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1. A Tanács 2007. évi testületi ülései 
 
A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2007. évi 
tevékenységét – az 1/2007. (III. 30.) 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 2007. évi munkatervét és ülésrendjét az 1. melléklet 
tartalmazza. 
 
A 2007. évben a Tanács négy alkalommal tartott testületi ülést, ami megfelelt az ügyrend 
szerinti gyakoriságnak.  
 
A Tanács az 1/2007 (III. 30.) testületi ülésén megvitatta és elfogadta a testület 2006. évi 
tevékenységéről a Titkárság által készített beszámolót, továbbá megvitatta a 2007. évi 
munkatervre vonatkozóan előterjesztett javaslatokat, amelyet a Titkárság a vitán elhangzottak 
figyelembevételével véglegesített, majd a két ülés között elfogadásra megküldött a testületi 
tagoknak, majd a Hivatal elnökének jóváhagyásra.  
 

A Tanács Dr. Balogh Tamás tanácstag előterjesztésében megtárgyalta a Kormány március 
28-ai ülésén elfogadott, középtávú tudomány-, technológia- és innovációs stratégiájáról, 
továbbá a Gazdaságfejlesztési Operatív Program innovációt érintő prioritásairól szóló 
tájékoztatót. A TTI-stratégia céljait öt prioritás szolgálja: I. A tudományos kutatás eredményei 
befogadásának és hasznosításának kultúrája; II. Minőség-, teljesítmény- és hasznosítás-
vezérelt, hatékony nemzeti innovációs rendszer; III. Megbecsült, a tudásalapú gazdaság és 
társadalom igényeinek megfelelő kreatív, innovatív munkaerő; IV. A tudás létrehozását és 
hasznosítását ösztönző gazdasági és jogi környezet, V. A globális piacon versenyképes hazai 
vállalkozások, termékek és szolgáltatások. A stratégia – egyebek mellett – célul tűzi ki a 
szellemi tulajdon védelmének előmozdítását egyrészt a külföldi oltalomszerzés 
támogatásával, másrészt a kkv-k körében a VIVACE-program segítségével. Kiterjed a TTI-
stratégia a költségvetési kutatóhelyek szellemi vagyonának felmérésére, értékelésére és 
hatékony hasznosítására. Ehhez ösztönözni kívánja a kutatóhelyeket, hogy saját 
szellemitulajdon-kezelési stratégiát dolgozzanak ki, felöleli az innováció-menedzsment 
ismereteinek – a szellemi tulajdonra is kiterjedő – terjesztését, a K+F+I társadalmi 
elfogadottságának javítását éppúgy, mint a szellemi tulajdon szempontjainak fokozott 
érvényesítését a pályázati rendszerek működtetésében. A stratégia elfogadását követően 
kidolgozott intézkedési terv konkrét feladatokat, felelősöket, határidőket megjelölve határozza 
meg az elkövetkező három év feladatait. Az intézkedési terv mintegy 93 feladatából 12 
esetben – a szellemitulajdon-védelmi vonatkozások miatt – az MSZH-t is megjelölték a 
felelősök között. 
 
A Tanács az MSZH elnökétől tájékoztatást kapott arról, hogy a kormányzati 
szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény 1. §-
ának (5) bekezdése – a Ksztv 1. §-ának (4) bekezdését kiegészítve – az MSZH-t a 
kormányhivatalok közé sorolta. Az MSZH mint kormányhivatal jogállását az egyes 
iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény szabályozza, amelyet 
2007. március 26-án fogadott el az Országgyűlés, kihirdetése május 1-jei hatállyal történt. A 
törvénymódosítás újraszabályozta a Tanács tevékenységét is: a találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/F. §-ának szövegét a 2. melléklet tartalmazza. 
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A 2/2007 (VI. 29.) testületi ülésen a Tanács véleményt cserélt a Magyar Szabadalmi Hivatal 
és a Tanács közös gondozásában, harmadik alkalommal megjelenő „Fehér Könyv a szellemi 
tulajdon védelméről – 2007” című kiadvány tartalmáról és szerkezetéről. A 2007. évi 
kiadvány a szellemitulajdon-védelmi stratégiai kérdések középpontba állításával – a 
nemzetközi trendekkel összhangban – a szellemitulajdon-védelem jövőbeli kérdéseire 
fókuszál.  
 
A Tanács megvitatta a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának magyarországi 
stratégiájának szerzői jogi összefüggéseivel kapcsolatos tájékoztatót. A Digitális Átállás 
Stratégiája (DÁS), továbbá a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia (NAMS) szerzői jogi 
szabályozással összefüggő téziseinek megalapozása, illetve előkészítése érdekében az MSZH 
a Miniszterelnöki Hivatal felkérése alapján 2007 májusában elkészítette „A közös jogkezelők 
által alkalmazott szerzői jogdíjak szerepe az audiovizuális szektorban” című tanulmányt, 
amelynek fontosabb megállapításai, következtetései végül beépültek a NAMS tervezetébe. A 
tanulmány alapjául szolgáló kérdőíves felmérés a témában illetékes állami szervekre, a közös 
jogkezelő szervezetekre és felhasználókra terjedt ki. A tanulmány, amelynek összefoglalóját a 
Tanács megtárgyalta, teljes körű áttekintést ad a közös jogkezelés működéséről, különös 
tekintettel a közös jogkezelés körében alkalmazott jogdíjaknak az audiovizuális szektorban 
betöltött szerepére, illetve hatására, hazai és nemzetközi fejleményeire.  
 
A Tanács meghallgatta a Hivatal vállalkozásbarát iparjogvédelmi és szerzői jogi 
szolgáltatásainak bevezetéséről Bakos Éva, az MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és 
Oktatási Központ igazgatója tájékoztatását. A beszámoló részletesen kitért arra, hogy a 
minőségi szolgáltató hivatalra vonatkozó nemzetközi tapasztalatok – elsősorban a mértékadó 
brit, dán és osztrák példák – figyelembevételével az MSZH fokozatosan fejleszti az ingyenes 
ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatásokon túlmutató, térítés ellenében nyújtott, emelt 
szintű iparjogvédelmi szolgáltatási kínálatát. A 2006 júliusától kezdődően a szabadalom- és 
védjegykutatás terén megindított emelt szintű, térítéses szolgáltatások (expressz szabadalmi 
kutatás, egyszerűsített védjegyszűrés) a hazai gazdasági élet szereplőinek nyújtanak 
nélkülözhetetlen iparjogvédelmi eszközöket a megalapozott üzleti döntéshozatalhoz. E 
szolgáltatások közül az egyszerűsített védjegyszűrés iránt fokozott érdeklődés mutatkozott: 
2007-ben 560 védjegyszűrést rendeltek meg az ügyfelek. A megrendelők között egyre több 
volt a visszatérő ügyfél, ami a szolgáltatással való elégedettséget jelzi. A kétoldalú 
együttműködésen alapuló szolgáltatások a Hivatal közép-kelet-európai PCT-hatósággá 
válásának megalapozása szempontjából is fontosak.  
 
A 3/2007 (IX. 28.) testületi ülésen a Tanács megvitatta „A szellemi alkotások jogának 
alapvető szabályai az új Polgári Törvénykönyvben” című IRM-előterjesztést. Az ülést az IRM 
témában illetékes szakállamtitkára, Dr. Gadó Gábor is megtisztelte jelenlétével, aki ismertette 
az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének tervezett menetrendjét, és megválaszolta a 
vitában felmerült kérdéseket. A testületi ülésen az ún. utaló szabályok, a know how, a 
licenciaszerződés szabályozása kérdéseiben bontakozott ki élénk szakmai vita. 
 
Az IRM a Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos további munkálatokban támaszkodott az 
MSZTT tagjainak szakértelmére is. A még 2007. decemberben folytatott egyeztetésekre az 
MSZTT képviselője is meghívást kapott. A Titkárság az MSZTT képviseletében Dr. Gödölle 
István tanácstagot delegálta a munkacsoportba. A Titkárság közvetítésével a Tanács tagjai is 
megkapták az átdolgozott normaszöveg javaslatot, amelyekhez észrevételeket fűzhettek. 
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A Tanács megvitatta Gál Katalin tanácstag előterjesztésében „A magyar könyvkiadás és 
könyvkereskedelem helyzete a szellemitulajdon-védelem aktuális kérdéseinek tükrében” 
címmel készített vitaanyagot. Az előterjesztés felhívta a figyelmet a könyvszakmát 
foglalkoztató kérdésekre, így a digitalizálás okozta szellemitulajdon-védelmi problémákra, a 
hazai kötöttár-rendszer nehézségeire, a felhasználói szerződések nyitott kérdéseire.  
 
Az MSZTT ülésén felvetett kérdések folytatásaként az év végére az MSZH és az MSZTT 
közös kérdőívet dolgozott ki „Kérdőív a könyvkiadás és könyvkereskedelem helyzetéről a 
szerzői jog, illetve a szellemitulajdon-védelem aktuális kérdéseinek tükrében” címmel, amely 
alapját képezte a könyvszakma szellemitulajdon-védelmi szempontjaira és fontosabb 
szervezeteire kiterjedő felmérésnek. (A kérdőív az MSZTT weboldaláról is elérhető: 
http://www.mszh.hu/testuletek/msztt/kerdoiv.html címen). A felmérés célja, hogy áttekintse a 
szerzői jog, adott esetben más szellemi tulajdoni oltalmi formák és a könyvkiadás, valamint a 
könyvkereskedelem közötti kapcsolatrendszert, megalapozva a tárgyban készítendő 
helyzetelemzést és az annak alapján szükségesnek ítélt intézkedések kezdeményezését. 2008 
folyamán a Tanács és az MSZH ankétot kíván szervezni a könyvszakma érdekelt 
szakembereinek a bevonásával a szellemitulajdon-védelmi eszköztár feltárása és alkalmazása 
tárgyában, ahol a felmérés eredményeit is bemutatjuk, továbbá a Tanács 2008-ban ismét 
napirendjére tűzi a felmérésből adódó következtetések megtárgyalását.  
 
A Tanács megvitatta az európai szabadalmi rendszer továbbfejlesztésére irányuló európai 
uniós kezdeményezésekről szóló tájékoztatót. Az Európai Bizottság 2006 januárjában 
kezdeményezett konzultációt az európai szabadalmi rendszer továbbfejlesztésének lehetséges 
irányairól, jövőjéről, amelynek alapja a Bizottság által összeállított kérdőív volt. A Bizottság a 
2006 júliusában tartott nyilvános meghallgatás eredményeinek fényében összefoglaló 
közleményt bocsátott ki, amely felvázolta az európai szabadalmi rendszer 
továbbfejlesztésének lehetséges irányait. A Tanács betekintést kapott a német és a portugál 
elnökség alatt tett lépésekről, továbbá a bizottsági közleménnyel kapcsolatos magyar 
álláspontról.  
 
A 4/2007 (XII. 7.) testületi ülésen a Tanács meghallgatta Dr. Bendzsel Miklósnak, az MSZH 
elnökének tájékoztatását az MSZH 2007-2010 közötti időszakra szóló, középtávú 
intézményfejlesztési stratégiájáról, amelyet a gazdasági és közlekedési miniszter által vezetett 
stratégiai bizottság december 4-én elfogadott. A stratégiai dokumentum megfogalmazza a 
hivatal küldetését, az intézményfejlesztési stratégia pilléreit, majd a helyzetelemzésből 
kiindulva részletesen kifejti a stratégiai fejlesztési irányokat. A stratégia a következő négy 
területen jelöli ki a specifikus középtávú célokat, az ezek megvalósítását szolgáló feladatokat: 
1. megújuló hatósági profil, 2. ügyfélbarát szabályozás és proaktív szakdiplomácia, 3. 
innovációtámogatás és versenyélénkítés, 4. feladatvezérelt, hatékony hivatali működés. A 
stratégiai feladatok közül kiemelésre kerültek a következők: PCT-hatósággá válás, Londoni 
Megállapodáshoz való csatlakozás, ISO-tanúsítás megszerzése, áramvonalasított hatósági 
munka, elektronikus ügyintézés, intézményesülő szerzői jogi szerepvállalás, átfogó 
iparjogvédelmi kódex megalkotása, európai és nemzetközi projektekben való részvétel, 
regionális szerep erősítése, angol nyelvű szolgáltatások, képzési expanzió, IP-költségek 
elszámolhatósága, VIVACE+, Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felállítása. A középtávú 
stratégia megvalósítását a 2008. évre kidolgozott stratégiai intézkedési terv biztosítja, amely a 
Hivatal éves munkatervének részét képezi.  
 
A Tanács meghallgatta az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000. évi (felülvizsgált) 
szövegének hatálybelépéséről és az ebből adódó feladatokról, intézkedésekről szóló 

http://www.mszh.hu/testuletek/msztt/kerdoiv.html
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tájékoztatást. Az ESZE felülvizsgált szövege – egyebek mellett – módosította az első és 
további gyógyászati indikáció (azaz valamely ismert anyag gyógyászati eljárásban való 
alkalmazásának) szabadalmazhatóságára, az oltalom terjedelmére, a vizsgálat és a jogorvoslat 
rendjére vonatkozó szabályokat, bevezette az európai szabadalmak központi (vagyis az ESZH 
előtti eljárásban való) korlátozásának lehetőségét, „áramvonalasította” az Egyezményt azzal, 
hogy számos részlet szabályozását az ESZE helyett annak Végrehajtási Szabályzatára hagyta. 
Az ESZE 2000 szerint továbbá legalább ötévente a szerződő államok illetékes minisztereinek 
értekezletét is össze kell hívni az európai szabadalmi rendszer főbb kérdéseinek megvitatása 
céljából. Egyebekben az ESZSZ döntéshozatali rendje nem változott (ezen belül különösen az 
érdemel figyelmet, hogy a legfontosabb döntéseknek az Igazgatótanácsban való 
meghozatalához előírt minősített többség arányát – szemben az eredeti elképzelésekkel – nem 
szállították le háromnegyedről kétharmadra). 
 
A Tanács megvitatta a 2008. évi munkaterv tervezetét, amelynek véglegesítésére 2008 első 
ülésén kerül sor. 
 
2. A Tanács egyéb tevékenysége 
 
Negyedik évfolyamába lépett a Hivatal és az MSZTT közös kiadványa, a negyedévente, 
megjelenő „Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről”, amely a szellemitulajdon-védelem 
területét érintő szakmai híreket, aktuális információkat, jogszabály-változásokat foglalja 
össze. A kiadvány célja, hogy rövidhírek és tudósítások formájában ismertesse az 
iparjogvédelem és a szerzői jog időszerű hazai és nemzetközi kérdéseit, eseményeit a felelős 
politikai és szakmai döntéshozókkal, a gazdaság és a kultúra alkotó szereplőivel. 
 
A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács 2005-ben 
indította útjára a „Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről” című kiadványsorozatot, 
amelynek harmadik kötete megjelenésének előkészítő munkálatai 2007 végére befejeződtek. 
A kötet megjelenésére ezúttal nem év végén, hanem a Tanács 2008. évi első üléséhez 
kapcsolódva, 2008. március 21-én kerül sor, tekintettel az MSZH-stratégia decemberi, 
valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületre vonatkozó kormánydöntés 2008 januári 
elfogadására [1002/2008. (I. 25.) Korm. határozat]. Az időszerű szellemitulajdon-védelmi 
stratégiai kérdéseknek szentelt kiadvány tartalmazza az MSZH 2007 és 2010 közötti 
időszakra vonatkozó középtávú stratégiáját, nemzetközi stratégiai szemelvény-gyűjteményt ad 
közre, beszámol a szabadalmi anyagi jog nemzetközi harmonizációjának állásáról, foglalkozik 
a jogérvényesítés új eszközének tekinthető Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel. A kiadvány 
külön fejezetet szentel az audiovizuális szektor szerzői jogi kérdéseinek. A kiadvány tárgyalja 
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.  
 
A Magyar Szabadalmi Hivatal honlapjáról a „Tanácsok és testületek” menüpontból elérhető a 
Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács weboldala, amely tájékoztatást ad a látogatóknak a 
testület tevékenységét szabályozó jogszabályi háttérről, ügyrendjéről, a testület összetételéről, 
a Tanács tevékenységéről készített éves beszámolókról, valamint innen letölthetők és 
olvashatók a negyedévente megjelenő hírlevelek. 
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3. Az MSZTT tagösszetételében bekövetkezett változások 
 
A gazdasági és közlekedési miniszter 2007. január 1-jétől 2010. december 31-éig terjedő 
időszakra Mátyásné dr. Patócs Andreát az OKM főosztályvezetőjét nevezte ki a Tanács 
tagjává. Ezzel egyidejűleg – kormányzati megbízatásának megszűnése miatt – 2007. január 1-
jei hatállyal felmentette tagsága alól Dr. Horváth Zoltánt, az OKM főosztályvezetőjét.  
 
A GKM kötelékéből történt kiválása miatt a gazdasági és közlekedési miniszter felmentette  
Dr. Balogh Tamás főosztályvezetőt testületi tagság alól december 31-ei hatállyal. Az MSZH 
elnöke Dr. Bakács Andrásnak, a GKM K+F és Innovációs főosztálya vezetőjének 
kinevezésére tett javaslatot. A gazdasági és közlekedési miniszter a GKM új képviselőjét  
2008. február 1-jei hatállyal nevezte ki a Tanács tagjává. 
 
4. A munkavégzés módja 
 
A Tanács munkáját a 2007. 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 
elnöke, tagjai és a Titkárság között célszerű módon, sok esetben 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 (pl. Ptk.).  
 
A Tanács 2007. évi munkatervéből a következő munkatervi feladatok teljesítése a Tanácson 
kívül álló okokból elmaradt, illetve 2008. évre került átütemezésre: 
 

− A „Tájékoztatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) kérdéseiről” című 7. 
munkatervi pont 2008 első negyedévére került átütemezésre arra való tekintettel, 
hogy 2007 folyamán nem született döntés a testület létrehozásáról; a Kormány a 
1002/2008. (I. 25.) Korm. határozatban rendelkezett erről;  

− A „Tájékoztatás az on-line zenei felhasználások, a zenei szokások változása, illetve az 
esetleges jogalkotási feladatok tárgyában készített átfogó vizsgálatról a jogszerű on-
line zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon 
átnyúló kezeléséről szóló 2005/737/EK bizottsági ajánlással kapcsolatban” c. 12. 
munkatervi pont 2009-re került átütemezésre a tanácson kívül álló okok miatt; 

− A „Szellemi tulajdonjogi kérdések az új büntető törvénykönyv előkészítése kapcsán” 
című 14. munkatervi pont külső okok miatt nem került napirendre. 

 
5. A Tanács gazdálkodása 
 
A Tanács tevékenységét a belső költségvetésben meghatározott szerény költségvetési keret 
felhasználásával folytatta. A testületi tagok a munkaanyagok elkészítéséért nem kaptak 
tiszteletdíjat.  
 
Budapest, 2008.március 11. 

Dr. Penyigey Krisztina 
titkárságvezető 

 



1. melléklet 
 

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács  
2007. évi munkaterve és ülésrendje 

 
 
 
Munkatervi 

pont 

 
A vizsgálandó tárgykör 

 
Időpontja 

 

 
Felelős 

 
 
Első negyedév  
 
 

  

 
1.  
 

 
Az MSZTT 2006. évi beszámolójának megvitatása és jóváhagyása  
 

 
I. testületi ülés 

március 30. 

 
Előkészítő anyag  
MSZTT Titkárság 
 

 
   2. 

 

 
Tájékoztatás a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és 
innovációs stratégiájáról, valamint a Gazdaságfejlesztési Operatív 
Program innovációt érintő prioritásairól. 
 

I. testületi ülés 
március 30. 

Előkészítő anyag  
Dr. Balogh Tamás 
 

 
      3. 

 

 
Az MSZTT 2007. évi munkatervének megvitatása és elfogadása 

 
I. testületi ülés  

március 30. 

 
Előkészítő anyag  
MSZTT Titkárság 
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Második negyedév  
 
 
 

 

  

      4. 

 
Beszámoló a hivatal vállalkozásbarát iparjogvédelmi és szerzői jogi 
szolgáltatásainak bevezetéséről 
 

 
II. testületi ülés 

június 29. 

 
Előkészítő anyag 
Bakos Éva 
 

    5. 
Tájékoztatás a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának 

magyarországi stratégiájának szerzői jogi összefüggéseiről 
 

II. testületi ülés 
június 29. 

 
Előkészítő anyag 
Dr. Kiss Zoltán 
 
MSZTT részéről 
Dr. Faludi Gábor 
 

6. 

 
 
„A Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2007” című 
kiadványkötet tartalmának, szerkezetének megvitatása és jóváhagyása 

 
 

 
II. testületi ülés 
június 29. 
 

 
Előkészítő anyag  
MSZTT Titkárság 
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Harmadik negyedév 

 
  

 

7. 
 
Tájékoztatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) kérdéseiről 

 

III. testületi ülés 
szeptember 

 
Előkészítő anyag 
MSZTT Titkárság 
 

8. 

 
A műsorsugárzó szervezetek védelmét érintő nemzetközi szerződés 
elfogadását célzó diplomáciai értekezleten képviselendő magyar 
álláspont 
  

 
III. testületi ülés 

szeptember 

 
Előkészítő anyag 
Dr. Kiss Marietta 
Dr. Munkácsi Péter 
 

9. 

 
Beszámoló a könyvszakma szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó 
aktuális kérdéseiről 

 

III. testületi ülés 
szeptember 

 
Előkészítő anyag 
Dr. Gál Katalin 

 
10. 

 
 

A szellemi alkotások jogának alapvető szabályai az új polgári 
törvénykönyvben 

III. testületi ülés 
szeptember 

 
Előkészítő anyag 
Dr. Fazekas Judit 
 

11. 
 
      Az európai szabadalmi rendszer jövője 
 

 
III. testületi ülés 
szeptember 
 

 
Előkészítő anyag 
Dr. Kiss Marietta 

12.* 

       
      A hivatal középtávú, 2005-2008. évekre vonatkozó fejlesztési  

stratégiájának megújítása a 2007-2010 közötti időszakra 
 

 
III. testületi ülés 
szeptember 
   

 
Előkészítő anyag 
MSZTT Titkárság 

 
* Feltételes napirend.
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Negyedik negyedév  
 
 

  

12. 

Tájékoztatás az on-line zenei felhasználások, a zenei szokások változása, 
illetve az esetleges jogalkotási feladatok tárgyában készített átfogó 
vizsgálatról a jogszerű on-line zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és 
szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló 2005/737/EK 
bizottsági ajánlással kapcsolatban 

 
 
 
IV. testületi ülés 

december 

 
Előkészítő anyag 
Dr. Munkácsi Péter 
 
MSZTT részéről 
Dr. Faludi Gábor 
 
 

13. 

 
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000. évi (felülvizsgált) 
szövegének hatálybelépéséről és az ebből adódó feladatokról, 
intézkedésekről 
 

 
IV. testületi ülés 

december 

 
Előkészítő anyag 
Dr. Kiss Marietta 

14. 

 
Szellemi tulajdonjogi kérdések az új büntető törvénykönyv előkészítése 
kapcsán 
 

 
IV. testületi ülés 
december 
 

 
Előkészítő anyag 
Dr. Fazekas Judit 

 
 
Budapest, 2007. május 22.            MSZTT Titkárság 
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2. melléklet 

 
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 

 

A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács 

115/F. § (1) A Hivatal elnökét a 115/J-115/L. §-okban szabályozott feladatok ellátásában - 
szakmai tanácsadó, véleményező szervként - segíti a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács (a 
továbbiakban: Tanács). A Tanács a Hivatal elnökének felkérésére véleményezi a szellemi 
tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, hazai és 
közösségi jogszabályok, nemzetközi szerződések) tervezetét. 

(2) A Tanács legfeljebb tizenöt tagú - iparjogvédelmi és szerzői jogi szakértelemmel 
rendelkező személyekből álló - testület. A központi államigazgatási szervek képviselőinek száma 
nem érheti el a Tanács taglétszámának a felét. 

(3) A Tanács tagjainak kinevezésére a Hivatal elnöke tesz javaslatot. A Hivatal elnöke a 
javaslat összeállításához véleményt kér a szellemi tulajdont érintő feladat- és hatáskörrel 
rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőitől, valamint a szellemi tulajdon területén 
működő szakmai és érdek-képviseleti szervezetektől. 

(4) A Tanács tagjait a miniszter nevezi ki ötéves időtartamra. A kinevezés további öt-öt évre 
meghosszabbítható. 

(5) A tagság megszűnik: 
a) a határozott idő elteltével; 
b) lemondással; 
c) visszahívással; 
d) a képviselet ellátására jogosító tisztség megszűnésével; 
e) a tag halálával. 
(6) A Tanács a Hivatal elnöke által jóváhagyott ügyrend szerint működik. 
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