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2. melléklet 

 
A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 

állásfoglalása 
az elektronikus kereskedelem szerzői jogi és  

iparjogvédelmi kapcsolódásairól 
 
 

1) A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) – 2002. évi 
munkatervének 8. pontja alapján – foglalkozott az elektronikus kereskedelemmel 
kapcsolatban felmerülő iparjogvédelmi és szerzői jogi konfliktusok nemzetközi magánjogi 
rendezési elveinek tanulmányozásával. 
 
 2) A Tanács véleményének kialakításához munkaanyagként a dr. Faludi Gábor 
szakmai felelős tanácstag által kidolgozott, „Az elektronikus kereskedelmi törvény, valamint 
a szerzői jogi és iparjogvédelmi szabályok kapcsolata” című elemző tanulmányt vette alapul. 
 
 3) A Tanács – 2002. november 28-dikán, az ügyrend 8. pontja szerint megtartott 
határozatképes testületi ülésén – megvitatta a munkaanyagot. 
 
 4) A fentiek eredményeként a Tanács az elektronikus kereskedelem szerzői jogi és 
iparjogvédelmi kapcsolódásairól a következő állásfoglalást fogadta el: 
 

a) a Tanács megállapította, hogy  
 - az elektronikus kereskedelem és annak szabályozása lényeges pontokon érintkezik a 
szerzői joggal és az iparjogvédelemmel; 
 - az elektronikus kereskedelemmel összefüggésben nem jelentek meg új nemzetközi 
magánjogi (kolliziós) szabályok, hanem nemzetközi tényállási elem esetén a létező kapcsoló 
tényezők (elvek) érvényesülnek (a szellemi tulajdonvédelmet érintően, pl. a „lex loci 
protectionis”, illetve a „lex pro voluntare”); 
 - a magyar jogi szabályozásban az elektronikus kereskedelem, valamint a szerzői jog 
és az iparjogvédelem jogi összekapcsolása, a szükséges rendező szabályok kialakítása 
alapjaiban megtörtént.  
 
 b) A Tanács az elektronikus kereskedelem, valamint a szellemi tulajdonvédelem alábbi 
érintkezési pontjain javasolja a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének figyelemmel kísérni, 
illetve kezdeményezni a jogi szabályozás továbbfejlesztését: 
 - az elektronikus úton kötött (elektronikus aláírással el nem látott) szerződések 
érvényesnek elismerése az elektronikus úton megvalósuló hasznosítás, illetve felhasználás 
körében, bizonyos feltételekkel;  
 - az ideiglenes többszörözést engedő szerzői jogi szabálynak az „infosoc” irányelvhez 
való közelítése;  
 - a szerzői művek magánhasználatra közvetítése körében esetleges nyilvános könyvtári 
helyszíni („on the spot”) kivétel megállapítása a nyilvánossághoz közvetítés joga alól;  
 - annak rendezése, hogy a linkek használata megvalósítja-e a szerzői jogi 
felhasználást, a műszaki alkotás hasznosítását, illetve az árujelző használatát; 
 - az üzletviteli módszerek és a szoftver esetleges szabadalmi oltalomban 
részesítésének hatásai; 
 - a tartományneveknek a vállalat- és árujelzőkkel való ütközése. 
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