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(1) Bevezetés



RajzÖtlet

Zene

Tartalom

VédjegyForráskód

Film

Fotó

Módszer

Képzőművészet
Szoftver

Iparművészet

Adatbázis

Találmány

Terv

Idézet

Dizájn



Általános polgári jog

iparjogvédelem szerzői jog

know-how

üzleti titok



szellemi alkotások joga

szerzői jog

- irodalmi alkotások
- zeneművek
- dizájn
- szoftver

stb.

iparjogvédelem

- szabadalom
- használati minta
- formatervezési minta
- védjegy

stb.



általános polgári jog

know-how üzleti titok



(2) Jogszabályi környezet



Nemzeti jogalkotás

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.")

- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény ("Szjt.")

- iparjogvédelmi jogszabályok

-- védjegytörvény 1997. évi XI. tv. ("Vt.")

-- szabadalmi törvény 1995. évi XXXIII. tv. ("Szt.")

[...]

- elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. 
törvény 

- adatvédelmi törvény (az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló) 2011. évi CXII. törvény



(3) Szerzői jog



Szerzői jog

- tárgya

- jogosultja

- keletkezése, védelmi idő

-- személyhez fűződő jogok

-- vagyoni jogok

- vagyoni jogok átruházása

- felhasználási szerződés

- szabad felhasználás 

- sui generis adatbázis védelem



A szerzői jog tárgya

Az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. 

A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó 
egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg

Példálódzó felsorolás ("különösen"):

- az irodalmi mű,

- a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció 
("szoftver") akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen 
más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói 
programot és az operációs rendszert is,

- a zenemű, szöveggel vagy anélkül,

- a filmalkotás és más audiovizuális mű ("filmalkotás"),

- a rajzolás [...] útján [...] létrehozott alkotás és annak terve,

- a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis



"szerző szellemi 
tevékenységéből fakadó egyéni, 

eredeti jelleg"



A szerzői jog keletkezése

A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta ("szerző").

Szerzői jogi védelem alatt áll – az eredeti mű szerzőjét megillető jogok 
sérelme nélkül – más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy
fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.

A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok – a személyhez 
fűződő és a vagyoni jogok – összessége.

A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított 70 éven át 
részesülnek védelemben (védelmi idő).



A szerzői jogok két típusa

Személyhez fűződő jogok

Nem ruházhatók át, másként sem 
szállhatnak át és nem lehet róluk 
lemondani.

(1) nyilvánosságra hozatal

(2) név feltüntetése

(3) a mű egységének védelme 
(integritás)

Csak személyesen gyakorolható (kiv.: 
felhasználó, ha ehhez a szerző a 
felhasználási szerződésben hozzájárult)

Vagyoni jogok

Kizárólagos jog van a mű egészének vagy 
valamely azonosítható részének 
bármilyen felhasználására és minden 
egyes felhasználás engedélyezésére.

(1) Vagyoni jogok átruházása
- szerző � jogutód

(2) Felhasználási szerződés
- szerző -- felhasználó

Személyhez fűződő jogok nem szállnak 
át!



Vagyoni jogok átruházása 
vagy felhasználási engedély

ÜZLETI DÖNTÉS



Szabad felhasználás

3+1 lépcsős teszt

(1) nem sérelmes a mű rendes felhasználására;

(2) indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit; 

(3) megfelel a tisztesség követelményeinek; és 

(+1) nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő 
célra.



Sui generis adatbázis védelem

- kapcsolódó jog

- önálló védelem

- nem (feltétlenül) gyűjteményes mű

- ha az adatbázis tartalmának megszerzése, ellenőrzése vagy 
megjelenítése jelentős ráfordítást igényelt

- az adatbázis tartalmának egészének vagy jelentős részének 
kimásolásához vagy újrahasznosításához fűződő jog

- A sui generis adatbázis védelem nem szerzői jogi védelem



Hasznos tanácsok

Önkéntes műnyilvántartás

- nem keletkeztet szerzői jogot, csak bizonyítást segíti elő

- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH)

- Artisjus 

Joggyakorlat, vitás kérdések

- Szerzői Jogi Szakértő Testület

Általános tájékoztatás 

- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH)



(4) Iparjogvédelem



Védjegy
Árujelző, márka, brand

- lajstromozást igényel
- 10 évig tart, megújítható
- többféle rendszer együttélése:

-- nemzeti védjegyek
-- nemzetközi (lajstromozású) védjegyek
-- közösségi (EU) védjegyek (CTM)

- védjegyek típusai
-- együttes védjegyek
-- tanúsító védjegyek

- megjelölés és szerzői jog
- lajstromozás folyamata

-- feltétlen (abszolút) kizáró okok
-- feltételes (relatív) kizáró okok



Együttes védjegyek

"Az együttes védjegy olyan védjegy, amely valamely egyesület, köztestület 
vagy egyesülés tagjainak áruit vagy szolgáltatásait különbözteti meg mások 
áruitól vagy szolgáltatásaitól, az együttes védjeggyel megjelölt áruk vagy 
szolgáltatások minősége, származása vagy egyéb tulajdonsága alapján."

- Jogosultja az egyesület, de használatára az egyesület tagjai 
is jogosultak

- Használatáról szabályzatban kell rendelkezni, melyet az 
egyesület állapít meg – oltalomképesség feltétele



Tanúsító védjegyek

"A tanúsító védjegy olyan védjegy, amely meghatározott minőségű vagy 
egyéb jellemzőjű árukat vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más 
áruktól vagy szolgáltatásoktól, hogy e minőségüket vagy jellemzőjüket 
tanúsítja."

- Funkció: tanúsítás, nem eredet-megjelölés

- Az oltalomszerzésből ki van zárva az a vállalkozás amely az 
árujegyzékben szereplő árut előállítja, forgalomba hozza, az 
országba behozza vagy szolgáltatást nyújtja

- A jogosultja maga, a védjegyet tanúsítás céljára nem használhatja !

- Használatáról szabályzatban kell rendelkezni, amely az 
oltalomképesség feltétele 



Formatervezési minta

Dizájn - egy termék, illetve díszítésének külső jellegzetességei  

- lajstromozás igényel (van kivétel)

- 5 évig tart, négyszer újítható meg (max. 25 éves védelem)

- világviszonylatban új és egyéni jellegű

- többféle rendszer együttélése:

-- nemzeti formatervezési minta 

-- nemzetközi formatervezési minta 

-- közösségi (EU) formatervezési minta (RCD)

- formatervezési minta és szerzői jog

- formatervezési minta és védjegy

- lajstromozás folyamata

-- alaki és

-- érdemi vizsgálat



Szabadalom

Iparilag alkalmazható technikai találmány

- lajstromozást igényel 
- 20 évig tart, nem újítható meg
- kizárólagos jogot biztosít mindenkivel szemben
- világszinten új
- feltalálói tevékenységen alapul
- iparilag alkalmazható 
- a technika bármely területén

Kizárt: - a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer
- az esztétikai alkotás
- játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás
- a szoftver 



Nincs olyan, hogy "levédetem a 
művem" - a különböző oltalmi 

formák együtt élhetnek



Használati engedélyek

- iparjogok � vagyoni jogok

- megterhelhetőek, átruházhatóak (lajstromban feltüntetendő)

- használatuk csak engedéllyel lehetséges � licencia

- licencia terjedelme, tartalma, kizárólagossága

- valamennyi jogosult hozzájárulása

- nem lehet megtévesztő a fogyasztók számára

- ellenérték nem szükségszerű eleme (egyező akarattal eltérhetnek)

- egyesületek, civil szervezetek  � névvel, logóval, címerrel az egyesület 
rendelkezik, de legfeljebb 1 év határozott időre engedélyezhet (!) 
hosszabb/határozatlan időre külön ill. újabb döntéshozói felhatalmazás 
szükséges, ennek hiányában hatálytalanná válik



(5) Know-how és üzleti titok



Know-how
Gazdasági –szervezési ismeretek // Szervezeti emlékezet

"Azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő 
műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek 
összeállítása"

- Rögzítés: tárgyiasult formában, melyből más számára az 
ismeret megvalósítható, átültethető (ez egyben szerzői jogi 
védelem alatt is állhat)

- Védelem: ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon 
szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák 
nyilvánosságra. 

- Nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az ismerethez

-- a jogosulttól független fejlesztéssel

-- jogszerűen megszerzett termék vagy szolgáltatás 
vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá



Üzleti titok

"Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem 
könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból 
készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a 
jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele 
jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli."

- megőrzési kötelezettség!

- olyan találmányok, ismeretek védelmére lehet alkalmas, 
amelyek nem érik el a szabadalmazhatóság szintjét vagy a 
használati mintaoltalom színvonalát, avagy az oltalmi formák 
megszerzése és fenntartása túl költséges, illetve akkor is ha a 
nyilvánosságra hozatal nem áll érdekében



(6) Jogérvényesítés



Jogérvényesítés
szerzői jog és személyiségi jogok

Bitorlás � Polgári jogi jogkövetkezmények

Objektív

- jogsértés megállapítása
- abbahagyás és eltiltás -

közvetlenül fenyegető helyzetben 
is

- adatszolgáltatás
- elégtétel adása, megfelelő 

nyilvánossággal
- a sérelmes helyzet megszüntetése
- jogsértéssel elért vagyoni előny 

megtérítése
- sérelemdíj

Felróhatóságtól függő

- kártérítés



Jogérvényesítés
iparjogvédelmi jogok

Objektív

- jogsértés megállapítása

- abbahagyás és eltiltás -
közvetlenül fenyegető helyzetben 
is

- adatszolgáltatás, lefoglalás (!), 
megsemmisítés

- elégtétel adása, megfelelő
nyilvánossággal

- a sérelmes helyzet megszüntetése

- jogsértéssel elért vagyoni előny

- nem csak a bitorlóval szemben!

Felróhatóságtól függő

- kártérítés 



(7) Q&A



dr. Halász Bálint
balint.halasz@twobirds.com

és
dr. Kövecses Bettina

bettina.kovecses@twobirds.com

Knight Bird & Bird Iroda

Köszönjük a 
figyelmet 


