Az MSZTT 4/2002. (V. 29.) sz. testületi ülése jegyzőkönyvéhez
6. melléklet
A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács
állásfoglalása
az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának
szellemi tulajdonvédelmi kérdéseiről
1) A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2002. évi
munkaterve 5. pontjának megfelelően foglalkozott az új Polgári Törvénykönyv
koncepciójával összefüggő szellemi tulajdonvédelmi kérdésekkel.
2) A Tanács véleményének kialakításához munkaanyagként alapul vette az új Polgári
Törvénykönyv koncepcióját, valamint a következő tanulmányokat:
-

dr. Bacher Vilmos: A szellemi tulajdon jogi védelme és a Ptk.;
dr. Boytha György: A szellemi alkotások joga és az új Ptk.;
A Magyar Szabadalmi Hivatal észrevételei az új Polgári Törvénykönyv
koncepciójára (összeállította: dr. Ficsor Mihály).

3) A Tanács a munkaanyagokat 2002. május 29-dikén, az ügyrend 8. pontja szerint
megtartott határozatképes testületi ülésén megvitatta.
4) A fentiek eredményeként a Tanács az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának
szellemi tulajdonvédelmi kérdéseiről a következő állásfoglalást fogadta el
a) A Tanács egyetért azzal, hogy az új Ptk. – lényegében a hatályos szabályozással
azonos tömörséggel, de korszerűsített tartalommal – csupán a legáltalánosabb polgári jogi
rendelkezéseket tartalmazza az iparjogvédelem és a szerzői jog körébe tartozó szellemi
alkotásokkal, egyéb teljesítményekkel és árujelzőkkel kapcsolatban, a további szabályozás
pedig a jogintézményenként megalkotott külön törvények feladata maradjon.
A
vizsgálódások jelenlegi helyzete alapján nem tűnik megoldhatónak egy közös
licenciaszerződés-típus kialakítása sem.
b) A Tanács megítélése szerint az iparjogvédelmi és szerzői jogi rendelkezéseknek az
új Ptk. szerkezetében olyan elhelyezést szükséges találni, amely önmagában is képes kifejezni
az e területen létező jogok kettős jellegét: személyiségi és vagyoni jogi természetét.
c) A Tanács álláspontja szerint az új Ptk. megalkotása során is szembe kell nézni
azzal, hogy korunk általános nemzetközi tendenciája szerint a „szellemi tulajdon” kifejezés az
iparjogvédelem és a szerzői jog gyűjtőfogalmaként elfogadottá és alkalmazottá vált; ezt
használják fontos nemzetközi szerződések, s immár hazai jogszabályok is. A „szellemi
tulajdon” fogalom Ptk-beli – megfelelő tartalommal kitöltött – alkalmazása nemhogy
gyengítené a jogok bármelyik oldalát, hanem mindkettőt – a személyiségi és a vagyoni
jogokat egyaránt – egyértelműbbé tenné és nyomatékosítaná.
d) A Tanács nem tartja indokoltnak a külön törvények hatálya alá nem tartozó
alkotások védelmének – a hatályos Ptk. 86. §-ának (3) bekezdése szerinti – fenntartását;

amely egyrészt parttalanná teszi a védelmet, másrészt ezáltal relativizálja a külön nevesített és
szabályozott oltalmi formákat.
e) A Tanács véleménye szerint – korszerűsített változatban – szükség van a know-how
védelmének fenntartására.
5) A Tanács javasolja végezetül, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a
fentiekben kifejtett álláspontot képviselje és érvényesítse az új Ptk. kidolgozása során.
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