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1. A Tanács 2008. évi testületi ülései
A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) a megalakulása óta
eltelt években a szellemitulajdon-védelmi szakma orientáló szerepet betöltő testületévé vált,
tevékenysége segítette a központi közigazgatás munkáját, feladatainak ellátását érdeklődés
övezte. A Tanács tevékenységét a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 115/F. §-a szabályozza. A Tanács 2008. évi tevékenységét – az 1/2008. (III.
21) számú testületi ülésen előterjesztett és megvitatott javaslatok alapján véglegesített, a
Tanács tagjai által a két ülés között elfogadott, valamint a Hivatal elnöke által jóváhagyott –
éves munkatervben meghatározott feladatok teljesítése érdekében végezte. A Tanács 2008.
évi munkatervét és ülésrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
A 2008. évben a Tanács négy alkalommal tartott testületi ülést, ami megfelelt az ügyrend
szerinti gyakoriságnak.
A Tanács az 1/2008 (III. 21.) testületi ülésén meghallgatta Dr. Bendzsel Miklós
előterjesztésében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felállításáról szóló tájékoztatást. 2008.
február 1-jén lépett hatályba az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1074/2007. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról szóló
1002/2008. (I. 25.) Korm. határozat, amely egyfelől bővítette a kormánybiztos hatáskörét a
szellemi tulajdon védelmével összefüggő feladatokkal, másfelől pedig − javaslattevő,
véleményező és tanácsadói feladatokat ellátó szervként − létrehozta a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testületet, a HENT-et. A testület alakuló ülését 2008. március 3-án tartotta meg. A
testület elnöke Dr. Kondorosi Ferenc, az „Új rend és szabadság” programért felelős
kormánybiztos, egyik elnökhelyettese pedig az MSZH elnöke; a titkársági feladatokat a
Hivatal látja el. A testület munkájában a jogérvényesítésben közreműködő állami
szervezetekkel együttműködve aktívan részt vesznek a szellemi tulajdonjogok jogosultjait
tömörítő társadalmi és érdek-képviseleti szervezetek is. Az alakuló ülésen sor került a testület
ügyrendjének megvitatására és elfogadására, valamint a testületen belül működő vezetőség
tagjainak a megválasztására. A testület tagjai megvitatták a Hamisítás Elleni Nemzeti
Stratégia és az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv alapelveit, amely azonosítja a cselekvés fő
pilléreit, amelyek a statisztika, tudatosságnövelés, jogérvényesítés.
A Tanács megvitatta és elfogadta a testület 2007. évi tevékenységéről a Titkárság által
készített beszámolót, továbbá megvitatta a 2008. évi munkatervre vonatkozóan előterjesztett
tervezetet, amelyet a Titkárság a vitán elhangzottak figyelembevételével véglegesített, és a két
testületi ülés között elfogadásra megküldött a testületi tagoknak, továbbá a Hivatal elnökének
jóváhagyásra.
A 2/2008 (VI. 27.) testületi ülésen a Tanács megtárgyalta Dr. Bendzsel Miklós
előterjesztésében a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló vitairatot. A 20072010. közötti időszakra vonatkozó, középtávú hivatali stratégiával összhangban az MSZH
társadalmi vitát kezdeményezett a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról. E célból
dolgozta ki a Tanács által is megvitatott vitairatot, amely elemzi a Londoni Megállapodáshoz
való csatlakozástól várható hatásokat és a csatlakozás alkotmányossági összefüggéseit,
továbbá vázolja a megállapodással kapcsolatos szabályozási lehetőségeket, valamint kérdőívet
is tartalmaz az érintettek véleményének minél alaposabb megismerése érdekében. A Londoni
Megállapodás célja az európai szabadalmakkal kapcsolatos fordítási követelmények enyhítése
és a fordítási költségek csökkentése. A Megállapodáshoz való csatlakozás esetén a
Magyarországon hatályos európai szabadalmak teljes szövege angol nyelven állna
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rendelkezésre, viszont az oltalom terjedelmét meghatározó igénypontokról minden esetben
magyar nyelvű fordítás készülne.
Az MSZTT testületi ülése egyértelmű többségi szavazattal támogatta a Londoni
Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló vitairatot. A testület tagjainak többsége úgy ítélte
meg, hogy a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozás tekintetében jogi kényszer ugyan
nem áll fenn, de a csatlakozásról meghozott pozitív döntés több hasznot hajt a magyar
célcsoportoknak a versenyképesség, a szakmai, a kulturális hozadék tekintetében, egy kisebb
célcsoport áldozatvállalása mellett.
Dr. Fazekas Judit szakállamtitkár előterjesztésében szóbeli tájékoztatás hangzott el a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításának állásáról, valamint sor került az IRM
által készített és előzetesen kiküldött előkészítő anyaghoz kapcsolódva a könyvtári
felhasználásokkal kapcsolatos szerzői jogi szabályozás áttekintésére (nyilvános
haszonkölcsönzés, intézményi többszörözések, árva művek). Az Szjt. jogharmonizációs célú
módosításával átalakul a nyilvános haszonkölcsönzésre vonatkozó szabályrendszer,
megjelenik az árva művek felhasználására vonatkozó engedélyezési eljárás, illetve
megváltozik a közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyási rendje. A szóbeli
tájékoztatás ismertette a törvénymódosítás közigazgatási egyeztetésének állását, a főbb
vitapontokat, továbbá a javaslatokat.
Dr. Kiss Zoltán beszámolt „A
könyvkiadás és a könyvkereskedelem helyzete a
szellemitulajdon-védelem aktuális kérdéseinek tükrében” címmel készített kérdőíves felmérés
eredményeiről. A kérdőív mintegy 300 szakmai szervezetnek, közös jogkezelő szervezetnek,
állami intézménynek került kiküldésre, de kisszámú válasz érkezett vissza. A felmérés a
könyvszakma legnagyobb kihívásai között azonosította a következőket: a) az új technológiák
térnyerése (elektronikus könyv, Internet, internetes kultúra elterjedése, digitalizálás, vizuális
kultúra térnyerése); b) a könyvkiadás kereskedelmiesítése (könyvkiadás és
könyvkereskedelem koncentrációja, könyvkiadás „bulvárosodása”, szakkönyvek kiadásának
csökkenése, papírkönyvek forgalmazása internetes megrendeléssel, e-kereskedelem); c) az
olvasási zavarok, fokozódó olvasásképtelenség (dislexia) elterjedése. A hatályos magyar
szerzői jogi törvény alapvetően megfelel a könyvkiadás szereplői érdekei közötti egyensúly
megtartása követelményének, de a könyvkiadók részletesebb szabályozási igényüknek adtak
hangot. A zavarok nem a szabályozásra, hanem a szerződéskötés kultúrájára és a szerződési
fegyelem alacsony szintjére voltak visszavezethetők. A felmérés következtetéseit Dr. Kiss
Zoltán az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2008. augusztusi számában megjelent
írásában foglalja össze.
A 3/2008 (X. 10.) ülésen a Tanács meghallgatta Dr. Fazekas Judit előadásában „A Tokaj
eredetmegjelölés jelene és jövője a közösségi jog tükrében” című tájékoztatását. A beszámoló
történeti áttekintésben mutatta be a szlovák-magyar borjogi vita előzményeit, kiemelve az új
borrendelet 2009. évi hatálybalépését. Az előkészítő anyag összefoglalóan megállapította,
hogy az új borrendelet eredetvédelmi szabályozásának az felelne meg, ha a tokaji borvidék
egységes borvidéket képezne. A határon átnyúló régió történeti és természeti egységességét
mind a szlovák, mind a magyar fél – a szlovák fél részéről történő területi korlátozás
igényének fenntartásával – 2004. óta számos alkalommal megerősítette. A magyar álláspont
szerint az új borrendelet ettől eltérő értelmezése (két borvidék) a közösségi jogi és a
nemzetközi jogi szabályokkal nem állna összhangban. A Tanács áttekintést kapott a „Tocai”
elnevezés olaszországi használatával kapcsolatos fejleményekről, a fellépés öt különböző
lehetőségéről.
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A Tanács megvitatta Dr. Csiky Péter főosztályvezető előadásában „A földrajzi árujelzők
magyarországi és közösségi oltalmi helyzetének áttekintése, a szabályozás továbbfejlesztése”
című előterjesztést. Az iparjogvédelmi törvénymódosítási csomag részeként előterjesztett
módosítások pontosítják és kiegészítik a szeszes italok földrajzi árujelzőinek nemzeti
oltalmára vonatkozó rendelkezéseket, kialakítva a közösségi oltalom iránti kérelem
benyújtásának feltételeire vonatkozó szabályokat is; a tervezet átalakítja a mezőgazdasági
termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek közösségi oltalmára irányuló eljárás
nemzeti szakaszának szabályait, valamint megteremti a szőlészeti és borászati termékek
földrajzi árujelzőinek közösségi oltalmára vonatkozó új – a borreform keretében gyökeresen
átalakuló, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajziárujelző-rezsimjével
nagyrészt párhuzamos – közösségi szabályozás nemzeti végrehajtási szabályait.
A Tanács megvitatta Dr. Faludi Gábor tanácstag előterjesztésében az „Áttekintést a közös
jogkezelés és a versenyjog nemzetközi viszonyában felmerült új fejleményekről” készített
anyagot. Az Európai Bizottságnak a kötelességszegési eljárása miatt rendkívül időszerű
előterjesztés áttekintette a közös jogkezelés magyar szabályozását, amely jogi monopóliumot
biztosít a közös jogkezelő szervezetek számára, a közös jogkezelés szabályozásának
versenyjogi beszámítási pontjait, a közösségi jog legújabb fejleményeit összefoglaló
tanulmányok következtetéseit, valamint részletesen ismertette a CISAC-ügyet, annak
tanulságait.
A Tanács megtárgyalta Dr. Fazekas Judit előterjesztésében a szerzői és egyes kapcsolódó
jogok védelmi idejéről szóló 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról szóló anyagot. A közösségi javaslat célja az előadóművészek, különösen a
kísérő zenészek szociális helyzetének javítása, figyelembe véve azt, hogy az előadóművészek
egyre többször tovább élnek előadásaik jelenlegi 50 éves védelmi időszakánál. A Kormány
által elfogadott magyar álláspont alapvetően támogatja a Bizottság irányelv-tervezetét,
amennyiben az irányelv-tervezet a védelmi idő részleges visszaható hatályú
meghosszabbítására tesz javaslatot, továbbá lehetővé teszi a védelmi idő korábbi megszűnését
azoknál a teljesítményeknél, amelyek jogosultja azonosíthatatlan, illetve amelyeket a
jogosultak nem tesznek hozzáférhetővé. A magyar álláspont támogatja az elárvulás
megakadályozására, illetve a kereskedelmi értékkel már nem bíró teljesítmények közkincsbe
adására tett szabályozási kísérletet, a védettség tényének, illetve a védelem megszűntének
megállapításával kapcsolatban felmerülő adminisztrációs problémákat feltétlenül
tisztázandónak tartja. Az átültetést követően keletkező teljesítmények tekintetében is
feltétlenül szükségesnek tartja olyan mechanizmusok beépítését, amelyek biztosíthatják az
elárvult, illetve kereskedelmi értékkel már nem bíró teljesítmények közkincsbe kerülését a 95
év lejártát megelőzően is, figyelemmel a jogosultak érdekeire is.
A Tanács a 4/2008 (XII. 15.) testületi ülésen az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
tanácsbeli képviselőjének, Dr. Fazekas Judit szakállamtitkárnak a javaslatára, valamint Dr.
Gadó Gábor szakállamtitkár részvételével napirendjére tűzte és megtárgyalta „Az új Polgári
Törvénykönyv tervezete és a szellemitulajdon-védelem szabályozása” című előterjesztést,
valamint annak mellékletében található, országgyűlési módosító javaslat tervezetét. A Tanács
tagjai egyhangúan támogatták a módosító javaslat normaszövegét, amelynek indokolásához
viszont megfontolásra ajánlották a levélhez csatolt jegyzőkönyv szerinti észrevételeket,
javaslatokat. A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a Tanács álláspontjáról levélben
tájékoztatta Dr. Draskovics Tibor minisztert, valamint Dr. Gadó Gábor szakállamtitkárt,
továbbá a levél mellékleteként megküldte a testületi ülés jegyzőkönyvét.
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Az IRM az új Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos munkálatok során 2007 óta folyamatosan
támaszkodott az MSZTT szakértelmére. Az egyeztetéseken, vitákon az MSZTT
képviseletében Dr. Gödölle István tanácstag rendszeresen részt vett.
A Tanács meghallgatta Bakos Éva igazgató előadásában „Az Európai Unió által kiírt
pályázatokban és a kétoldalú európai együttműködésekben való hivatali részvétel” címmel
elhangzott beszámolót, amely a Magyar Szabadalmi Hivatal nemzetközi szerepvállalásáról
adott tájékoztatást. A beszámoló ismertette a 2007-ben indított, hároméves IPEuropeAware
(korábbi nevén: IP-BASE) projektet, amelyben 20 nemzeti szabadalmi hivatal, valamint a
könnyűipar európai ágazati képviseleti szervezete dolgozik együtt annak érdekében, hogy a
kkv-k versenyképességét az iparjogvédelmi tájékoztató szolgáltatásokkal és jogérvényesítési
ismeretekkel elősegítsék. Bemutatta a 10 ország 20 tagszervezetének részvételével folytatott,
a szellemitulajdon-védelmi ismeretek vállalkozástámogató szervezeteknek történő eljuttatását
célzó IP4INNO projektet, amelynek keretében sikeresen zárult le a kis- és középvállalkozások
számára szolgáltatást nyújtó szervezetek ún. multiplikátor-képzése. A Tanács betekintést
kapott az eMAGE adatbázis-szolgáltatás piacra vitelét szolgáló eMARKS projekt
munkálataiba, továbbá tájékoztatást kapott a Belső Piaci Harmonizációs Hivatallal 2008. évre
kötött együttműködési megállapodásról, valamint az Európai Szabadalmi Hivatallal a
Nemzeti Akció Terv megvalósítására kötött megállapodás teljesítéséről.
A Tanács megvitatta az MSZTT Titkárságának előterjesztésében a „Fehér Könyv a szellemi
tulajdon védelméről” című kiadványsorozat 2009-ben megjelenő, következő kötetének
előzetes kiadványtervét, amely három fejezetben – I. Szellemitulajdon-védelmi stratégiák; II.
Aktuális kérdések a védjegyjog területén; III. A szellemi tulajdon védelmének aktuális
területei – összesen 10 tanulmány megjelentetését tervezi 2009 áprilisában.
.
„A szellemi vagyon értékelési módszertanának hazai kidolgozása és gyakorlatba vétele” című
munkatervi ponthoz kapcsolódva a Tanács tagjai is személyes meghívást kaptak két, a
szellemivagyon-értékelés témájával foglalkozó, az MSZH által szervezett konferenciára. A
védjegyek (márkák) vagyoni értékelése volt a tárgya az „Eurobrand 2008 Budapest” címmel
2008. szeptember 10-én osztrák partnerekkel közösen szervezett szimpóziumnak, amelyre az
Eurobrand Institute első alkalommal készített részletes felmérést a legértékesebb
védjegyekkel rendelkező magyar vállalatokról. A szellemivagyon-értékelési kutató-fejlesztő
tevékenység következő lépéseként nemzetközi és hazai érdekeltek bevonásával műhelykonzultáció sorozatot indított az MSZH a brit, a finn, az osztrák hivatalokkal való
együttműködésben. Ennek első állomásaként 2008. november 27-én került megrendezésre az
MSZH-ban a „Szellemivagyon-értékelés a gyakorlatban” (IP Valuation in Practice) című
nemzetközi konferenciasorozat első szimpóziuma, amelyen több mint 80 szakértő vett részt,
és a szellemivagyon-értékelés gyakorlati alkalmazási tapasztalatainak az értékelésére
vállalkozott.
2. A Tanács egyéb tevékenysége
A Tanács a 2008. március 21-i testületi ülését megelőzően szervezett sajtóbemutató keretében
jelentette meg az MSZH és az MSZTT által közösen gondozott szellemitulajdon-védelmi
kiadványsorozat harmadik kötetét a „Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről” címmel.
Az időszerű szellemitulajdon-védelmi kérdéseknek szentelt kötet betekintést adott a XXI.
század tudásalapú gazdaságának hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmi stratégiai
elképzeléseibe, tartalmazta az MSZH középtávú intézményfejlesztési stratégiáját, nemzetközi
stratégiai szemelvény-gyűjteményt adott közre, beszámolt a szabadalmi anyagi jog
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nemzetközi harmonizációjának állásáról, továbbá áttekintést adott a jogérvényesítés új
eszközeként szolgáló hazai testület, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásának
hátteréről, céljairól, valamint foglalkozott a szerzői jogi szakmát foglalkoztató fontosabb
szabályozási kérdésekkel, ezek hátterével. A kiadvány külön fejezetet szentelt az
audiovizuális szektor szerzői jogi kérdéseinek. A kiadvány tárgyalta a médiajog és a szerzői
jog viszonyát, a hazai audiovizuális jogdíjközlemények jellegzetességeit, a Szerzői Jogi
Szakértő Testület ismételt sugárzási díjjal kapcsolatos szakvéleményeit, a digitális
műfelhasználásoknak a szerzői jogi közös jogkezelésre gyakorolt hatását, a szerzői jogdíjak
közgazdasági hátterét, szerepét, nemzetközi tapasztalatait, valamint a jogsértő forrásból való
magáncélú többszörözés tilalmának kérdését.
Ötödik évfolyamába lépett a hivatal és az MSZTT közös kiadványa, a negyedévenként
megjelenő „Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről”, amely az iparjogvédelem és a szerzői
jog területét érintő híreket, aktuális információkat tartalmazza. A hivatali honlapról is
letölthető (http://www.mszh.hu/hirlevelek/MSZTT_hirlevelek.html) kiadvány célja, hogy a
szellemitulajdon-védelem időszerű hazai és nemzetközi kérdéseit, eseményeit röviden
ismertesse a felelős politikai és szakmai döntéshozókkal, a gazdaság és a kultúra alkotó
szereplőivel.
A Magyar Szabadalmi Hivatal honlapjáról a „Tanácsok és testületek” menüpontból
(http://www.mszh.hu/testuletek/msztt/) elérhető a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács
weboldala, amely tájékoztatást ad a látogatóknak a testület tevékenységét szabályozó
jogszabályokról, a tanács ügyrendjéről, a testület összetételéről, a tanács tevékenységéről
készített éves beszámolókról.
Az MSZTT Titkárság szakmai és pénzügyi támogatásával 2008. októberben kötött
adatszolgáltatási szerződés alapján a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésre bocsátotta a
szerzői jogi alapú ágazatok magyarországi gazdasági súlyáról a WIPO által kidolgozott
módszertan szerinti elemzés megismétléséhez és aktualizálásához szükséges 2006. évi
hozzáadott érték, kibocsátási, foglalkoztatási és jövedelmi adatsorokat, amelyek
felhasználásával 2009 folyamán kerül sor a nyers adatoknak a nemzetközileg elfogadott
módszertan szerinti feldolgozására, továbbá a felmérés eredményeinek az értékelésére.
3. Az MSZTT tagösszetételében bekövetkezett változások
A gazdasági és közlekedési miniszter a Tanács tagjává a GKM képviseletében Dr. Bakács
András főosztályvezetőt nevezte ki 2008. február 1-jei hatállyal.
Az OKM képviseletében Mátyásné dr. Patócs Andrea főosztályvezető 2008. november 10-én
kelt elektronikus levelében arról adott tájékoztatást, hogy november 1-jei hatállyal eljuttatta az
OKM vezetői részére az MSZTT-tagságról történő lemondását.
4. A munkavégzés módja
A Tanács munkáját a 2008. évi munkatervnek megfelelően végezte. A testületi üléseken
megvitatott munkaanyagokat a Tanács tagjai és a Hivatal munkatársai magas színvonalon
előkészítették. A testületi ülések dokumentációjának összeállítása, a kapcsolattartás a Tanács
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elnöke, tagjai és a Titkárság között célszerű módon, döntően elektronikus úton zajlott. A
tagok aktívan részt vettek a testületi üléseken folyó szakmai vitákban. Több alkalommal
került arra sor, hogy a Tanács tagjai az ülések között, elektronikus úton történt
véleményezések formájában hagytak jóvá javaslatot, véglegesítettek előterjesztést (pl.
munkaterv), jegyzőkönyvet, valamint vettek részt véleményezésben.
A Tanács 2008. évi munkatervében elfogadotthoz képest a következő munkatervi feladatok
teljesítésében következett be módosítás:
−

A „Fájlcserélés Magyarországon – a gyakorlat leírása számok alapján és ami ebből a
szabályozás számára (esetleg) következik” című napirend megtárgyalása az előterjesztés
elkészítésében közreműködő IRM feladattorlódása miatt 2009-re került átütemezésre.
Mindazonáltal Dr. Faludi Gábor tanácstag elkészítette és átadta az IRM-nek e tárgyban
írt előkészítő tanulmányát.

−

„A növényfajta-oltalom egyik korlátja, a "farmerprivilégium" új szabályozása” című
napirend tárgyalása az iparjogvédelmi csomag Országgyűlés előtti tárgyalásának
elhúzódása miatt 2009-re került átütemezésre.

−

„A közösségi védjegyrendszer nemzeti védjegyrendszerekre gyakorolt hatásainak elemző
áttekintése és az ezzel összefüggő szakdiplomáciai intézkedések megvitatása” című téma
megtárgyalására 2009 folyamán kerül sor.

−

„A szerzői jog elfogadottsága, a fogyasztói magatartások változása a digitalizációval
összefüggésben” című napirendi pont helyett az „Új Polgári Törvénykönyv tervezete és a
szellemitulajdon-védelem szabályozása” került a Tanács napirendjére.

−

Újonnan felvett napirendi pontként került megvitatásra a védelmi idő kérdésével
kapcsolatos előterjesztés.

5. A Tanács gazdálkodása
A Tanács tevékenységét a belső hivatali költségvetésben meghatározott költségvetési keret
felhasználásával folytatta. A testületi tagok a munkaanyagok elkészítéséért nem kaptak
tiszteletdíjat.
A Tanács költségvetéséből 2 700 000 Ft-ot került kifizetésre a Központi Statisztikai Hivatal és
munkatársai által teljesített adatszolgáltatási és adatfeldolgozási munkákért „A szerzői jogi
alapú tevékenységek súlya Magyarországon” című 2006. évre vonatkozó vizsgálat elvégzése
tárgyában. E szerződés teljesítéseként a KSH rendelkezésre bocsátotta a 2002. évi vizsgálat
megismétléséhez szükséges hozzáadott érték, kibocsátási, foglalkoztatási, jövedelmi
adatsorokat.
Budapest, 2009. március 12.
Dr. Penyigey Krisztina
titkárságvezető
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1. melléklet

A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács
2008. évi munkaterve és ülésrendje

Munkatervi A vizsgálandó tárgykör
pont

Időpontja

Felelős

Első negyedév

1.

Sajtóbemutató a „Fehér Könyv a
szellemi tulajdon védelméről – 2007”
című kiadványkötetről

I. testületi
ülést
megelőzően,
március 21.

Előkészítés
MSZTT Titkársága
MSZH

2.

Előadó
Dr. Bendzsel
I. testületi ülés Miklós
Tájékoztatás a Hamisítás Elleni március 21.
Előkészítő anyag
Nemzeti Testület (HENT) felállításáról
Dr. Kiss Marietta
Dr. Penyigey
Krisztina
Dr. Jókúti András

3.

Az MSZTT 2007. évi beszámolójának I. testületi ülés Előkészítő anyag
megvitatása és jóváhagyása, a 2008. évi március 21. MSZTT Titkársága
munkaterv véglegesítése

9

Második negyedév

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Előkészítő anyag:
Dr. Ficsor Mihály
Dr. Kiss Marietta
Dr. Kiss Zoltán
MSZTT részéről
Dr. Fazekas Judit
Mátyásné dr.
Patócs Andrea

A szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény módosítása, különös
tekintettel az ebből fakadó állami
szerepvállalásra

II. testületi
ülés
június

A
Londoni
Megállapodás
hatálybalépése és az ahhoz való
csatlakozás kérdései

II. testületi
ülés
június

Előkészítő anyag
Dr. Ficsor Mihály
Dr. Kiss Marietta

Az
Európai
Unió
által
kiírt
pályázatokban való hivatali részvétel

II. testületi
ülés
június

Előkészítő anyag
Bakos Éva

A könyvkiadás és a könyvkereskedelem
helyzete a szellemitulajdon-védelem
aktuális
kérdéseinek
tükrében
(kérdőíves felmérés eredményei)

II. testületi
ülés
június

Előkészítő anyag
Dr. Kiss Zoltán
Dr. Munkácsi Péter
MSZTT részéről
Dr. Gál Katalin

II. testületi
ülés
június

Előkészítő anyag
Dr. Fazekas Judit

A
könyvtári
felhasználásokkal
kapcsolatos szerzői jogi szabályozás
áttekintése(nyilvános haszonkölcsönzés,
intézményi többszörözések, árva művek)
A „Fehér Könyv a szellemi tulajdon
védelméről – 2008” című kötet
kiadványterve

Két ülés között Előkészítő anyag
MSZTT Titkársága
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Harmadik negyedév

Földrajzi árujelzők magyarországi és
közösségi oltalmi helyzetének áttekintése,
a szabályozás továbbfejlesztése

III. testületi
ülés
szeptember

A Tokaj eredetmegjelölés jelene és jövője a
közösségi jog tükrében

III. testületi
ülés
szeptember

Előkészítő anyag
Dr. Fazekas Judit

12.

Áttekintés a közös jogkezelés és a
versenyjog nemzetközi viszonyában
felmerült új fejleményekről

III. testületi
ülés
szeptember

Előkészítő anyag
Dr. Hepp Nóra
MSZTT részéről
Dr. Faludi Gábor

13.

A szellemi vagyon értékelési
módszertanának hazai kidolgozása és
gyakorlatba vétele

III. testületi
ülés
szeptember

10.

11.

14.

Előkészítő anyag
Dr. Csiky Péter

Előkészítő anyag
Káldos Péter

Előkészítés:
Ankét a könyvszakma szellemitulajdonKét ülés
Dr. Kiss Zoltán
védelmi kérdéseiről
közötti időben MSZTT Titkársága
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Negyedik negyedév

15.

A közösségi védjegyrendszer nemzeti
védjegyrendszerekre gyakorolt hatásainak
elemző áttekintése és az ezzel összefüggő
szakdiplomáciai intézkedések megvitatása

IV. testületi
ülés
december

Előkészítő anyag
Dr. Csiky Péter

16.

A szerzői jog elfogadottsága, a fogyasztói
magatartások változása a digitalizációval
összefüggésben

IV. testületi
ülés
december

Előkészítő anyag
Dr. Kiss Zoltán
Dr. Munkácsi Péter

17.

Fájlcserélés Magyarországon – a gyakorlat
leírása számok alapján és ami ebből a
szabályozás számára (esetleg) következik

IV. testületi
ülés
december

Előkészítő anyag
Dr. Fazekas Judit
MSZTT részéről
Dr. Faludi Gábor

18.

A növényfajta-oltalom egyik korlátja, a
"farmerprivilégium" új szabályozása

A testületi ülések közötti konferenciákra a 2008. év
folyamán teszünk javaslatot.

IV. testületi
ülés
december

Előkészítő anyag
Dr. Fazekas Judit

MSZTT Titkársága

Budapest, 2008. április 21.
MSZTT Titkársága

