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Hírlevél

A Szellemi Tulajdon Védelmér×l

A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács kiadványa

Beköszöntõ

A szellemi tulajdonvédelmi tudatosság erõsítéséhez kíván segítséget nyújtani a Magyar Szabadalmi Hi-
vatal és a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács Hírlevele. A negyedévenként megjelenõ hírlevél cél-
ja a szellemi tulajdonvédelmet érintõ aktuális hazai és nemzetközi eseményekrõl, jogszabályokról való

tájékoztatás, különös figyelemmel az Európai Unió jogszabályaira és jogalkalmazási gyakorlatára.

A Magyar Köztársaság 2004. május 1-jétõl kezdõdõen az Európai Unió tagállama lesz. A csatlakozás új
helyzetet teremt a gazdasági élet valamennyi szereplõje számára. A piaci versenyben a vállalkozók alap-
vetõ érdeke, hogy ismerjék és hatékonyan alkalmazzák a szellemi tulajdon – az iparjogvédelem és a szer-
zõi jog – eszköztárát. Enélkül szellemi teljesítményeik jogi védelem nélkül maradhatnak, befektetéseik

megtérülése veszélybe kerülhet, miközben mások rovására – akár akaratlanul is – jogsértéseket követ-

hetnek el. A megfelelõ jogérvényesítéshez elengedhetetlenül szükséges az egyes iparjogvédelmi oltalmi

formákban (szabadalom, mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalma, növényfajta-ol-
talom, használati mintaoltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzõ oltalom, formatervezési mintaolta-
lom) rejlõ lehetõségek megismerése. Az egyes oltalmi formákban az oltalom a Magyar Szabadalmi Hiva-
tal hatósági eljárásának eredményeként, lajstromozással keletkezik. A szerzõi jogi védelem azonban, kü-
lön lajstromozási eljárás nélkül illeti meg a mû keletkezésétõl kezdve annak alkotóját.

Bízunk abban, hogy negyedévenkénti kiadványunk hasznos segédeszköz lesz úgy a gazdaság és a kultúra
alkotó szereplõi, mint a felelõs politikai és szakmai döntéshozók, valamint az igényes tájékoztatás képvi-
selõi számára.

Magyar Szabadalmi Hivatal

A Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon
védelmének országos hatáskörû szerve. A Hivatal
feladatait és hatáskörét a 86/2000. (VI. 15.) Korm.
rendelet szabályozza.
A Magyar Szabadalmi Hivatal feladat- és hatáskö-
rébe tartozik az iparjogvédelmi hatósági vizsgála-
tok és eljárások lefolytatásán kívül, a szellemi tu-
lajdonvédelem területén, az állami dokumentációs
és információs tevékenység, a szellemi tulajdon
védelmére vonatkozó kormányzati stratégia ki-
dolgozása és érvényesítése, állami intézkedések
kezdeményezése, valamint a szellemi tulajdon vé-
delmét szabályozó jogszabályok elõkészítésében
való részvétel.
A Hivatal iparjogvédelmi hatósági jogkörében el-
bírálja a benyújtott szabadalmi, növényfajta-oltal-
mi, mintaoltalmi, védjegy- és földrajzi árujelzõ ol-
talmi bejelentéseket. A Hivatal hatáskörébe tarto-

zik az oltalom megadhatóságáról való döntés, az
oltalmak nyilvántartása, a megadott jogokkal
összefüggõ eljárások lefolytatása.
A hatósági feladatok másik nagy területe a Sza-
badalmi Együttmûködési Szerzõdés (PCT) alap-
ján, a nemzetközi szabadalmi, a Hágai Megálla-
podás alapján, a nemzetközi ipari mintaoltalmi, a
Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzõ-
könyv alapján, a nemzetközi védjegy, továbbá a
Lisszaboni Megállapodás alapján, a nemzetközi
eredetmegjelölési bejelentések vizsgálata és – a
magyar bejelentõk esetében – továbbítása. A Hi-
vatal a nemzetközi szerzõdésen alapuló regioná-
lis és iparjogvédelmi együttmûködés keretében
kutatási, vizsgálati, továbbítási és egyéb eljárási
cselekményeket is ellát.

A következõ néhány táblázat a hivatalhoz benyúj-
tott bejelentések, valamint az érvényben lévõ oltal-
mak számáról ad tájékoztatást.

Dr. Bendzsel Miklós,

az MSZH elnöke

Bogsch Erik,

az MSZTT elnöke



Nemzeti úton tett iparjogvédelmi bejelentések
száma oltalmi formák szerint

(2001–2003)

Oltalmi forma 2001 2002 2003

Szabadalom 5 451 5 906 4 810

Formatervezési
minta

610 444*
(1140 minta)

390*
(1150 minta)

Használati
minta

326 351 316

Védjegy 6 611 5 944 5 677

Földrajzi
árujelzõ

2 2 6

Növényfajta-
oltalom

– – 85

Összesen 13 000 12 647 11 284

* A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény
alapján egy bejelentésben legfeljebb 50 mintát lehet bejelenteni.

A bejelentések alakulása 2003-ban

Nemzeti és nemzetközi bejelentések összesített adatai
(2001–2003)

Bejelentések
száma 2001 2002 2003

Nemzeti úton 13 000 12 647 11 284

Nemzetközi
úton

93 053 99 077 101 762

Összesen 106 053 111 724 113 046

A nemzetközi együttmûködések keretében érkezett
bejelentések 2003-ban

Érvényben lévõ nemzeti oltalmak 2003-ban

Szabadalom 10 385

Használati minta 1 123

Védjegy 46 399

Formatervezési minta 2 533

Földrajzi árujelzõ 37

A Magyar Köztársaság 2003. január 1. napjával
csatlakozott az Európai Szabadalmi Egyezmény-
hez. A csatlakozás érdemi változást jelentett a Hi-
vatal és az Egyezmény által létrehozott Európai
Szabadalmi Szervezet viszonyában. Az elmúlt év-
ben a csatlakozásból adódó új feladatként jelent-
kezett az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgató-
tanácsának és munkacsoportjainak munkájában a
teljes jogú tagságból adódó szerepvállalás.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás idõpontjától
kezdõdõen tovább bõvül a Hivatal feladatköre,
ugyanis az Európai Unió valamennyi tagállamában
egységes eljárás keretében oltalmat adó közösségi
oltalmi formákkal kapcsolatos (közösségi védjegy,
közösségi formatervezési mintaoltalom, valamint a
mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
árujelzõinek oltalma) és az EU döntéshozatali és
elõkészítési rendjében való részvételbõl adódó fel-
adatokat is el kell látni.

A Hivatal az elmúlt években az Európai Unióhoz
való csatlakozás elõkészítéseként valamennyi ol-
talmi formát érintõ kormányzati kodifikációban ha-
tékonyan és sikeresen vett részt. A többéves jogal-
kotási folyamat eredményeként a vonatkozó törvé-
nyek a közösségi jog módosulására is figyelemmel
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teljesen összhangba kerültek az európai közösségi
joggal, és tartalmazzák a tagállamként való mûkö-
déshez, a közösségi jog alkalmazásához szükséges
szabályokat.

A Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon-
védelem területén folyó nemzetközi, illetve euró-
pai együttmûködésben képviseli a Kormányt a
Szellemi Tulajdon Világszervezetében (WIPO), az
Európai Szabadalmi Szervezetben, a Kereskedelmi
Világszervezet (WTO) TRIPS Tanácsában és eseti
felhatalmazás alapján más nemzetközi szerveze-
tekben.

A Hivatal a szellemi tulajdon védelmével összefüg-
gõ hazai, külföldi és nemzetközi folyamatok elem-
zésével, a szellemi alkotói, innovációs és iparjogvé-
delmi tevékenység alakulásának vizsgálatával hoz-
zájárul a Kormány gazdasági stratégiájának, kutatási
- fejlesztési és innovációs politikájának kidolgozá-
sához, fejlesztéséhez és végrehajtásához.

A Hivatal nemzetközi szinten is elismert színvonalú
iparjogvédelmi tájékoztatási és ügyfélszolgálati tevé-
kenységet folytat. A Hivatal a hazai iparjogvédelmi
és szerzõi jogi kultúra tudatossági, tájékozódási és
képzettségi feltételeit színvonalas oktatási programja-
ival segíti. A Hivatal az ország legjelentõsebb egyete-
meivel, fõiskoláival, valamint különbözõ szakmai,
társadalmi szervezetekkel kötött együttmûködési
megállapodások alapján graduális és posztgraduális
képzést, távoktatást és céltanfolyamokat szervez. A
felsõoktatási intézmények hallgatói, a gazdasági élet
szereplõi ily módon elsajátíthatják a korszerû szelle-
mi tulajdonvédelmi ismereteket.

A Hivatal mellett mûködõ testületek a Magyar
Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács, a Magyar For-
matervezési Tanács, a Szerzõi Jogi Szakértõi Tes-
tület és az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szak-
mai állásfoglalásaival segíti a Hivatalt feladatköré-
nek ellátásában.

A legtöbb érvényes szabadalommal rendelkezõ öt
szakterület*

Szakterület Oltalmak száma

Szerves kémia,
gyógyszeripar

3 237

Gyógyászati, fogászati,
kozmetikai készítmények

949

Biokémia, szeszes ital, bor,
mikrobiológia,
enzimológia, cukoripar,
szõr, bõr, szõrme

541

Mezõ- és erdõgazdaság,
állattenyésztés, halászat

539

Építõipar 502

*A WIPO által rendszeresített felbontásban.

A leggyakrabban megjelölt öt áruosztály a
lajstromozott védjegyek esetében

Áruosztály megnevezése Megjelölés

Gyógyszerészeti,
egészségügyi termékek 7 241

Reklám, kereskedelmi
ügyletek 6 427

Tudományos célra szolgáló
berendezések 5 809

Egyéb szolgáltatások,
számítógép-programozás,
tudományos kutatás

5 701

Papíripari,
csomagolástechnikai
termékek

5 154

Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács a szel-
lemi tulajdonvédelem stratégiai kérdéseinek megvi-
tatására létrehozott testület. A Tanács 2001. január
1-jén alakult meg a Magyar Szabadalmi Hivatalról
szóló 86/2000. (VI.15.) Korm. rendelet 9. §-ában
foglaltaknak megfelelõen. A Tanács kimagasló ipar-
jogvédelmi és szerzõi jogi szakértelemmel rendelke-
zõ kormányzati tagokból és szakértõi tagokból álló
testület. A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Ta-
nács elnökét és tagjait, a Hivatal elnökének javasla-
tára, a gazdasági és közlekedési miniszter nevezi ki
ötéves idõtartamra.

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács stra-
tégiaalakító tevékenysége keretében

• a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének felkéré-
se alapján a szellemi tulajdon védelmére irányu-
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ló átfogó intézkedések (programok, stratégiai el-
képzelések, jogszabályok, nemzetközi szerzõdé-
sek) tervezeteit véleményezi;

• a szellemi tulajdon védelmére irányuló kor-
mányzati stratégia kidolgozásához és érvényesí-
téséhez szükséges állami intézkedéseket kezde-
ményez, és elõsegíti azok végrehajtását;

• a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi,
illetve európai együttmûködés szakmai feladata-
inak ellátásában közremûködik.

Az elmúlt három évben mind a nemzetközi együtt-
mûködés, mind a hazai jogalkotás szempontjából
prioritást élvezõ feladat volt az Európai Szabadal-
mi Egyezményhez való csatlakozás elõkészítése-
ként a szabadalmi jog rendelkezéseinek módosítá-
sában, valamint az Európai Unióhoz való csatlako-
zással összefüggõ szellemi tulajdonvédelmi törvé-
nyi rendelkezések módosításában való közremûkö-
dés. A Tanács többek között állásfoglalásaival se-
gítette ezt a kodifikációs munkát. A Tanács állás-
foglalást alakított ki a szabadalmi törvény módosí-
tásáról, a biotechnológiai találmányokkal kapcso-
latos európai irányelv hazai érvényesítésérõl, a nö-
vényfajta-oltalom szabályozásáról, a formaterve-
zési minták törvényi szabályozásáról, a védjegyek
és a földrajzi árujelzõk oltalmáról, valamint a szer-
zõi jogról szóló törvények módosításáról, továbbá
a gyógyszertermékek és a növényvédõ szerek ki-
egészítõ oltalmi tanúsítványának bevezetésérõl.

A Tanács 2004. évi munkatervében a szerzõi jogi
alapú iparágak gazdasági jelentõségének felmérésé-
re irányuló hivatali vizsgálatban, a kis- és középvál-
lalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erõsí-
tését célzó cselekvési programban, valamint az EU-
csatlakozásból adódó, a szellemi tulajdon védelmé-
vel kapcsolatos gyakorlati kérdések megoldásában
való közremûködés szerepel kiemelt hangsúllyal.

Magyar Formatervezési Tanács

A Magyar Formatervezési Tanács a 266/2001.
(XII.21.) Korm. rendelet alapján 2002. áprilisában
alakult meg a magyar nemzetgazdaság versenyké-
pességének a formatervezés eszközeivel történõ
erõsítése, a hazai formatervezési kultúra fejleszté-
se, valamint a formatervezõ alkotók helyzetének
javítása érdekében. A Tanács a hazai formatervezés
fejlesztésére irányuló kormányzati stratégia össze-
hangolt kidolgozásáért felelõs és annak végrehajtá-

sában közremûködõ – tanácsadó, illetve érdek- és
véleményegyeztetésre szolgáló – testület. A Tanács
legfeljebb tizenöt tagú – a formatervezési tevé-
kenységhez kötõdõ szakértelemmel rendelkezõ
személyekbõl álló testület. A Tanács tagjait – a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének fi-
gyelembevételével – a gazdasági és közlekedési
miniszter, a nemzeti és kulturális örökség miniszte-
re, valamint az oktatási miniszter jelöli, és a gazda-
sági és közlekedési miniszter nevezi ki hároméves
idõtartamra.

Szerzõi Jogi Szakértõ Testület

A szerzõket és az egyéb jogosultakat a legváltoza-
tosabb jogintézmények segítik jogaik érvényesíté-
sében, illetve az õket ért jogsértések elleni fellépés-
ben. Ezek közül kiemelkedik a Szerzõi Jogi Szak-
értõ Testület (a továbbiakban: Testület). Feladatait,
szervezeti és mûködési rendjét részben a szerzõi
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.),
részben a 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet szabá-
lyozza. A Testület tagjait – legfeljebb 200 fõt – az
igazságügy-miniszter a nemzeti kulturális örökség
miniszterével egyetértésben ötéves idõtartamra ne-
vezi ki. E rendelkezésekkel összhangban az igaz-
ságügy-miniszter 2000. május 11-én nevezte ki a
Testület tagjait, ezen belül tizenöt tagú elnökségét
és annak elnökét. Az Szjt., illetve a Korm. rendelet
alapján, a Testület szerzõi jogi jogvitás ügyekben
felmerülõ szakkérdésekben a bíróságok és más ha-
tóságok megkeresésére, illetve a felhasználói jog
gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben peren kí-
vüli megbízás alapján jár el.

A Testület kivétel nélkül szerzõi jogi szakértelem-
mel vagy alkotói, elõadómûvészi területeken
szakismerettel rendelkezõ személyekbõl áll. Álta-
lában háromtagú tanácsban jár el, de bonyolultabb
ügyekben lehetõség van ötfõs tanács összeállítá-
sára is. Különleges szakértelmet igénylõ ügyben
külsõ szakértõ közremûködése is igénybe vehetõ.
A Testület szakvéleményeire jellemzõ, hogy a
vizsgált ügy szakkérdéseire és jogkérdéseire egy-
aránt kiterjednek. Jogkérdések és szakkérdések el-
különítésére azonban többnyire nem vállalkoznak
(a tények megállapítására nem végeznek külön bi-
zonyítást), így pl. mûszaki kérdésekben, vagy le-
foglalt kalózkazetták értékbecslésében sem vesz-
nek részt. A Testület elsõsorban perben álló felek
közötti jogvitában játszik szerepet, de nem kizárt,
hogy peren kívül vagy a pert megelõzõen kérjék
fel szakvélemény adására.
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Az Európai Szabadalmi Egyezmény

Magyarország 2003. január 1-jén csatlakozott az
európai szabadalmak megadásáról szóló, 1973. ok-
tóber 5-i Müncheni Egyezményhez. Az Egyez-
ményt a 2002. évi L. törvény hirdette ki. Az Egyez-
mény célja, hogy egységes szabályokon nyugvó,
egyetlen eljárás megteremtésével olcsóbbá és
könnyebben megszerezhetõvé tegye a találmányok
szabadalmi oltalomban részesítését tagállamaira
kiterjedõen.

Az Egyezmény szabályainak köszönhetõen egyet-
len, az Egyezménynek megfelelõen tett szabadalmi
bejelentés alapján, egyetlen nyelven lefolytatott,
egységes eljárásban lehet európai szabadalmat sze-
rezni az Egyezmény több vagy akár valamennyi
tagállamára. Az Egyezmény alapján lefolytatott el-
járás igen kedvezõ a bejelentõk számára, hiszen az
oltalomszerzés reájuk így kisebb pénzügyi és ügy-
intézési terhet ró, mintha az oltalmat az egyes tagál-
lamokban külön-külön szereznék meg.
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A 2004. évi jogdíjközleményekrõl

A Magyar Közlöny 2004/5. számában jelentek meg
a közös jogkezelõ szervezetek 2004. évi jogdíjköz-
leményei, a nemzeti kulturális örökség miniszteré-
nek jóváhagyásával. Erre az évre hat közös jogke-
zelõ (Artisjus Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egye-
sület, Hungart Vizuális Mûvészek Közös Jogkeze-
lõ Társasága Egyesület, Mûvészeti Szakszerveze-
tek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Iroda, Ma-
gyar Hanglemezkiadók Szövetsége, Magyar Rep-
rográfiai Szövetség, FilmJUS, Filmszerzõk és Elõ-
állítók Szerzõi Jogvédõ Egyesülete) összesen ti-
zennégy jogdíjközleményt tett közzé.

Újdonság az, hogy az Artisjus 2004-tõl önálló köz-
lemény formájában jelentette meg az irodalmi és
zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának
engedélyezése fejében az elõadások szervezõi által
fizetendõ szerzõi jogdíjak tarifáit, az „on demand”
típusú mûlehívás tarifáit, valamint a rádió- vagy te-
levízió-mûsorok egyidejû továbbközvetítéséért,
valamint az irodalmi és zenemûvek sugárzás útján,
vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz
történõ közvetítéséért fizetendõ szerzõi jogdíjak ta-
rifáit.
A FilmJUS pedig, egy közleménybe vonta össze az
audiovizuális mûvek sugárzással vagy egyéb mó-
don történõ nyilvánossághoz közvetítése, illetve
egyes nyilvános elõadással történõ felhasználása
után fizetendõ jogdíjak tarifáit, és új díjszabást álla-
pított meg az audiovizuális mûvek digitális hordo-
zón (videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött
példányonkénti terjesztésének jogdíjáról.

Iparjogvédelmi Szakértõi Testület

A tudomány és a technika fejlõdésével, a nemzet-
közi kapcsolatok kiszélesedésével egyre na-
gyobb jelentõsége van a szellemi tulajdon haté-
kony védelmének. Ezzel egyidejûleg növekszik
az olyan jogvitás ügyek száma, amelyekben ipar-
jogvédelmi kérdések kerülnek a középpontba.
Ahhoz, hogy az ilyen ügyekben szakmailag meg-
alapozott döntések születhessenek, sokszor elen-
gedhetetlen az iparjogvédelem területén megfe-
lelõ ismeretekkel rendelkezõ szakemberek
igénybevétele. Ennek elõsegítésére jött létre a
Magyar Szabadalmi Hivatal mellett mûködõ
Iparjogvédelmi Szakértõi Testület.

A Testület tagjai az iparjogvédelem területén jár-
tas, tapasztalatokkal és szakismeretekkel rendelke-
zõ személyek, akik segítséget nyújtanak az iparjog-
védelmi jogvitás ügyek eldöntésében, illetve ren-
dezésében. Az iparjogvédelmi ügyek különösen a
védjegyekkel, a szabadalmakkal, a használati min-
tákkal, a formatervezési mintákkal, vagy a szellemi
alkotások tekintetében a tisztességtelen piaci ma-
gatartással összefüggõ ügyek.

A Testület egyrészt bíróságok és más hatóságok
megkeresésére, másrészt megbízás alapján – díjazás
ellenében – az érdekeltek felkérésére jár el; három-
vagy öttagú tanácsban hozza meg szakértõi vélemé-
nyét. A Testület által hozott szakértõi vélemények-
nek nincs kötelezõ ereje. A Testületre vonatkozó
részletes szabályokat a 270/2002. (XII. 20.) Korm.
rendelet állapítja meg.



Az Egyezményhez való csatlakozás nem fosztja meg
a találmányok bejelentõit attól a lehetõségtõl, hogy a
szabadalmi oltalmat a nemzeti jogszabályok alapján,
hazánkban a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtt lefoly-
tatott eljárás alapján igényeljék. Bár az európai eljárás
a nemzeti eljáráshoz hasonló ismérveket mutat, azt
nem váltja fel, nem lép annak helyébe.

Az Egyezménynek jelenleg 27 állam tagja. Az
Egyezményhez kizárólag európai államok csatla-
kozhatnak. Az európai jelzõ itt csak szigorúan föld-
rajzi értelemben vett, hiszen az Egyezmény az Eu-
rópai Uniótól független nemzetközi szerzõdés, az
ahhoz való csatlakozáshoz európai uniós tagság
nem szükséges. Az Egyezmény legfõbb döntésho-
zó szerve az Európai Szabadalmi Szervezet, amely
a tagállamok képviselõibõl áll.

Az európai szabadalmak megadását az Európai
Szabadalmi Hivatal végzi. E Hivatal munkája so-
rán hatalmas ismeretanyagra támaszkodik: kutatá-
sai során például több mint 60 ország 38 millió sza-
badalmi iratanyagához férhet hozzá. A Hivatal
székhelye Münchenben van.

További információk: www.epo.org

Az európai szabadalommal kapcsolatos
legfontosabb tudnivalók

Az Egyezményhez történt csatlakozásunk legfon-
tosabb hatása, hogy 2003. január 1-jétõl az Európai
Szabadalmi Hivatal által lefolytatott eljárás alapján
Magyarországra kiterjedõen is igényelhetõ és sze-
rezhetõ európai szabadalom.

A hazánkat megjelölõ európai szabadalmi bejelen-
tésekre és a hazánkra kiterjedõen megadott európai
szabadalmakra vonatkozó, az Egyezményben sze-
replõ szabályok és hazai jogrendünk közötti kap-
csolatot szabadalmi törvényünk, a találmányok
szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tör-
vény teremti meg.

Európai szabadalmi bejelentést az Európai Szaba-
dalmi Hivatalnál és a Magyar Szabadalmi Hivatal-
nál egyaránt be lehet nyújtani. A Magyar Szabadal-
mi Hivatalnál kell benyújtani az európai szabadal-
mi bejelentést, ha a bejelentõ magyar állampolgár,
vagy ha lakóhelye vagy székhelye belföldön van. A
Magyar Szabadalmi Hivatal a bejelentést továbbít-
ja az Európai Szabadalmi Hivatalhoz. Az Európai
Szabadalmi Hivatal elõtti eljárásban a hazai beje-

lentõk nem kötelesek képviselõt igénybe venni.
Abban az esetben azonban, ha erre igényt tartanak,
csak az Egyezmény alapján létrehozott hivatásos
képviselõk listáján szereplõ képviselõt (szabadalmi
ügyvivõt) bízhatnak meg, aki az e listára felvett
magyar szabadalmi ügyvivõ is lehet. Az európai
szabadalmi bejelentés összeállítására vonatkozó
részletes szabályokat, valamint a bejelentés után,
illetve az eljárással összefüggésben fizetendõ díja-
kat az Egyezményhez kapcsolt Végrehajtási Sza-
bályzat és Díjszabályzat állapítja meg [az elõbbit a
22/2002. (XII. 13.) IM rendelet, az utóbbit a
45/2002. (XII. 28.) GKM rendelet hirdette ki].

Az európai szabadalmi bejelentést az Egyezmény-
ben elõírt három nyelv egyikén kell benyújtani. E
nyelvek az angol, a francia és a német. Ha a beje-
lentés benyújtására a Magyar Szabadalmi Hivatal-
nál kerül sor, akkor is e nyelvek egyikét kell hasz-
nálni, és a bejelentésnek magyar nyelven vagy az
említett nyelvek egyikén legalább utalást kell tar-
talmaznia az európai szabadalom iránti igényre, és
abban szerepelnie kell a bejelentõ azonosítására al-
kalmas vagy a bejelentõvel való kapcsolatfelvételt
lehetõvé tevõ adatoknak.

Ha a bejelentés kielégíti az Egyezményben meg-
határozott követelményeket, az Európai Szabadal-
mi Hivatal az európai szabadalmat a már említett
három nyelv egyikén adja meg. Ahhoz azonban,
hogy az európai szabadalomból eredõ, hazánkra is
megadott oltalom hatályos, azaz ténylegesen érvé-
nyesíthetõ legyen, a bejelentõnek az európai sza-
badalom megadását követõ három hónapon belül
be kell nyújtania a Magyar Szabadalmi Hivatal-
hoz a megadott európai szabadalom teljes szöve-
gének magyar nyelvû fordítását. A fordítás meg-
követelése azért igen fontos, mert ezáltal szûrhe-
tõk ki a valós gazdasági érdekeltséghez nem köt-
hetõ oltalmi igények, továbbá, ezzel a kutatásban
és a fejlesztésben igen fontos, magyar nyelven is
rendelkezésre álló ismeretanyag keletkezik, hoz-
zájárulva egyúttal a magyar mûszaki nyelv fejlõ-
déséhez.

Az európai szabadalom megadását követõen nem-
zeti szabadalomként él tovább azokban az orszá-
gokban, amelyekre hatályuk kiterjed, azzal a meg-
szorítással, hogy rájuk számos kérdésben az
Egyezményben megállapított szabályok vonat-
koznak. A hazánkra nézve is megadott európai
szabadalomhoz tehát ugyanolyan jogkövetkezmé-
nyek fûzõdnek, mint a Magyar Szabadalmi Hiva-
tal által megadott szabadalomhoz. Az európai sza-
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badalom oltalmi ideje – a nemzeti szabadalmak-
hoz hasonlóan – 20 év, utána évente fenntartási dí-
jat kell fizetni.

A közösségi védjegy

A védjegyek fontos szerepet töltenek be a piacgaz-
daságban: elõsegítik a fogyasztók tájékozódását az
egyes áruk, szolgáltatások azonosítása, azoknak
más áruktól, szolgáltatásoktól való megkülönböz-
tetése révén. A védjegy az azzal ellátott áru, szol-
gáltatás állandó minõségjelzõjeként, a védjegyjo-
gosult vállalkozás jóhírnevének hordozójául is
szolgál, és kiemelkedõ szerepet játszik a reklámo-
zásban is, hiszen sûrítetten, szimbolikusan jeleníti
meg az áruhoz, a szolgáltatáshoz tapadó informáci-
ókat. Mindezekre figyelemmel a védjegyek jogi ol-
talomban részesítése évszázados múltra tekint
vissza.

A közösségi védjegy intézménye ugyancsak ren-
delkezik a fenti ismérvekkel, a jogintézmény létre-
jötte azonban az Európai Közösség egységes belsõ
piacának kialakításához kötõdik. Lényege, hogy az
Európai Közösség egész területére kiterjedõ oltal-
mat biztosít, egységesen megállapított szabályok
alapján. A közösségi védjegy tehát egységes jelle-
gû, ami azt jelenti, hogy a közösségi védjegyet
megszerezni, átruházni, oltalmáról lemondani, tö-
rölni, megszûnését megállapítani csakis az Európai
Közösség egészére vonatkozóan lehet.

A közösségi védjegyre, azaz a közösségi védjegy-
oltalom megszerzésére, tartalmára, megszûnésére
vonatkozó szabályrendszert, egyszerûbb elneve-
zéssel: a közösségi védjegyrendszert a 40/94/EK
tanácsi rendelet hozta létre. A közösségi védjegy-
rendszert az Európai Közösség védjegy- és minta-
oltalmi hivatala, a Belsõ Piaci Harmonizációs Hi-
vatal (angol elnevezéssel: Office for Harmoni-
zation in the Internal Market, OHIM) mûködteti,
amelynek székhelye Alicantéban, Spanyolország-
ban van. A közösségi védjegy lajstromozására irá-
nyuló eljárást is e hivatal folytatja le. Az így lefoly-
tatott eljárás elõnyös a bejelentõknek, hiszen így a
közösségi védjegy oltalmának megszerzése ol-
csóbb és egyszerûbb, mintha a Közösség minden
egyes tagállamában az oltalmat külön-külön sze-

rezték volna meg. A közösségi védjegyrendszer
azonban nem lép a tagállami – nemzeti – védjegy-
rendszerek helyébe, hanem azokkal párhuzamosan
mûködik.

A közösségi védjegy oltalma iránti bejelentés a Bel-
sõ Piaci Harmonizációs Hivatalhoz, hazánk európai
uniós csatlakozását követõen a Magyar Szabadalmi
Hivatalhoz is benyújtható. Tekintettel arra, hogy a
csatlakozást követõen a magyar nyelv is az Európai
Unió hivatalos nyelve lesz, a bejelentést magyar
nyelven is meg lehet majd tenni. A lajstromozási és a
közösségi védjeggyel összefüggõ egyéb eljárások
azonban – a hivatalos nyelvek nagy számára tekin-
tettel – a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal öt mun-
kanyelvének egyikén folynak (angol, francia, né-
met, olasz, spanyol). A közösségi védjegy oltalmi
ideje a bejelentés napjától számított tíz év, amely
tíz-tíz éves idõtartamra – díjfizetés ellenében – kor-
látlanul megújítható. A közösségi védjegy biztosítja
jogosultja számára, hogy bárkivel szemben fellép-
hessen, aki a jogosult hozzájárulása nélkül gazdasá-
gi tevékenysége körében használ a védjeggyel azo-
nos vagy azzal összetéveszthetõ megjelölést olyan-
féle árukon, szolgáltatásokon, amelyekre a közössé-
gi védjegyet lajstromozták.

A Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal elõtti eljárásban
a hazai bejelentõk számára csak lehetõség, és nem kö-
telezettség, hogy az eljárásban ügyvédet vagy szaba-
dalmi ügyvivõt vegyenek igénybe. Ha erre azonban
igényt tartanak, akkor csak a tagállamokban mûködõ
ügyvédeket vagy a 40/94/EK tanácsi rendelet alapján
létrehozott hivatásos képviselõk jegyzékében szerep-
lõ szabadalmi ügyvivõket bízhatnak meg, akik a csat-
lakozást követõen magyar ügyvédek vagy az említett
jegyzékben szereplõ magyar szabadalmi ügyvivõk is
lehetnek majd. A közösségi védjegybejelentés elké-
szítésére vonatkozó és a 40/94/EK tanácsi rendelet al-
kalmazásával összefüggõ részletes szabályokat a
2868/95/EK bizottsági rendelet, a közösségi védjegy-
rendszerben fizetendõ díjakat pedig 2869/95/EK ren-
delet állapítja meg.

Jogforrások*

• A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény

• A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról
szóló 1997. évi XI. törvény

• A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001.
évi XLVIII. törvény

2004. március 7

* A felsorolt jogszabályok többször módosultak.



• A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi
XXXVIII. törvény

• A mikroelektronikai félvezetõ termékek topog-
ráfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX.
törvény

• A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
• A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvé-

delmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 42/ 2002. (XII.28.) GKM rendelet

• A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi
bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal,
illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel
összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-
oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól
szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet

• A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzõre vo-
natkozó bejelentés részletes alaki szabályairól
szóló 19/1997. (VII.1.) IM rendelet

• A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részle-
tes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM
rendelet

• A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki
szabályairól szóló 20/1991.(XII.28.) IM rendelet

• Egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények
módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény

Rendezvények

2004. március 11. Jedlik Ányos Díj átadása

2004. március 30. XII. Magyar Innovációs
Nagydíj átadása

2004. március 31–
április 19.

360° – a teljesség felé
Greguss Pál emlék-
kiállítása az MSZH-ban

2004. április 26. A Szellemi Tulajdon
Világnapja

2004. május 13–14. 13. Európai Szabadalmi
Kerekasztal
(EUROTAB) – az EPO
és az MSZH közös
rendezvénye

2004. június 2–4. EURÓPA BELÜLRÕL –
a Magyar Iparjogvédelmi
és Szerzõi Jogi Egyesület
konferenciája,
Kecskemét
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