
Szellemitulajdon-védelmi fogalomtár 
 

1. szellemi tulajdon: az ember szellemi tevékenységéből fakadó eredmény, szellemi alkotás, 
amely különleges jogi védelmet élvez  

2. szellemitulajdon-védelem: a szellemi alkotás létrehozója számára biztosított erkölcsi és anyagi 
védelem. Két fő területe az iparjogvédelem és a szerzői jog.  

3. iparjogvédelem: a műszaki szellemi alkotások, valamint az áruk és a szolgáltatások 
megkülönböztetésére szolgáló megjelölések (az árujelzők) számára ad jogi védelmet, amely 
elsősorban anyagi megbecsülést biztosít a jogosultak számára. Legismertebb iparjogvédelmi 
oltalmak a szabadalom és a védjegy.  

4. szerzői jog: a szerzői mű (pl. irodalmi, zenei alkotás, szoftver) alkotóját megillető védelem, 
amely biztosítja a szellemi tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülését is számára.  

5. szerző: az az ember (vagy emberek csoportja), aki a szerzői művet a saját szellemi 
tevékenységével, egyéni-eredeti jelleggel létrehozta.  

6. felhasználás: a szerzői mű egészének vagy részének használatát jelenti, így pl. másolását, 
idézését, előadását, kiadását, forgalmazását, interneten való közzétételét, átdolgozását, 
kiállítását.  

7. felhasználási engedély: a szerző hozzájárulása ahhoz, hogy a művét valaki más felhasználja. 
Ennek elmaradása szerzői jogsértést eredményezhet.  

8. szerzői jogsértés: az a cselekmény, amely a szerzőnek biztosított védelmet valamilyen módon 
megsérti, és amelynek – a sérelem súlyától függően – különböző hátrányos következményei 
lehetnek.  

9. találmány: a szokásostól eltérő, ötletes műszaki jellegű szellemi alkotás, megoldás, ami 
világviszonylatban új, feltalálói tevékenység eredménye és az iparban vagy a mezőgazdaságban 
gyakorlati haszonnal bír.  

10. szabadalom: a műszaki, technikai jellegű találmányok védelmét szolgáló iparjogvédelmi oltalmi 
forma. a szabadalom alapján a feltalálót 20 évig illeti meg kizárólagos jog találmánya 
hasznosítására, abból vagyoni előnyök szerzésére, amelyet követően a találmány közkinccsé 
válik.  

11. feltaláló: az az ember, aki alkotó tevékenységével egy új technikai vívmányt, találmányt hoz 
létre.  

12. védjegy: egy termék vagy szolgáltatás azonosítására alkalmas megjelölés, fő funkciója a 
fogyasztók tájékoztatása, hogy meg tudják különböztetni egymástól a termékeket, 
szolgáltatásokat, illetve a termék által képviselt minőséget szimbolizálják. Szinonimájaként a 
köznyelvben a márkát és a logót is használják.  

13. hamisítás: más termékének, alkotásának a lemásolása vagy utánzása anélkül, hogy ahhoz a 
termék vagy alkotás tulajdonosa (megalkotója, feltalálója, kifejlesztője) hozzájárult volna. Ez 
általában a szellemi tulajdon megsértését jelenti. Leggyakoribb formái a védjegybitorlás, 
amikor engedély nélkül más védjegyével jelölnek meg termékeket, és a szabadalombitorlás, 
amikor engedély nélkül gyártanak egy szabadalommal védett találmányt.  

 


