

Dr. Faludi Gábor

az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
jogi igazgatója

Dr. Gödölle István

szabadalmi ügyvivő
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kézdi-Kovács Zsolt

filmrendező, a Magyar Filmunió Kft.
igazgatója

Kulcsár Péter

az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.
ügyvezető igazgatója

Dr. Pakucs János

a Magyar Innovációs Szövetség
elnöke

Dr. Vida Sándor

az állam- és jogtudományok doktora,
iparjogvédelmi tanácsadó

Dr. Vörös Imre

tanszékvezető egyetemi tanár,
volt alkotmánybíró.

2. A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 2003. évi testületi ülései
A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 2003-ban öt testületi ülést tartott.
A Tanács munkáját az 1/2003. (II. 27.) számú testületi ülésen elfogadott és a Hivatal elnöke
által jóváhagyott munkatervben (1. számú melléklet) meghatározott feladatok teljesítése
érdekében végezte. A Tanács 2003. évre tervezett ülésrendjét a 2. számú melléklet
tartalmazza.
A Tanács 1/2003. (II. 27.) számú testületi ülésén elfogadta a Tanács 2002. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Tanács 2003. évi munkatervét.
A Tanács 2/2003. (IV. 24.) számú testületi ülésén megtárgyalta a 2. munkatervi pont
szerinti, az EU csatlakozással összefüggő szellemi tulajdonvédelmi (szerzői jog, védjegy és
földrajzi árujelző, formatervezési mintaoltalom) törvénymódosítások tervezetét. A Tanács a 3.
számú melléklet szerinti állásfoglalásában egyetértett a védjegyek és a földrajzi árujelzők
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény jogharmonizációs célokat megvalósító módosításával.
A 2/2003. (IV. 24.) számú testületi ülés az 5. munkatervi pont szerint az
iparjogvédelmi eljárások szempontjából értékelte- a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény szabályozási koncepcióját. A Tanács megállapította, hogy a
tervezet az iparjogvédelmi eljárások hatályos törvényi előírásaival elvileg összeegyeztethető
rendelkezéseket tartalmaz. A Tanács értékelő javaslatát a 4. számú melléklet tartalmazza.
A Tanács a 3/2003. (V. 29.) számú testületi ülésén az 1. munkatervi pont szerint
megvitatta a kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítését célzó
átfogó intézkedési terv közgazdasági szempontjait. A Tanács véleményét a Hivatal
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megrendelésére készített, az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. „A kis- és
középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítése”, című, valamint a NOVOFER
Innovációs Rt. a „Távközlési innovációk napjainkban, különös tekintettel a kis- és közepes
méretű vállalkozások szerepére” című tanulmányok alapján alakította ki.
A Tanács az 5. számú melléklet szerinti javaslatában egyetértett a kis- és
középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítését célzó intézkedésekkel és
véleménye szerint az üléssel megvitatott tanulmányokban foglalt kutatási eredmények alapján
figyelmet kell fordítani az iparjogvédelmi információkkal történő ellátásra és a megfelelő
képzésre
A 3/2003. (V. 29.) számú testületi ülés ismételten megvitatta az EU csatlakozással
összefüggő szellemi tulajdonvédelmi törvénymódosítások: a szerzői jogról szóló 1990. évi
LXXVI. törvény módosításáról, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997.
évi XI. törvény módosításáról, valamint a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény módosításáról szóló törvénytervezetet (3. számú melléklet). A Tanács
állásfoglalását a 6. számú melléklet tartalmazza.
A törvényjavaslatot az Országgyűlés 2003. november 17-i ülésnapján fogadta el; a
2003. évi CII. törvény 2004. május 1.napján lép hatályba.
A Tanács a 4/2003. (X. 31.) számú testületi ülésen áttekintette a 2003. évi
munkatervét, és javaslatot fogadott el a Tanács munkájában tervezett új tevékenységi
irányokról.
A Tanács 5/2003. (XI. 28.) számú testületi ülése tárgyalta meg a gyógyszertermékek és
a növényvédőszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetésére vonatkozó
kormányrendelet tervezetét. A testületi ülésen olyan értelmű javaslat fogalmazódott meg,
hogy a kormányrendelet tervezete olyan szabályozást tartalmazzon, amely a közösségi jog
rendelkezéseivel összhangban a legjobb esélyt teremti meg a magyar érdekek érvényesítésére.
A Tanács 5/2002. (XI. 28.) számú testületi ülésén tárgyalta meg a WIPO-nak, a szerzői
jog érvényesülésével kapcsolatos tevékenységét. A szerzői jogi alapú iparágak gazdasági
jelentőségének felmérése érdekében – a Hivatal javaslata alapján – a Tanácsnak 2004-ben
véleményeznie kell a felmérésre irányuló vizsgálat tárgykörét, és a kutatás céljait.
A Tanács testületi ülésein a Hivatal elnöke és elnökhelyettesei több ízben adtak
tájékoztatást a Hivatal tevékenységéről, az elért eredményekről, a hazai és a közösségi
jogalkotási tevékenységről. A Tanács a Hivatal elnökhelyettesének részletes beszámolói
alapján kísérte figyelemmel a közösségi szabadalom szabályozása előkészítésének menetét,
valamint a felmerült vitás kérdések rendezését. A Hivatal Védjegy és Mintaoltalmi
Főosztályának vezetője pedig tájékoztatta a Tanácsot a WTO 5. Miniszteri Értekezletének a
földrajzi árujelzők oltalmát érintő tárgyalásairól.
A Tanácsnak 2004-ben meg kell határoznia, hogy a 2003. évi munkaterv következő
munkatervi pontjaiban foglalt feladatokkal kapcsolatban milyen vizsgálatot tart indokoltnak:
- az új Ptk. koncepciójának és tematikájának értékelése a szellemi tulajdonvédelem
szempontjából (4. munkatervi pont);
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- a szerzői jog szerepének érvényesülése a magyar gazdaságban (6. munkatervi pont);
- a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos jogérvényesítés hatékonyságának javítása
(7. munkatervi pont);
- a földrajzi árujelzők hazai alkalmazásának továbbfejlesztése (8. munkatervi pont).
3. A munkavégzés módja
A Tanács munkáját az ügyrend előírásainak megfelelően végezte. Az egyes testületi
ülések előkészítő munkaanyagait a munkatervben felelősként megjelölt tanácstagok
színvonalasan készítették el. Az év folyamán az előirányzott feladatoknak megfelelően zajlott
a Tanács elnöke és a testületi tagok, valamint a titkárság közötti kapcsolattartás, az ülések
napirendjének megállapítása és az ülések dokumentációjának elkészítése.
A testületi ülések – az ügyrend előírásainak megfelelően – minden alkalommal
határozatképesek voltak. A testületi tagok a szakmai vitákban aktívan részt vettek és a Tanács
testületi véleményét minden kérdésben konszenzussal alakították ki.
4. A Tanács gazdálkodása
A Tanács tevékenységét a Hivatal belső költségvetésében erre a célra meghatározott
keretek felhasználásával folytatta.
A Tanács 1/2003. (II. 27.) számú testületi ülésén határozatot fogadott el, amely szerint
a testületi tagok 2003-ban az érdemi munkában való részvételüknek megfelelően részesülnek
tiszteletdíjban. Ennek megfelelően a testületi tagok az egyes üléseken való részvételük alapján
és a munkaanyagok készítéséért kaptak tiszteletdíjat.
5. Összegezés
A Tanács 2003-ban munkáját eredményesen végezte és hozzájárult az EUcsatlakozással
összefüggő
szellemi
tulajdonvédelmi
törvények
módosításának
előkészítéséhez, továbbá a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásával
összefüggő szellemi tulajdonvédelmi stratégia kialakításához.
A Tanács 4/2003. (X. 31.) számú testületi ülésén határozatot fogadott el a Tanács
munkájában tervezett új tevékenységi irányokról (7. számú melléklet). Az elfogadott új
tevékenységi irányok a szellemi tulajdonvédelem közgazdasági vonatkozásainak
hangsúlyosabbá tételére, a kultúrával összefüggő kérdések előtérbe állítására, valamint a
szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos promóciós feladatok erősítésére terjednek ki. 2004.
évben a Tanácsnak szerepet kell vállalnia az Európai Unióhoz való csatlakozással
kapcsolatos, szellemi tulajdonvédelmet érintő gazdasági kihívások megoldásában, és a
közösségi jogszabályok előkészítésével kapcsolatos állásfoglalások kialakításában.
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