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kérelem elutasításáról dönt. Kedvezõ döntés eseténa be-
jelentést az FVM továbbítja a Bizottsághoz.

A Bizottsághoz továbbított bejelentések a közösségi
rendeletnek megfelelõen – amennyiben ezt a tagállami
jogszabályok elõírják – ideiglenes oltalomban részesül-
nek. A Bizottság csak abból a szempontból vizsgálja a
hozzá továbbított bejelentést, hogy a termékleírás kielé-
gíti-e a közösségi rendeletben elõírt követelményeket.
Ha a termékleírást megfelelõnek találja, az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzéteszi a bejelentést. Ezt követõ-

en a tagállamok illetékes hatóságai, illetve rajtuk keresz-
tül az érdekeltek, a közösségi rendeletben meghatározott
okokra hivatkozva kifogásolhatják a kérelem szerinti
név lajstromozását. Az eljárásnak ebben a szakaszában
azonban csak olyan névvel kapcsolatban tehetõ kifogás,
amely valamely más tagállam területére vonatkozó áru-
jelzõ oltalmára irányul. A kifogás megtételével kapcso-
latos feladatokat az FVM látja el, iparjogvédelmi kérdé-
sekben az MSZH bevonásával. Amennyiben a közzété-
teltõl számított hat hónapon belül nem érkezik kifogás, a
Bizottság a bejelentést lajstromozza.

Milyen oltalmi rendszerekben szerezhetõ földrajzi árujelzõ-oltalom?

Nemzeti oltalom Közösségi oltalom Nemzetközi oltalom

1. a 2081/92/EGK tanácsi rendelet

tárgyi hatálya alá nem tartozó me-

zõgazdasági termékek és élelmi-
szerek földrajzi árujelzõi;
2. a borok és a szeszes italok áru-

jelzõi (ezen termékek esetében a
nemzeti szabályokat közösségi
jogszabályok egészítik ki, különö-
sen a termékek elnevezése, megje-
lölése és kiszerelése tekintetében);
3. egyéb termékek (pl. kézmûipari
termékek) földrajzi árujelzõi.

Az Európai Unió valamennyi tag-
államára kiterjedõ hatályú közös-
ségi oltalomban részesülnekegyes

mezõgazdasági termékek és élelmi-

szerek földrajzi árujelzõi, amelye-
ket a 2081/92/EGK tanácsi rende-
let alapján közösségi nyilvántartás-
ba vettek.

Az eredetmegjelölések oltalmára
és nemzetközi lajstromozására vo-
natkozó Lisszaboni Megállapodás
alapján oltalomban részesülõ meg-
jelölések, a termékek valamennyi
típusa vonatkozásában.
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Hamarosan megnyílik a Magyar Szabadalmi Hivatal új honlapja (www.mszh.hu), amely a felhasználókra koncent-
rálva teljes körû tájékoztatást nyújt a Hivatalról, annak szervezeti felépítésérõl, a Hivatal testületi szerveinek mûkö-
désérõl, továbbá a szellemi tulajdonvédelem valamennyi területét érintõ kérdésekrõl. A honlapon az aktuális hírek

mellett megtalálhatók a leggyakrabban keresett jogszabályok. A honlap látogatói az egyes oltalmi formákról külön

menüpontokban kapnak információt a hivatali eljárásról. Az információt keresõk tájékozódását értelmezõ szótár is
segíti.

VIVACE
Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességet Alapozó Cselekvési Program

Az Európai Unió egységes piacán a versenyben való
helytállás egyik fontos feltétele a szellemi tulajdonnal
való hatékony gazdálkodás. A magyar vállalkozások
versenyképességének javításához szükség van iparjog-
védelmi kultúrájuk, iparjogvédelmi jártasságuk fejlesz-
tésére, szellemi tulajdonvédelmi ismereteik bõvítésére.

A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tudatossá-
gának erõsítése érdekében 2004-ben a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal elindította a hároméves VIVACE prog-
ramot (Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképessé-
get Alapozó Cselekvési Program). A program a
2004–2006 közötti idõszakra vonatkozóan fogalmazza
meg a vállalati iparjogvédelmi kultúra fejlesztése érde-
kében megteendõ legfontosabb intézkedéseket. A prog-
ram célcsoportja a 2–3 ezerre becsült, eredeti ötletek ki-
dolgozására alkalmas, tudásintenzív vállalkozás, vala-
mint a mintegy 15–20 ezerre tehetõ, innovációs tevé-
kenységre képes kis- és középvállalkozás.

A program három pillére
• az iparjogvédelmi képzés fejlesztése,
• az iparjogvédelmi szolgáltatások körének bõvítése,

fejlesztése,
• a szellemi tulajdonvédelmet szolgáló gazdasági ösz-

tönzõk fejlesztése.

Az iparjogvédelmi képzés fejlesztése keretében az or-
szágos irodahálózattal rendelkezõ vállalkozói érdekkép-
viseleti szervekkel együttmûködésben kerül sor alapve-

tõ ismereteket nyújtó iparjogvédelmi felvilágosító okta-
tási program elindítására a vállalkozók számára. To-
vábbfejlesztjük az iparjogvédelmi távoktatási progra-
mot, amelyet a meglevõ szabadalmi modul korszerûsíté-
se mellett kiterjesztünk az összes oltalmi formára, és biz-
tosítjuk a világhálón való elérhetõséget. A tervek között
szerepel a felsõoktatási intézményekben folyó iparjog-
védelmi oktatás fejlesztése is, mert e tantárgy oktatása
ma még nem minden felsõoktatási intézményben jól be-
ágyazott. Tervezzük iparjogvédelmi továbbképzés szer-
vezését speciális szakmacsoportok számára is.

Az iparjogvédelmi szolgáltatások fejlesztésének egyik
fontos infrastrukturális feltétele a hazai iparjogvédelmi in-
formációs hálózat bõvítése. A Magyar Szabadalmi Hivatal
egyrészt a felsõoktatási intézmények keretein belül kívánja
bõvíteni az iparjogvédelmi információs pontok hálózatát.
2004-ben elsõként a Miskolci Egyetemmel együttmûköd-
ve kerül sor – az Európai Szabadalmi Egyezmény tagálla-
mai nemzeti hivatalai által kialakított egységes elvek és el-
várások szerint mûködõ – PATLIB hálózatba tartozó szol-
gáltató egység kialakítására. Másrészt elõkészítés alatt áll a
legkiterjedtebb regionális irodahálózattal és kapcsolatrend-
szerrel bíró érdekképviseleti szervezettel, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamarával való szorosabb együttmûködés
kialakítása. A 23 területi kereskedelmi és iparkamarának
az ügyfélszolgálati irodáiban kívánunk regionális iparjog-
védelmi információs pontokat kialakítani a kis- és közép-
vállalkozások iparjogvédelmi tájékoztatása, információel-
látásának javítása céljából.
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Vámigazgatási intézkedések a szellemi tulajdonjogot sértõ vámárukkal szemben

A szellemi tulajdonjogot sértõ vámárukkal szemben al-
kalmazható vámigazgatási intézkedésekre vonatkozó
európai közösségi szabályokat, illetve azok változását
érdemes teljes körûen – a közösségi rendeletek hatályá-
hoz – , igazodóan áttekinteni.

1) 2004. május 1-jétõl hazánkban is közvetlenül alkal-
mazandóvá vált a hamisított vagy kalóz áruk szabad for-
galomba bocsátását, kivitelét, újrakivitelét vagy felfüg-
gesztõ eljárás alá vonását tiltó intézkedések megállapítá-
sáról szóló 3295/94/EK tanácsi rendelet (közösségi
alaprendelet), valamint a közösségi alaprendelet végre-
hajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
szóló 1367/95/EK bizottsági rendelet (közösségi végre-
hajtási rendelet). E rendeletek az Európai Unió egységes
vámrendszerébõl kiindulva fektetik le az egyes szellemi
tulajdonjogokat sértõ vámárukkal szemben foganatosít-
ható vámigazgatási intézkedésekre vonatkozó alapvetõ
szabályokat. Az említett közösségi jogszabályok köz-
vetlen alkalmazhatóságához szükséges, hogy a tagál-
lamok megalkossák a megfelelõ végrehajtási típusú sza-
bályokat. Ennek a követelménynek Magyarország az
egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruknak a Közös-
ségbe történõ behozatalára, valamint a Közösségbõl tör-
ténõ kivitelére és újrakivitelére vonatkozó intézkedések
végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló
98/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet (kormányrendelet) el-
fogadásával tett eleget.

A közösségi alaprendelet, a közösségi végrehajtási ren-
delet és a kormányrendelet együtt teremtette meg a vám-
igazgatási intézkedések foganatosításának jogi feltétele-
it. A kormányrendelet – a közösségi jogszabályok válto-
zása miatt – mindössze két hónapig, azaz 2004. július
1-jéig hatályos, és rendelkezéseit csak a hatálybalépését
követõen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

Ez a szabályozási rendszer – az Európai Unióhoz és a
vámunióhoz való csatlakozásra tekintettel – lényegé-
ben a 2004. május 1-jén hatályon kívül helyezett, a
szellemi tulajdonjogok megsértésével szemben a vám-
igazgatási eljárásban alkalmazható intézkedésekrõl
szóló 128/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet által szabá-
lyozott eljárási rend helyébe lép. Ez utóbbi jogszabály

természetesen kizárólag a magyar államhatárokat átlé-
põ, jogsértõ áruk vonatkozásában tartalmazott szabá-
lyokat, ám korszerû jellegét mi sem mutatta jobban,
mint az, hogy a már említett közösségi jogszabályok
alapulvételével készült.

A vámigazgatási eljárás a közösségi alaprendeletben
meghatározott szellemi tulajdonjogok (nemzeti vagy
közösségi védjegyoltalom, nemzeti formatervezési min-
taoltalom, nemzeti szabadalom és egyes termékekre az
irányadó közösségi rendeletek alapján megadott kiegé-
szítõ oltalmi tanúsítvány, valamint a szerzõi és szomszé-
dos jogok) jogosultjának kérelmére, vagy jogsértés ala-
pos gyanúja esetén hivatalból indulhat meg.

A jogosult Magyarországon a Vám- és Pénzügyõrség
Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokságához
(a továbbiakban: Parancsnokság) nyújthat be vámigaz-
gatási intézkedés iránti kérelmet. A Parancsnokság 5
munkanapon belül dönt a kérelem elfogadhatóságáról.
Lényeges szabály, hogy a kérelmezõ a vámhatósági in-
tézkedés végrehajtási költségei és az áruk közvetlen
vámfelügyelet alá helyezésével járó raktározási díjak fe-
dezetére, az áruk megsemmisítése esetén a megsemmisí-
tés költségeinek megtérítésére, valamint az eljárással
érintett személyek esetleges kárának megtérítésére
pénzbeli biztosítékot köteles letétbe helyezni. A biztosí-
ték mértéke, amennyiben az áru értéke megállapítható,
annak 5 %-a, ha annak értéke nem állapítható meg, ké-
relmenként havi 60 000 forint.

A vámhatóság hivatalból indítja meg az eljárást, ha a kö-
zösségi alaprendeletben foglaltak alapján felmerül a jog-
sértés alapos gyanúja. Ilyen esetben a vámhatóság értesí-
ti a szellemi tulajdonjog jogosultját, ha az ismert vagy
személye megállapítható. Ellenkezõ esetben a Magyar
Szabadalmi Hivatalt, illetve a közös jogkezelést végzõ
szervezetet keresi meg az azonosítás érdekében. A jogo-
sultnak az értesítéstõl számítva 3 munkanapon belül
kérelmet kell benyújtania a Parancsnoksághoz.

Amennyiben a Parancsnokság helyt ad a kérelemnek, a
vámhatóság az áruk forgalomba bocsátását felfüggeszti
vagy azokat lefoglalja, és errõl értesíti a kérelmezõt. A

A Magyar Szabadalmi Hivatal nemzetközileg is elismert
színvonalú szolgáltatásokat fejlesztett ki a közhitelû
iparjogvédelmi alapadatok, és az ezekbõl készített adat-
bázisok ingyenes rendelkezésre bocsátásában. Az ipar-
jogvédelmi tudatosságot erõsítõ program szerves része-
ként szükség van a kis- és középvállalkozások számára
elérhetõ iparjogvédelmi szolgáltatások körének bõvíté-
sére, új szolgáltatások beindítására is. Elsõként 2004-
ben indítjuk el – a 2004. május 1-jével hatályos új véd-
jegytörvénnyel összhangban – a megrendelésre végzett
védjegyfigyelést és a védjegy-hasonlósági vizsgálatot.
A kis- és középvállalkozások szellemi tulajdonvédelmi
tevékenységének elõsegítésére célzott támogatási rend-

szert és pénzügyi ösztönzõket kell mûködtetni. A gaz-
dasági ösztönzés egyrészt a gazdaságfejlesztési pályáza-
ti rendszer ebben az irányban történõ továbbfejlesztését
igényli, másrészt az adóügyi eszközökkel történõ támo-
gatási lehetõségek újragondolását, újrafogalmazását te-
szi szükségessé.
A VIVACE programtól azt várjuk, hogy eredménye-
ként az innovatív kis- és középvállalkozások körében
megkezdõdik a szellemi vagyonnal való tudatos gazdál-
kodás, nõ a szabadalommal védett termékek, eljárások
mennyisége, hasznosítása, bõvül a licenc-kereskedelem.
Mindezek hozzájárulnak e vállalati kör versenyképessé-
gének javulásához.

2004. június 7

felel, közösségi növényfajta-oltalmat ad. Errõl a Közös-
ségi Hivatal határozatot hoz, amely tartalmazza a fajta hi-
vatalos (végleges) leírását. A közösségi növényfajta-oltal-
mi bejelentésekrõl és a megadott közösségi növényfajta-ol-
talmakról a Közösségi Hivatal lajstromot vezet.

Közösségi növényfajta-oltalomban részesített
növényfajták száma

A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentéssel kapcsola-
tos részletes szabályokat a 1239/95/EK bizottsági rende-
let, míg a fizetendõ díjakat a 1238/95/EK bizottsági ren-
delet állapítja meg.

A közösségi növényfajta-oltalom tárgyát képezõ nö-
vényfajta egyidejûleg nem állhat nemzeti növényfaj-
ta-oltalom vagy szabadalmi oltalom alatt. Ha a közös-
ségi növényfajta-oltalom megadását követõen az
adott fajtára nemzeti növényfajta-oltalmat vagy sza-
badalmat jegyeztek be, ez utóbbi nemzeti oltalom
vagy szabadalom érvénytelen. Ha a közösségi nö-
vényfajta-oltalmat a fajtára vonatkozó nemzeti nö-
vényfajta-oltalom vagy szabadalom bejegyzését kö-
vetõen adták meg, a nemzeti oltalomból vagy a szaba-
dalomból eredõ jogosultságokra mindaddig nem lehet
hivatkozni, amíg a közösségi növényfajta-oltalom ér-
vényben van.

Egyes földrajzi árujelzõk közösségi oltalma

Az Európai Unióban a mezõgazdasági termékek és az
élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelölé-
seinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendelet
(közösségi rendelet) olyan közösségi oltalmi rendszert
hozott létre, amelyben a termelõk egyetlen bejelentés
alapján, valamennyi uniós tagállamra kiterjedõen sze-
rezhetnek földrajzi árujelzõ-oltalmat. A közösségi föld-
rajzi árujelzõ-oltalom lényeges sajátossága, hogy nem
bomlik szét tagállami szintû jogokra, hanem szupra-
nacionális jelleggel érvényesül. Közösségi oltalom sze-
rezhetõ mind az eredetmegjelölésekre, mind a földrajzi
jelzésekre, továbbá bizonyos feltételek mellett egyéb ha-
gyományos földrajzi és nem földrajzi nevekre is, ame-
lyeket meghatározott régióból származó élelmiszerek
megjelölésére használnak. Fontos szabály, hogy a kö-
zösségi növényfajta-oltalomhoz hasonlóan ugyanazon
földrajzi árujelzõ nem állhat egyidejûleg nemzeti és kö-
zösségi oltalom alatt.

Közösségi oltalmat olyan megjelölésre is lehet kérni,
amely az Európai Unió területén kívül található földrajzi
terület, táj, illetve helység megjelölésére vonatkozik. A
közösségi rendszert tehát – a közösségi rendelet által
megszabott feltételek teljesítése esetén – harmadik or-
szágok bejelentõi is igénybe vehetik.

Az Európai Bizottság 6. számú, mezõgazdaságért fe-
lelõs fõigazgatósága által mûködtetett közösségi rend-
szer autonóm, a nemzeti oltalmi rendszerektõl elkülönü-
lõ jellege viszonylag kis számú nemzeti szabályt tesz
szükségessé. Hazánkban a közösségi rendelet alkalma-
zásához szükséges illeszkedési – különösen a bejelentési
eljárásra és a termékek ellenõrzési rendszerére vonatko-
zó – szabályokat a 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
tartalmazza.

Közösségi bejelentést a közösségi rendelet 5. cikkének
(1)–(2) bekezdéseiben meghatározott személyi kör te-
het, az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés I. mel-
lékletében meghatározott, emberi fogyasztásra szánt
mezõgazdasági termékek, valamint a közösségi rendelet
I. és II. mellékletében említett élelmiszerek és mezõgaz-
dasági termékek vonatkozásában.

A bejelentés érdemi vizsgálata lényegében a tagállamok-
ban történik. Hazánkban a közösségi rendelet szerinti be-
jelentést a Magyar Szabadalmi Hivatalnál (MSZH) kell
benyújtani. A bejelentéshez csatolni kell a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) elõzetes
szakhatósági állásfoglalását arról, hogy a bejelentést a kö-
zösségi rendelet szerint arra jogosult nyújtotta-e be, vala-
mint, hogy a közösségi rendelet szerinti termékleírás
megalapozott-e. A termékleírás vizsgálatakor az FVM fi-
gyelembe veszi a közösségi rendeletnek a termékleírásra
vonatkozó elõírásait is, így például azt, hogy a termék és a
földrajzi terület között a kapcsolat fennáll-e. A jogosult-
ságról és a termékleírás vizsgálatának eredményérõl az
FVM szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Ezt követõen kerül sor a bejelentés és az ahhoz csatolan-
dó szakhatósági állásfoglalás benyújtására és az MSZH
által végzett vizsgálatokra, azaz annak megállapítására,
hogy a földrajzi árujelzõként bejelentett név mint megje-
lölés megfelelõ-e, illetve nincs-e kizárva az oltalomból
azért, mert az a termék szokásos elnevezésévé vált, vagy
mert korábbi jóhírû védjeggyel ütközik a közösségi ren-
deletben elõírtak szerint.

A bejelentési eljárás nemzeti szakasza az MSZH-nál
zárul. Az MSZH ügydöntõ határozatában a bejelentés
továbbításáról vagy a bejelentés továbbítására irányuló
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továbbá a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal által már
engedélyezett mintaoltalmak hazánk területére is
kiterjedõ oltalmat biztosítanak. Emellett, a csatlako-
zási tárgyalások szerinti megállapodásnak megfelelõ-
en, a csatlakozás napjától a csatlakozás elõtt lajstromo-
zott, illetve lajstromozásra bejelentett és lajstromozás
nélkül oltalomban részesülõ közösségi minták oltalma
is kiterjedt Magyarország területére. A csatlakozási
szerzõdés a közösségi mintaoltalmak kiterjedésével
kapcsolatban szintén méltányos, garanciális szabá-
lyokkal védi a hazai formatervezõk, illetve mintaoltal-
mi jogosultak érdekeit.

Közösségi formatervezési mintaoltalmi
bejelentési statisztika

A közösségi növényfajta-oltalom

A közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK
tanácsi rendelet hozta létre a közösségi növényfajta-ol-
talmi rendszert, amely alapján a nemesítõnek lehetõsége
van arra, hogy egyetlen bejelentéssel az Európai Unió va-
lamennyi tagállamának területére kiterjedõen igényeljen
oltalmat az általa megjelölt növényfajta vonatkozásában.
A közösségi növényfajta-oltalom hatálya az Unió egész
területére kiterjed, azt az említett területre nézve csak egy-
ségesen lehet megadni, átruházni vagy megszüntetni.

Közösségi növényfajta-oltalom iránti bejelentések

A bejelentõ tehát egyetlen bejelentéssel ugyanolyan
szintû védelmet szerezhet, mintha valamennyi tagállam-
ban egyenként nemzeti növényfajta-oltalmat igényelne.
Korábban a bejelentõnek – ha az általa nemesített nö-
vényfajtára az Európai Unió valamennyi tagállamában
oltalmat kívánt szerezni – minden egyes államban kü-
lön-külön növényfajta-oltalmi bejelentést kellett tennie.
A közösségi növényfajta-oltalmi rendszer bevezetése
azonban megváltoztatta ezt a helyzetet, hiszen egysze-
rûbb, gyorsabb és olcsóbb megoldást nyújt az Unió vala-
mennyi tagállamára kiterjedõ növényfajta-oltalom meg-
szerzéséhez.

Közösségi növényfajta-oltalom tárgya lehet bármely nö-
vényrendszertani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta –
ideértve a nemzetségek vagy fajok közötti hibrideket is –,

ha új, megkülönböztethetõ, egynemû, állandó és megfe-
lelõ fajtanévvel van ellátva.

Közösségi növényfajta-oltalmi bejelentést nyújthat be
bármely természetes vagy jogi személy, akinek állandó
lakóhelye vagy székhelye olyan állam területén van,
amely tagja az Európai Uniónak, vagy részese az UPOV
egyezménynek. Az Európai Unión kívüli bejelentõknek
azonban a megfelelõ képviseletrõl gondoskodniuk kell. A
bejelentést a Közösségi Növényfajta-hivatalhoz (a to-
vábbiakban: Közösségi Hivatal), vagy a nemzeti kiren-
deltségek egyikéhez lehet benyújtani, az Európai Közös-
ség hivatalos nyelveinek egyikén. A közösségi növény-
fajta-oltalmi bejelentés erre rendszeresített formanyom-
tatványon is benyújtható. A Közösségi Hivatal székhelye
Angers, Franciaország.

A Közösségi Hivatal a beérkezett bejelentést megvizs-
gálja abból a szempontból, hogy az megfelel-e az alaki
elõírásoknak, valamint az újdonság követelményének.
Ha a bejelentés kielégíti a rendeletben meghatározott
feltételeket, a Közösségi Hivatal elrendeli a növényfajta
szakmai vizsgálatát. A szakmai vizsgálat célja annak
megállapítása, hogy a növényfajta állandó, egynemû és
megkülönböztethetõ-e. A szakmai vizsgálatot nem a
Közösségi Hivatal végzi, hanem az egyes tagállamok il-
letékes hivatalát (vizsgáló hivatal) bízza meg a vizsgálati
jelentés elkészítésével.

A növényfajtát fajtanévvel kell ellátni. A fajtanevet a be-
jelentõ javasolja, és a Közösségi Hivatal dönt annak el-
fogadhatóságáról. A fajtanév akkor megfelelõ, ha kielé-
gíti a rendeletben meghatározott követelményeket, így
pl. ha a fajtanév alapján a fajta egyértelmûen azonosítha-
tó, nem téveszthetõ össze ugyanazon fajta vagy vala-
mely közeli rokonfaj másik fajtájával.

Ha a Közösségi Hivatal úgy ítéli meg, hogy a vizsgálat
megállapításai elegendõ alapot nyújtanak a kérelem elbírá-
lásához, és a bejelentés valamennyi követelménynek meg-

A bejelentésekben lévõ minták száma kb. 3–6-szorosa a bejelentések számának.
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Szövetség a Szerzõi Jogokért

A mûvészeti területen mûködõ közös jogkezelõ szerve-
zetek (ARTISJUS, FILMJUS, HUNGART, MAHASZ,
MSZSZ-EJI) 2004. március 26-án, Szövetség a Szerzõi
Jogokért névvel, társadalmi szervezetet alapítottak. A
Szövetség a zenei, irodalmi mûvek, képzõ- foto- és ipar-
mûvészeti, valamint filmalkotások, elõadások, hangfel-
vételek érintett jogosultjai javára közös jogkezelést ellá-
tó egyesületek országos szövetsége.

Célja többrétû. Fellép az érintett jogosultak mûvei, telje-
sítményei jogsértõ felhasználása ellen, illetve e fellépése-
ket összehangolja. Elõsegíti, hogy a szerzõi mûveket,
szomszédos jogi teljesítményeket jogszerû keretek között
használják fel, hangsúlyt helyez a szerzõi jogi jogtudat és
jogismeret fokozására, különösen oktatás, ismeretterjesz-
tés, és a szerzõi jog pozitív szerepét bemutató reklámok,
és egyéb nyilvános közlések útján, közös akciókat, intéz-
kedéseket készít elõ és hajt végre, amelyek valamennyi
érintett jogosult érdekeinek figyelembevételével elõsegí-
tik a szerzõi jog által védett mûvészeti alkotások, teljesít-
mények elismerését és megismerését.

Tevékenységi körét a Szövetség céljaihoz igazította.
Részt vesz a szövetségi tagok és a tagok által képviselt
érintett jogosultak szövetségi célokkal összhangban álló
érdekeinek védelmében, a közös célok elérésére össze-
hangolja a tagok tevékenységét, esetenként képviseli

tagjait a szerzõi és szomszédos jogok megsértésével, a
jogsértés elleni küzdelemmel foglalkozó bel- és külföldi
fórumokon. A szervezet megkeresés alapján részt vesz a
tagjai által képviselt érintett jogosultak mûveit, teljesít-
ményeit engedély nélkül, illetve a vonatkozó díjigények
megsértésével felhasználó személyek ellen folytatott
polgári, vagy büntetõeljárásokban, és közremûködik a
tagjai által ellátott, közös jogkezelésbe tartozó, és ahhoz
kapcsolódó, egyedi joggyakorlás körébe tartozó jogokat
sértõ felhasználások, illetve egyéb magatartások feltárá-
sában.

A Szövetség vállalja, hogy támogatja a szerzõi jog, vala-
mint a szerzõi jog által védett mûvek és szomszédos jogi
teljesítmények felhasználásának megismerését, megér-
tését és elfogadását elõmozdító, oktatási és tájékoztatási
tevékenységet, továbbá tervezi, hogy maga is folytat
ilyen tevékenységet. Nem utolsó sorban közremûködik
a szervezet a szerzõi jogi törvény legutóbbi módosításá-
nak elõkészítése során szerzett kedvezõ tapasztalatok
alapján, a szerzõi jogi és a közös jogkezelést érintõ,
egyéb jogszabályok elõkészítésében, illetve az ilyen jog-
szabálytervezetek egyeztetésében, képviseli a tagok kö-
zös álláspontját.

A Szövetség elsõ elnökéül Szûts László urat (a
MAHASZ elnökét) választotta meg.

2004. május 13–14. között elsõ alkalommal Budapesten
került megrendezésre az Európai Szabadalmi Kerek-
asztal. Az évenként megrendezésre kerülõ EUROTAB,
idei 13. ülésén az Európai Szabadalmi Egyezmény tagálla-
mainak nemzeti hivatalaiból közel 40 fõ vett részt. A ren-
dezvény házigazdája a Magyar Szabadalmi Hivatal volt és
a konferenciát – elnökként – dr. Hajdú Tamásné, a Szaba-
dalmi Fõosztály vezetõje vezette. A konferencián résztve-
võ szabadalmi szakemberek az Európai Szabadalmi Hiva-
tal által összeállított program szerinti témakörökben, a fel-
találói tevékenység elbírálásánál is érvényesülõ „szakem-
ber” fogalmát, és a fõként biotechnológiai találmányok te-
rületén alkalmazandó, un. „Reach-through claim” fogal-
mát, valamint a bejelentés napját követõen benyújtott
„disclaimer”-ek megengedhetõségét vitatták meg.

Az Európai Szabadalmi Hivatal felkérésére 2004. június
1–4. között a Magyar Szabadalmi Hivatal volt a házigaz-
dája „Az iparjogvédelmi témák kormánytisztviselõk
és információs ügyintézõk számára” címmel rendezett
6/2004. számú nemzetközi szemináriumnak. A szemi-
nárium célja az iparjogvédelem népszerûsítése az olyan
országok kormánytisztviselõi részére, amelyek nem tag-
jai az Európai Szabadalmi Egyezménynek. A szeminári-
umon 16 ország – köztük Laosz, Fülöpszigetek,
Svaziföld, Belgium, Törökország és Macedónia – kor-
mánytisztviselõi, magyar részrõl az Igazságügyi Minisz-
térium, a Külügyminisztérium és a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal képviselõje vett részt.

Mindkét rendezvény rendkívül sikeres volt.

kérelmezõnek az értesítés közlésétõl számított 10 mun-
kanapon belül igazolnia kell, hogy szellemi tulajdonjo-
gának megsértése miatt pert indított, és abban ideiglenes
intézkedés iránt kérelmet nyújtott be.

2) Az Európai Unióban idõközben megszületett az egyes
szellemi tulajdonjogokat feltehetõen sértõ áruk elleni vám-
hatósági intézkedésekrõl, és az ilyen jogokat ténylegesen
sértõ áruk ellen hozandó intézkedésekrõl szóló
1383/2003/EK tanácsi rendelet, amely 2004. július 1-
jén lép hatályba, felváltva a 3295/94/EK rendeletet. Ehhez
a jogszabályhoz is meg kell alkotni a megfelelõ kiegészítõ

szabályokat tartalmazó rendeletet, amely a jelenleg hatály-
ban lévõ kormányrendelet alapulvételével fog elkészülni.

A 1383/2003/EK tanácsi rendelet által bevezetett leg-
fontosabb változás, hogy a kérelem benyújtására jogo-
sultak köre jelentõsen kibõvül, hiszen 2004. július
1-jétõl nemzeti vagy közösségi növényfajta-oltalom, kö-
zösségi formatervezési mintaoltalom, illetve az irányadó
jogszabályok értelmében, egyes mezõgazdasági termé-
kek és élelmiszerek, borok, valamint szeszes italok föld-
rajzi árujelzõ-oltalmának megsértése esetén is lehetõvé
válik az eljárás megindítása.
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Közösségi oltalmi formák

Oltalmi forma Közösségi jogforrások Illetékes közösségi hivatal Kérelem benyújtása

Közösségi nö-
vényfajta-olta-
lom

2100/94/EK tanácsi rendelet
1238/95/EK bizottsági rendelet
1239/95/EK bizottsági rendelet

Közösségi Növényfajta-
hivatal
(CPVO, Angers)

Közösségi Növényfaj-
ta-hivatal, vagy a nem-
zeti kirendeltségek

Közösségi véd-
jegy

40/94/EK tanácsi rendelet
2868/95/EK bizottsági rendelet
2869/95/EK bizottsági rendelet

Belsõ Piaci Harmonizációs
Hivatal
(BPHH, Alicante)

Magyar Szabadalmi Hi-
vatal, vagy a
Belsõ Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal

Közösségi for-
matervezési
mintaoltalom

6/2002/EK tanácsi rendelet
2245/2002/EK bizottsági rendelet
2246/2002/EK bizottsági rendelet

Belsõ Piaci Harmonizációs
Hivatal
(BPHH, Alicante)

Magyar Szabadalmi Hi-
vatal, vagy a
Belsõ Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal

Mezõgazdasági
termékek és
élelmiszerek
földrajzi árujel-
zõinek oltalma

2081/92/EK tanácsi rendelet
2037/93/EGK bizottsági rendelet
1107/96/EGK bizottsági rendelet
2400/96/EGK bizottsági rendelet

Európai Bizottság 6. számú
Mezõgazdasági
Fõigazgatósága, Brüsszel

Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Miniszté-
riumba a termékleírást,
az oltalom iránti
kérelmet a Magyar Sza-
badalmi Hivatalba, az
elfogadott kérelmet az
FVM továbbítja a 6.
számú Fõigazgatóság
részére

A közösségi oltalmi formák, az Európai Unió valamennyi tagállamára kiterjedõen, egyetlen bejelentés alapján,
egységes elbírálási eljárásban, egységes oltalmat tesznek lehetõvé. Az Európai Unió közösségi jogi portálján
(http://europa.eu.int/eur-lex) megtalálhatók a közösségi jogszabályok és az Európai Unió hivatalos lapjának szá-
mai, amelynek 2004. május 1. napjától megjelenõ számai magyar nyelven is olvashatóak.

A közösségi védjegy- és mintaoltalmi rendszer

1. A közösségi védjegyrendszer

A közösségi védjegyrendszer az Európai Közösség
egységes piacához igazodó, a Közösség egész terüle-
tére kiterjedõ oltalmat biztosít, önálló közösségi jogi
szabályok szerint. A közösségi védjegyrendszer arra
kínál lehetõséget, hogy egyetlen bejelentés alapján,
egységes eljárásban, az Európai Unió tagállamaira ki-
terjedõen szerezzen a bejelentõ védjegyoltalmat. A
közösségi védjegy oltalma szintén egységes jellegû:
nem lajstromozható, nem ruházható át, nem lehet róla
lemondani, nem állapítható meg a megszûnése és nem
törölhetõ másként, mint csakis a Közösség egészére
vonatkozóan.

A közösségi védjegyrendszer a  40/94/EK tanácsi rende-
lettel jött létre. A közösségi védjegyrendszert a közösségi
védjegy- és mintaoltalmi hivatal, az alicantei székhelyû
Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal mûködteti. A Belsõ
Piaci Harmonizációs Hivatal 1996 óta fogad közösségi
védjegybejelentéseket, amelyeknek a száma az évi
negyvenezret mindig meghaladja. A közösségi védjegy-
rendszer mûködése óta a bejelentési aktivitás tekintetében
a 2003. év emelkedik ki, amikor is 57637 védjegybejelen-
tést tettek. A Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal fennállá-
sa óta 202480 közösségi védjegyet lajstromozott.

A közösségi védjegybejelentést nemcsak a Belsõ Piaci
Harmonizációs Hivatalban lehet benyújtani, hanem az
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Európai Unió tagállamainak központi iparjogvédelmi
hivatalainál is, így a Magyar Szabadalmi Hivatalnál is.
A Magyar Szabadalmi Hivatal a közösségi védjegybeje-
lentést két héten belül továbbítja a Belsõ Piaci Harmoni-
zációs Hivatalnak. A közösségi védjegybejelentés to-
vábbításáért külön jogszabályban meghatározott díjat
kell fizetni. A Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal elvég-
zi a közösségi védjegybejelentés alaki és a feltétlen kizá-
ró okokra vonatkozó érdemi vizsgálatát, majd meghir-
deti a védjegybejelentést. A meghirdetett védjegybeje-
lentésekkel szemben – a meghirdetéstõl számított há-
rom hónapon belül – a korábbi jogok jogosultjai fel-
szólalást nyújthatnak be. Ha az érdekeltek nem nyújta-
nak be felszólalást, illetve ha a Belsõ Piaci Harmonizáci-
ós Hivatal nem ad helyt a felszólalásnak, védjegyként
lajstromozza a bejelentett megjelölést. Ha a felszólalás
egészben vagy részben alapos, a Belsõ Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal a közösségi védjegybejelentést elutasítja
vagy a megjelölést korlátozott árujegyzékkel lajstro-
mozza. A közösségi védjegyoltalom idõtartama tíz év,
amely további tíz-tíz éves idõtartamra megújítható.

2004. május 1-jét követõen az Európai Unióhoz történt
csatlakozással hazánk területe is az Európai Unió részé-
vé vált, így Magyarország területére kiterjedõ ha-
tállyal is lehet közösségi védjegyoltalmat igényelni és
szerezni, mindamellett a csatlakozás napján a csatlako-
zás elõtt lajstromozott, illetve bejelentett közösségi
védjegyek oltalma is kiterjedt hazánkra. A csatlako-
zási tárgyalások során hosszas elõkészítést követõen
megállapodás született a közösségi védjegyek és a ma-
gyar védjegyek közötti ütközések feloldásának módjá-
ról, amely méltányos, garanciális szabályokkal védi a
hazai védjegyjogosultak érdekeit. A csatlakozási szerzõ-
dés, a 40/94/EK tanácsi rendelet módosítása révén, pél-
dául lehetõvé teszi, hogy a közösségi védjegyek ma-
gyarországi használatát is meg lehet tiltani, ha a csatla-
kozás idõpontja elõtt az ennél korábbi elsõbbségû védje-
gyet, illetõleg más jogot Magyarországon jóhiszemûen
lajstromoztatták, jelentették be vagy szerezték meg.

A következõ grafikon szemlélteti a lajstromozott közös-
ségi védjegyek és közösségi védjegybejelentések szá-
mának alakulását azokban az új tagállamokban, ahonnan
a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatalhoz a legtöbb beje-
lentés érkezett.

Új tagállamokra vonatkozó statisztika
a közösségi védjegyrendszerben

2. A közösségi mintaoltalmi rendszer

A közösségi mintaoltalmi rendszer – a közösségi véd-
jegyrendszerhez és a földrajzi árujelzõk közösségi oltal-
mi rendszeréhez hasonlóan – a Közösség egész területé-
re kiterjedõ egységes oltalmat biztosít, azaz egyetlen be-
jelentés alapján, egyetlen, egységes eljárásban lehet
olyan mintaoltalmat szerezni, amely megadását követõ-
en a Közösség egész területén azonos hatállyal rendelke-
zik. A közösségi mintaoltalom bevezetése lehetõvé tette,
hogy a formatervezett termékek egységes elvek és egy-
forma versenyfeltételek mellett juthassanak az egységes
belsõ piacra.

A közösségi mintaoltalmi rendszert a 6/2002/EK taná-
csi rendelet hozta létre, amely 2003. január 1-jén lépett
hatályba. A közösségi mintaoltalmi rendszert szintén a
Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal mûködteti, amely
2003. januárjától áll készen közösségi mintaoltalmi be-
jelentések fogadására. A közösségi mintaoltalmi beje-
lentések száma már a 14000-et is meghaladta; a Belsõ
Piaci Harmonizációs Hivatal mindezidáig közel 40000
közösségi mintát lajstromozott.

A 6/2002/EK tanácsi rendelet alapvetõ jellemzõje, hogy
különbséget tesz lajstromozott, valamint – a magyar
mintaoltalmi jogban eddig ismeretlen – lajstromozás
nélkül oltalomban részesülõ közösségi minta között.
A közösségi mintaoltalom utóbbi formája külön eljárás
lefolytatása nélkül biztosít valamennyi tagállamra kiter-
jedõ hatályú, a lajstromozott közösségi mintaoltalomnál
jóval rövidebb idõtartamú jogi védelmet.

A közösségi mintaoltalmi rendszer egyszerû, csupán né-
hány alakisághoz kötött eljárása ösztönözheti a forma-
tervezési alkotókedvet, és növelheti a formatervezésbe
fektetett ráfordításokat. A lajstromozás nélkül oltalom-
ban részesülõ formatervezési mintáknak – a lajstromo-
zott közösségi mintákkal megegyezõ módon – meg kell
felelniük az újdonság és az egyéni jelleg követelményé-
nek. Szoftverre nem igényelhetõ közösségi mintaolta-
lom. A közösségi mintaoltalmi rendszer – a közösségi
védjegyrendszertõl eltérõen – nem ismeri a felszólalást,
így ha a lajstromozott közösségi formatervezési minta
nem felelt meg a rendeletben elõírt oltalomképességi
feltételeknek, csak megsemmisítési eljárással lehet meg-
támadni. A közösségi formatervezési mintaoltalom
idõtartama a lajstromozás nélkül engedélyezett minta-
oltalmak esetén mindösszesen három év, a lajstromozott
közösségi mintaoltalom esetén öt év, amely összesen
négy alkalommal, további öt-öt évvel – legfeljebb hu-
szonöt éves oltalmi idõre – megújítható.

Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozását követõ-
en a közösségi mintaoltalmak vonatkozásában a közös-
ségi védjegyekkel megegyezõ helyzet állt elõ, a csatla-
kozás napját követõen tett közösségi formatervezési
mintaoltalmi bejelentések Magyarország területére
is kiható közösségi mintaoltalmi igényt jelentenek,
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Közösségi oltalmi formák

Oltalmi forma Közösségi jogforrások Illetékes közösségi hivatal Kérelem benyújtása

Közösségi nö-
vényfajta-olta-
lom

2100/94/EK tanácsi rendelet
1238/95/EK bizottsági rendelet
1239/95/EK bizottsági rendelet

Közösségi Növényfajta-
hivatal
(CPVO, Angers)

Közösségi Növényfaj-
ta-hivatal, vagy a nem-
zeti kirendeltségek

Közösségi véd-
jegy

40/94/EK tanácsi rendelet
2868/95/EK bizottsági rendelet
2869/95/EK bizottsági rendelet

Belsõ Piaci Harmonizációs
Hivatal
(BPHH, Alicante)

Magyar Szabadalmi Hi-
vatal, vagy a
Belsõ Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal

Közösségi for-
matervezési
mintaoltalom

6/2002/EK tanácsi rendelet
2245/2002/EK bizottsági rendelet
2246/2002/EK bizottsági rendelet

Belsõ Piaci Harmonizációs
Hivatal
(BPHH, Alicante)

Magyar Szabadalmi Hi-
vatal, vagy a
Belsõ Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal

Mezõgazdasági
termékek és
élelmiszerek
földrajzi árujel-
zõinek oltalma

2081/92/EK tanácsi rendelet
2037/93/EGK bizottsági rendelet
1107/96/EGK bizottsági rendelet
2400/96/EGK bizottsági rendelet

Európai Bizottság 6. számú
Mezõgazdasági
Fõigazgatósága, Brüsszel

Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Miniszté-
riumba a termékleírást,
az oltalom iránti
kérelmet a Magyar Sza-
badalmi Hivatalba, az
elfogadott kérelmet az
FVM továbbítja a 6.
számú Fõigazgatóság
részére

A közösségi oltalmi formák, az Európai Unió valamennyi tagállamára kiterjedõen, egyetlen bejelentés alapján,
egységes elbírálási eljárásban, egységes oltalmat tesznek lehetõvé. Az Európai Unió közösségi jogi portálján
(http://europa.eu.int/eur-lex) megtalálhatók a közösségi jogszabályok és az Európai Unió hivatalos lapjának szá-
mai, amelynek 2004. május 1. napjától megjelenõ számai magyar nyelven is olvashatóak.

A közösségi védjegy- és mintaoltalmi rendszer

1. A közösségi védjegyrendszer

A közösségi védjegyrendszer az Európai Közösség
egységes piacához igazodó, a Közösség egész terüle-
tére kiterjedõ oltalmat biztosít, önálló közösségi jogi
szabályok szerint. A közösségi védjegyrendszer arra
kínál lehetõséget, hogy egyetlen bejelentés alapján,
egységes eljárásban, az Európai Unió tagállamaira ki-
terjedõen szerezzen a bejelentõ védjegyoltalmat. A
közösségi védjegy oltalma szintén egységes jellegû:
nem lajstromozható, nem ruházható át, nem lehet róla
lemondani, nem állapítható meg a megszûnése és nem
törölhetõ másként, mint csakis a Közösség egészére
vonatkozóan.

A közösségi védjegyrendszer a  40/94/EK tanácsi rende-
lettel jött létre. A közösségi védjegyrendszert a közösségi
védjegy- és mintaoltalmi hivatal, az alicantei székhelyû
Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal mûködteti. A Belsõ
Piaci Harmonizációs Hivatal 1996 óta fogad közösségi
védjegybejelentéseket, amelyeknek a száma az évi
negyvenezret mindig meghaladja. A közösségi védjegy-
rendszer mûködése óta a bejelentési aktivitás tekintetében
a 2003. év emelkedik ki, amikor is 57637 védjegybejelen-
tést tettek. A Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal fennállá-
sa óta 202480 közösségi védjegyet lajstromozott.

A közösségi védjegybejelentést nemcsak a Belsõ Piaci
Harmonizációs Hivatalban lehet benyújtani, hanem az
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Európai Unió tagállamainak központi iparjogvédelmi
hivatalainál is, így a Magyar Szabadalmi Hivatalnál is.
A Magyar Szabadalmi Hivatal a közösségi védjegybeje-
lentést két héten belül továbbítja a Belsõ Piaci Harmoni-
zációs Hivatalnak. A közösségi védjegybejelentés to-
vábbításáért külön jogszabályban meghatározott díjat
kell fizetni. A Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal elvég-
zi a közösségi védjegybejelentés alaki és a feltétlen kizá-
ró okokra vonatkozó érdemi vizsgálatát, majd meghir-
deti a védjegybejelentést. A meghirdetett védjegybeje-
lentésekkel szemben – a meghirdetéstõl számított há-
rom hónapon belül – a korábbi jogok jogosultjai fel-
szólalást nyújthatnak be. Ha az érdekeltek nem nyújta-
nak be felszólalást, illetve ha a Belsõ Piaci Harmonizáci-
ós Hivatal nem ad helyt a felszólalásnak, védjegyként
lajstromozza a bejelentett megjelölést. Ha a felszólalás
egészben vagy részben alapos, a Belsõ Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal a közösségi védjegybejelentést elutasítja
vagy a megjelölést korlátozott árujegyzékkel lajstro-
mozza. A közösségi védjegyoltalom idõtartama tíz év,
amely további tíz-tíz éves idõtartamra megújítható.

2004. május 1-jét követõen az Európai Unióhoz történt
csatlakozással hazánk területe is az Európai Unió részé-
vé vált, így Magyarország területére kiterjedõ ha-
tállyal is lehet közösségi védjegyoltalmat igényelni és
szerezni, mindamellett a csatlakozás napján a csatlako-
zás elõtt lajstromozott, illetve bejelentett közösségi
védjegyek oltalma is kiterjedt hazánkra. A csatlako-
zási tárgyalások során hosszas elõkészítést követõen
megállapodás született a közösségi védjegyek és a ma-
gyar védjegyek közötti ütközések feloldásának módjá-
ról, amely méltányos, garanciális szabályokkal védi a
hazai védjegyjogosultak érdekeit. A csatlakozási szerzõ-
dés, a 40/94/EK tanácsi rendelet módosítása révén, pél-
dául lehetõvé teszi, hogy a közösségi védjegyek ma-
gyarországi használatát is meg lehet tiltani, ha a csatla-
kozás idõpontja elõtt az ennél korábbi elsõbbségû védje-
gyet, illetõleg más jogot Magyarországon jóhiszemûen
lajstromoztatták, jelentették be vagy szerezték meg.

A következõ grafikon szemlélteti a lajstromozott közös-
ségi védjegyek és közösségi védjegybejelentések szá-
mának alakulását azokban az új tagállamokban, ahonnan
a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatalhoz a legtöbb beje-
lentés érkezett.

Új tagállamokra vonatkozó statisztika
a közösségi védjegyrendszerben

2. A közösségi mintaoltalmi rendszer

A közösségi mintaoltalmi rendszer – a közösségi véd-
jegyrendszerhez és a földrajzi árujelzõk közösségi oltal-
mi rendszeréhez hasonlóan – a Közösség egész területé-
re kiterjedõ egységes oltalmat biztosít, azaz egyetlen be-
jelentés alapján, egyetlen, egységes eljárásban lehet
olyan mintaoltalmat szerezni, amely megadását követõ-
en a Közösség egész területén azonos hatállyal rendelke-
zik. A közösségi mintaoltalom bevezetése lehetõvé tette,
hogy a formatervezett termékek egységes elvek és egy-
forma versenyfeltételek mellett juthassanak az egységes
belsõ piacra.

A közösségi mintaoltalmi rendszert a 6/2002/EK taná-
csi rendelet hozta létre, amely 2003. január 1-jén lépett
hatályba. A közösségi mintaoltalmi rendszert szintén a
Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal mûködteti, amely
2003. januárjától áll készen közösségi mintaoltalmi be-
jelentések fogadására. A közösségi mintaoltalmi beje-
lentések száma már a 14000-et is meghaladta; a Belsõ
Piaci Harmonizációs Hivatal mindezidáig közel 40000
közösségi mintát lajstromozott.

A 6/2002/EK tanácsi rendelet alapvetõ jellemzõje, hogy
különbséget tesz lajstromozott, valamint – a magyar
mintaoltalmi jogban eddig ismeretlen – lajstromozás
nélkül oltalomban részesülõ közösségi minta között.
A közösségi mintaoltalom utóbbi formája külön eljárás
lefolytatása nélkül biztosít valamennyi tagállamra kiter-
jedõ hatályú, a lajstromozott közösségi mintaoltalomnál
jóval rövidebb idõtartamú jogi védelmet.

A közösségi mintaoltalmi rendszer egyszerû, csupán né-
hány alakisághoz kötött eljárása ösztönözheti a forma-
tervezési alkotókedvet, és növelheti a formatervezésbe
fektetett ráfordításokat. A lajstromozás nélkül oltalom-
ban részesülõ formatervezési mintáknak – a lajstromo-
zott közösségi mintákkal megegyezõ módon – meg kell
felelniük az újdonság és az egyéni jelleg követelményé-
nek. Szoftverre nem igényelhetõ közösségi mintaolta-
lom. A közösségi mintaoltalmi rendszer – a közösségi
védjegyrendszertõl eltérõen – nem ismeri a felszólalást,
így ha a lajstromozott közösségi formatervezési minta
nem felelt meg a rendeletben elõírt oltalomképességi
feltételeknek, csak megsemmisítési eljárással lehet meg-
támadni. A közösségi formatervezési mintaoltalom
idõtartama a lajstromozás nélkül engedélyezett minta-
oltalmak esetén mindösszesen három év, a lajstromozott
közösségi mintaoltalom esetén öt év, amely összesen
négy alkalommal, további öt-öt évvel – legfeljebb hu-
szonöt éves oltalmi idõre – megújítható.

Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozását követõ-
en a közösségi mintaoltalmak vonatkozásában a közös-
ségi védjegyekkel megegyezõ helyzet állt elõ, a csatla-
kozás napját követõen tett közösségi formatervezési
mintaoltalmi bejelentések Magyarország területére
is kiható közösségi mintaoltalmi igényt jelentenek,
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továbbá a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal által már
engedélyezett mintaoltalmak hazánk területére is
kiterjedõ oltalmat biztosítanak. Emellett, a csatlako-
zási tárgyalások szerinti megállapodásnak megfelelõ-
en, a csatlakozás napjától a csatlakozás elõtt lajstromo-
zott, illetve lajstromozásra bejelentett és lajstromozás
nélkül oltalomban részesülõ közösségi minták oltalma
is kiterjedt Magyarország területére. A csatlakozási
szerzõdés a közösségi mintaoltalmak kiterjedésével
kapcsolatban szintén méltányos, garanciális szabá-
lyokkal védi a hazai formatervezõk, illetve mintaoltal-
mi jogosultak érdekeit.

Közösségi formatervezési mintaoltalmi
bejelentési statisztika

A közösségi növényfajta-oltalom

A közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK
tanácsi rendelet hozta létre a közösségi növényfajta-ol-
talmi rendszert, amely alapján a nemesítõnek lehetõsége
van arra, hogy egyetlen bejelentéssel az Európai Unió va-
lamennyi tagállamának területére kiterjedõen igényeljen
oltalmat az általa megjelölt növényfajta vonatkozásában.
A közösségi növényfajta-oltalom hatálya az Unió egész
területére kiterjed, azt az említett területre nézve csak egy-
ségesen lehet megadni, átruházni vagy megszüntetni.

Közösségi növényfajta-oltalom iránti bejelentések

A bejelentõ tehát egyetlen bejelentéssel ugyanolyan
szintû védelmet szerezhet, mintha valamennyi tagállam-
ban egyenként nemzeti növényfajta-oltalmat igényelne.
Korábban a bejelentõnek – ha az általa nemesített nö-
vényfajtára az Európai Unió valamennyi tagállamában
oltalmat kívánt szerezni – minden egyes államban kü-
lön-külön növényfajta-oltalmi bejelentést kellett tennie.
A közösségi növényfajta-oltalmi rendszer bevezetése
azonban megváltoztatta ezt a helyzetet, hiszen egysze-
rûbb, gyorsabb és olcsóbb megoldást nyújt az Unió vala-
mennyi tagállamára kiterjedõ növényfajta-oltalom meg-
szerzéséhez.

Közösségi növényfajta-oltalom tárgya lehet bármely nö-
vényrendszertani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta –
ideértve a nemzetségek vagy fajok közötti hibrideket is –,

ha új, megkülönböztethetõ, egynemû, állandó és megfe-
lelõ fajtanévvel van ellátva.

Közösségi növényfajta-oltalmi bejelentést nyújthat be
bármely természetes vagy jogi személy, akinek állandó
lakóhelye vagy székhelye olyan állam területén van,
amely tagja az Európai Uniónak, vagy részese az UPOV
egyezménynek. Az Európai Unión kívüli bejelentõknek
azonban a megfelelõ képviseletrõl gondoskodniuk kell. A
bejelentést a Közösségi Növényfajta-hivatalhoz (a to-
vábbiakban: Közösségi Hivatal), vagy a nemzeti kiren-
deltségek egyikéhez lehet benyújtani, az Európai Közös-
ség hivatalos nyelveinek egyikén. A közösségi növény-
fajta-oltalmi bejelentés erre rendszeresített formanyom-
tatványon is benyújtható. A Közösségi Hivatal székhelye
Angers, Franciaország.

A Közösségi Hivatal a beérkezett bejelentést megvizs-
gálja abból a szempontból, hogy az megfelel-e az alaki
elõírásoknak, valamint az újdonság követelményének.
Ha a bejelentés kielégíti a rendeletben meghatározott
feltételeket, a Közösségi Hivatal elrendeli a növényfajta
szakmai vizsgálatát. A szakmai vizsgálat célja annak
megállapítása, hogy a növényfajta állandó, egynemû és
megkülönböztethetõ-e. A szakmai vizsgálatot nem a
Közösségi Hivatal végzi, hanem az egyes tagállamok il-
letékes hivatalát (vizsgáló hivatal) bízza meg a vizsgálati
jelentés elkészítésével.

A növényfajtát fajtanévvel kell ellátni. A fajtanevet a be-
jelentõ javasolja, és a Közösségi Hivatal dönt annak el-
fogadhatóságáról. A fajtanév akkor megfelelõ, ha kielé-
gíti a rendeletben meghatározott követelményeket, így
pl. ha a fajtanév alapján a fajta egyértelmûen azonosítha-
tó, nem téveszthetõ össze ugyanazon fajta vagy vala-
mely közeli rokonfaj másik fajtájával.

Ha a Közösségi Hivatal úgy ítéli meg, hogy a vizsgálat
megállapításai elegendõ alapot nyújtanak a kérelem elbírá-
lásához, és a bejelentés valamennyi követelménynek meg-

A bejelentésekben lévõ minták száma kb. 3–6-szorosa a bejelentések számának.
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Szövetség a Szerzõi Jogokért

A mûvészeti területen mûködõ közös jogkezelõ szerve-
zetek (ARTISJUS, FILMJUS, HUNGART, MAHASZ,
MSZSZ-EJI) 2004. március 26-án, Szövetség a Szerzõi
Jogokért névvel, társadalmi szervezetet alapítottak. A
Szövetség a zenei, irodalmi mûvek, képzõ- foto- és ipar-
mûvészeti, valamint filmalkotások, elõadások, hangfel-
vételek érintett jogosultjai javára közös jogkezelést ellá-
tó egyesületek országos szövetsége.

Célja többrétû. Fellép az érintett jogosultak mûvei, telje-
sítményei jogsértõ felhasználása ellen, illetve e fellépése-
ket összehangolja. Elõsegíti, hogy a szerzõi mûveket,
szomszédos jogi teljesítményeket jogszerû keretek között
használják fel, hangsúlyt helyez a szerzõi jogi jogtudat és
jogismeret fokozására, különösen oktatás, ismeretterjesz-
tés, és a szerzõi jog pozitív szerepét bemutató reklámok,
és egyéb nyilvános közlések útján, közös akciókat, intéz-
kedéseket készít elõ és hajt végre, amelyek valamennyi
érintett jogosult érdekeinek figyelembevételével elõsegí-
tik a szerzõi jog által védett mûvészeti alkotások, teljesít-
mények elismerését és megismerését.

Tevékenységi körét a Szövetség céljaihoz igazította.
Részt vesz a szövetségi tagok és a tagok által képviselt
érintett jogosultak szövetségi célokkal összhangban álló
érdekeinek védelmében, a közös célok elérésére össze-
hangolja a tagok tevékenységét, esetenként képviseli

tagjait a szerzõi és szomszédos jogok megsértésével, a
jogsértés elleni küzdelemmel foglalkozó bel- és külföldi
fórumokon. A szervezet megkeresés alapján részt vesz a
tagjai által képviselt érintett jogosultak mûveit, teljesít-
ményeit engedély nélkül, illetve a vonatkozó díjigények
megsértésével felhasználó személyek ellen folytatott
polgári, vagy büntetõeljárásokban, és közremûködik a
tagjai által ellátott, közös jogkezelésbe tartozó, és ahhoz
kapcsolódó, egyedi joggyakorlás körébe tartozó jogokat
sértõ felhasználások, illetve egyéb magatartások feltárá-
sában.

A Szövetség vállalja, hogy támogatja a szerzõi jog, vala-
mint a szerzõi jog által védett mûvek és szomszédos jogi
teljesítmények felhasználásának megismerését, megér-
tését és elfogadását elõmozdító, oktatási és tájékoztatási
tevékenységet, továbbá tervezi, hogy maga is folytat
ilyen tevékenységet. Nem utolsó sorban közremûködik
a szervezet a szerzõi jogi törvény legutóbbi módosításá-
nak elõkészítése során szerzett kedvezõ tapasztalatok
alapján, a szerzõi jogi és a közös jogkezelést érintõ,
egyéb jogszabályok elõkészítésében, illetve az ilyen jog-
szabálytervezetek egyeztetésében, képviseli a tagok kö-
zös álláspontját.

A Szövetség elsõ elnökéül Szûts László urat (a
MAHASZ elnökét) választotta meg.

2004. május 13–14. között elsõ alkalommal Budapesten
került megrendezésre az Európai Szabadalmi Kerek-
asztal. Az évenként megrendezésre kerülõ EUROTAB,
idei 13. ülésén az Európai Szabadalmi Egyezmény tagálla-
mainak nemzeti hivatalaiból közel 40 fõ vett részt. A ren-
dezvény házigazdája a Magyar Szabadalmi Hivatal volt és
a konferenciát – elnökként – dr. Hajdú Tamásné, a Szaba-
dalmi Fõosztály vezetõje vezette. A konferencián résztve-
võ szabadalmi szakemberek az Európai Szabadalmi Hiva-
tal által összeállított program szerinti témakörökben, a fel-
találói tevékenység elbírálásánál is érvényesülõ „szakem-
ber” fogalmát, és a fõként biotechnológiai találmányok te-
rületén alkalmazandó, un. „Reach-through claim” fogal-
mát, valamint a bejelentés napját követõen benyújtott
„disclaimer”-ek megengedhetõségét vitatták meg.

Az Európai Szabadalmi Hivatal felkérésére 2004. június
1–4. között a Magyar Szabadalmi Hivatal volt a házigaz-
dája „Az iparjogvédelmi témák kormánytisztviselõk
és információs ügyintézõk számára” címmel rendezett
6/2004. számú nemzetközi szemináriumnak. A szemi-
nárium célja az iparjogvédelem népszerûsítése az olyan
országok kormánytisztviselõi részére, amelyek nem tag-
jai az Európai Szabadalmi Egyezménynek. A szeminári-
umon 16 ország – köztük Laosz, Fülöpszigetek,
Svaziföld, Belgium, Törökország és Macedónia – kor-
mánytisztviselõi, magyar részrõl az Igazságügyi Minisz-
térium, a Külügyminisztérium és a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal képviselõje vett részt.

Mindkét rendezvény rendkívül sikeres volt.

kérelmezõnek az értesítés közlésétõl számított 10 mun-
kanapon belül igazolnia kell, hogy szellemi tulajdonjo-
gának megsértése miatt pert indított, és abban ideiglenes
intézkedés iránt kérelmet nyújtott be.

2) Az Európai Unióban idõközben megszületett az egyes
szellemi tulajdonjogokat feltehetõen sértõ áruk elleni vám-
hatósági intézkedésekrõl, és az ilyen jogokat ténylegesen
sértõ áruk ellen hozandó intézkedésekrõl szóló
1383/2003/EK tanácsi rendelet, amely 2004. július 1-
jén lép hatályba, felváltva a 3295/94/EK rendeletet. Ehhez
a jogszabályhoz is meg kell alkotni a megfelelõ kiegészítõ

szabályokat tartalmazó rendeletet, amely a jelenleg hatály-
ban lévõ kormányrendelet alapulvételével fog elkészülni.

A 1383/2003/EK tanácsi rendelet által bevezetett leg-
fontosabb változás, hogy a kérelem benyújtására jogo-
sultak köre jelentõsen kibõvül, hiszen 2004. július
1-jétõl nemzeti vagy közösségi növényfajta-oltalom, kö-
zösségi formatervezési mintaoltalom, illetve az irányadó
jogszabályok értelmében, egyes mezõgazdasági termé-
kek és élelmiszerek, borok, valamint szeszes italok föld-
rajzi árujelzõ-oltalmának megsértése esetén is lehetõvé
válik az eljárás megindítása.
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Vámigazgatási intézkedések a szellemi tulajdonjogot sértõ vámárukkal szemben

A szellemi tulajdonjogot sértõ vámárukkal szemben al-
kalmazható vámigazgatási intézkedésekre vonatkozó
európai közösségi szabályokat, illetve azok változását
érdemes teljes körûen – a közösségi rendeletek hatályá-
hoz – , igazodóan áttekinteni.

1) 2004. május 1-jétõl hazánkban is közvetlenül alkal-
mazandóvá vált a hamisított vagy kalóz áruk szabad for-
galomba bocsátását, kivitelét, újrakivitelét vagy felfüg-
gesztõ eljárás alá vonását tiltó intézkedések megállapítá-
sáról szóló 3295/94/EK tanácsi rendelet (közösségi
alaprendelet), valamint a közösségi alaprendelet végre-
hajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
szóló 1367/95/EK bizottsági rendelet (közösségi végre-
hajtási rendelet). E rendeletek az Európai Unió egységes
vámrendszerébõl kiindulva fektetik le az egyes szellemi
tulajdonjogokat sértõ vámárukkal szemben foganatosít-
ható vámigazgatási intézkedésekre vonatkozó alapvetõ
szabályokat. Az említett közösségi jogszabályok köz-
vetlen alkalmazhatóságához szükséges, hogy a tagál-
lamok megalkossák a megfelelõ végrehajtási típusú sza-
bályokat. Ennek a követelménynek Magyarország az
egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruknak a Közös-
ségbe történõ behozatalára, valamint a Közösségbõl tör-
ténõ kivitelére és újrakivitelére vonatkozó intézkedések
végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló
98/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet (kormányrendelet) el-
fogadásával tett eleget.

A közösségi alaprendelet, a közösségi végrehajtási ren-
delet és a kormányrendelet együtt teremtette meg a vám-
igazgatási intézkedések foganatosításának jogi feltétele-
it. A kormányrendelet – a közösségi jogszabályok válto-
zása miatt – mindössze két hónapig, azaz 2004. július
1-jéig hatályos, és rendelkezéseit csak a hatálybalépését
követõen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

Ez a szabályozási rendszer – az Európai Unióhoz és a
vámunióhoz való csatlakozásra tekintettel – lényegé-
ben a 2004. május 1-jén hatályon kívül helyezett, a
szellemi tulajdonjogok megsértésével szemben a vám-
igazgatási eljárásban alkalmazható intézkedésekrõl
szóló 128/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet által szabá-
lyozott eljárási rend helyébe lép. Ez utóbbi jogszabály

természetesen kizárólag a magyar államhatárokat átlé-
põ, jogsértõ áruk vonatkozásában tartalmazott szabá-
lyokat, ám korszerû jellegét mi sem mutatta jobban,
mint az, hogy a már említett közösségi jogszabályok
alapulvételével készült.

A vámigazgatási eljárás a közösségi alaprendeletben
meghatározott szellemi tulajdonjogok (nemzeti vagy
közösségi védjegyoltalom, nemzeti formatervezési min-
taoltalom, nemzeti szabadalom és egyes termékekre az
irányadó közösségi rendeletek alapján megadott kiegé-
szítõ oltalmi tanúsítvány, valamint a szerzõi és szomszé-
dos jogok) jogosultjának kérelmére, vagy jogsértés ala-
pos gyanúja esetén hivatalból indulhat meg.

A jogosult Magyarországon a Vám- és Pénzügyõrség
Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokságához
(a továbbiakban: Parancsnokság) nyújthat be vámigaz-
gatási intézkedés iránti kérelmet. A Parancsnokság 5
munkanapon belül dönt a kérelem elfogadhatóságáról.
Lényeges szabály, hogy a kérelmezõ a vámhatósági in-
tézkedés végrehajtási költségei és az áruk közvetlen
vámfelügyelet alá helyezésével járó raktározási díjak fe-
dezetére, az áruk megsemmisítése esetén a megsemmisí-
tés költségeinek megtérítésére, valamint az eljárással
érintett személyek esetleges kárának megtérítésére
pénzbeli biztosítékot köteles letétbe helyezni. A biztosí-
ték mértéke, amennyiben az áru értéke megállapítható,
annak 5 %-a, ha annak értéke nem állapítható meg, ké-
relmenként havi 60 000 forint.

A vámhatóság hivatalból indítja meg az eljárást, ha a kö-
zösségi alaprendeletben foglaltak alapján felmerül a jog-
sértés alapos gyanúja. Ilyen esetben a vámhatóság értesí-
ti a szellemi tulajdonjog jogosultját, ha az ismert vagy
személye megállapítható. Ellenkezõ esetben a Magyar
Szabadalmi Hivatalt, illetve a közös jogkezelést végzõ
szervezetet keresi meg az azonosítás érdekében. A jogo-
sultnak az értesítéstõl számítva 3 munkanapon belül
kérelmet kell benyújtania a Parancsnoksághoz.

Amennyiben a Parancsnokság helyt ad a kérelemnek, a
vámhatóság az áruk forgalomba bocsátását felfüggeszti
vagy azokat lefoglalja, és errõl értesíti a kérelmezõt. A

A Magyar Szabadalmi Hivatal nemzetközileg is elismert
színvonalú szolgáltatásokat fejlesztett ki a közhitelû
iparjogvédelmi alapadatok, és az ezekbõl készített adat-
bázisok ingyenes rendelkezésre bocsátásában. Az ipar-
jogvédelmi tudatosságot erõsítõ program szerves része-
ként szükség van a kis- és középvállalkozások számára
elérhetõ iparjogvédelmi szolgáltatások körének bõvíté-
sére, új szolgáltatások beindítására is. Elsõként 2004-
ben indítjuk el – a 2004. május 1-jével hatályos új véd-
jegytörvénnyel összhangban – a megrendelésre végzett
védjegyfigyelést és a védjegy-hasonlósági vizsgálatot.
A kis- és középvállalkozások szellemi tulajdonvédelmi
tevékenységének elõsegítésére célzott támogatási rend-

szert és pénzügyi ösztönzõket kell mûködtetni. A gaz-
dasági ösztönzés egyrészt a gazdaságfejlesztési pályáza-
ti rendszer ebben az irányban történõ továbbfejlesztését
igényli, másrészt az adóügyi eszközökkel történõ támo-
gatási lehetõségek újragondolását, újrafogalmazását te-
szi szükségessé.
A VIVACE programtól azt várjuk, hogy eredménye-
ként az innovatív kis- és középvállalkozások körében
megkezdõdik a szellemi vagyonnal való tudatos gazdál-
kodás, nõ a szabadalommal védett termékek, eljárások
mennyisége, hasznosítása, bõvül a licenc-kereskedelem.
Mindezek hozzájárulnak e vállalati kör versenyképessé-
gének javulásához.
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felel, közösségi növényfajta-oltalmat ad. Errõl a Közös-
ségi Hivatal határozatot hoz, amely tartalmazza a fajta hi-
vatalos (végleges) leírását. A közösségi növényfajta-oltal-
mi bejelentésekrõl és a megadott közösségi növényfajta-ol-
talmakról a Közösségi Hivatal lajstromot vezet.

Közösségi növényfajta-oltalomban részesített
növényfajták száma

A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentéssel kapcsola-
tos részletes szabályokat a 1239/95/EK bizottsági rende-
let, míg a fizetendõ díjakat a 1238/95/EK bizottsági ren-
delet állapítja meg.

A közösségi növényfajta-oltalom tárgyát képezõ nö-
vényfajta egyidejûleg nem állhat nemzeti növényfaj-
ta-oltalom vagy szabadalmi oltalom alatt. Ha a közös-
ségi növényfajta-oltalom megadását követõen az
adott fajtára nemzeti növényfajta-oltalmat vagy sza-
badalmat jegyeztek be, ez utóbbi nemzeti oltalom
vagy szabadalom érvénytelen. Ha a közösségi nö-
vényfajta-oltalmat a fajtára vonatkozó nemzeti nö-
vényfajta-oltalom vagy szabadalom bejegyzését kö-
vetõen adták meg, a nemzeti oltalomból vagy a szaba-
dalomból eredõ jogosultságokra mindaddig nem lehet
hivatkozni, amíg a közösségi növényfajta-oltalom ér-
vényben van.

Egyes földrajzi árujelzõk közösségi oltalma

Az Európai Unióban a mezõgazdasági termékek és az
élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelölé-
seinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendelet
(közösségi rendelet) olyan közösségi oltalmi rendszert
hozott létre, amelyben a termelõk egyetlen bejelentés
alapján, valamennyi uniós tagállamra kiterjedõen sze-
rezhetnek földrajzi árujelzõ-oltalmat. A közösségi föld-
rajzi árujelzõ-oltalom lényeges sajátossága, hogy nem
bomlik szét tagállami szintû jogokra, hanem szupra-
nacionális jelleggel érvényesül. Közösségi oltalom sze-
rezhetõ mind az eredetmegjelölésekre, mind a földrajzi
jelzésekre, továbbá bizonyos feltételek mellett egyéb ha-
gyományos földrajzi és nem földrajzi nevekre is, ame-
lyeket meghatározott régióból származó élelmiszerek
megjelölésére használnak. Fontos szabály, hogy a kö-
zösségi növényfajta-oltalomhoz hasonlóan ugyanazon
földrajzi árujelzõ nem állhat egyidejûleg nemzeti és kö-
zösségi oltalom alatt.

Közösségi oltalmat olyan megjelölésre is lehet kérni,
amely az Európai Unió területén kívül található földrajzi
terület, táj, illetve helység megjelölésére vonatkozik. A
közösségi rendszert tehát – a közösségi rendelet által
megszabott feltételek teljesítése esetén – harmadik or-
szágok bejelentõi is igénybe vehetik.

Az Európai Bizottság 6. számú, mezõgazdaságért fe-
lelõs fõigazgatósága által mûködtetett közösségi rend-
szer autonóm, a nemzeti oltalmi rendszerektõl elkülönü-
lõ jellege viszonylag kis számú nemzeti szabályt tesz
szükségessé. Hazánkban a közösségi rendelet alkalma-
zásához szükséges illeszkedési – különösen a bejelentési
eljárásra és a termékek ellenõrzési rendszerére vonatko-
zó – szabályokat a 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
tartalmazza.

Közösségi bejelentést a közösségi rendelet 5. cikkének
(1)–(2) bekezdéseiben meghatározott személyi kör te-
het, az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés I. mel-
lékletében meghatározott, emberi fogyasztásra szánt
mezõgazdasági termékek, valamint a közösségi rendelet
I. és II. mellékletében említett élelmiszerek és mezõgaz-
dasági termékek vonatkozásában.

A bejelentés érdemi vizsgálata lényegében a tagállamok-
ban történik. Hazánkban a közösségi rendelet szerinti be-
jelentést a Magyar Szabadalmi Hivatalnál (MSZH) kell
benyújtani. A bejelentéshez csatolni kell a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) elõzetes
szakhatósági állásfoglalását arról, hogy a bejelentést a kö-
zösségi rendelet szerint arra jogosult nyújtotta-e be, vala-
mint, hogy a közösségi rendelet szerinti termékleírás
megalapozott-e. A termékleírás vizsgálatakor az FVM fi-
gyelembe veszi a közösségi rendeletnek a termékleírásra
vonatkozó elõírásait is, így például azt, hogy a termék és a
földrajzi terület között a kapcsolat fennáll-e. A jogosult-
ságról és a termékleírás vizsgálatának eredményérõl az
FVM szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Ezt követõen kerül sor a bejelentés és az ahhoz csatolan-
dó szakhatósági állásfoglalás benyújtására és az MSZH
által végzett vizsgálatokra, azaz annak megállapítására,
hogy a földrajzi árujelzõként bejelentett név mint megje-
lölés megfelelõ-e, illetve nincs-e kizárva az oltalomból
azért, mert az a termék szokásos elnevezésévé vált, vagy
mert korábbi jóhírû védjeggyel ütközik a közösségi ren-
deletben elõírtak szerint.

A bejelentési eljárás nemzeti szakasza az MSZH-nál
zárul. Az MSZH ügydöntõ határozatában a bejelentés
továbbításáról vagy a bejelentés továbbítására irányuló
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kérelem elutasításáról dönt. Kedvezõ döntés eseténa be-
jelentést az FVM továbbítja a Bizottsághoz.

A Bizottsághoz továbbított bejelentések a közösségi
rendeletnek megfelelõen – amennyiben ezt a tagállami
jogszabályok elõírják – ideiglenes oltalomban részesül-
nek. A Bizottság csak abból a szempontból vizsgálja a
hozzá továbbított bejelentést, hogy a termékleírás kielé-
gíti-e a közösségi rendeletben elõírt követelményeket.
Ha a termékleírást megfelelõnek találja, az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzéteszi a bejelentést. Ezt követõ-

en a tagállamok illetékes hatóságai, illetve rajtuk keresz-
tül az érdekeltek, a közösségi rendeletben meghatározott
okokra hivatkozva kifogásolhatják a kérelem szerinti
név lajstromozását. Az eljárásnak ebben a szakaszában
azonban csak olyan névvel kapcsolatban tehetõ kifogás,
amely valamely más tagállam területére vonatkozó áru-
jelzõ oltalmára irányul. A kifogás megtételével kapcso-
latos feladatokat az FVM látja el, iparjogvédelmi kérdé-
sekben az MSZH bevonásával. Amennyiben a közzété-
teltõl számított hat hónapon belül nem érkezik kifogás, a
Bizottság a bejelentést lajstromozza.

Milyen oltalmi rendszerekben szerezhetõ földrajzi árujelzõ-oltalom?

Nemzeti oltalom Közösségi oltalom Nemzetközi oltalom

1. a 2081/92/EGK tanácsi rendelet

tárgyi hatálya alá nem tartozó me-

zõgazdasági termékek és élelmi-
szerek földrajzi árujelzõi;
2. a borok és a szeszes italok áru-

jelzõi (ezen termékek esetében a
nemzeti szabályokat közösségi
jogszabályok egészítik ki, különö-
sen a termékek elnevezése, megje-
lölése és kiszerelése tekintetében);
3. egyéb termékek (pl. kézmûipari
termékek) földrajzi árujelzõi.

Az Európai Unió valamennyi tag-
államára kiterjedõ hatályú közös-
ségi oltalomban részesülnekegyes

mezõgazdasági termékek és élelmi-

szerek földrajzi árujelzõi, amelye-
ket a 2081/92/EGK tanácsi rende-
let alapján közösségi nyilvántartás-
ba vettek.

Az eredetmegjelölések oltalmára
és nemzetközi lajstromozására vo-
natkozó Lisszaboni Megállapodás
alapján oltalomban részesülõ meg-
jelölések, a termékek valamennyi
típusa vonatkozásában.
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Hamarosan megnyílik a Magyar Szabadalmi Hivatal új honlapja (www.mszh.hu), amely a felhasználókra koncent-
rálva teljes körû tájékoztatást nyújt a Hivatalról, annak szervezeti felépítésérõl, a Hivatal testületi szerveinek mûkö-
désérõl, továbbá a szellemi tulajdonvédelem valamennyi területét érintõ kérdésekrõl. A honlapon az aktuális hírek

mellett megtalálhatók a leggyakrabban keresett jogszabályok. A honlap látogatói az egyes oltalmi formákról külön

menüpontokban kapnak információt a hivatali eljárásról. Az információt keresõk tájékozódását értelmezõ szótár is
segíti.

VIVACE
Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességet Alapozó Cselekvési Program

Az Európai Unió egységes piacán a versenyben való
helytállás egyik fontos feltétele a szellemi tulajdonnal
való hatékony gazdálkodás. A magyar vállalkozások
versenyképességének javításához szükség van iparjog-
védelmi kultúrájuk, iparjogvédelmi jártasságuk fejlesz-
tésére, szellemi tulajdonvédelmi ismereteik bõvítésére.

A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tudatossá-
gának erõsítése érdekében 2004-ben a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal elindította a hároméves VIVACE prog-
ramot (Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképessé-
get Alapozó Cselekvési Program). A program a
2004–2006 közötti idõszakra vonatkozóan fogalmazza
meg a vállalati iparjogvédelmi kultúra fejlesztése érde-
kében megteendõ legfontosabb intézkedéseket. A prog-
ram célcsoportja a 2–3 ezerre becsült, eredeti ötletek ki-
dolgozására alkalmas, tudásintenzív vállalkozás, vala-
mint a mintegy 15–20 ezerre tehetõ, innovációs tevé-
kenységre képes kis- és középvállalkozás.

A program három pillére
• az iparjogvédelmi képzés fejlesztése,
• az iparjogvédelmi szolgáltatások körének bõvítése,

fejlesztése,
• a szellemi tulajdonvédelmet szolgáló gazdasági ösz-

tönzõk fejlesztése.

Az iparjogvédelmi képzés fejlesztése keretében az or-
szágos irodahálózattal rendelkezõ vállalkozói érdekkép-
viseleti szervekkel együttmûködésben kerül sor alapve-

tõ ismereteket nyújtó iparjogvédelmi felvilágosító okta-
tási program elindítására a vállalkozók számára. To-
vábbfejlesztjük az iparjogvédelmi távoktatási progra-
mot, amelyet a meglevõ szabadalmi modul korszerûsíté-
se mellett kiterjesztünk az összes oltalmi formára, és biz-
tosítjuk a világhálón való elérhetõséget. A tervek között
szerepel a felsõoktatási intézményekben folyó iparjog-
védelmi oktatás fejlesztése is, mert e tantárgy oktatása
ma még nem minden felsõoktatási intézményben jól be-
ágyazott. Tervezzük iparjogvédelmi továbbképzés szer-
vezését speciális szakmacsoportok számára is.

Az iparjogvédelmi szolgáltatások fejlesztésének egyik
fontos infrastrukturális feltétele a hazai iparjogvédelmi in-
formációs hálózat bõvítése. A Magyar Szabadalmi Hivatal
egyrészt a felsõoktatási intézmények keretein belül kívánja
bõvíteni az iparjogvédelmi információs pontok hálózatát.
2004-ben elsõként a Miskolci Egyetemmel együttmûköd-
ve kerül sor – az Európai Szabadalmi Egyezmény tagálla-
mai nemzeti hivatalai által kialakított egységes elvek és el-
várások szerint mûködõ – PATLIB hálózatba tartozó szol-
gáltató egység kialakítására. Másrészt elõkészítés alatt áll a
legkiterjedtebb regionális irodahálózattal és kapcsolatrend-
szerrel bíró érdekképviseleti szervezettel, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamarával való szorosabb együttmûködés
kialakítása. A 23 területi kereskedelmi és iparkamarának
az ügyfélszolgálati irodáiban kívánunk regionális iparjog-
védelmi információs pontokat kialakítani a kis- és közép-
vállalkozások iparjogvédelmi tájékoztatása, információel-
látásának javítása céljából.


