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2001-2005. évi tevékenységéről 

 
 

I. 
 

A Tanács megalakulása 
 

 
A Magyar Szabadalmi Hivatalról (a továbbiakban: Hivatal) szóló 86/2000. (VI. 15.) 

Korm. rendelet alapján 2001 január 1-jén alakult meg a Hivatal elnökének stratégiai tanácsadó 
testülete a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács).  
 

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács stratégiaalakító tevékenysége keretében 
 

• a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének felkérése alapján a szellemi tulajdon 
védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, 
jogszabályok, nemzetközi szerződések) tervezeteit véleményezi; 

• a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozásához és 
érvényesítéséhez szükséges állami intézkedéseket kezdeményez és elősegíti azok 
végrehajtását; valamint  

• közreműködik a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai 
együttműködés szakmai feladatainak ellátásában. 

 
A Tanács kimagasló iparjogvédelmi és szerzői jogi szakértelemmel rendelkező 

kormányzati tagokból és szakértői tagokból álló testület. Tagjait a Hivatal elnökének 
javaslatára a gazdasági és közlekedési miniszter először a 2001. január 1-től kezdődő ötéves 
időtartamra nevezte ki. A kinevezési okmányokat 2001. január 30-án vették át a Tanács tagjai. 

 
A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács elnöki tisztét dr. Vékás Gusztáv, majd a 

nyugállományba vonulását követően 2003. szeptember 1. napjától Bogsch Erik, a Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. vezérigazgatója tölti be. 

 
A Tanács egyes tagjai a delegáló kormányzati szervnél viselt tisztségük megszűnése 

miatt változtak. A Tanács tagjainak felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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II. 

 
A munkavégzés módja 

 
 

A Tanács munkáját az 1/2001. (III. 29.) számú testületi ülésen elfogadott Ügyrend 
előírásainak, valamint a Tanács középtávú és éves munkaterveinek megfelelően végezte.  
Az elmúlt öt évben megtárgyalt szakmai kérdésekről a 2. számú melléklet ad áttekintést.  

 
A Tanács munkáját a 2001-2005. év közötti időszak első felében  a testületi üléseken 

folytatott szakmai konzultáció és ennek eredményeként testületi állásfoglalások kialakítása 
jellemezte. A 2004-ben, illetve 2005-ben a munkatervben meghatározott új feladatok 
indokolttá tették  a Tanács tagjaival való testületi üléseken kívüli rendszeres konzultációt, 
illetve egy-egy szakmai feladat előkészítése érdekében munkamegbeszélés tartását is.  

 
A Tanács tevékenységével összefüggő ügyintézési feladatokat a Tanács titkársága látta 

el. A titkárság azonban az adminisztrációs feladatokon kívül a testületi tagok munkáját 
előzetes szakmai anyagok összeállításával is segítette. A munkaanyagokhoz szükséges 
dokumentációk összeállítása, a kapcsolattartás a tagok és a Tanács elnöke, valamint a 
titkárság között, az ülések napirendjének megállapítása stb., megfelelő időben és célszerűen 
zajlott. A titkárság feladatkörébe tartozik a „Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről” című 
kiadvány szerkesztésével és postázásával kapcsolatos feladatok ellátása is. 
 

Az egyes testületi ülésekre a Tanács elnökének felkérése alapján a testület tagjai 
készítettek elemzéseket, tanulmányokat. A Tanács átfogó tanulmányok készítésével külső 
szakértőket is megbízott. 
 

A testületi ülések minden alkalommal határozatképesek voltak. A színvonalas 
munkaanyagok alapján hasznos szakmai vita és alkotó együttgondolkodás bontakozott ki, 
amelynek eredményeként minden kérdésben konszenzussal alakult ki a Tanács testületi 
véleménye. 

 
A Tanács koncepcionális állásfoglalásaival, javaslataival járult hozzá az európai 

integrációval kapcsolatos, a szellemi tulajdonvédelem valamennyi területét átfogó 
kodifikációs munkához. Az egyes jogszabálytervezetekre vonatkozó állásfoglalásokon kívül a 
Tanács  kezdeményező módon lépett fel az Európai Szabadalmi Egyezményhez való 
csatlakozás gazdasági hatásának elemzése, a szerzői jogi alapú iparágak gazdasági 
jelentőségének felmérése, a kutatóhelyek által megszerzett szellemi alkotások kincstári 
vagyonba tartozásának  szabályozása,  a szellemi tulajdon sérelmére elkövetett cselekmények 
esetében a polgári jogi és büntető jogi felelősség határainak szabályozása, valamint a magyar 
találmányok külföldi szabadalmaztatását támogató pályázati rendszer és az innováció  
költségvetési finanszírozása területén . 

 
A Tanács állásfoglalásainak és javaslatainak összesítését a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 
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III. 

 
A Tanács európai integrációhoz kapcsolódó kodifikációt elősegítő tevékenysége 

 
 

A Tanács működésének első három évében prioritást élvező feladat volt az Európai 
Szabadalmi Egyezményhez való csatlakozás előkészítéseként a szabadalmi jog 
rendelkezéseinek módosításában, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozással 
összefüggő szellemi tulajdonvédelmi törvényi rendelkezések módosításában való 
közreműködés. A következők  e feladatokról adnak áttekintést. 
 
 

1. Csatlakozás az Európai Szabadalmi Egyezményhez  
 

Az európai integrációval kapcsolatos feladatok közül kiemelkedett az Európai 
Szabadalmi Egyezményhez (a továbbiakban: ESZE) történő csatlakozást előkészítő jogalkotás 
és a kapcsolódó gazdasági hatáselemzés, valamint az új növényfajták oltalmára létesült 
Nemzetközi Egyezmény (UPOV) 1991. évi szövegéhez való csatlakozással kapcsolatos 
törvényalkotásban való közreműködés.  

 
E feladatok mindenek előtt a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi 

XXXIII. törvénynek (Szt.) a csatlakozás kapcsán időszerűvé vált átfogó felülvizsgálatára 
vonatkozó koncepcionális kérdésekben igényeltek  a Tanács részéről állásfoglalást.   

 
 A biotechnológiai találmányokkal kapcsolatos európai irányelv hazai átvétele 

érdekében a Tanács tanulmányt készített, s annak alapján javaslatot fogadott el, amelyben a 
megfelelő törvényelőkészítési lépések megtételét kezdeményezte a szabadalmi törvény 2002. 
évi módosítása keretében.  

 
A szabadalmi törvény módosításának előkészítésével foglalkozó hivatali 

munkacsoport a javaslattal összhangban foglalkozott a biotechnológiai találmányok oltalmára 
vonatkozó normaszöveg kidolgozásával. 

 
A törvényalkotás kivételes jelentőségére figyelemmel a Tanács indokoltnak tartotta a 

találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 
tervezeteket az előkészítés valamennyi fázisában  véleményezni, megvitatni.   

 
A Hivatal kodifikációs munkacsoportja által kidolgozott törvénytervezet és az egyéb 

munkaanyagok megtárgyalásának eredményeként a Tanács állásfoglalásában egyetértett 
azzal, hogy Magyarország 2003. január 1-jei hatállyal csatlakozzon az ESZE-hez és az UPOV 
1991. évi szövegéhez, valamint azzal is, hogy egyidejűleg hatályba lépjenek az ehhez 
szükséges jogszabályi intézkedések.  

 
Az Országgyűlés 2002. november 5-i ülésnapján elfogadta a találmányok szabadalmi 

oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXXIX. törvényt, 
amely 2003. január 1-jén lépett hatályba.  
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2. Az európai szabadalmi leírások magyar nyelvre fordítása 
 

Az Európai Szabadalmi Egyezményhez való csatlakozással kapcsolatban a magyar 
szabadalmi jog rendelkezéseinek módosítása során merült fel az európai szabadalmi leírások 
magyar nyelvre fordításának kérdése. A döntést igénylő kérdések közé tartozott a magyar 
fordítás megkövetelése, vagy az arról való lemondás. A Tanácsnak alkotmányossági 
szempontból kellett ebben a témában elemzést készítenie és állást foglalnia. 
 

Az elkészült igen színvonalas tanulmányok részletesen elemezték a fordítás 
követelményéről való lemondás esetén felmerülő aggályokat. A Tanács állásfoglalásában 
indokoltnak tartotta, hogy Magyarország az Európai Szabadalmi Egyezményhez történő 
csatlakozás kapcsán ne váljon részesévé annak a további – opcionális – nemzetközi 
szerződésnek, az ún. Londoni Megállapodásnak, amelynek alapján le kellene mondani az 
európai szabadalmi leírások magyar nyelvű fordításának megköveteléséről. Ezen túlmenően a 
Tanács javaslatokat fogalmazott meg az alkotmány felülvizsgálatára, a megalkotásra kerülő 
közösségi szabadalmi rendszer és az alaptörvény között a nyelvi kérdésben várható kollízió 
feloldására, továbbá az idegen nyelvű szabadalmi leírások magyar nyelvre fordításához 
szükséges pénzügyi források feltárására. 

 
A Tanács fenti állásfoglalásával megegyező álláspont érvényesült a nyelvi kérdésben 

az  ESZE-hez való illeszkedést biztosító törvényi szabályozás során. 
 
 

3. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása 
 
Az európai integrációra való felkészülés szükségessé tette a szabadalmi ügyvivőkről 

szóló 1995. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Szüt.) módosítását, az EK-Szerződésnek a 
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságát biztosító rendelkezéseivel való összhang 
megteremtése céljából. 

 
A Tanács megvitatta a Szüt. módosításáról szóló törvénytervezetet, tekintetbe véve a 

közösségi jogi háttér és az egyes tagállamok ügyvivői tevékenységet érintő szabályainak 
feltárása céljából készült tanulmányokat is. A Tanács álláspontjának kialakítása során 
figyelembe vette azt a fontos célt, hogy a Szüt. módosítása során szükséges a hazai 
szabadalmi ügyvivői kar és ezen keresztül az ügyfelek érdekeinek védelme; ezért a közösségi 
szabályozás alkotta kereteken belül a lehető legnagyobb mozgásteret kell biztosítani a magyar 
szabadalmi ügyvivők számára. A törvénytervezettel egyetértő állásfoglalásában a Tanács 
kifejezetten támogatta ezt a célkitűzést, lényegesnek tartva azt is, hogy a Szüt. harmonizációs 
igényű módosításai az EU csatlakozással egyidejűleg lépjenek hatályba.   
 
 

4. A külföldi szabadalmaztatást támogató pályázati rendszer továbbfejlesztése 
 
A Tanács megvitatta a külföldi szabadalmaztatást támogató pályázati rendszer 

továbbfejlesztéséről készült tanulmányt és állásfoglalást alakított ki azzal kapcsolatban. 
 
A magyar találmányok külföldi szabadalmaztatását célzó pályázati rendszer 1992-ben 

kezdte meg működését, a létrehozásáról szóló 3534/1991. Korm. határozat alapján. A 
rendszer továbbfejlesztéséről szóló tanulmány egyrészt áttekintést adott a rendszer eddigi 
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működéséről, másrészt bemutatja annak szerepét az innovációs folyamatban, valamint 
összefoglalta a környező országok hasonló célú támogatási rendszereit és bemutatta a hazai 
rendszer reformjának előkészítésére tett intézkedéseket. Ezen túlmenően a tanulmány 
ismertetette a pályázati rendszer és az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós 
versenyszabályok közti összefüggéseket, s végül értékelte a tárgyban készült kérdőíves 
felmérést.   

 
A Tanács úgy foglalt állást, hogy a külföldi szabadalmaztatást támogató pályázati 

rendszer eddigi működése hasznos volt, a jövőre nézve pedig szükséges annak fenntartása és 
megerősítése.   

  
A Tanács 2005-ben is áttekintette a pályázati rendszer helyzetét és a 2006. évi 

költségvetésről szóló törvényjavaslatot, amely nem tartalmazza a pályázati rendszer 
finanszírozásához szükséges fedezetet. A Tanács szükségesnek tartja a hazai innováció és 
kutatás-fejlesztés ösztönzését és a finanszírozás kiszámítható szabályozását. Ezért a Tanács a 
testületi ülésen kialakított állásfoglalását megküldte az MSZH elnökének, a gazdasági és 
közlekedési miniszternek, az oktatási miniszternek, a Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal elnökének, valamint a Kutatási Technológiai és Innovációs Tanács elnökének. 

 
 

5. Az EU csatlakozással összefüggő szellemi tulajdonvédelmi törvénymódosítások 
 

a) A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvénynek (Szjt.) az adatbázisok jogi 
védelméről szóló 96/9/EK irányelvvel való teljes harmonizációja érdekében  került sor az  
adattárak ún. sui generis oltalmának bevezetésére.  

 
A Tanács javaslatában egyetértett az adatbázisok sui generis védelmének az Szjt. 

szerkezetébe beillesztett szabályok – nem pedig külön jogszabály – útján történő 
bevezetésével, állást foglalt a tervezetben felvetett alternatívákkal kapcsolatban és néhány 
észrevétel mellett kifejezte egyetértését a törvénytervezettel. 

 
Az Országgyűlés 2001. november 6-i ülésnapján fogadta el az Szjt. módosítására 

vonatkozó, az adattárak sui generis oltalmát bevezető, a 96/9/EK irányelvvel 
összeegyeztethető szabályozást tartalmazó 2001. évi LXXVII. törvényt. 

 
b) Az EU csatlakozás szükségessé tette a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

szóló 1997. évi XI. törvény, valamint a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi 
XLVIII.  törvény módosítását is. 

 
A Tanács az előkészítés minden fázisában figyelemmel kísérte az új szabályozás 

kialakítását, amely a hazai védjegyjog területén a közösségi védjegyoltalom Magyarországra 
való kiterjesztéséhez szükséges illeszkedési szabályokon kívül számos módosító rendelkezést 
tartalmazott.  

 
A védjegy eljárás szabályozásában alapvető változást jelentett a felszólalási eljárás 

bevezetése, a nemzetközi védjegybejelentésekre vonatkozó szabályoknak a magyar 
védjegyjogba való integrálása, amely a jogalkalmazók régi igényét elégítette ki. A közösségi 
szabályozáshoz szükséges illeszkedési szabályok a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozó 
rendelkezések módosítását is igényelték.  
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A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XVIII. törvény kiegészült a 
közösségi mintaoltalom magyarországi hatálybalépéséhez kapcsolódó illeszkedési 
szabályokkal, valamint az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai 
Megállapodás illeszkedési szabályaival is. 

  
A törvényjavaslatot az Országgyűlés 2003. november 17-i ülésnapján fogadta el; a 

2003. évi CII. törvény 2004. május 1. napján lépett hatályba. 
 

c) A Tanács állást foglalt a gyógyszertermékek és a növényvédő szerek kiegészítő 
oltalmi tanúsítványának bevezetésére vonatkozó kormányrendelet tervezetéről is. A testületi 
ülésen olyan értelmű javaslat fogalmazódott meg, hogy a kormányrendelet a magyar érdekek 
érvényesítése érdekében a közösségi jog rendelkezéseivel összhangban lévő, a legjobb esélyt 
megteremtő szabályozást tartalmazzon.  

 
 d) A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) létrehozásának terve az audiovizuális 

kulturális örökség megőrzését célozza.  A NAVA projekt összefügg az európai audiovizuális 
örökség megóvására az Európa Tanács által 2001. szeptember 19-én elfogadott Európai 
Egyezménnyel, továbbá az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 
vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelvvel is. A projekt jogi hátterét a 
„NAVA-törvény” hivatott megteremteni. 

 
A Tanács a NAVA projektről a Magyar Országgyűlés Informatikai és Távközlési 

Bizottsága számára a projekt vezetője által készített írásbeli tájékoztató, valamint a Hivatal 
Szerzői Jogi és Jogharmonizációs Osztályának vezetője által „A NAVA működésével és 
tevékenységével felmerülő szerzői jogi és szomszédos jogi kérdések” címmel készített 
tanulmány alapján folytatott eszmecserét. 

 
A tájékoztatás és a kapcsolódó szerzői jogi kérdések megvitatása alapján a Tanács 

fontosnak tartotta az audiovizuális archívum létrehozását.  
 
A Nemzeti Audiovizuális Archívum létrehozásáról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 

2005. január 1-jén lépett hatályba. 
 
 
6. Közreműködés egyéb kodifikációs programokban 

 
a) Az iparjogvédelmi fórumrendszer reformja 

 
A Tanács az iparjogvédelmi jogszabályok módosításával és a Polgári perrendtartás 

folyamatban lévő reformjával összefüggésben foglalkozott az iparjogvédelmi fórumrendszer 
reformjával. A tárgyban elkészült munkaanyag megvitatása alapján a Tanács érdemi javaslata 
támogatta a Polgári perrendtartás olyan értelmű módosítását, amely az iparjogvédelmi 
ügyekben – az általános szabályok szerinti felülvizsgálat fenntartása mellett  − visszaállítja a 
fellebbezés lehetőségét az első fokú bírósági végzéssel szemben. 

 
A Polgári perrendtartást módosító 2001. évi CV. törvény az iparjogvédelmi 

fórumrendszert a Tanács javaslatának  megfelelően szabályozza.  
 
b) Az iparjogvédelmi bejelentések elektronikus úton történő benyújtása  
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Az iparjogvédelmi bejelentések elektronikus úton történő benyújtásának lehetősége a 
nemzetközi érdeklődés középpontjában álló kérdés, amely nem csak a szükséges technikai 
feltételektől függ. A nemzetközi iparjogvédelmi együttműködésre tekintettel a különböző 
országok szabadalmi hivatalai, valamint a nemzetközi szervezetek (pl. EPO, WIPO) számára 
az a célszerű, ha egymással kompatibilis rendszereket vezetnek be. Emellett igen fontos 
szempont az elektronikus úton benyújtott dokumentumok biztonságos sértetlenségüket 
megőrző kezelése, valamint az elektronikus aláírás megoldása. 

 
Az iparjogvédelmi hatósági bejelentések elektronikus úton történő fogadásának 

bevezetése ugyanakkor nem független a közigazgatás e tekintetben való továbbfejlesztésére 
vonatkozó kormányzati programoktól sem. 
 

A Tanács tanulmányt dolgozott ki és annak megvitatása alapján kialakította 
állásfoglalását az elektronikus úton tett bejelentések iparjogvédelmi hatósági fogadásának 
bevezetéséről. 

 
A Tanács az elektronikus úton tett bejelentések fogadásának bevezetése érdekében 

feltárta az ezekhez szükséges teendőket, elvégzendő elemzéseket. 
 

c) Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója 
 

A Tanács az 1009/2002. (I.31.) Korm. határozat alapján megvitatta az új Polgári 
Törvénykönyv koncepciójával összefüggő szellemi tulajdonvédelmi kérdéseket. A vita 
alapjául a koncepció, valamint a témában publikált, illetve a Tanács tagjai által kidolgozott 
tanulmányok, illetve észrevételek szolgáltak.  

 
A Tanács egyetértett a koncepcióval annyiban, hogy az új Ptk. – hasonlóan a hatályos 

szabályozáshoz – csupán a legáltalánosabb polgári jogi rendelkezéseket tartalmazza az 
iparjogvédelem, valamint a szerzői jog körébe tartozó szellemi alkotások, egyéb ilyen jellegű 
teljesítmények vonatkozásában, a további szabályozás pedig a jogintézményenként 
megalkotott külön törvények feladata maradjon.  

 
A Tanács az általános nemzetközi tendenciára és a legújabb hazai jogszabályokra 

hivatkozva szorgalmazta a „szellemi tulajdon” kifejezés bevezetését az iparjogvédelem és a 
szerzői jog gyűjtőfogalmaként.  

 
d) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól 

 
A 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 2004. évi CXL. törvény 2005. november 1-jén hatályba lépett.  
 

e) Az elektronikus kereskedelem szerzői jogi és iparjogvédelmi kapcsolódásai 
 

Az elektronikus kereskedelem szerzői jogi és iparjogvédelmi kapcsolódásairól a Tanács 
állásfoglalást fogadott el. Az e tárgyban készült tanulmány alapos elemzést nyújt az 
elektronikus kereskedelmi törvény, valamint a szerzői jogi és az iparjogvédelmi szabályok 
kapcsolatáról, és előremutató továbbfejlesztési javaslatokat is tartalmaz.  
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A Tanács elvi megállapításokat tett az elektronikus kereskedelem és annak 

szabályozása, valamint az iparjogvédelem, a szerzői jog közti kapcsolódási pontok jelenlegi 
helyzetére vonatkozóan, továbbá a jogi szabályozás továbbfejlesztésére szempontokat 
fogalmazott meg a Hivatal elnöke számára. 
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IV. 

 
A Tanács részvétele hatásvizsgálatokban 

 
 

A 2004. május 1-jei csatlakozást követően az EU-csatlakozásból adódó, a szellemi 
tulajdon védelmével kapcsolatos gyakorlati kérdések megoldásában való közreműködés 
szerepel kiemelt hangsúllyal a Tanács munkájában. Ennek keretében a Tanács a kis- és 
középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítését célzó cselekvési programban, 
a szerzői jogi alapú iparágak gazdasági jelentőségének felmérésére irányuló hivatali 
vizsgálatban, valamint a szellemi tulajdonjogok területén a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítésről szóló 2004/48/EK irányelv átültetésével kapcsolatos jogalkotási feladatok 
meghatározásában működött közre. 
 
 

1. Az ESZE-hez történő csatlakozás várható gazdasági hatásai 
  

Az ESZE-hez történő csatlakozás várható gazdasági hatásairól az Ipargazdasági 
Kutató és Tanácsadó Kft. „A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének 
erősítése”, valamint a NOVOFER Innovációs Rt. a „Távközlési innovációk napjainkban, 
különös tekintettel a kis- és közepes méretű vállalkozások szerepére” címmel készített a 
Hivatal és a Tanács megbízása alapján elemző tanulmányokat. A Tanács e tanulmányok 
szerint vitatta meg a várható hatásokat – különösen a kis- és közepes vállalkozásokra 
gyakorolt hatások, a K+F források alakulása és igénybe vétele, a szabadalmi ügyvivői 
tevékenység, a szabadalmi bejelentések költségeinek alakulása kérdéseit megvizsgálva – a 
Tanács úgy ítélte meg, hogy a csatlakozás nem jár számottevő és el nem hárítható gazdasági 
hátrányokkal. Ugyanakkor a Tanács is szükségesnek tartotta, hogy a gazdasági élet szereplői, 
köztük a kis- és közepes vállalkozások megfelelően előkészített cselekvési program alapján 
kapjanak segítséget a csatlakozásra történő felkészülésben.  

 
Ez a felfogás tükröződött a Kormány részére a magyar szabadalmi rendszer európai 

integrációjáról szóló előterjesztésnek a kis- és közepes vállalkozásokat érintő intézkedések 
fontosságát bemutató részében. Ennek eredményeként került sor a kis- és közepes 
vállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítését célzó átfogó intézkedési terv 
összeállításáról szóló 2259/2002. (IX. 4.) Korm. határozat meghozatalára.           
 

A Tanács javaslatában egyetértett a kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi 
tevékenységének erősítését célzó intézkedésekkel. A Tanács szükségesnek tartotta a 
megvitatott tanulmányokban foglalt kutatási eredmények alapján az iparjogvédelmi 
információkkal történő ellátás és a megfelelő képzés szervezett formában való lehetővé 
tételét. 

  
Ennek az előkészítő munkának az eredményeként született meg „A kis- és 

középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítését célzó VIVACE Program”. A 
VIVACE Program 2004-ben elért fontos eredményei közé tartozik, a kis- és 
középvállalkozások iparjogvédelmi tájékozottságának elősegítésére kialakított 23 regionális 
információs központ, amelyek a területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálati 
irodájában kaptak helyet. A program eredményességéhez járul hozzá az adójogszabályok 
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módosítása is, amely lehetővé teszi, hogy a kis- és középvállalkozások adóalapjukból 
leírhassák a magyarországi oltalomszerzés költségeit.  

 
 

2. A szerzői jogi alapú iparágak gazdasági jelentőségének felmérése 
 

A Tanács szakmailag támogatta azt a hivatali vizsgálatot, amelynek elvégzésére a 
Hivatal a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) kezdeményezésére Közép-Kelet-
Európában az elsők között vállalkozott. A nemzetközileg elfogadott módszertan 
alkalmazásával 2004. márciusában készült el a vizsgálat céljait, módszertanát megalapozó 
vitaanyag, amelyről a Tanács állásfoglalást alakított ki. A WIPO útmutatójában foglaltak 
alapul vételével a Központi Statisztikai Hivatallal szoros együttműködésben, 2004-ben került 
sor a nemzetközi vizsgálati módszertan hazai viszonyokhoz való adaptálására, valamint az 
alapadatok összeállítására. A hazai statisztikai módszertan kialakítását a Tanács 
költségvetésében a szakvélemények készítésére rendelkezésre álló keretből finanszírozta. A 
hivatali vizsgálatot a WIPO szakmai tanácsadással segítette. 2005 szeptemberében a Tanács 
megvitatta  „A szerzői jogi alapú ágazatok gazdasági súlya Magyarországon” című felmérést, 
amely a szerzői jogi szektor  gazdasági teljesítményét nemzetközi összehasonlításban és más 
ipari ágazatokkal összevetve  vizsgálja. 

 
A felmérés eredményei hivatali tanulmánykötet formájában, valamint a WIPO angol 

nyelvű gyűjteményes kötetében kerülnek publikálásra. 
 
 

3. A földrajzi árujelzők oltalmának szabályozása, az EU-csatlakozásból adódó 
gyakorlati kérdések 

 
Hazánk európai integrációját követően a Tanács a „Cselekvési program a földrajzi 

árujelzők oltalmának szabályozásáról, az EU-csatlakozásból adódó gyakorlati kérdésekről, 
valamint a hagyományos megnevezésekről, fajtanevekről és az oltalmazható árujelzőkről” 
című tanulmány, valamint az „Egyes védjegyeknek fajtanévként történő kezeléséről” című 
tanulmány alapján vitatta meg a csatlakozással kapcsolatos gyakorlati kérdéseket.  

 
A Cselekvési Program keretében a Tanács fontosnak tartotta a földrajzi árujelzők 

védelmével kapcsolatos iparjogvédelmi politikában a nemzeti érdekek érvényesítését a 
nemzeti értékek megóvását és megfelelő menedzselését. 

 
A Tanács határozata alapján a Hivatal megküldte a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztériumnak az „Egyes védjegyeknek fajtanévként történő kezeléséről” 
című tanulmányt azzal a figyelemfelhívással, hogy a Magyar Élelmiszerkönyvben az 
élelmiszerek megnevezésének meghatározásánál kerülni kell a lajstromozott védjegyek 
használatát, illetve a termékneveknél célszerű megjelölni a védjegy jogosultját. 
 
 

4. Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén 
 

A Tanács testületi tagjai a „Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén” 
címmel tanulmányt készítettek, amely részletesen elemezi a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítésről szóló 2004/48/EK irányelv átültetésével kapcsolatos feladatokat. A tanulmány 
az irányelv rendelkezéseit a szellemi tulajdonvédelmi jogszabályok, a polgári perrendtartás és 
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a végrehajtási jog kapcsolódó rendelkezéseinek összehasonlítása mellett kitért a 
jogalkalmazási gyakorlat elemzésére is. A tanulmány szerzői, az összehasonlító elemzés 
alapján tettek javaslatot az irányelv átültetéséhez szükséges jogszabály-módosításokra. 
A Tanács határozatot hozott a közösségi irányelv átültetését elősegítő, a hazai gyakorlatot 
felmérő reprezentatív vizsgálat készítéséről és a tanulmány széleskörű közzétételéről.  
 

Az MSZTT által végzett reprezentatív vizsgálat társadalmi szervezetek, közös 
jogkezelő szervezetek, ügyvédek és szabadalmi ügyvivők körében a jogérvényesítés 
gyakorlatára és annak eredményességére irányuló kérdések alapján mérte fel a hazai 
jogsértések tendenciáit és a jogérvényesítés hatékonyságát.  

 
 A tanulmány a publikációs tervnek megfelelően megjelent az Iparjogvédelmi és 

Szerzői Jogi Szemle 2005. évi áprilisi számában és a Jogtudományi Közlöny szeptemberi 
számában is. A tanulmány szerzői elkészítették a tanulmány kivonatát, amelyet a publikációs 
tervben kijelölt állami szervek kaptak meg. A tanulmány teljes szövegét megkapta 
véleményezésre a Szerzői Jogi Szakértői Testület, az Iparjogvédelmi Szakértői Testület és a 
Magyar Formatervezési Tanács.  

 
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 2005. június 27-én szakmai vitát 

rendezett „Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén” címmel, amelynek keretében a 
meghívottak (ügyvédek, szabadalmi ügyvivők, a Magyar Védjegy Egyesület kijelölt tagjai, a 
Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla szellemitulajdon-védelmi ügyekkel foglalkozó bírái) 
a tanulmány alapján vitatták meg a szellemi tulajdonjogok érvényesítésről szóló 2004/48/EK 
irányelv átvételéhez szükséges szellemi tulajdonvédelmi törvények, a polgári perrendtartás és 
a bírósági végrehajtási eljárás módosítására vonatkozó javaslatokat. 
 

A vita résztvevői – köztük a Fővárosi Ítélőtábla és a Fővárosi Bíróság szellemi 
tulajdonvédelmi ügyekkel foglalkozó bírái – köszönetet mondtak a hazai módosítási 
javaslatok előkészítésében való részvétel lehetőségéért. 

 
Az MSZTT által végzett hatásvizsgálatra érkezett válaszok feldolgozásra kerültek az 

egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő 
módosításáról szóló T/18091. számú törvényjavaslatban. 

 
5. A polgári jogi és büntető jogi felelősség határai a szellemi tulajdon sérelmére 

elkövetett cselekmények esetében 
 

A Tanács testületi tagja tanulmányt készített „A polgári jogi és büntető jogi felelősség 
határai a szellemi tulajdon sérelmére elkövetett cselekmények esetében” címmel. A 
tanulmány a Btk. 1999. évi CXX. törvénnyel módosított 329. §-ának, valamint 329/A-D §-
ainak rendelkezéseit elemzi. A Btk. 1999. évi módosítása olyan büntetőjogi tényállásokat 
állapított meg, amelyek – a tanulmány szerint – nincsenek összhangban a polgári jogi 
fogalmakkal, és a büntetőjogi felelősséget sokkal szélesebb körben állapították meg, mint a 
TRIPS Egyezmény követelményrendszere.  A tanulmány elemzi a jogbiztonság kérdését, a 
TRIPS Egyezménnyel összefüggő büntetőjogi szankciókat, a szabadalmi jogi, a védjegyjogi 
és a szerzői jogi jogsértések sajátosságait és az e körben büntetőjogilag szankcionálható 
magatartások eltérő voltát. Az MSZTT állásfoglalást fogadott el a szellemi tulajdon sérelmére 
elkövetett cselekmények esetében a polgári jogi és büntető jogi felelősség határairól, amelyet 
a Btk. kodifikációja során az IM figyelembe is vett. 
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V. 
 

A szellemi tulajdonvédelmi tudatosság erősítésének elősegítése 
 

1. Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről 
 

A Tanács tevékenységének új irányt szabott az a 2003. évben elfogadott program, 
amelynek keretében 2004-től negyedévenként megjelenik a „Hírlevél a szellemi tulajdon 
védelméről” című kiadvány, amely a Hivatal honlapjáról is elérhető. A Hírlevél egyes számai 
az iparjogvédelem és a szerzői jog területét érintő hírek, aktuális információk összefoglalása 
mellett áttekintést adtak a Hivatal tevékenységéről, a közösségi oltalmi formákról, az európai 
szabadalom bejelentőket érintő alapvető kérdéseiről. A testületi tagok közül a kiadvány 
Szerkesztő Bizottságának tagja Szitáné dr. Kazai Ágnes és dr. Faludi Gábor. A Hivatal 
nyomdájában készülő Hírlevél szerkesztésével és postázásával kapcsolatos feladatokat a 
Tanács titkársága látja el. A Hírlevél 500 példányban készül, országgyűlési képviselők, 
Európai Parlamenti képviselők, kormánytagok, a minisztériumok képviselői, kutatóintézetek, 
gazdálkodó szervezetek vezetői, érdekképviseleti szervek és szakújságírók részére. A címlista 
folyamatos bővülése jelzi az új kiadvány iránti érdeklődést és azt, hogy az időszerű hazai és 
nemzetközi események, fejlemények középpontba állításával sikerült elérni a szellemi 
tulajdon jelentőségére és főbb kérdéseire, vitatémáira való figyelemfelhívásra irányuló 
célkitűzést. 

 
A számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló 

irányelvjavaslattal összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó előterjesztés alapján, a Tanács 
állást foglalt abban a kérdésben, hogy a közösségi irányelvtervezet szabályait a szabadalmi 
kérdésekkel nem foglalkozók részére is érthetővé kell tenni. A testületi ülés határozatának 
megfelelően a szakmailag megalapozott, áttekinthető példákkal alátámasztott tájékoztatáshoz 
járult hozzá a Hírlevél 2004. évi decemberi tematikus száma is. 

 
2.  Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről  
 

Az elhatározott új tevékenységi irányok körébe tartozik a Magyar Szabadalmi Hivatal 
által kiadott a „Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről 2005” című, szeptemberben 
megjelent kiadvány összeállítása is.  A programalkotó tanulmánykötet mintegy lezárja a 
Tanács tevékenységének első ötéves ciklusát. A kötetet a Tanács titkársága közel 300 címre 
küldte meg: országgyűlési képviselőknek, európai parlamenti képviselőknek, 
kormánytagoknak, az egyes minisztériumoknak, kutatóintézetek, gazdálkodó szervezetek 
vezetőinek, érdekképviseleti szervezeteknek és szakújságíróknak. A köszönőlevelek szerint a 
kötet szemléletes és igényes összeállítás, amely nemcsak a szakmabeliek, hanem a laikus 
érdeklődők számára is hasznos és érdekes információkat tartalmaz. 
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VI. 

 
A Tanács gazdálkodása 

 
A Tanács tevékenységét a Hivatal belső költségvetésében erre a célra meghatározott 

keretek felhasználásával folytatta. A Tanács rendelkezésére álló költségvetési keret 
biztosította a testületi tagok és a Hírlevél szerzői díjazásának forrását. A Tanács tagjai a 
működés első időszakában a hivatal elnöke által megállapított havi tiszteletdíjban részesültek.  
2003-tól ez a díjazási rendszer alapvetően megváltozott és a tiszteletdíjak kifizetése ez idő 
szerint a testületi munkában való érdemi részvételhez és tanulmányok elkészítéséhez kötődik. 

 
A Tanács kerete nyújtott fedezetet a kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi 

tevékenységének erősítését célzó átfogó intézkedési terv közgazdasági meglapozásához 
készült tanulmányok, valamint „A szerzői jogi alapú ágazatok gazdasági súlya 
Magyarországon” című tanulmány elkészítéséhez szükséges felméréshez a WIPO-metodika 
alapján kialakított, a magyar TEAOR-nak megfelelő, a KSH által elkészített módszertan 
finanszírozására is. 

 
 

VII. 
 

Összegezés 
 

Az első ötéves ciklusa folyamán a Tanács elemző, kezdeményező szakmai 
állásfoglalásainak kialakításával hozzájárult az európai integrációval összefüggő szellemi 
tulajdonvédelmi törvények módosításának előkészítéséhez, továbbá a Magyar Köztársaságnak 
az Európai Unióhoz való csatlakozásával összefüggő szellemi tulajdonvédelmi stratégia 
kialakításához. 
 

A Tanács szerepet vállalt az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos, 
szellemi tulajdonvédelmet érintő gazdasági kihívások megoldásában, és a közösségi 
jogszabályok előkészítésével kapcsolatos állásfoglalások kialakításában.  

 
A pozitív vélemények visszajelzése alapján elmondható, hogy mind a Hírlevél 

negyedévenként megjelenő számai, mind a „Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről” 
című tanulmánykötet méltóképpen elősegíti a szellemi tulajdonvédelmi tudatosság 
kialakítását.  

 
A Tanács elemző és stratégiai alakító véleményei, állásfoglalásai hozzájárulnak a 

szellemi tulajdonvédelmi kérdések megfelelő szabályozásához, a hazai innováció 
fejlesztéséhez.  

 
A Tanács tevékenységében nyitást jelentett a jogérvényesítésről szóló szakmai 

konzultáció megszervezése és különösen az a tény, hogy a konzultáción megjelentek a 
szellemi tulajdonvédelmi ügyekkel foglalkozó bírók is, amely tükrözi, hogy a bíróságok 
részéről is igény van a szellemi tulajdonvédelmi kérdésekről való konzultációra. Az MSZTT a 
jövőben is lehetőséget teremthet a jogalkotás és a jogalkalmazás szempontjából meghatározó 
koncepcionális kérdések megvitatására. 
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A Tanács első ötéves ciklusának eredményessége nehezen számszerűsíthető, hiszen 
azt nem fejezi ki a megtárgyalt 15 törvényjavaslat, illetve jogszabálytervezet, az elfogadott 15 
állásfoglalás és 7 javaslat. A Tanács működésének első ciklusában az európai integrációhoz 
kapcsolódóan a szellemi tulajdonvédelem valamennyi területén alapvető változást jelentő 
kérdések szabályozásához járult hozzá véleményével.  

 
A Tanács állásfoglalásai kapcsán elinduló konzultáció és jogszabály-előkészítési 

folyamat igazolja a Tanács tevékenységének eredményességét. A Tanács stratégiaalakító 
szerepe alapvetően megnyilvánul abban a tényben, hogy a megfelelő célra irányuló 
állásfoglalásai kiváltják a hatáskörrel rendelkező állami szervek figyelmét és a szükséges 
változtatások előkészítését. Erre jó példa a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről 
szóló T/11700. számú törvényjavaslat rendelkezéseivel kapcsolatos állásfoglalás hatása. A 
Tanács állásfoglalása kiváltott egy olyan szakmai összefogást, amelynek eredményeként a 
T/11700. számú törvényjavaslatban átcsoportosításra került a kis- és középvállalkozói 
célelőirányzatból 80 millió forint a magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzat 
költségvetési sorra. Ezáltal a törvényjavaslat XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
Fejezetében újra nevesítve van a támogatást lehetővé tévő célelőirányzat. Ugyanezen 
állásfoglalás hatására elismerésre került a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció 
támogatására kialakított állami támogatási rendszer kiszámíthatósága fenntartásának 
szükségessége. 

 
A Tanács állásfoglalásainak és a hivatallal készített kiadványainak szakmai 

fogadtatása bebizonyította a független szakértő testület létjogosultságát. 



1. számú melléklet 
 

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 
tagjai 

 
(2001-2005) 

 
Elnök: 
 
Dr. Vékás Gusztáv (2003-ig) 
az MSZTT elnöke 
 
Bogsch Erik (2003-tól) 
vezérigazgató, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 
 
 
Kormányzati tagok: 
 
Dr. Fazekas Judit (2005-től) 
helyettes államtitkár, Igazságügyi Minisztérium 
 
Dr. Hamzsa Béla (2002-ig) 
főosztályvezető, Gazdasági Minisztérium 
 
Dr. Horváth Zoltán 
főcsoportfőnök, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
 
Dr. László Péter (2002-ig) 
titkárságvezető, Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes-államtitkárság 
 
Dr. Marton István 
főosztályvezető, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
 
Dr. Nikodémus Antal, (2002-től) 
főosztályvezető-helyettes, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
 
Sík Zoltán (2002-ig) 
informatikai kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal 
 
Dr. Szász Péter (2002-től) 
titkárságvezető, Informatikai és Hírközlési Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság 
 
Szitáné dr. Kazai Ágnes (2002-től) 
kormányfőtanácsadó, Miniszterelnöki Hivatal 
 
Dr. Wallacher Lajos (2005-ig) 
főosztályvezető-helyettes, Igazságügyi Minisztérium 
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Szakértő tagok: 
 
Dr. Bacher Vilmos (2003-től) 
ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda 
 
Dr. Faludi Gábor 
jogi igazgató, Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
 
Dr. Greiner István (2003-ig) 
kutatási igazgató-helyettes, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 
 
Dr. Gödölle István 
szabadalmi ügyvivő, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda 
 
Kézdi-Kovács Zsolt 
filmrendező, Magyar Filmunió 
 
Kulcsár Péter 
ügyvezető igazgató, Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 
 
Dr. Pakucs János 
elnök, Magyar Innovációs Szövetség 
 
Dr. Vida Sándor 
iparjogvédelmi tanácsadó, az állam- és jogtudományok doktora 
 
Dr. Vörös Imre 
tanszékvezető egyetemi tanár, volt alkotmánybíró 
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2. számú melléklet 

 
 
 

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács testületi ülésein megtárgyalt előterjesztések 
 

(2001−2005) 
 
 

A testületi ülés 
időpontja 

                                                        Előterjesztések, tanulmányok 

2001. év 
 
1/2001. (III. 29.) A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács ügyrendje, középtávú munkaprogramja és 2001. évi munkaterve 

 
2/2001. (V. 31.) Az adatbázisok sui generis védelmének bevezetéséről szóló, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

módosításáról rendelkező törvénytervezet elemzése 
 
Az Európai szabadalmi dokumentumok fordításainak megkövetelésével kapcsolatos alkotmányossági szempontok 
elemzése 
dr. Vörös Imre és   dr. Gödölle István testületi tagok munkaanyaga az EPC 65. cikkének alkalmazásával kapcsolatos, 
az európai szabadalmi dokumentumok megkövetelhető fordításairól szóló Londoni Megállapodás alkotmányossági 
szempontú értékeléséről 
 

3/2001. (X. 31.) 

Az elektronikus úton tett bejelentések iparjogvédelmi hatósági fogadásának bevezetése 
dr. Gödölle István és Sík Zoltán testületi tagok munkaanyaga, az elektronikus úton tett bejelentések iparjogvédelmi 
hatósági fogadásának bevezetéséről 

4/2001. (XI. 22.) A hazai iparjogvédelmi fórumrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos közbenső tájékoztatás 
dr. Vida Sándor és dr. Wallacher Lajos testületi tagok munkaanyaga a hazai iparjogvédelmi fórumrendszer 
továbbfejlesztéséről 
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Biotechnológiai találmányokkal kapcsolatos európai irányelvek és az UPOV 1991. évi szövegének hazai érvényesítése 
dr. Greiner István testületi tag munkaanyaga a biotechnológiai találmányokkal kapcsolatos irányelv és az UPOV 1991. 
évi szövegének hazai érvényesítéséről 

 

Az Európai szabadalmi Egyezményhez való csatlakozás előkészítésével kapcsolatos hatásvizsgálat 
 

5/2001. (XII. 20.) A külföldi szabadalmaztatást támogató pályázati rendszer reformja 
Az OM és az MSZH között létrejött támogatási szerződés alapján, az e célra létrehozott és az MSZH által működtetett 
munkacsoport tanulmánya a külföldi szabadalmaztatást támogató pályázati rendszer reformjáról 

 
2002. év 

 
1/2002. (I. 31.) A Tanács 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 2002. évi munkaterv elfogadása 

 
Az Európai Szabadalmi Egyezményhez történő csatlakozással kapcsolatos törvényalkotás megalapozása, az új 
növényfajták oltalmára létesült nemzetközi egyezmény (UPOV) 1991. évi szövegének hazai érvényesítése 
 

2/2002. (II.28.) 

„Az Európai Szabadalmi Egyezményhez való csatlakozás gazdasági hatásai különös tekintettel a K+F-re és a kis- és 
közepes vállalatokra” című, az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. által készített tanulmány megvitatása 
 

3/2002. (IV. 25.) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításának megvitatása különös figyelemmel 
az új növényfajták oltalmával, a biotechnológiai találmányok oltalmával kapcsolatos szabályokra, valamint az Európai 
Szabadalmi Egyezményhez történő csatlakozással kapcsolatos illeszkedési szabályokra a nemzetközi szabadalmi 
bejelentésekre vonatkozó rendelkezésekre 
 

4/2002. (V. 29.) Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójával összefüggő szellemi tulajdonvédelmi kérdések 
dr. Bacher Vilmos: „A szellemi tulajdonjog védelme és a Ptk.”,  
dr. Boytha György: „A szellemi alkotások joga az új Ptk.” című tanulmányai,  
dr. Ficsor Mihály: „Az MSZH észrevételei az új Ptk. koncepciójára, 
dr. Faludi Gábor testületi tag: „Észrevételek a Polgári Törvénykönyv koncepciójához” című tanulmánya;  
dr. Vida Sándor testületi tag: észrevétele a Ptk. koncepciójának tárgyában 
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A jogi képviselet szabályainak az EU csatlakozás utáni változásaival kapcsolatos kérdések megtárgyalása, állásfoglalás 
kialakítása, a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról szóló törvény tervezet alapján 
Tanulmányok:  

• Dr. Ferenczi Kristóf – Dr. Simándi Andrea: A Szabadalmi ügyvivők magyar jogi szabályozásának 
harmonizációja 

• A Magyar szabadalmi Ügyvivői Kamara értékelése az Európai Közösség tagállamainak az iparjogvédelmi 
képviseletre vonatkozó nemzeti szabályozásáról és a Magyar Szabadalmi Ügyvivői törvény harmonizációs 
módosításra adott javaslatai 

 

5/2002. (X. 31.) 

A védjegyek fogyasztóvédelmi szerepe érvényesülésének áttekintése 
dr. Vida Sándor testületi tag: „A védjegyek fogyasztóvédelmi érvényesülése” című tanulmánya 
 
Az elektronikus kereskedelem szerzői jogi és iparjogvédelmi kapcsolódásainak megtárgyalása, állásfoglalás kialakítása 
dr. Faludi Gábor testületi tag: „Az elektronikus kereskedelmi törvény, valamint a szerzői jogi és iparjogvédelmi 
szabályok kapcsolata” című tanulmánya; 
 

6/2002. (XI. 28.) 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum létrehozásával kapcsolatos szerzői jogi összefüggések 
 
A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ tájékoztatója a Magyar Országgyűlés Informatikai és 
Távközlési Bizottsága számára a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) projektről 
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2003. év 

 
1/2003. (II. 27.) A Tanács 2002. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 2003. évi munkaterv elfogadása 

 
A szerzői jogi és a védjegytörvény – EU-csatlakozásunkkal összefüggő – módosítására irányuló törvénytervezetek 
véleményezése, állásfoglalás kialakítása 
dr. Faludi Gábor testületi tag munkaanyaga „A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) módosításáról 
rendelkező törvény tervezetének véleményezéséről” 
dr. Gödölle István testületi tag: „Gondolatok a védjegytörvény novellájához” című tanulmánya; 
 
dr. Vida Sándor testületi tag észrevételei 

2/2003. (IV. 24.) 

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciójának, illetve a kormány-
előterjesztés és a törvény tervezetének értékelése az iparjogvédelmi eljárások szempontjából 
dr. Gödölle István és dr. Wallacher Lajos testületi tagok értékelései a közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciójáról és tervezetéről az iparjogvédelmi eljárások szempontjából 
A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítését célzó átfogó intézkedési terv közgazdasági 
megalapozása  
Tanulmányok: 

• „A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítése” című, az Ipargazdasági Kutató és 
Tanácsadó Kft. által készített tanulmány; 

• „Távközlési innovációk napjainkban, különös tekintettel a kis- és közepes méretű vállalkozások szerepére” című, 
a NOVOFER Innovációs Rt. által készített tanulmány 

 

3/2003. (V. 29.) 

Az EU-csatlakozással összefüggő, szellemi tulajdonvédelmi törvénytervezetek véleményezése 
dr. Gödölle István testületi tag munkaanyaga  
„A gyógyszertermékek és a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetésére vonatkozó 
kormányrendelet tervezetének véleményezéséről”; 
 
dr. Vida Sándor testületi tag észrevételei a törvényjavaslatokra 
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4/2003. (X. 31.) A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács munkájában tervezett új tevékenységi irányok 
 

5/2003. (X. 28.) A gyógyszertermékek és a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetésére vonatkozó jogszabályi 
tervezetek véleményezése 
 

 
2004. év 

 
A Tanács 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 2004. évi munkaterv elfogadása 
 
A szerzői jogi alapú iparágak gazdasági jelentőségének felmérésére irányuló hivatali vizsgálat kutatási céljai és 
ütemezése 
 

1/2004. (III. 5.) 

A Hivatal és a Tanács Hírlevele a szellemi tulajdon védelméről 
 

2/2004. (VI. 25.) Cselekvési Program a földrajzi árujelzők oltalmának szabályozásáról, az EU-csatlakozásból adódó gyakorlati 
kérdésekről, valamint a hagyományos megnevezésekről, a fajtanevekről és az oltalmazható árujelzőkről 
 
dr. Vida Sándor testületi tag tanulmánya az „Egyes védjegyek fajtanévként történő kezeléséről”;  
a Tanács titkárságnak előkészítő anyaga „A földrajzi árujelzők oltalmának szabályozásáról, az EU csatlakozásból adódó 
gyakorlati kérdésekről, valamint a hagyományos megnevezésekről, fajtanevekről és az oltalmazható árujelzőkről” 
 

3/2004. (X. 22.)  A számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló irányelv javaslattal összefüggő egyes  
kérdések 
 
A szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos jogérvényesítés hatékonyságának javítását célzó intézkedések,  
Tanulmány: 

- Dr. Bacher Vilmos – Dr. Faludi Gábor: A jogérvényesítésről szóló közösségi irányelv magyar jogba való 
átültetésének egyes kérdései 

 

4/2004. (XII. 17.) 

„Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről” című tanulmánykötet előkészítése 
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2005. év 
 

1/2005. (III. 18.) A Tanács 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2005. évi munkaterv elfogadása 
 

 A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésével 
kapcsolatos hatásvizsgálat 
 
Tudomány, technológiai és innovációpolitikai stratégia (dr. Lippényi Tivadar a Nemzeti és Kutatási Technológiai 
Hivatal elnökhelyettesének előadása) 
 
A kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXIV. törvényhez kapcsolódó 2286/2004.  
(XI. 17.) Korm. határozat alapján elvégzendő feladatok, különös figyelemmel a szellemi tulajdon kezelési szabályzatok 
módszertani útmutatójára 
 

2/2005. (V. 27.) 

A polgári jogi és büntető jogi felelősség határai a szellemi tulajdon sérelmére elkövetett cselekmények esetében 
Tanulmány: 

• Dr. Bacher Vilmos: A polgári jogi és büntető jogi felelősség határai a szellemi tulajdon sérelmére elkövetett 
cselekmények esetében 

 
A külföldi szabadalmaztatást támogató pályázati rendszer továbbfejlesztése, valamint a szellemi tulajdonvédelmi és a 
szellemi vagyonhasznosítási program keretei a 2. Nemzeti Fejlesztési Tervben dr. Nikodémus Antal testületi tag 
tájékoztató anyaga alapján 
 

3/2005. (IX. 30.) 

„A szerzői jogi alapú ágazatok gazdasági súlya Magyarországon” című tanulmány elkészítéséről tájékoztató 
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3. számú melléklet 

 
 
 

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács által elfogadott állásfoglalások, javaslatok, tanulmányok és munkaanyagok 
 

(2001−005) 
 
 
 

Év    Állásfoglalás Javaslat Tanulmány, munkaanyag
(a megtárgyalt jogszabály tervezeteken és előterjesztéseken kívül) 

 
 Az adatbázisok sui generis oltalmának 

bevezetéséről 
 

Az IM és az MSZH által kidolgozott kérdéssor az 
adatbázisok sui generis oltalmának jogi szabályozásához 
és az arra kapott válaszok 
 

Az európai szabadalmi 
dokumentumok fordításainak 
megkövetelésével kapcsolatos 
alkotmányossági szempontokról 
 

 dr. Vörös Imre és   dr. Gödölle István testületi tagok 
munkaanyaga az EPC 65. cikkének alkalmazásával 
kapcsolatos, az európai szabadalmi dokumentumok 
megkövetelhető fordításairól szóló Londoni Megállapodás 
alkotmányossági szempontú értékeléséről 
 

Az elektronikus úton tett 
bejelentések iparjogvédelmi 
hatósági fogadásának 
bevezetéséről 

 dr. Gödölle István és Sík Zoltán testületi tagok 
munkaanyaga, az elektronikus úton tett bejelentések 
iparjogvédelmi hatósági fogadásának bevezetéséről 

2001 

 A hazai iparjogvédelmi fórumrendszer 
továbbfejlesztése tárgyában 
 

dr. Vida Sándor és dr. Wallacher Lajos testületi tagok 
munkaanyaga a hazai iparjogvédelmi fórumrendszer 
továbbfejlesztéséről 
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 A biotechnológiai találmányokkal 
kapcsolatos európai irányelv és az 
UPOV 1991. évi szövegének hazai 
érvényesítése tárgyában 
 

dr. Greiner István testületi tag munkaanyaga a 
biotechnológiai találmányokkal kapcsolatos irányelv és az 
UPOV 1991. évi szövegének hazai érvényesítéséről 

 

A külföldi szabadalmaztatást 
támogató pályázati rendszer 
továbbfejlesztéséről 
 
 

 Az OM és az MSZH között létrejött támogatási szerződés 
alapján, az e célra létrehozott és az MSZH által 
működtetett munkacsoport tanulmánya a külföldi 
szabadalmaztatást támogató pályázati rendszer reformjáról 

Az EPC-hez történő 
csatlakozással kapcsolatos 
jogalkotásról és gazdasági 
hatáselemzésről, valamint az 
UPOV 1991. évi szövegének 
érvényesítéséről 
 

 A Tanács megbízása alapján az Ipargazdasági Kutató és 
Tanácsadó Kft. által készített „Az Európai Szabadalmi 
Egyezményhez való csatlakozás gazdasági hatásai, 
különös tekintettel a K+F-re és a kis- és közepes 
vállalatokra” című elemző tanulmány 

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

  

2002 

Az új Polgári Törvénykönyv 
koncepciójának szellemi 
tulajdonvédelmi kérdéseiről 
 

 dr. Bacher Vilmos: „A szellemi tulajdonjog védelme és a 
Ptk.”,  
dr. Boytha György: „A szellemi alkotások joga az új Ptk.” 
című tanulmányai,  
dr. Ficsor Mihály: „Az MSZH észrevételei az új Ptk. 
koncepciójára, 
dr. Faludi Gábor testületi tag: „Észrevételek a Polgári 
Törvénykönyv koncepciójához” című tanulmánya;  
dr. Vida Sándor testületi tag: észrevétele a Ptk. 
koncepciójának tárgyában 
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A szabadalmi ügyvivőkről szóló 
1995. évi XXXII. törvény EU-
csatlakozásunk kapcsán 
szükséges módosításáról 
 

Védjegyek fogyasztóvédelmi 
szerepének érvényesítéséről 

A Szabadalmi Ügyvivői Kamara értékelése az EU 
tagállamok iparjogvédelmi képviseletre vonatkozó 
nemzeti szabályozásáról és a magyar szabadalmi ügyvivői 
törvény harmonizációs módosítására adott javaslatai; 
 
dr. Ferenczi Kristóf, dr. Simándi Andrea: „Tanulmány a 
Magyar Szabadalmi Hivatal részére a szabadalmi 
ügyvivők magyar jogi szabályozásának 
harmonizációjáról”; 
 
dr. Vida Sándor testületi tag: „A védjegyek 
fogyasztóvédelmi érvényesülése” című tanulmánya 
 

 

Az elektronikus kereskedelem 
szerzői jogi és iparjogvédelmi 
kapcsolódásairól 
 

 dr. Faludi Gábor testületi tag: „Az elektronikus 
kereskedelmi törvény, valamint a szerzői jogi és 
iparjogvédelmi szabályok kapcsolata” című tanulmánya; 
 
 

A szerzői jogról szóló törvény 
módosításáról 
 

 dr. Faludi Gábor testületi tag munkaanyaga „A szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) módosításól 
rendelkező törvény tervezetének véleményezéséről” 
 

2003 

A védjegyek és a földrajzi 
árujelzők oltalmáról szóló 
törvény módosításáról 
 

 dr. Gödölle István testületi tag: „Gondolatok a védjegy 
törvény novellájához” című tanulmánya; 
 
dr. Vida Sándor testületi tag észrevételei 
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 A közigazgatási hatósági eljárás 
általános szabályairól szóló törvény 
szabályozási koncepciójának és 
tervezetének az iparjogvédelmi 
hatósági eljárásokkal összefüggő 
kérdéseiről 
 

dr. Gödölle István és dr. Wallacher Lajos testületi 
tagok értékelései a közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciójáról és 
tervezetéről az iparjogvédelmi eljárások szempontjából 

 A kis- és középvállalkozások 
iparjogvédelmi tevékenységének 
erősítését célzó átfogó intézkedésekről 
 

Az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. „A kis- és 
középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének 
erősítése” című tanulmánya ; 
 
a NOVOFER Innovációs Rt. „Távközlési innovációk 
napjainkban, különös tekintettel a kis- és közepes méretű 
vállalkozások szerepére” című tanulmánya 
 

 

Az EU-csatlakozással összefüggő 
szellemi tulajdonvédelmi 
törvénymódosításokról 

 dr. Gödölle István testületi tag munkaanyaga  
„A gyógyszertermékek és a növényvédő szerek kiegészítő 
oltalmi tanúsítványának bevezetésére vonatkozó 
kormányrendelet tervezetének véleményezéséről”; 
 
dr. Vida Sándor testületi tag észrevételei a 
törvényjavaslatokra 
 

2004  Cselekvési Program a földrajzi 
árujelzők oltalmának szabályozásáról, 
az EU csatlakozásból adódó gyakorlati 
kérdésekről, valamint a hagyományos 
megnevezésekről, fajtanevekről és az 
oltalmazható árujelzőkről 

dr. Vida Sándor testületi tag tanulmánya az „Egyes 
védjegyek fajtanévként történő kezeléséről”;  
a Tanács titkárságnak előkészítő anyaga „A földrajzi 
árujelzők oltalmának szabályozásáról, az EU 
csatlakozásból adódó gyakorlati kérdésekről, valamint a 
hagyományos megnevezésekről, fajtanevekről és az 
oltalmazható árujelzőkről” 
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 A jogérvényesítésről szóló 
2004/48/EK irányelv átültetésével 
kapcsolatos feladatok 
meghatározása érdekében a 
Tanács által végzendő 
reprezentatív vizsgálatról   

 dr. Bacher Vilmos és dr. Faludi Gábor testületi tagok 
„Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén” című 
tanulmánya 

A kutatóhelyek által létrehozott 
szellemi alkotások kincstári 
vagyonba tartozásáról 
 
A szellemi tulajdon sérelmére 
elkövetett cselekmények 
büntetőjogi szankcionálásáról 
 

  
 
 
 
dr. Bacher Vilmos testületi tag 
„A polgári jogi és büntetőjogi felelősség határai a szellemi 
tulajdon sérelmére elkövetett cselekmények esetében” 
című tanulmánya 
 

2005 

A magyar találmányok külföldi 
szabadalmaztatása támogatásának 
költségvetési finanszírozásáról 
 

 dr. Nikodémus Antal testületi tag „A külföldi 
szabadalmaztatást támogató rendszer továbbfejlesztése, 
valamint a szellemi tulajdonvédelmi és a szellemi 
vagyonhasznosítási program keretei a 2. Nemzeti 
Fejlesztési Tervben” című tájékoztató anyaga 
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