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B e s z á m o l ó 
 

a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 
2004. évi tevékenységéről 

 
 

 
A Tanács 2004. évi tevékenységét az 1/2004. (III. 5.) számú testületi ülésen elfogadott 

és a Hivatal elnöke által jóváhagyott munkatervben meghatározott feladatok teljesítése 
érdekében végezte. 

  
A Tanács tevékenységének új irányt szabott az a 2003-ban elfogadott program, 

amelynek keretében a 2004-es évben negyedévenként megjelent a „Hírlevél a szellemi 
tulajdon védelméről” című kiadvány. A Hírlevél egyes számai az iparjogvédelem és a szerzői 
jog területét érintő hírek, aktuális információk összefoglalása mellett, áttekintést adtak a 
Hivatal tevékenységéről, a közösségi oltalmi formákról, az európai szabadalom-bejelentőket 
érintő alapvető kérdésekről. A testületi tagok közül a kiadvány Szerkesztő Bizottságának tagja 
Szitáné dr. Kazai Ágnes és dr. Faludi Gábor. A Hivatal nyomdájában készülő Hírlevél 
szerkesztésével és postázásával kapcsolatos feladatokat a Tanács Titkársága látja el. 
A Hírlevél 400 példányban készül, országgyűlési képviselők, Európai Parlamenti képviselők, 
kormánytagok, a minisztériumok képviselői, kutatóintézetek, gazdálkodó szervezetek vezetői, 
érdekképviseleti szervek és szakújságírók részére. A címlista folyamatos bővülése jelzi az új 
kiadvány iránti érdeklődést és azt, hogy az időszerű hazai és nemzetközi események, 
fejlemények középpontba állításával sikerült elérni a szellemi tulajdon jelentőségére és főbb 
kérdéseire, vitatémáira való figyelemfelhívásra irányuló célkitűzést.  

 
Az elhatározott új tevékenységi irányok körébe tartozik a szellemi tulajdonvédelmi jelentés, 
az ún. Fehér Könyv elkészítése is, amelynek kiadására 2005-ben kerül sor. A testületi tagok a 
Fehér Könyv témaköreit, valamint a szerkesztéssel kapcsolatos feladatokat a 2004. októberi és 
decemberi testületi ülésen vitatták meg. A Tanács tagjai a 2004. október 22-én megtartott 
testületi ülésen véleményezésre megkapták a Fehér Könyv témajavaslatának tervezetét, majd 
a 2004. december 17-ei testületi ülés fogadta el a Fehér Könyv javasolt tervezetét.  
 
A decemberi testületi ülésen kialakított álláspontnak megfelelően a szellemi tulajdonvédelmi 
jelentésnek valamennyi oltalmi formával a hazai és a közösségi jogszabályokra, illetve a 
nemzetközi változásokra figyelemmel kell foglalkoznia.  



 
1. A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 2004. évi testületi ülései 
 
A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 2004-ben négy testületi ülést tartott. 
 
A Tanács 1/2004. (III. 5.) számú testületi ülésén fogadta el a 2003. évi 

tevékenységről szóló beszámolót, valamint a Tanács 2004. évi munkatervét. 
 
A Tanács megvitatta „A szerzői jogi alapú iparágak gazdasági jelentőségének 

felmérésére irányuló hivatali vizsgálat kutatási céljairól és ütemezéséről” szóló előterjesztést. 
A Tanács szakmailag támogatja azt a hivatali vizsgálatot, amelynek elvégzésére a Hivatal a 
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) kezdeményezésére Közép-Kelet Európában az 
elsők között vállalkozott. A nemzetközileg elfogadott módszertan alkalmazásával 2004. 
márciusában készült el a vizsgálat céljait, módszertanát megalapozó vitaanyag, amellyel 
kapcsolatban a Tanács állásfoglalást alakított ki. A WIPO útmutatójában foglaltak figyelembe 
vételével és a Központi Statisztikai Hivatal szoros együttműködésével, 2004-ben került sor a 
nemzetközi vizsgálati módszertan hazai viszonyokhoz való adaptálására, valamint az 
alapadatok összeállítására. A hazai statisztikai módszertan kialakítását a Tanács 
költségvetésében a szakvélemények készítésére rendelkezésre álló keretből finanszírozta. 
A hivatali vizsgálatot a WIPO szakmai tanácsadással segítette. 

 
A Tanács elfogadta a Hivatal és a Tanács a „Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről” 

című közös kiadványának megjelentetési tervét.  
 
A Tanács 2/2004. (VI. 25.) számú testületi ülésén megtárgyalta dr. Marton István 

testületi tag és a Tanács titkársága által készített „Cselekvési program a földrajzi árujelzők 
oltalmának szabályozásáról, az EU-csatlakozásból adódó gyakorlati kérdésekről, valamint a 
hagyományos megnevezésekről, fajtanevekről és az oltalmazható árujelzőkről” című 
előkészítő anyagot, valamint dr. Vida Sándor testületi tag „Egyes védjegyeknek fajtanévként 
történő kezeléséről” című tanulmányát.  

 
A Cselekvési Program keretében a Tanács fontosnak tartotta a földrajzi árujelzők 

védelmével kapcsolatos iparjogvédelmi politikában a nemzeti érdekek érvényesítését, a 
nemzeti értékek megóvását és megfelelő menedzselését. 

 
A Tanács határozata alapján a Hivatal megküldte a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztériumnak dr. Vida Sándor „Egyes védjegyeknek fajtanévként történő 
kezeléséről” című tanulmányát azzal a figyelemfelhívással, hogy a Magyar 
Élelmiszerkönyvben az élelmiszerek megnevezésének meghatározásánál kerülni kell a 
lajstromozott védjegyek használatát, illetve a termékneveknél célszerű megjelölni a védjegy 
jogosultját. 

 
A júniusi testületi ülésen tájékoztatás hangzott el a közösségi védjegyrendelet 

módosításáról. 
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A Tanács 3/2004. (X 22.) számú testületi ülésén megvitatta ”A számítógéppel 
megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló irányelvjavaslattal összefüggő 
egyes kérdésekről” szóló előterjesztést.  A testületi tagok rámutattak arra, hogy a  pontatlanul 
szoftverszabadalmi irányelvként tudatosult irányelv esetében, éppen a téves értelmezés 
vezetett az irányelvtervezet heves ellenzéséhez. Ezért a Tanács, állást foglalt abban a 
kérdésben, hogy a közösségi irányelvtervezet szabályait a szabadalmi kérdésekkel nem 
foglalkozók részére is érthetővé kell tenni. A testületi ülés határozatának megfelelően, a 
szakmailag megalapozott, áttekinthető példákkal alátámasztott tájékoztatáshoz járult hozzá a 
Hírlevél decemberi, tematikus száma is. 

 
A testületi ülés megtárgyalta „A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi 

tevékenységének erősítését célzó VIVACE Program”-ról szóló tájékoztatást. A VIVACE 
Program 2004-ben elért fontos eredményei közé tartozik, a kis- és középvállalkozások 
iparjogvédelmi tájékozottságának elősegítésére kialakított 23 regionális információs központ, 
melyek az adott területi Kereskedelmi és Iparkamara Ügyfélszolgálati irodájában kaptak 
helyet. A program eredményességéhez járul hozzá az adójogszabályok módosítása is, ami 
lehetővé teszi, hogy a kis- és középvállalkozások adóalapjukból leírhassák a magyarországi 
oltalomszerzés költségeit.  
 

A Tanács 4/2004. (XII. 17.) számú testületi ülésén megtárgyalta dr. Bacher Vilmos és 
dr. Faludi Gábor testületi tagok által készített, a „Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok 
területén” című, kiváló tanulmányát, amely részletesen elemezte a jogérvényesítésről szóló 
2004/48/EK irányelv átültetésével kapcsolatos feladatokat. A rendkívül alapos tanulmány 
részletesen összehasonlította az irányelv rendelkezéseit a szellemi tulajdonvédelmi 
jogszabályok, a polgári perrendtartás és a végrehajtási jog kapcsolódó rendelkezéseivel. A 
tanulmány a jogszabályok elemzése mellett kitért a jogalkalmazási gyakorlat elemzésére is. A 
tanulmány szerzői, az összehasonlító elemzés alapján tettek javaslatot az irányelv 
átültetéséhez szükséges jogszabály-módosításokra. A Tanács határozatot hozott a közösségi 
irányelv átültetését elősegítő hatástanulmány készítéséről és a tanulmány széleskörű 
közzétételéről.  
 

A Tanács elemezte „A szellemi tulajdonvédelmi jelentés, azaz az ún. Fehér Könyv 
elkészítésével, szerkesztésével kapcsolatos feladatok meghatározásáról és ütemezéséről” szóló 
előkészítő anyagot. A Tanács elfogadta azt a javaslatot, hogy a Fehér Könyvnek valamennyi 
oltalmi formával a vonatkozó nemzeti és közösségi szabályok alapján kell foglalkoznia. 
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2. A munkavégzés módja 

  
 A Tanács munkáját a 2004. évi munkatervnek megfelelően végezte. Az egyes testületi 
ülések előkészítő anyagait a munkatervben megjelölt testületi tagok és a Hivatal munkatársai 
minden esetben színvonalasan készítették el.  
 

A Tanács 2004. évi munkatervéből 2005-ös évre lett átütemezve a következő két 
feladat:  
 

- a szerzői jogi alapú iparágak gazdasági jelentőségének felmérésére irányuló 
hivatali vizsgálat első eredményeinek megvitatása; 

 
- az EU döntéshozatali és előkészítési rendjébe való illeszkedés a szellemi tulajdon 

területén, a tagállamként való működés első tapasztalatai alapján. 
 

A testületi ülések számának csökkenésére figyelemmel rendszeressé vált, hogy a 
testületi tagok a különböző tervezeteket véleményezésre előzetesen elektronikus úton is 
megkapták, illetve több esetben került sor az ülések közötti konzultációra. Az év folyamán az 
előirányzott feladatoknak megfelelően zajlott a Tanács elnöke és a testületi tagok, valamint a 
Tanács titkársága közötti együttműködés.  
 
 A testületi ülések – az ügyrend előírásainak megfelelően – minden alkalommal 
határozatképesek voltak. A testületi tagok a szakmai vitákban aktívan vettek részt és a Tanács 
testületi véleményét minden kérdésben konszenzussal alakította ki. 
 
 
 3. A Tanács gazdálkodása 

 
A Tanács tevékenységét a Hivatal belső költségvetésében meghatározott költségvetési 

keret felhasználásával folytatta. 
 
A testületi tagok az 1/2003. (II. 27.) számú testületi ülésen elfogadott határozatnak 

megfelelően a munkaanyagok készítéséért kaptak tiszteletdíjat. 
 
A Tanács költségvetésében a szakvélemények készítésére rendelkezésre álló keretből 

finanszírozta a szerzői jogi alapú iparágak gazdasági jelentőségének felmérésére irányuló 
hivatali vizsgálathoz szükséges hazai statisztikai módszertan kialakítását és a Központi 
Statisztikai Hivatal által végzett adatfeldolgozást. 

 
 
4. Összegezés 
 
A Tanács 2004-ben eredményesen végezte munkáját és hozzájárult a Magyar 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásával összefüggő szellemi 
tulajdonvédelmi stratégia kialakításához. 

 
A pozitív visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a Hírlevél negyedévenként 

megjelenő számai, – amit hazánk Európai Parlamenti képviselői is megkapnak – méltóképpen 
segítette elő a szellemi tulajdonvédelmi tudatosság kialakítását.  
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