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Rendezvények

– Design Hét –

2004. október 15–25. Kortárs osztrák design –
Adolf Loos Staatspreis Design 2003
osztrák állami designdíjjal kitüntetett ter-
mékek

Budapest Galéria
1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.

2004. október 15–25. Kortárs osztrák design –
Osztrák tervezõgrafika és digitális média

Octogon Galéria
1013 Budapest, Lánchíd utca 7–9.

2004. október 17 –
november 5.

„A divat lenyomata az építészetben” címû
cseh kiállítás

VAM IDC Galéria
1061 Budapest, Király utca 26.

2004. október 16–31. Aranyrajzszög Díj 2004
(A Magyar Grafikai Stúdiók Egyesülete
szervezésében)

Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvé-
szek Szövetsége Kiállítóterme
1061 Budapest, Andrássy út 6.

2004. október 17–31. 21. századi Dandy kiállítás Gödör Klub
1051 Budapest, Erzsébet tér

2004. október 18 –
november 12.

Design PL, Lengyel formatervezõ cégek
kiállítása:
NC Art, TRIADA Design, ERGO Design

Lengyel Intézet,
1064 Budapest, Nagymezõ utca 15.

2004. október 19 –
november 7.

A Magyar Formatervezési Díj 25 éve Iparmûvészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.

2004. október 19–30. Observeur du Design –
A francia design sztárjai

Francia Intézet
1011 Budapest, Fõ utca 17.

2004. október 21 –
november 6.

Diáksikerek kiállítás Magyar Iparmûvészeti Egyetem Galéria
1015 Budapest, Batthyány u. 65.

2004. október 22–24. Design Iskolák Börzéje Iparmûvészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.

2004. október 22 –
november 6. (nyitva)

Holland plakátkiállítás Spinoza Ház
1074 Budapest, Dob utca 15.

2004. október 11. PATLIB Központ megnyitása a Miskolci
Egyetemen

2004. november 2. Akadémiai- Szabadalmi Nívódíj átadása

2004. november 3. Magyar Tudomány Ünnepe

2004. november 4. Innovációs Nap
„A szakköri munka, mint az innovatív
gondolkodásra nevelés színtere” címû
pályázat eredményhirdetése

2004. november 9. Garibaldi Klub
Ginsztler János akadémikus elõadása
„Kimerülési folyamatok az anyagokban
és az emberi szervezetben”
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A Szellemi Tulajdon Védelmér×l

A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács kiadványa

IN MEMORIAM

Bogsch Árpád
(1919 – 2004)

Lelki és szellemi erejét nehéz betegségével mindvégig
szembeszegezve, életének nyolcvanhatodik évében,
2004. szeptember 19-én elhunyt dr. Bogsch Árpád, az
ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetét (WIPO) 24
éven át irányító volt fõigazgató, a szellemi tulajdon egye-
temes védelmének korszakos, teremtõ személyisége.

Bogsch Árpád 1942-ben Budapesten megszerzett jogi
doktorátusát követõen ügyvédként dolgozott, majd
1948-ban, Párizsban az UNESCO
Szerzõi Jogi Igazgatóságának lett mun-
katársa. Az Amerikai Egyesült Álla-
mok Szerzõi Jogi Hivatalának felaján-
lott jogi tanácsadói posztját 1954-ben
elfogadva, 1959-ben amerikai állam-
polgár lett. Kimagasló karrierje a
WIPO kereteiben, annak elõdszerveze-
te, a BIRPI elsõ fõigazgatóhelyettesi
megbízatásával kezdõdött 1963-ban;
1970 és 1973 között a WIPO hasonló
vezetõi feladatát látta el. 1973-tól ne-
gyedszázadon át töltötte be a WIPO fõ-
igazgatói és az UPOV fõtitkári felelõs
pozícióit.

Bogsch Árpád 1997-ig tartó irányítása alatt a Világszer-
vezet által elért vívmányok közül kiemelkedõ történeti
eredményeként tartja számon a nemzetközi közösség,
hogy

– megalakult a WIPO Nemzetközi Irodája, amely a szel-
lemi tulajdoni terület élenjáró intézményévé vált, és a
vezetése alatt épült fel a WIPO székháza, Genf egyik
legjellegzetesebb épülete,
– létrejött a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés,
amelynek immár 123 szerzõdött állama van,
– a Madridi Jegyzõkönyv magas szintû oltalmat biztosít
a védjegyjogosultak számára, a Védjegyjogi Szerzõdés
pedig, megkönnyíti a védjegyjogok szerzését,
– a WIPO 1996-ban létrehozott Szerzõi Jogi Szerzõdése
és az elõadásokról és a hangfelvételekrõl szóló szerzõ-
dése korszerûsítette a szerzõi jogok védelmét az új, digi-
tális környezetben,

– az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi
Egyezmény az egész világon mintául szolgál a növény-
nemesítõk jogai tekintetében.

Lankadatlan erõfeszítéssel segítette a fejlõdõ országokat
szellemi tulajdonjogi rendszerük kialakításában. Hivata-
li ideje alatt a fejlesztési együttmûködés, az átfogó segít-
ségnyújtás a WIPO alapvetõ elvévé vált. Kitüntetett sze-
mélyes figyelme és tanácsai nagyban hozzájárultak ah-

hoz, hogy az 1990-es évek elején ha-
zánk iparjogvédelmi és szerzõi jogi
szabályozása és intézményrendszere
eredményesen igazodott a piacgazda-
ság és a jogállamiság követelményei-
hez, elõkészítve e területen is Magyar-
ország beilleszkedését az intézménye-
sített európai együttmûködésbe.

Számos nemzetközi és nemzeti elis-
merés, tucatnyi – köztük az Eötvös
Loránd Tudományegyetemtõl 1991-
ben kapott – díszdoktori cím fémjelzi
nagyra becsültségét.

Munkásságát a Magyar Köztársaság Elnöke 1996-ban, a
magyar szabadalmi centenárium alkalmából, a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal ki-
tüntetéssel, illetve életútja elismeréseként 1997-ben a
Köztársasági Elnök Arany Emlékérmével ismerte el.

Nyolcvanötödik születésnapján, 2004. február 24-én a
magyar iparjogvédelmi és szerzõi jogi szakmai társada-
lom jókívánságainak és köszönetének jegyében vette át
Genfben a Jedlik Ányos-díjat.

Bogsch Árpád kivételes humanizmusa, teremtõ intellek-
tusa és felelõs irányító ereje révén a kivételes államférfiúi
munkásság megjelenítõje marad a világ számára. A mo-
dern szellemi tulajdonvédelmi rendszer atyjának nagyra
becsült és példamutató szellemi örökségét teszi szemé-
lyessé az utolsó idõszak korszakzáró és megindító vallo-
mása: „Szellem és jog” címmel, 2004. augusztusában
közreadott, magyar nyelvû önéletrajza.
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Szellem és jog
Méltatás és emlékezés

„Habent fata sua libelli”

Az olvasó által kézben tartott cikk eleinte csupán tömör,
érdeklõdést felkeltõ írásnak indult, amely egy, a Magyar
Szabadalmi Hivatal gondozásában megjelent mû mélta-
tását tartalmazta volna. De a sors máshogyan rendezte az
eseményeket.

A Szellemi Tulajdon Világszerve-
zete nyugalmazott fõigazgatójának,
Bogsch Árpádnak „Szellem és jog”
címmel írt könyve szeptember kö-
zepén jelent meg a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal gondozásában. Az
eseménynek mélységes tragikumot
kölcsönöz a szomorú hír, hogy nem
sokkal a könyv megjelenését köve-
tõen, 2004. szeptember 19-én,
hosszas betegség után eltávozott
közülünk a mû írója. A kész köny-
vet még kezébe vehette, és láthatta
mûvének végsõ formáját, azonban
annak további sorsát már nem kö-
vethette Bogsch Árpád.

Mûve tanúsága szerint a szerzõ
nem tervezte emlékeinek papírra
vetését. Szerencsések vagyunk,
hogy végül is másképpen döntött,
„noha korábban keményen” megfogadta magának, hogy
nem kíván visszaemlékezést készíteni. Hálásak lehetünk
ennek a nagyszerû embernek ezért a közvetlen, egyenes
és a tõle megszokott világossággal írott mûért.

A könyv meglepõ: egyszerre személyes és rendkívül lo-
gikus. Alapvetõen elemzéseket tartalmaz mindenrõl,
ami az író számára valóban fontos volt. A külsõ szemlélõ
itt azt gondolhatja, hogy leginkább a munkásságát tárja
majd elénk részletesen e rendkívüli életet élt ember; ülé-
seket, ahol bravúros levezetõ elnöki képességekrõl tett
tanúbizonyságot, vagy éppen a nemzetközi iparjogvéde-
lem és a szerzõi jog gordiuszi csomóit, amelyeket egy-
egy huszárvágással sikerült megoldania.

Bár munkássága, a „devoir” mindvégig jelentõs szerep-
hez jut visszaemlékezésében, és persze tapinthatóan

minden tevékenységének alapja és mozgató rugója is ez
a komoly feladatteljesítés, olvasás közben rácsodálkoz-
hatunk, hogy mégsem ezt fejti ki legrészletesebben mû-
vében. E könyv ékes tanúbizonysága annak, hogy
Bogsch Árpád életében a fõszerepet a család és az embe-
ri kapcsolatok játszották, kiegészítve a mûvészetek és a

távoli tájak iránt érzett olthatatlan
kíváncsisággal és megértõ elfoga-
dással. E képet természetesen fûsze-
rezik – egy magyar emberhez híven
– az élet kulináris oldaláról szóló
megemlékezések, hiszen ezek szin-
tén nem maradhatnak el az élet fon-
tos dolgairól készült számvetésben.

Széles spektrumot ölel fel a könyv,
egy teljes emberi életet tár elénk,
amely több mint nyolc évtizedet,
vagyis szinte a teljes huszadik szá-
zadot átíveli. Megismerhetjük azt a
békés polgári otthont, ahová szüle-
tett és amelyben felnõtt Bogsch Ár-
pád, kísérhetjük õt a második világ-
háború vérzivataros idõiben az ost-
romolt Budapesten, majd megis-
merhetjük azokat az okokat, ame-
lyek miatt az emigrációt választotta.
Az íróval együtt követhetjük a vi-
lágháború utáni új világrend meg-

szilárdulását, majd ennek a világrendnek alapvetõen új
alapokra helyezõdését. Mindezt az író szemszögébõl kí-
sérhetjük végig, betekintést nyerve a Szellemi Tulajdon
Világszervezetének és a nemzetközi diplomáciának a
mûködésébe.

A Bogsch Árpád rendkívüli személyiségét õrzõ sorokat
tehát, nem csak azoknak érdemes elolvasniuk, akik
munkájuk során aktívan foglalkoznak a szellemi tulaj-
donnal, illetve annak nemzetközi vonatkozásaival, ha-
nem mindazoknak, akiket az élet valóban fontos dolgai
érdekelnek.

A Magyar Szabadalmi Hivatal a „Szellem és jog” címû
mû közreadása mellett jelen kiadványával is tisztelegni
kíván a szellemi tulajdon legnagyobb magyarjának em-
léke elõtt.

�

2004. október 11

Az Európai Bizottság javaslata a formatervezési minták oltalmáról szóló
98/71/EK irányelv módosítására az alkatrészek tekintetében

A formatervezési minták oltalmáról szóló 98/71/EK eu-
rópai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásakor az
Európai Unió tagállamai nem jutottak megállapodásra
egy egységes, valamennyi tagállamban egyaránt alkal-
mazható szabályozás létrehozásában az összetett ter-
mékek javításához szükséges alkatrészekre vonatko-
zó formatervezési mintaoltalom biztosítását illetõen,
így a formatervezési mintaoltalmi rendszerrel kapcsola-
tos harmonizációra e kérdésben nem került sor. Az egy-
séges szabályozás kialakulása érdekében azonban rögzí-
tették az irányelv 14. cikkében, hogy a tagállamok fenn-
tartják az alkatrészekkel kapcsolatos rendelkezéseiket,
ám a formatervezési mintaoltalom alatt álló összetett ter-
mékek alkatrészeinek oltalmára vonatkozó szabályokat
kizárólag a liberalizáció (az oltalmi szint csökkentése)
elvének megfelelõen módosíthatják. Az irányelv 18. cik-
ke elõírta, hogy az Európai Bizottság – legkésõbb 2004.
októberig – tegyen javaslatot az alkatrészekkel kapcso-
latosan szükségesnek ítélt változtatásokra.

Az irányelv elõírásainak megfelelõen 2004. szeptember
14-én a Bizottság javaslatot terjesztett elõ az alkatré-
szekkel kapcsolatos formatervezési mintaoltalom
szabályozásának módosítására, amely szerint a tagál-
lamok a továbbiakban nem biztosíthatnának formaterve-
zési mintaoltalmat a másodlagos piacon a „látható” kül-
sõ alkatrészekre vonatkozóan (pl. gépjármûvek esetében
ilyen alkatrésznek minõsülnek a motorháztetõk, a lökhá-
rítók, a szélvédõüvegek, az ajtók, a világítótestek). A ja-
vaslat célja a verseny fokozása az alkatrészpiacon, a na-
gyobb választék és az alacsonyabb árak biztosítása a fo-
gyasztók számára, valamint az Európai Unió területén
kívül mûködõ független gyártók új piaci szereplõként
való bevonása. A javaslat nem érintené a „nem látható”
belsõ alkatrészeket. A Bizottság becslése alapján a for-
matervezési mintaoltalomban részesített alkatrészek ára
6,4–10,3%-kal magasabb, ami megközelítõleg tízmilli-
árd eurót jelent évente.

A javaslat valamennyi olyan iparágat (pl. motorke-
rékpár-javítás, órajavítás) érint, amelyben összetett ter-
mék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló
valamely látható külsõ alkatrész javítása, illetve ki-
cserélése szükséges. A javaslat ennélfogva nem ágazat-
függõ, azonban fõként a gépjármûiparra vonatkozik, mi-
vel az összetett termékek mintaoltalma ebben az ágazat-

ban meghatározó jelentõségû, a magas költségekre te-
kintettel a látható külsõ alkatrészek kijavítása, illetve ki-
cserélése rendkívül gyakori.

A látható alkatrészek az alkatrészekre formatervezési
mintaoltalmat biztosító tagállamokban csak az eredeti
gyártótól szerezhetõk be, amely versenykorlátozó hatás-
sal bír, mivel kizárja a független alkatrészgyártókat a
másodlagos alkatrészpiacról. A helyzetüket tovább ront-
ja az a tény, hogy a tagállamok formatervezési mintaol-
talommal kapcsolatos szabályozása eltérõ: míg a függet-
len gyártóknak egyes tagállamokban van lehetõségük a
termékeik értékesítésére, más tagállamokban nincs. E
probléma megoldására a javaslat módosítaná az irányel-
vet, amelynek értelmében a független alkatrészgyártók
által az összetett termék eredeti megjelenésének helyre-
állítására irányuló javítás céljából bármely látható alkat-
rész szabadon elõállítható és forgalmazható lenne. A ja-
vaslat szerint tehát a formatervezési mintaoltalom jogo-
sultja az irányelv 12. cikkének (1) bekezdése alapján
nem élhetne a kizárólagos hasznosítás és az ehhez kap-
csolódó jogokkal az alkatrészek másodlagos piacán.

A Bizottság álláspontja szerint az eredeti alkatrészgyártók
nem szenvednének indokolatlan anyagi veszteséget,
ugyanis az elsõdleges alkatrészpiacon továbbra is érvé-
nyesül az eredeti alkatrészek formatervezési mintaoltal-
ma, amely fedezi a gyártók befektetéseinek megtérülését.

A Bizottság megítélése szerint a fogyasztók számára
kedvezõ lenne, hogy a formatervezési mintaoltalom
eltörlésével új szereplõk lépnének be a másodlagos
alkatrészpiacra, így a verseny erõsödésének hatására
az alkatrészek nagyobb kínálata révén azok árai csök-
kennének. Ennek következtében – különösen például a
gépjármûvek esetében – a biztosítási díjak is mérséklõd-
nének, mivel a gépjármû-biztosítók által megállapított
díjak jelentõs hányadát az autóalkatrészek árai alkotják.

Hasznos linkek:
• http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/i

ndprop/design/index.htm
• http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/en/lip/lat-

est/doc/2004/com2004_0582en01.doc
• http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/i

ndprop/design/sec-2004-1097_en.pdf

A Versenyképességi Tanács által elfogadott közös állás-
pont várhatóan még 2004 folyamán az Európai Parla-
ment elé kerül, amely arról állást foglal, esetleges módo-
sítási javaslatok megtételével. Ezt követõen kerül csak
sor arra, hogy az Európai Parlament általi javaslatokat a
Tanács ismét megvitassa, és újabb álláspontot alakítson
ki; erre várhatóan 2005 tavaszán kerül majd sor.

Hasznos linkek:

• http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/i
ndoprop/comp/com02-92en.pdf

• http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/i
ndoprop/comp/studyintro.com
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A számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló irányelvjavaslat

Az Európai Bizottság 2002. február 20-án terjesztette
elõ a számítógéppel megvalósított találmányok sza-
badalmazhatóságáról szóló irányelvjavaslatot. Az
irányelvjavaslat fõbb céljai a következõk:
• a jogbiztonság erõsítése és ezzel a gazdasági dönté-

sekhez szükséges kiszámíthatóság megteremtése, kü-
lönösen azáltal, hogy az irányelvjavaslat gátat kíván
vetni annak, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal –
joggyakorlatának további liberalizálásával – átvegye
az Amerikai Egyesült Államok szabadalmi hatósága
és bíróságai által e témában kialakított jogelveket;

• az egyes tagállamok joggyakorlatában jelentkezõ kü-
lönbségek megszüntetésével az egységes belsõ piac
zavartalan mûködésének a biztosítása;

• az európai informatikai ipar versenyképességének
erõsítése a világpiacon, fõként amerikai és japán ver-
senytársaikhoz képest;

• az innováció és az alkotótevékenység ösztönzése e
fontos csúcstechnológiai területen.

Az irányelvjavaslat – e célkitûzések megvalósítása érde-
kében – az Európai Szabadalmi Hivatal és a nemzeti sza-
badalmi hivatalok által kialakított elveket követve rögzí-
ti a számítógéppel megvalósított találmány fogalmát,
azzal, hogy az ilyen találmány csak akkor szabadal-
mazható, ha az általános oltalomképességi feltételeken
(újdonság, feltalálói tevékenység, ipari alkalmazható-
ság) túl, a feltalálói tevékenység körében ún. mûszaki
hozzájárulást tartalmaz. Másképpen: a számítógéppel
megvalósított találmány akkor szabadalmazható csupán,
ha a részét képezõ számítógépi program a számítógépre
telepítve és azon futtatva, azon túlmenõ mûszaki hatást
vált ki, mint ami a program (szoftver) és a számítógép
(hardver) közötti szokásos fizikai kölcsönhatásból adó-
dik. Az irányelvjavaslat megerõsíti azt az Európai Sza-
badalmi Egyezményben és a nemzeti jogszabályokban
(így a magyar szabadalmi törvényben) is szereplõ jogel-

vet, hogy a számítógépi program kizárólag e minõsé-
gében továbbra sem lehet szabadalmazható talál-
mány. Az irányelvjavaslat tartalmaz továbbá a szaba-
dalmi igénypont szerkesztésére vonatkozó szabályokat,
és kimondja azt is, hogy a számítógéppel megvalósított
találmányra adott szabadalomból eredõ jogok nem érin-
tik a számítógépi programok szerzõi jogi védelme köré-
ben engedett szabad felhasználás (különösen a visszafej-
tés és az együttes mûködtetés) lehetõségét.

Ami az irányelvjavaslat tárgyában folyó közösségi jog-
alkotási folyamatot illeti, az irányelv elfogadása
együttdöntési eljárásban történik, azaz az irányelv szö-
vegében az Európai Unió Tanácsának és az Európai
Parlamentnek közösen kell megállapodnia. Az EU Ver-
senyképességi Tanácsa 2004. május 18-án szavazott a
tanácsi közös álláspontról, amely ún. második olvasat-
ra még 2004 folyamán az Európai Parlament elé kerül.
E szavazás Magyarország számára történelmi jelentõ-
ségû volt, hiszen ez volt a csatlakozást követõen e Ta-
nácsban leadott elsõ magyar szavazat. A Versenyké-
pességi Tanács ülését követõen, amelyen a hazai euró-
pai integrációs döntéshozatali eljárásnak megfelelõen
Magyarország támogatta a közös álláspontot, az irány-
elvjavaslat mind érdek-képviseleti, mind pedig kor-
mányzati szinten az érdeklõdés középpontjába került,
ugyanis különösen a szabad forráskódú szoftvereket
készítõk és használók közössége aggályát fejezte ki az
irányjavaslat hatásai és szövegezése tekintetében egy-
aránt. Az álláspontok megvitatására több ízben, külön-
bözõ kormányzati és országgyûlési fórumokon került
sor, és a kormány szintén döntést hozott e kérdésben,
amellyel megerõsítette a Versenyképességi Tanácson
leadott szavazatot, és egyidejûleg elrendelte az irány-
elvjavaslat magyar gazdaságra gyakorolt hatásainak át-
fogó felmérését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
bevonásával.

Az európai szabadalmi bejelentés benyújtásakor az Eu-
rópai Szabadalmi Egyezmény Díjszabályzatban megha-
tározott bejelentési, kutatási és 10-nél több igénypont
esetén a többlet igénypontok után járó díjat kell fizetni
az Európai Szabadalmi Hivatal számlájára. A díjaknak a
bejelentés átvételétõl számított egy hónapon belül meg
kell érkezni a számlára. Jelenleg a bejelentési díj 125
euró, a kutatási díj 690 euró és a többlet igénypontok
után fizetendõ díj 40 euró, igénypontonként.

Az Európai Szabadalmi Hivatal magyarországi Euró-
számlájának adatai:

Számlaszám: 11764946-00239880

Bank neve és címe: OTP Bank Rt.,
Központi Fiók
Deák Ferenc utca 7–9.
1052 Budapest
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A gyógyszertermékek és a növényvédõ szerek kiegészítõ oltalmi tanúsítványa (SPC1)

A kiegészítõ oltalmi tanúsítvány a szabadalmi oltalom-
mal védett gyógyszertermékek és növényvédõ szer ter-
mékek szabadalmi oltalmi idejének meghosszabbítá-
sa, egy sui generis oltalmi forma keretében.
A legtöbb mûszaki területen a szabadalmi bejelentést
követõen, minden további intézkedés nélkül hasznosít-
ható a találmány, forgalomba hozható a találmány sze-
rinti termék. A gyógyszerek és a növényvédõ szerek ese-
tében azonban a szabadalmas nem hasznosíthatja a talál-
mányát mindaddig, amíg nem kap engedélyt a hatósá-
goktól a termék forgalomba hozatalára. A nemzetközi
statisztikák szerint gyógyszertermékek esetében átlago-
san 10–12 év szükséges ahhoz, hogy a szabadalmi beje-
lentés napját követõen egy találmány, a betegek számára
is hozzáférhetõ gyógyszerkészítmény formájában, a pi-
acra kerüljön. Ráadásul a gyakorlatban minden tízezer
elõállított (és általában szabadalmi oltalommal védett)
vegyületbõl egy, esetleg két piacképes termék fejleszt-
hetõ ki. A kifejlesztésre és a forgalomba hozatali enge-
dély megszerzésére fordított idõtartammal a szabadalom
kizárólagos hasznosítására fennmaradó idõ jelentõsen
lerövidül, a tényleges idõtartam nem elegendõ a gyógy-
szerkutatás egyébként is nagyon magas kutatási, fejlesz-
tési és egyéb költségeinek megtérüléséhez, ezért a sza-
badalom nem tölti be jutalmazási, ösztönzési funkcióját.
Az Európai Unióban ezen szakterületek hátrányos
helyzetének megszüntetését, a gyógyszerek kiegészítõ
oltalmi tanúsítványára vonatkozó tanácsi rendelet, a nö-
vényvédõ szerek kiegészítõ oltalmi tanúsítványára vo-
natkozó európai parlamenti és tanácsi rendelet biztosítja.
A rendeletek megalkotásakor figyelembe vették a nem-
zeti és közösségi szintû egészségügyi politika célkitûzé-
seket is, ezért a maximális oltalmi idõ meghosszabbí-
tást 5 évben határozták meg, az oltalom pedig szigo-
rúan a forgalomba hozott termékre terjedhet ki.
Az Európai Unióhoz történõ csatlakozásunkat követõen
a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány oltalmi forma bevezeté-
sének feltételeit és átmeneti szabályait az Európai Unió
tagállamai és a csatlakozó államok között létrejött csat-
lakozási szerzõdés tartalmazza.

Jogszabályi háttér

Magyarországon az alábbi jogszabályok határozzák meg
együttesen a gyógyszer és a növényvédõ szer termékek
kiegészítõ oltalmi tanúsítványának megszerzésével és a
megadott tanúsítványokkal kapcsolatos rendelkezése-
ket:
• A gyógyszerek kiegészítõ oltalmi tanúsítványának

bevezetésérõl szóló 1768/92/EGK (1992. június 18.)
tanácsi rendelet (közösségi rendelet);

• a növényvédõ szerek kiegészítõ oltalmi tanúsítványá-
nak bevezetésérõl szóló 1610/96/EK (1996. július
23.) európai parlamenti és tanácsi rendelet (közösségi
rendelet);

• a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény (Szt.);

• az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó eu-
rópai rendeletek végrehajtásához szükséges szabá-
lyokról szóló 26/2004. (II. 26.) Kormányrendelet
(kormányrendelet);

• a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
71/2004. (IV. 28.) GKM rendelet

A Magyar Szabadalmi Hivatal hatásköre

A közösségi rendeletek értelmében a tanúsítvány iránti
bejelentést az abban a tagállamban mûködõ, hatás-
körrel rendelkezõ iparjogvédelmi hatósághoz kell
benyújtani, amelynek a területére az alapszabadal-
mat megadták, és ahol a termék forgalomba hozatali
engedélyét kiadták, kivéve, ha a tagállam más hatóságot
jelöl ki erre a feladatra. Magyarországon ez a hatóság
a Magyar Szabadalmi Hivatal (Hivatal).
A kormányrendelet alapján a Hivatal hatáskörébe a ta-
núsítvány megadása, a tanúsítvány megszûnésének meg-
állapítása és újra érvénybe helyezése, a tanúsítvány ér-
vénytelenségének megállapítása, a nemleges megállapí-
tás, a tanúsítvány értelmezése, a bejelentések és a tanúsít-
ványok nyilvántartása, beleértve a fenntartásukkal kap-
csolatos kérdéseket valamint a bejelentésekkel és a tanú-
sítványokkal kapcsolatos hatósági tájékoztatás tartozik.

A kiegészítõ oltalmi tanúsítvány elnyerésének
feltételei

Kiegészítõ oltalmi tanúsítványt kell adni, ha az arra
irányuló bejelentés benyújtása napján, Magyarországon:
a) a termék hatályos alapszabadalom oltalma alatt áll;
b) a termék gyógyszerként vagy növényvédõ szerként
történõ forgalomba hozatalát engedélyezték a megfele-
lõ, érvényes EGK irányelvek rendelkezéseinek megfele-
lõen;
c) a termékre még nem adtak tanúsítványt; és
d) a b) pontban említett engedély a terméknek gyógy-
szerként vagy növényvédõ szerként történõ forgalomba
hozatalára vonatkozó elsõ engedély.
A tanúsítvány megadására irányuló bejelentésért külön
jogszabályban meghatározott bejelentési díjat kell fizetni.
A termék a gyógyszer vagy növényvédõ szer hatóanya-
ga vagy hatóanyagainak kombinációja. Az alapszaba-
dalom lehet nemzeti eljárásban vagy európai úton enge-
délyezett magyar szabadalom. Az „alapszabadalom”
olyan szabadalom, amely magát a terméket, a termék
elõállítására szolgáló eljárást vagy a termék alkalmazá-
sát oltalmazza, és amelyet jogosultja a tanúsítvány meg-
szerzésére irányuló eljárás céljaira megjelöl.
Hatályos alapszabadalom alatt, megadott, érvényes sza-
badalmat kell érteni.
Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat követõen
azon gyógyszertermékek, amelyeket korábban Magyar-1 Supplementary Protection Certificate
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országon törzskönyveztek, és az Európai Közösség terü-
letén is rendelkeznek un. „centralizált” eljárás alapján en-
gedélyezett forgalomba hozatali engedéllyel; a Magyar-
ország területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt
felváltja az Európai Közösség területén érvényes forga-
lomba hozatali engedély. Az olyan termék pedig, amelyek
a csatlakozás napját megelõzõen nem rendelkeztek Ma-
gyarország területén érvényes forgalomba hozatali enge-
déllyel, de rendelkeznek az EMEA által engedélyezett ún.
„centralizált” engedéllyel, az EMEA engedély hatályának
Magyarországra történõ kiterjedése következtében Ma-
gyarországon is forgalomba hozhatók.
Nem adható egynél több tanúsítvány akkor sem, ha a
szabadalmasnak ugyanarra a termékre több szabadalma
van. Azonban ha ugyanarra a termékre két vagy több
függõben lévõ bejelentést két vagy több olyan szabadal-
mas tesz, akik különbözõ szabadalmak jogosultjai, e ter-
mékre egy-egy tanúsítvány adható a szabadalmasok
mindegyike számára.

A tanúsítvány megadására irányuló bejelentés
benyújtásának határideje

A tanúsítvány iránti bejelentést a termék Magyaror-
szágon gyógyszerként vagy növényvédõ szerként törté-
nõ elsõ forgalomba hozatali engedélye kiadásának
napját követõ hat hónapon belül kell benyújtani.
Ha a termék forgalomba hozatalát az alapszabadalom
megadása elõtt engedélyezik, a tanúsítvány iránti beje-
lentést a szabadalom megadását követõ hat hónapon be-
lül kell benyújtani.

Átmeneti rendelkezések

A csatlakozási tárgyalásokon a kiegészítõ oltalom beve-
zetésének feltételeirõl és átmeneti szabályairól az Euró-
pai Unió jelenlegi tagállamai és a csatlakozó államok kö-
zött külön megállapodás jött létre. Ezt a megállapodást a
csatlakozási szerzõdés tartalmazza.
E szerint a közösségi rendeletek egyéb sérelme nélkül az
Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen Ma-
gyarországon olyan gyógyszerre és növényvédõ szerre
adható tanúsítvány, amely
• hatályos alapszabadalom oltalma alatt áll;
• amelyre az elsõ, gyógyszerként, illetve növényvédõ

szerként történõ forgalomba hozatali engedélyt 2000.
január 1-jét követõen adták ki; és

• a tanúsítvány iránti kérelmet a csatlakozás napjától
számított hat hónapon belül terjesztik elõ.

A Hivatal az átmeneti szabályok alapján benyújtott beje-
lentések tekintetében is – a rendelet általános szabályai
szerint benyújtott bejelentésekkel azonos módon – teljes
körû vizsgálatot végez.

A bejelentési nap elismerése és a vizsgálat

A tanúsítvány megadására irányuló bejelentésrõl, ha az
– a benyújtáskor vagy a hiánypótlás eredményeként – ki-
elégíti a bejelentési nap elismeréséhez elõírt feltételeket,

a Hivatal a hivatalos lapjában hatósági tájékoztatást kö-
zöl és az alapszabadalomra vonatkozóan feltünteti sza-
badalmi lajstromban.
A bejelentési nap elismerését követõen a Hivatal meg-
vizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a közösségi ren-
deletben, az Szt-ben és a kormányrendeletben meghatá-
rozott többi követelménynek. Ha a bejelentõ megfizette
az elõírt bejelentési díjat és a bejelentés megfelel a köve-
telményeknek a Magyar Szabadalmi Hivatal a beje-
lentés tárgyára tanúsítványt ad. A bejelentést el kell
utasítani, ha az hivatali figyelmeztetést/felhívást követõ-
en sem elégíti ki a vizsgált követelményeket.
A tanúsítvány megadásáról, illetve a bejelentés elutasí-
tásáról a Magyar Szabadalmi Hivatal a hivatalos lapjá-
ban hatósági tájékoztatást közöl. A megadott tanúsít-
ványt bejegyzi a tanúsítványlajstromba és az alapszaba-
dalomra vonatkozóan feltünteti szabadalmi lajstromban.

A tanúsítvány jogosultja

Tanúsítvány az alapszabadalom jogosultjának vagy
az õ jogutódjának adható, tehát nem adható tanúsít-
vány a licenciavevõnek, és nem adható a forgalomba ho-
zatali engedély tulajdonosának sem, ha az nem jogosult-
ja az alapszabadalomnak.
A tanúsítvány az alapszabadalommal azonos jogokat
biztosít, azonos kötelezettségekkel és korlátokkal.
A tanúsítványokból eredõ jogokra és kötelezettségekre, a
tanúsítványokkal kapcsolatos hasznosítási szerzõdésekre,
kényszerengedélyekre, valamint a tanúsítvány bitorlására
az Szt. rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni.

A tanúsítvány idõtartama, fenntartási díjak

A tanúsítvány idõtartama az alapszabadalom oltalmi
idejének lejártakor kezdõdik, és az alapszabadalom irán-
ti bejelentés benyújtásának napja és a termék Közössé-
gen belüli forgalomba hozatalára vonatkozó elsõ enge-
dély keltezésének napja között eltelt idõszak öt évvel
csökkentett idõtartamával megegyezõ ideig tart, de nem
haladhatja meg az öt évet.
A tanúsítvány tartamára évenként fenntartási díjat kell
fizetni.

A kiegészítõ oltalmi tanúsítvány megszûnése
és érvénytelensége

A kiegészítõ oltalmi tanúsítvány megszûnik az oltalmi
idõtartam elteltével, az oltalomról történõ lemondás mi-
att, díjfizetés hiányában és a termék forgalomba hozatali
engedélyének visszavonása következtében.
A Hivatal a tanúsítvány megszûnését határozattal álla-
pítja meg és arról hatósági tájékoztatást közöl a hivata-
los lapjában kivéve, ha a megszûnésre a tanúsítvány
idõtartamának lejárta miatt kerül sor (ilyenkor a meg-
szûnés minden további intézkedés nélkül bekövetke-
zik); a tanúsítvány megszûnésének megállapítását és
újra érvénybe helyezését bejegyzi a tanúsítványlajst-
romba.
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Európai szabadalmi bejelentés az MSZH-nál

Európai szabadalmi bejelentést – a megosztással kelet-
kezõ európai szabadalmi bejelentés kivételével – a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatalnál is be lehet nyújtani.

A Magyar Szabadalmi Hivatalnál kell benyújtani az
európai szabadalmi bejelentést, ha a bejelentõ magyar
állampolgár, illetve, ha lakóhelye vagy székhelye bel-
földön van, kivéve, ha az európai szabadalmi bejelen-
tés a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz legalább két hó-
nappal korábban benyújtott olyan bejelentés elsõbb-
ségét érvényesíti, amelynek államtitokként való keze-
lését a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke nem ren-
delte el.

Az európai szabadalmi bejelentésnek tartalmaznia kell a
bejelentési kérelmet (EPO 1001, 1002 és 1010 forma-
nyomtatvány használata ajánlott), leírást, igényponto-
(ka)t, kivonatot és szükség esetén rajzo(ka)t 1–1 pél-
dányban, a bejelentési kérelem 6. oldalát (EPO 1001.6)
pedig 4 példányban. Meg kell jelölni legalább egy szer-
zõdõ államot. A formanyomtatványok a Magyar Szaba-
dalmi Hivatalnál ingyenesen beszerezhetõk, illetve az
internetrõl letölthetõk.

A bejelentést angol, német vagy francia nyelven kell
benyújtani. Magyarországon magyar állampolgárságú
személyek illetve magyar lakhellyel/telephellyel ren-

delkezõ természetes vagy jogi személyek az európai
bejelentést magyar nyelven is benyújthatják. Ebben az
esetben a bejelentés átvételétõl számított 3 hónapon
belül, elsõbbség igénylése esetén viszont, legkésõbb
az elsõbbségi dátumtól számított 13 hónapon belül, be
kell nyújtani a fordítást az említett nyelvek valamelyi-
kén.

A bejelentést az Egyezményben elõírt bármely nyelven
be lehet nyújtani, feltéve, hogy a bejelentés magyar
nyelven, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal bármelyik
hivatalos nyelvén tartalmazza legalább a következõket:

• utalást az európai szabadalom iránti igényre
• a bejelentõ azonosítására alkalmas, vagy a vele való

kapcsolatfelvételt lehetõvé tevõ adatokat.

Az Európai Szabadalmi Hivataltól kapott visszajelzés
elõtt (EPO 1001.6 formanyomtatvány) a fordítást, illetve
egyéb utólag benyújtott iratot a Magyar Szabadalmi Hi-
vatalon keresztül olyan hatállyal lehet továbbítani, mint-
ha ugyanazon a napon az Európai Szabadalmi Hivatal-
hoz nyújtotta volna be a bejelentõ, azt követõen az Euró-
pai Szabadalmi Hivatalhoz való beérkezés dátuma a be-
nyújtás dátuma. Ettõl kezdve a bejelentõnek közvetlenül
az Európai Szabadalmi Hivatallal kell a kapcsolatot tar-
tania.

3. Az elõvizsgálati rendszer változása

2004. január 1-jétõl az elõvizsgálati kérelem benyújtása
automatikusan minden megjelölt államra kiterjed, ame-
lyek a PCT II. Fejezetének részesei (egyes kiválasztások
külön kérelemmel visszavonhatóak), valamint megszû-
nik az utólagos kiválasztás lehetõsége is.

2004. január 1-jétõl csak a fenti változásoknak megfele-

lõ, új elõvizsgálati kérelemûrlap használható.

A 2004. január 1-jei vagy ezt követõ nemzetközi beje-
lentési nappal rendelkezõ bejelentésekre vonatkozó elõ-
vizsgálati kérelmet be lehet nyújtani
• a kutatási jelentésnek és a nemzetközi kutatási szerv

írásbeli véleményének a bejelentõ részére történt to-
vábbításának napjától számított 3 hónapon, vagy

• az elsõbbség napjától számított 22 hónapon belül, a
késõbbi idõpontban.

4. Illetékek változása

a) Az alapilletéket és a megjelölési illetéket az egységes
nemzetközi bejelentési illeték váltotta fel, amelynek
összege CHF 1400. Az új illeték szempontjából a nem-
zetközi bejelentésnek az átvevõ hivatal által történt átvé-
teli napja az irányadó.
b) A kezelési illeték összege CHF 200. Ez az összeg fi-
zetendõ minden olyan nemzetközi bejelentéssel kapcso-
latban, amelyre vonatkozóan az elõvizsgálati kérelmet
2004. január 1-jén, vagy ezt követõen nyújtják be.
c) A PCT-EASY (PCT-SAFE) felhasználásával benyúj-
tott bejelentések esetén a nemzetközi bejelentési illeték
CHF 100 összeggel csökken.
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szabályozásnak az Európai Unió irányelveihez való
adaptálásában is. Mindezek a változások jelentõs feladat
elé állították a 2000-ben megújított összetételû Testület
eljáró tanácsait, amelyek számos, elvi jelentõségû véle-
ményt dolgoztak ki.

A kötet szerkesztõi több mint 200 ügyet tekintettek át, s
ezek közül azokat válogatták ki, amelyekben valamilyen
érdekesebb vagy bonyolultabb kérdés megítélése volt az
eljáró tanácsok feladata. (A Testület ezek mellett számos
„rutin” jellegû üggyel is foglalkozott, amelyekben a jog-
sértés elkövetése, a jogsértõ példányok azonosítása, il-
letve a kár megállapítása volt a feladat. Ezek az ügyek
erõsen tényálláscentrikusak voltak, ezért a szerkesztõk
csak keveset tartottak közülük közlésre érdemesnek.)

A kötet tizenöt tematikus fejezetbõl áll, amelyeknek
az elején bevezetõ megjegyzésekben tekintheti át az ol-
vasó a közölt vélemények legfontosabb jellemzõit. A fe-
jezeteken belül az egyes véleményeket – a bírósági hatá-
rozatok (BH) mintájára – sorszámmal és a tartalmukat
tükrözõ címmel látták el a szerkesztõk. Ugyanakkor az
egyes szakvélemények nyomán született bírósági ítéle-
tek (összefoglalói) többnyire hiányoznak a gyûjtemény-
bõl, mivel nem álltak rendelkezésre. Az Szjt. uniós csat-
lakozástól hatályos módosítása viszont elõírta a bírósá-

gok és más hatóságok számára, hogy a Testület részére
küldjék meg azokban az ügyekben hozott érdemi határo-
zatokat, amelyekben a Testület szakvéleményt adott. A
következõ kötet összeállításánál tehát már biztonsággal
lehet számolni az ítéletekkel is.

Számos olyan vélemény szerepel a kötetben, amely
több témát is érint és ezért több fejezetbe is besorolható
lett volna. Ezek ott szerepelnek, ahova a legfontosabb,
illetõleg legalaposabban elemzett téma alapján illenek.
A többi fejezetben csak a vélemények címe jelenik
meg, kurziválva a címeken belül azt a részt, amely az
adott fejezetben való megemlítésüket indokolja. Ter-
mészetesen mindenhol utalás történik arra, hogy a véle-
mény teljes szövege melyik fejezetben, milyen sorszám
alatt található.

A 2003. évi CII. törvény újabb módosításokat hozott
szerzõi jogunkban; teljessé téve az összhangot az uniós
irányelvekkel, és kibõvítette a Testület hatáskörét is. Az
új szabályozás azonban csak 2004. május 1-jén, Ma-
gyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása
napján lépett hatályba. Éppen ezért a Testületnek az új
szabályokat is figyelembe vevõ szakértõi véleményei
már egy új – az ötödik – gyûjteményes kötetben jelennek
majd meg.

A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés (PCT) Végrehajtási Szabályzatának
változásai 2004. január 1. napjától

A PCT 2001. májusában megkezdõdött reformjának so-
rán a Közgyûlés a Végrehajtási Szabályzat több olyan
módosításáról határozott, amelyek 2004. január 1-jén
lépnek hatályba. Ezek közül a legfontosabbakat tartal-
mazza az alábbi ismertetõ.

1. A megjelölési rendszer változása

A bejelentési kérelemben megszûnt a Szerzõdõ Államok
egyenként történõ megjelölése. A 2004. január 1-i, vagy
ezt követõ nemzetközi bejelentési nappal rendelkezõ be-
jelentések vonatkozásában életbe lépett az automatikus
megjelölési rendszer. Ennek értelmében a bejelentési
kérelem benyújtása minden olyan ország megjelölését
jelenti, amely a nemzetközi bejelentés benyújtási napján
tagja a PCT-nek, továbbá bármely lehetséges oltalmi
forma igénylésére és adott esetben mind nemzeti, mind
regionális szabadalom igénylésére is kiterjed.

A bejelentõnek tehát csak az eljárás nemzeti szakaszba
lépése alkalmával kell döntenie arról, hogy mely orszá-
gokban kíván szabadalmat igényelni, valamint arról is,
hogy milyen oltalmi formát, illetve hogy nemzeti vagy
regionális szabadalmat igényel-e.

2004. január 1-jétõl csak a fenti változásoknak megfele-

lõ, új kérelemûrlap használható.

2004. január 1-tõl a PCT-EASY szoftver a PCT-SAFE
szoftverre lett lecserélve, amely többek között a korábbi
PCT-EASY szoftver funkcióit is ellátja. További infor-
mációk a következõ címen érhetõk el:
http://pcteasy.wipo.int/efiling_standards/EFPage.htm.

2. Továbbfejlesztett nemzetközi kutatatási és
elõvizsgálati rendszer

A 2004. január 1-jén vagy ezt követõen benyújtott nem-
zetközi bejelentésekkel kapcsolatban a nemzetközi kuta-
tási szerv a nemzetközi kutatási jelentéssel együtt írásbeli
véleményt is készít arról, hogy az igényelt találmány új-
nak, feltaláló lépést tartalmazónak és iparilag alkalmazha-
tónak látszik-e. A véleményt megküldik a bejelentõnek és
a Nemzetközi Irodának. Amennyiben a bejelentõ nem
nyújt be a II. Fejezet szerint elõvizsgálati kérelmet, a
Nemzetközi Iroda a véleményt a szabadalmazhatóságra
vonatkozó elõzetes nemzetközi jelentésként megküldi a
megjelölt hivataloknak és a bejelentõnek. A jelentés tar-
talma az elsõbbségtõl számított 30 hónap letelte elõtt,
csak a bejelentõ hozzájárulásával ismerhetõ meg.

Amennyiben a bejelentõ elõvizsgálati kérelmet nyújt be,
a nemzetközi elõvizsgálati szerv saját elsõ írásbeli véle-
ményeként felhasználja a nemzetközi kutatási szerv által
készített fenti véleményt.
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Létrejött az országos iparjogvédelmi információs hálózat

Magyarország 2003. január 1-jén csatlakozott az Euró-
pai Szabadalmi Egyezményhez, 2004. május elsején
belépett az Európai Unióba, ezzel egyben a közösségi
oltalmi rendszerekhez is csatlakozott. E két, nagy hord-
erejû esemény kedvezõ hatásainak kibontakoztatásá-
hoz, az egységes európai piacon való sikeres helytállás-
hoz szükség van a hazai kis- és középvállalatok ipar-
jogvédelmi tevékenységének erõsítésére, iparjogvédel-
mi tudatosságának elmélyítésére. Az iparjogvédelmi
tudatosság növelése az országos iparjogvédelmi tájé-
koztató hálózat létrehozásával, regionális iparjogvé-
delmi információs pontokon kínált, egyedi igényekhez
igazított iparjogvédelmi információszolgáltatással ér-
hetõ el.

Ezért a Kormány a magyar szabadalmi rendszer európai
integrációjáról hozott döntésével egyidejûleg elrendelte a
kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységé-
nek erõsítését célzó, átfogó intézkedési terv kidolgozását.

Az országos iparjogvédelmi információs hálózat
szerkezete

1. A VIVACE program

A 2003. év õszére a Magyar Szabadalmi Hivatal (a to-
vábbiakban: MSZH) – az államigazgatási és szakmai
szervezetekkel egyeztetve – elkészítette a Vállalkozói
Iparjogvédelmi Versenyképességi Alapozó Cselekvé-
si Programot1, az ún. VIVACE programot, amely a kis-
és középvállalkozások szellemi tulajdonvédelmi tuda-
tosságának növelésére, iparjogvédelmi kultúrájuk fej-
lesztésére szolgál. Az MSZH a programot a kormányzati
szervek támogatásával, a szakmai és érdekképviseleti
szervezetekkel együttmûködésben, a hivatali éves mun-
katervbe integrálva, 2004. január 1-tõl fokozatosan va-
lósítja meg.

Az MSZH által kidolgozott program a vállalkozások
iparjogvédelmi tevékenységének erõsítésére irányul,
igyekszik fogékonnyá tenni a cégeket az iparjogvédelem

iránt. A program három nagyobb pilléren nyugszik.
Ezek a következõk
• iparjogvédelmi oktatási, képzési tevékenység fej-

lesztése,
• iparjogvédelmi szolgáltatások fejlesztése,
• gazdasági ösztönzõ eszközök alkalmazása a vállal-

kozói iparjogvédelmi tudatosság erõsítésére.

A három pillér erõteljes kölcsönhatásban áll egymással,
az iparjogvédelmi információs hálózat kiépítésében
azonban, az elsõ két pillér játszik közvetlen szerepet.

Az MSZH a képzési, szolgáltatási tevékenység szélesí-
tésével a kis- és középvállalkozások szolgálatába kí-
vánja állítani a szellemi tulajdonvédelem terén felhal-
mozódott értékes hivatali tudást és tapasztalatot, ezzel
kívánja elõsegíteni versenyképességük javulását. Az
MSZH az európai és a nemzetközi iparjogvédelmi szer-
vezetek törekvéseivel összhangban gazdagítani kívánja
a tájékoztatást, az információszolgáltatási kínálatot,
fejleszteni kívánja a szellemi tulajdonjoggal kapcsola-
tos ismeretek átadását, terjesztését és arra törekszik,
hogy a gazdasági környezet minél jobban elõsegítse az
oltalomszerzést és az oltalommal védett termékek, eljá-
rások hasznosítását.

Az MSZH egyrészt a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara regionális ügyfélszolgálati infrastruktúrájára,
másrészt a felsõoktatási intézmények kapacitásaira
építve kívánja továbbfejleszteni az iparjogvédelmi in-
formációs hálózatot, amelyet eddig a Magyar Tudomá-
nyos Egyesületek Szövetségével (MTESZ) együttmû-
ködési-szolgáltatási szerzõdés keretében 2000 óta mû-
ködtetett.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatását
élvezi az MSZH és az MKIK közötti együttmûködés.
A GKM a Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzatból
támogatja a kis- és középvállalatok iparjogvédelmi tájé-
kozottságának javítását célzó együttmûködést. Ennek
keretében a 23 területi kereskedelmi és iparkamara ügy-
félszolgálati irodájában kapnak helyet a regionális ipar-
jogvédelmi információs pontok. Az ügyfélszolgálati te-
vékenység keretében a szolgáltató információt nyújt – az

1 Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességi Alapozó Cselekvési
Program = VIVACE

A tanúsítványok érvénytelenségének megállapításá-
ra akkor kerül sor, ha a tanúsítványok megadását köve-
tõen merül fel olyan ok, amely a tanúsítvány (a közössé-
gi rendeletekben meghatározott) érvénytelenségét vonja
maga után.
Érvénytelenség esetén a tanúsítvány a bejelentés napjá-
ra visszaható hatállyal szûnik meg. Az érvénytelenség-
rõl hozott határozatról a Hivatal hatósági tájékoztatást
közöl a hivatalos lapjában, bejegyzi azt a tanúsítvány-
lajstromba.

Nemleges megállapítási eljárás, a tanúsítvány
értelmezése

A szabadalmakhoz hasonlóan lehetõség van a tanúsítvá-
nyok esetében is a nemleges megállapítási eljárásra a
szabadalmi törvény eljárási szabályai szerint. A tanúsít-
vány értelmezése során a Hivatal – az eljáró bíróság vagy
egyéb hatóság megkeresésére – szakvéleményt ad; a
szakvéleményt a tanúsítvány, a szabadalmi leírás és a for-
galomba hozatali engedély összevetése alapján készíti el.



6 Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelmér×l

Változások a reprográfiai jogdíj szabályozásában

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.)
21.§ (1) bekezdése bevezette a reprográfiával (fénymá-
solással vagy más hasonló módon papíron vagy más
hordozón) többszörözött mûvek szerzõit, illetve ki-
adóit illetõ jogdíjigényt, amelynek célja a magáncélú
másolások okozta veszteség kiegyenlítése. Már a tör-
vényjavaslat ezen része, és különösen a törvény felha-
talmazása alapján kiadott, a reprográfiai eszközöket fel-
soroló kormányrendelet (158/2000 (IX.13.) Korm. ren-
delet) kezdettõl fogva komoly ellenzésre talált az infor-
matikai ipar képviselõi körében.

Ennek köszönhetõen a kormányrendelet már eredetileg
is szûkebb körben határozta meg a reprográfiára szolgá-
ló eszközöket annál, mint amelyekkel a gyakorlatban
ténylegesen közvetlenül, vagy közvetetten papírhordo-
zón megjelenített másolat készíthetõ egy szerzõi mûrõl.
Nem tekintette például reprográfiára szolgáló eszköznek
a szkennert, a nyomtatót és a multifunkcionális (össze-
tett) eszközöket.

Az Európai Közösség azon országaiban, amelyekben a
magyarországihoz hasonló, un. eszköz utáni jogdíj-

iparjogvédelmi adatbázisok, hivatalos kiadványok fel-
használásával – az érdeklõdõ vállalkozók számára, vá-
laszt ad a felmerülõ általános iparjogvédelmi kérdések-
re. Az információs irodákat az MKIK alkalmazottai mû-
ködtetik, az MSZH szakmai-módszertani támogatást,
exkluzív adatbázis-hozzáférést biztosít az irodák számá-
ra. Az MSZH végzi a munkaerõ kiképzését.

2. PATLIB Központ hálózat

Az MSZH a felsõoktatási intézményekhez – mint tudás-
centrumokhoz – kötõdve is igyekszik továbbfejleszteni
az iparjogvédelmi információs központok hálózatát.
Ezek a központok az elsõ hazai tagjai az egységes köve-
telmények szerint létrehozott, és az Európai Szabadalmi
Hivatal szakmai támogatásával mûködtetett európai sza-
badalmi információs és dokumentációs hálózatnak, az
ún. PATLIB hálózatnak. 2004-ben 301 regionális sza-
badalmi információs központ mûködik Európa-szerte. A
PATLIB központok elsõsorban a kis- és középvállalko-
zások, egyéni feltalálók, kutatók és oktatók részére szol-
gáltatnak szabadalmi információt. Magyarországon el-
sõként, 2004. október 11-én, a Miskolci Egyetemen ün-
nepélyes keretek között nyílt meg az elsõ magyarországi
regionális PATLIB Központ, azaz iparjogvédelmi tájé-
koztató egység, a 2004. július 6-án az MSZH és az egye-
tem által aláírt együttmûködési megállapodás alapján.
Az együttmûködés keretében mûködtetett szolgáltatás
támaszkodik a felsõoktatási intézmények infrastruktúrá-
jára, szellemi kapacitására és szolgáltatási gyakorlatára.
A nyugat-magyarországi régióban Gyõr lehet a követke-
zõ PATLIB Központ helyszíne, a dél-magyarországi ré-
gióban Pécs és Szeged a következõ PATLIB Központok
otthona a tervek szerint.

Az MSZH a MTESZ, az MKIK és a PATLIB Központ há-
lózat a hazai iparjogvédelmi információs hálózatot egysé-
ges elvek alapján kívánja mûködtetni, az Egységes Ipar-
jogvédelmi Információs Hálózati Szabvány bevezetésével.

3. A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Tudo-
mányos Egyesületek Szövetsége (MTESZ) által közö-
sen mûködtetett iparjogvédelmi információs pontok
hálózata

2000 óta az ország öt régiójában mûködnek iparjogvé-
delmi információs pontok a helyi MTESZ székházak-
ban. Az eddigi szolgáltatási tapasztalatok és a szak-
mai-módszertani támogatás folyamatos biztosítása érde-
kében ezek a szolgáltatási pontok is részeivé válnak az
országos iparjogvédelmi információs hálózatnak.

A nemzeti iparjogvédelmi információs és oktatási hálózat
területi lefedettségét az alábbi ábra hivatott érzékeltetni:

Nemzeti iparjogvédelmi információs
és oktatási lefedettség

Az ország egyes regionális központjaiban a három háló-
zat mindegyike szolgáltatóhellyel képviseltetheti magát.
A szolgáltatóhelyek eltérõ igényû ügyfélkör számára
biztosítanak iparjogvédelmi információt, ugyanakkor
egymás szolgáltatásainak körét ismerve az ügyfeleket a
számukra legmegfelelõbb szolgáltatást nyújtó hálózati
ponthoz tudják irányítani.

A szakmai, módszertani, képzési hátteret minden szol-
gáltató pont mögött a Magyar Szabadalmi Hivatal
biztosítja.
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igényt állapítanak meg, az említett digitális eszközök
közül idõközben a technikai fejlõdéshez igazodva többet
is bevontak a reprográfiai eszközök körébe.

A reprográfia jogintézményének bevezetését követõ-
en a jogdíjigény érvényesítésére létrejött Reprográfiai
Szövetség több alkalommal javasolta az eszközök köré-
nek felülvizsgálatát.

Az eszközöket meghatározó rendelet felülvizsgálatára a
szerzõi és a szomszédos jogok egyes vonatkozásainak az
információs társadalomban történõ harmonizálásáról
szóló 29/2001/EK irányelv (ún. Infosoc Irányelv) átülte-
tése kapcsán került sor. A módosító törvényjavaslattal
összefüggõ feladatokról szóló kormányhatározat irá-
nyozta elõ a kormányrendelet felülvizsgálatát és szükség
szerinti módosítását.

Az elõterjesztés szerint a kormányrendelet felülvizsgá-
latát, az európai jogharmonizációs szempontok, alkot-
mányossági szempontok (az Szjt. többszörözés fogalom
meghatározása és az erre szolgáló eszközök közti elté-
rés) valamint a gyakorlati tapasztalatok, a technikai fej-
lõdés eredményei indokolták.

Az elõterjesztés nyomán készült tervezet felsorolta a
reprográfiára alkalmas eszközök teljes körét, mindazon
berendezéseket, amelyeknek nem fõ funkciója ugyan a
másolatkészítés, de legalább járulékos módon másolat
készítésére alkalmasak. (A felsorolás meghatározása
mögött az a jogi kérdés húzódik meg, hogy milyen esz-
köz minõsül reprográfiára szolgáló készüléknek.)

A rendelet módosításának tervezetérõl az elõterjesztõk
(IM, NKÖM, MSZH), az IHM, az érintett közös jogke-

zelõ szervezetek (ARTISJUS, RSZ, MASZRE) és az in-
formatikai érdekképviseleti szervezetek (Infórum,
MATISZ, IMKE) képviselõi között több hónapig tartó
egyeztetés folyt.

A végeredményt tükrözi a 2004. július 1-i hatállyal meg-
jelent módosítás (197/2004 (VI. 22.) Korm. rendelet).
Reprográfiára szolgáló készüléknek tekintendõk im-
már a másolók mellett a nyomtatók (az un. nem mecha-
nikus nyomtatók csak akkor, ha szerzõi mûvek másolá-
sára alkalmasak, így pl. a keskeny számlanyomtatók
nem tartoznak a reprográfiai eszközök körébe). A eszkö-
zök második csoportjába kerültek a szkennerek és a tele-
fax készülékek abban az esetben, ha multifunkcionális
eszközözök részei.

A módosító rendelet tárgyában készült elõterjesztés ha-
tározati javaslata rendelkezik egy munkacsoport felállí-
tásáról, amelynek feladata, hogy megvizsgálja, hogyan
lehet az un. digitális jogkezelési rendszert a magyar szer-
zõi jogi rendszerbe beilleszteni. A munkacsoportot az
igazságügy-miniszter felállította, abba az igazságügy-
miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere, az in-
formatikai és hírközlési miniszter és a Magyar Szabadal-
mi Hivatal elnöke tagokat delegált, továbbá felkérte a
munkacsoportban való részvételre a szerzõi és felhasz-
nálói érdekvédelmi szervezeteket.
A munkacsoport feladata, hogy 2005. június 30-ig ab-
ban a tárgyban, hogy a digitális jogkezelés (DRM) mi-
lyen viszonyban áll a hatályos törvény szerinti megoldá-
sokkal, koncepciót készítsen.
(A digitális jogkezelés alapgondolata az, hogy az áta-
lányjogdíjat jelentõ díjigények helyett? / mellett? mód
lehet-e az egyedi, elektronikus úton történõ másolás en-
gedélyezésre.)

A szerzõi jog a gyakorlatban
(A Szerzõi Jogi Szakértõ testület véleményeinek gyûjteménye)

– Könyvismertetõ –

2004 augusztusában jelent meg a KJK-KERSZÖV Jogi
és Üzleti Kiadó Kft. gondozásában – a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal támogatásával – „A szerzõi jog a gyakor-
latban” címû kézikönyv. A kiadvány a Szerzõi Jogi
Szakértõ Testület (SzJSzT) 1997 és 2003 között napvilá-
got látott állásfoglalásainak és szakvéleményeinek válo-
gatott gyûjteménye.

Az SzJSzT létrehozatala óta eddig három gyûjtemé-
nyes kötet jelent meg a Testület által adott legfontosabb
szakértõi véleményekkel (az elsõ az 1970–77-es idõsza-
kot ölelte fel Dr. Messik Márta szerkesztésében, míg a
második és a harmadik az 1978–89-es, illetve az
1990–96-os idõszakot Dr. Lenkovics Barnabás és Dr.
Székely László szerkesztésében). A most megjelent ne-

gyedik kötet fõszerkesztõje id. Dr. Ficsor Mihály (a Tes-
tület elnöke), szerkesztõi pedig Dr. Kiss Zoltán és Dr.
Kulcsár Eszter.

A negyedik kötet által átfogott idõszak (1997–2003)
alatt, 1999 júniusában fogadta el az Országgyûlés az új
szerzõi jogi törvényt, amely több szempontból moderni-
zálta a szerzõi és szomszédos jogi szabályokat. Ezek kö-
zül a legfontosabb, hogy a jogalkotó elvégezte azoknak
a módosításoknak a nagy részét, amelyek a szerzõi és
szomszédos jogoknak a digitális környezetben való al-
kalmazásához szükségesek, és ezzel végrehajtotta a
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) „Internet
szerzõdései” által megkívánt változtatásokat. Ezen túl-
menõen, az új Szjt. jelentõs haladást hozott a magyar


