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Ki végezze el a házimunkát? 

 

 

 

 

„A szellemi tulajdon a XXI. század olaja.”    
 

  Mark Getty 



A Standard & Poor's 500 elemeinek piaci értéke 

Tárgyi eszközök Immateriális javak 

Forrás: Ocean Tomo (2017) 



A Standard & Poor's EU 350 elemeinek piaci értéke 

Tárgyi eszközök Immateriális javak 

Forrás: Ocean Tomo (2017) 



A szellemi tulajdon versenyelőnyt biztosít az 
értékláncban résztvevőknek 
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A szellemitulajdon-védelem területei 

Iparjogvédelem 
• tudományos-műszaki jellegű 
  megoldások, árujelzők védelme 
• az oltalom hatósági aktussal 
  keletkezik  

Szerzői  jog 
• egyéni eredeti alkotások 

védelme 
• a mű létrejöttével keletkezik 

hatósági aktus nélkül 

Szellemitulajdon-védelem 



IPARJOGVÉDELEM 

Árujelzők 
 
 

• védjegyek 
• földrajzi árujelzők 

Tudományos-műszaki jellegű 
megoldások 

 

• találmányok: szabadalmi oltalom 
• használati minták: használatiminta- 
  oltalom 
• formatervezési minták:  forma- 
  tervezésiminta-oltalom 
• növényfajták: növényfajta-oltalom 
• mikrochipek: mikroelektronikai 
  félvezető termékek topográfiája 

Az iparjogvédelem területei és az oltalom tárgya 



A szellemitulajdon-védelem alapvető célja 

célok 

az innováció, illetve a kreativitás elősegítése 

a kutatás-fejlesztés és a kreativitás monopolhelyzettel való 
jutalmazása 

versenyelőny biztosításával a befektetések megtérülése 



a jogosultaknak 
kizárólagos joga van: 

a szerzői jogi védelem alatt álló mű felhasználására 

az iparjogvédelmi oltalom alatt álló műszaki megoldások 
hasznosítására, illetve árujelzők használatára 

a felhasználás, hasznosítás, használat másnak történő 
engedélyezésére  

bírói úton fellépni mások 
jogosulatlan cselekményei 

ellen 

A szellemitulajdon-védelem terjedelme 



A szellemitulajdon-védelem korlátai 

korlátok 

a „szabad felhasználások” 

a magánhasználat, a gazdasági 
tevékenységen kívüli vagy a kísérleti 

célú cselekmény  

a jogosult nem tilthat el mást saját 
nevének használatától,rendeltetésre 

vonatkozó jelzéstől 

szerzői jog területén: 

műszaki megoldások 
területén: 

védjegy jog területén: 



jogérvényesítési 
eljárások  

polgári jog büntető jog 

adminisztratív eljárások vámhatósági intézkedések 

  A jogérvényesítés 

a kizárólagos jog megsértése bitorlás 



IP SZABADALOM 

HASZNÁLATI 
MINTAOLTALOM 

DESIGN 

SZERZŐI JOG 

VÉDJEGY 



ROBOTIC VACUUM CLEANER 
EP3190938 (A1) ― 2017-07-19 

Porszívó, valamint eljárás 
porszívó működtetésére (Miele) E 

021 268 

I. Szabadalom 

Szoftver 



http://petydenecro.deviantart.com/ 



  A találmány 

A fogalmára a törvény nem közöl jogi definíciót. 

találmány 

műszaki megoldás 

feltalálásnak nevezett tevékenység eredménye 

szokásostól eltérő, ötletes műszaki, szellemi 
alkotás 



      A szabadalmaztatható találmány  

Szabadalmazható minden: 

találmány 

a technika bármely 
területén 

iparilag alkalmazható 

új 

feltalálói tevékenységen alapuló 



• a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai 
módszer 

• az esztétikai alkotás           design 

• a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó 
terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program        
szerzői jog 

• az információk megjelenítése 

 a törvény csak példálózó felsorolást ad a találmánynak nem 
minősülő szellemi alkotásokról 

 nem minősül találmánynak különösen: 

találmány 

Találmánynak nem tekinthető szellemi alkotások 



Szabadalom – Klasszikus hibák 

• 1) A feltaláló újdonságrontása  

• Ha a találmányt a bejelentés előtt nyilvánosságra hozzák, nem adható 
szabadalom 

• 2) Ügyvéd megbízása szabadalmi ügyvivő helyett 

• Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara 

• 3) Túl tág terület – túl nagy költség 

• Elég az exportpiacokon monopoljogot biztosítani – üzleti terv!!! 

http://www.szabadalmikamara.hu/ 

http://www.szabadalmikamara.hu/


Hogyan tud segíteni az SZTNH? I. 

Szabadalom 
 Szabadalmi bejelentés 

 Újdonságkutatás: a fejlesztéssel érintett találmány naprakész 
szakirodalmának feltárása 

 Szabadalmazhatósági vélemény: szabadalmaztatható-e az a 
fejlesztés amin dolgoznak? 

 Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás 

 Jogérvényességi kutatás: vitatható-e az adott szabadalom? 

 Szabadalomtisztasági kutatás: a műszaki megoldás 
beleütközhet-e valamelyik fennálló szabadalomba? 



Cipő vízálló páraáteresztő talppal és cipőfelsőrésszel  
SHOE WITH WATERPROOF AND VAPOR-PERMEABLE SOLE AND UPPER E 039 562 



Bútordarab megemelhető és lesüllyeszthető belső korpusszal, 
 valamint billenőfedéllel annak lefedésére E 023 612 



003410131 (R) 

II. Védjegy (márka) 



  A védjegyoltalom célja 

cél 

árujelző, amely áruk és szolgáltatások 
megkülönböztetésére szolgál 

a fogyasztók tájékoztatását és választását segíti elő 

kapcsolat az áru előállítója és a szolgáltatás nyújtója között 

minőség jelzésében fontos szerepe van 

a fogyasztói bizalom megtartását segíti elő 

a vállalati elismertség hordozója 

alapvető versenyeszköz a versenytársak között 



Forbes – The World’s Most Valuable Brands I. 



Forbes – The World’s Most Valuable Brands II. 



A védjegy fogalma 

védjegyoltalom 
tárgya  

a grafikailag ábrázolható 
megjelölés 

a megjelölésnek 
megkülönböztető 
képességgel kell 
rendelkeznie 



A védjegy fogalma 2019. január 1-től 

Védjegyoltalomban részesülhet minden megjelölés, amely 

• a) alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást 
megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól; és 

• b) a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható, hogy a jogalkalmazó 
szervek és a nyilvánosság egyértelműen és pontosan meg tudják 
határozni a védjegybejelentő által igényelt, illetve a védjegyjogosult javára 
fennálló oltalom tárgyát. 

 

• Megkülönböztető-képesség 

• Ábrázolhatóság 



Védjegyoltalomban részesülhetnek különösen a 
következő megjelölések 

• a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is; 
b) betű, szám;  

• c) ábra, kép; 

• d) sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját; 

• e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram; 

• f) hang;  

• g) mozgást megjelenítő megjelölés; 

• h) pozíciómegjelölés; i) multimédia-megjelölés; 

• j) mintázat; valamint k) többféle megjelölés összetétele. 

 



A megjelölés fajtái 

megjelölés fajták 

szómegjelölés 

szóösszetétel 

megjelölések 
kombinációi 

„atipikus” 
megjelölések  

ábrás kialakítás 

CHARLIE AND THE 

CHOCOLATE FACTORY 

QUIDDITCH 



megkülönböztető 
képességgel nem 

rendelkező 
megjelölések 

az árujegyzékébe tartozó áru vagy szolgáltatás egyszerű 
megjelölése („süti” pékárura) 

az árujegyzéktől függetlenül, az üzleti kapcsolatban 
szokásos megjelölések (számla, árcédula) 

megjelölések, 
amelyek: 

kizárólag forma, amely az áru jellegéből 
következik (körte alakú világítótest) 

kizárólag olyan forma, amely a célzott műszaki 
hatás eléréséhez szükséges                              

az áru értékének lényegét hordozzák 

 A megkülönböztető képességgel nem rendelkező 
megjelölések 



általános 
jellemzők 

egyetlen bejelentéssel és eljárással az EU összes tagállamának területére 
lehet oltalmat szerezni 

az oltalom az összes tagállamban egységesen áll fenn, és ha megszűnik, az 
valamennyi tagállamban egységesen következik  

a lajstromozási eljárás költségei kedvezőbbek, mintha a bejelentő nemzeti vagy 
nemzetközi oltalmat kíván szerezni 

az oltalom megújításának a költsége is kedvezőbb, mint az egyes országokban 
külön-külön lajstromozott védjegyek esetén 

uniós védjegybejelentésre, illetve védjegyre alapozva is lehet nemzetközi 
bejelentést tenni 

a közösségi védjegyrendszert az EUSZTH (EUIPO) működteti 

az uniós védjegyoltalom tíz évig tart és korlátlanul meghosszabbítható 

Az uniós védjegyoltalom általános jellemzői 



Díjak - tájékoztató 

Bejelentési díjak Ft EU-s (EUR) 

a) egy áruosztály esetén 60 000 1050 (900) 

b) két áruosztály esetén 80 000 

c) három áruosztály esetén 110 000 

d) négy áruosztály esetén 150 000 +150 

e) minden további osztály után 
osztályonként  

40 000 



Miért előnyös a védjegyoltalom? 

• A modern gazdaságban az egyik legfontosabb versenypiaci eszköz. 

 

• A védjegyek mennyisége tükrözi egy adott piac kifinomultságát, az 
elérhető hasonló termékek körét, alapot teremt a  növekedéshez, a jó 
hírnév jogi védelmének biztosítása útján. 

 

• Monopol névhasználati jog, FELTÉTELE: tényleges használat ( 5 éves 
türelmi időt követően) 

 

• Valós piaci érdekeket és aktivitást jelenít meg. 



ELECTROLUX 3D VISION 

015802002 (R) 

TRINITY SHAPE 

015802176 (R) 

III. Design 

001394092 (D) 



Gömböc - Várkonyi Péter és  
Dr. Domokos Gábor 

http://img.ffffound.com 

DORA - Filczer Balázs 
http://www.yankodesign.com/ 

CÍMKECSALÁD A WENINGER PINCÉSZETNEK 
Alkotó: GILICZE Gergő Mercedes-Benz Emotional Aerodynamics Hommage 

Alkotó: FOGARASI-BENKŐ László    http://1.bp.blogspot.com/ 

A formatervezésiminta-oltalom 



  A formatervezésiminta-oltalom tárgya  

http://lakbermagazin.hu 

oltalom tárgya  

ipari és kézműipari termékek egészének vagy azok 
részletének külső megjelenése 

a megjelenést befolyásoló valamennyi jellegzetesség 
(felület, díszítés) a mintához tartozik 

nemcsak háromdimenziós kialakítások lehetnek                                               
(pl. síkbeli formák, textíliák, grafikai jelzések stb.) 

összetartozó elemekből álló készlet                   
(pl. étkészlet, bútorgarnitúrák stb.) 

összetett terméknek a részét képező alkotó 
elemek (pl. autó alkatrészek) 

38 



89759 magyar 

RCD 1018378-001 

„Kikészítés” – „Get-up” – Stílus, megjelenítés, külső 

• Formatervezési mintának minősül valamely termék 
egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a 
terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei 
eredményeznek. 



új a minta, ha a bejelentés 
(elsőbbség) napját megelőzően 

azzal azonos vagy attól csak 
lényegtelen részletekben 

különböző formai kialakítású 
termék nem jutott nyilvánosságra 

a mintának, ha a korábban 
nyilvánosságra jutott 

mintákhoz képest a tájékozott 
használóra eltérő 

összbenyomást kelt 

Forrás: http://www.inout-home.hu 

Oltalmazhatósági 
feltételek 

Újdonság 
Egyéni jellege van 

A formatervezési minta oltalmazhatóságának feltételei  



kizárások 

ki van zárva a mintaoltalomból az a külső jellegzetesség, 
amely kizárólag a termék műszaki jellegzetességének a 

következménye 

a minta más korábbi szerzői jogát sérti 

a minta közrendbe vagy 
közerkölcsbe ütközik 

Kizárások a formatervezésiminta-oltalomból  



jellemzők 

egyetlen bejelentéssel az EU valamennyi tagállamában azonos hatályú 
oltalom szerezhető 

az oltalom a tagállamok mindegyikében egyidejűleg egységesen 
keletkezik, illetve szűnik meg 

az oltalomképesség feltételei megegyeznek a magyar 
formatervezésiminta-oltalmi jogban előírt feltételekkel 

két egymástól eltérő oltalom típus: 

lajstromozás nélküli 
közösségi 

formatervezésiminta-oltalom 

lajstromozott 
formatervezésiminta-oltalom 

a rendszert az EUIPO (EUSZTH) 
működteti 

a nemzeti és a közösségi mintaoltalmi 
rendszer egymással párhuzamosan 

működik 

 A formatervezési minták közösségi oltalma  



EUIPO-nál SZTNH-nál 

ha a bejelentést az SZTNH-hoz nyújtják be, az továbbítja azt az 
EUIPO-hoz, ebben az esetben a bejelentés napja az SZTNH-hoz való 
benyújtás napja lesz 

a bejelentés magyar nyelven is benyújtható, de meg kell jelölni egy további nyelvet  
(angol, francia, német, olasz, spanyol) 

A bejelentés benyújtható: 

A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-
oltalom I. 



a minta újdonságának vagy egyéni jellegének hiányára csak 
megsemmisítési eljárásban lehet hivatkozni 

az oltalmi idő öt év, amely legfeljebb négyszer újabb öt-öt éves 
időtartamra meghosszabbítható 

Az EUIPO csak azt 
vizsgálja, hogy a minta: 

megfelel-e a formatervezési minta 
meghatározásának 

nem ütközik-e közrendbe vagy 
közerkölcsbe 

A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-
oltalom II. 



Locarnói osztályozás – példák 

• 6. osztály BÚTORZATOK: székek, ágyak, asztalok, tükrök, ruhaakasztók, 
matracok és párnák,  

• 7. osztály HÁZTARTÁSI CIKKEK, AMELYEK NEM TARTOZNAK MÁS 
OSZTÁLYOKBA: PORCELÁN- ÉS ÜVEGÁRUK, ASZTALI EDÉNYEK ÉS 
HASONLÓ CIKKEK 

• 11. osztály DÍSZTÁRGYAK: ékszerek 

• 14. osztály ADATRÖGZÍTŐ, ADATFELDOLGOZÓ, VALAMINT HÍRKÖZLÉS ÉS 
ADATÁTVITEL CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK 

• 26. osztály VILÁGÍTÓ ESZKÖZÖK, FÉNYFORRÁSOK 

• 32. osztály GRAFIKAI JELZÉSEK ÉS LOGÓK, FELÜLETI MINTÁZATOK, 
DÍSZÍTÉSEK 



Szépvölgyi Gergő: Gumiköpenyből készült bútor 92240 

Bocsák Beáta, Papp Edina: 
Akusztikus call center bútor 92393 

Kuklics László: Kollégiumi heverő, cserélhető 
matraccal, gázrugós kialakítással 
(Duocor ipari Bt.) 91765 

6. Bútorzatok 



Kövér Fanni: Polcrendszer 90991 



Mihály Jolán: Étkészlet, akácos 92249 
Durand, Philippe: Pohár 
(The Coca Cola Co.) 89091 

7. Porcelán és üvegáruk 



11. Dísztárgyak: Ékszerek (i) 

Németh Krisztina Mária: Ékszer 92305 Tamara Barnoff: Gyűrű 92238 



Lakó Ákos: Gitár pengető nyaklánc, 
gitár pengető fülbevaló 92335 

11. Dísztárgyak: Ékszerek (ii) 



26. Világító eszközök 

Hécz-Kállai Krisztina Lámpa 92148 

http://dekorfestmeny.uw.hu/cart/images/20140102_161856_LLS.jpg 

http://dekorfestmeny.uw.hu/cart/images/20140102_161856_LLS.jpg


14. Adatrögzítő, adatfeldolgozó, valamint hírközlés és 
adatátvitel céljára szolgáló készülékek 

Bér- és jövedelemcsomag kalkulációs szoftver 
kezelői felületeinek grafikája 91844 

DM074651 



https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design 

A design üzleti értéke: Hogyan befolyásolja a jó design 
a vállalati sikereket? 

A design terén vezető vállalatok 
árbevétele 32%-al haladta meg a 

versenytársaikét 

Vállalati értéke (részvényesi) pedig 56%-kal 



 IV. Szerzői jog 



SZERZŐI JOG 

Kapcsolódó jogok 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adatbázisokhoz kapcsolódó önálló 
(sui generis) jogok  

Szomszédos jogok  
szerzői művek közönséghez való juttatása: 
Előadóművész, hangfelvétel/film-előállító, 

RTV szervezet 

Szerzői jog 

„szűkebb értelemben 
vett” szerzői jog  

(irodalmi, tudományos és  
művészeti alkotások) 

 

A szerzői jog területei és az oltalom tárgya 



Szerzői jogi 1x1 

 Szerzői jogi védelem alatt állhat egy az 
irodalom/tudomány/művészet területén létrehozott alkotás, 
amely egyéni, eredeti jelleggel rendelkezik 

 Egyes művek szerzői jogi védelme kizárt 
 A szerző az, aki a művet létrehozta 
 A mű létrejöttétől kezdve, automatikusan védelemben 

részesül 
 A védelmi idő a szerző halálát követő év első napjától 

számított 70 évig tart (2019-ban 1948. december 31.) 
 A szerző jogai 



A szerzői jog által védett művek 

Az oltalom feltétele: 
• I. Irodalom/tudomány/művészet területén létrehozott alkotás 

• II. Egyéni, eredeti jelleg – szubjektív értékítélet nem számít 
 

 

A védelem nem függ  mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől!  

 

A kivitelezhetőség / megvalósíthatóság nem feltétele a szerzői jogi 
védelemnek! 



A védelemből kizárt szellemi alkotások 

folklór alkotás 

 - szerzője / létrejötte ismeretlen 

ötlet, elv, eljárás, matematikai művelet 

 - nem éri el a védelem formai minimumát 

jogszabály, hatósági határozat 

 - társadalmi érdekből kizárt 

sajtóközlemények alapjául szolgáló hírek 

tények 



Az ötlet nem védhető 
A selyem után vágyakozó nő koncepciója 

„a szerzői jogi törvény nem magát a gondolatot, az ötletet védi, hanem annak 
valamely műalkotásban jelentkező külső kifejezését, megtestesülését.” 



 Szerzői jogi védelem keletkezése  

szerzői mű létrejötte szerzői jogi 
védelem 

automatikus 

 nincs semmilyen formális követelmény 

 nincs szó „levédetésről”, nyilvántartásba vételről, ©  

A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti … 



A szerzőség 

• Szerző: aki a művet megalkotta -> kizárólagos joga van, a védelmi időn belül csak 
ő jogosult felhasználni a művet és másnak felhasználási engedélyt adni 

• Szerzői jogi jogosult: jogosult a művet felhasználni a törvény erejénél fogva 
(munkáltató) vagy felhasználási szerződés keretein belül. 

 

A szerzőség vélelme 

• Ellenkező bizonyításig azt kell szerzőnek tekintetni  

• akinek a nevét szerzőként a művön a szokásos módon feltüntették, 

• aki a művet sajátjaként az SZTNH-nál önkéntes műnyilvántartásba vetette, és ezt 
közokirattal igazolja, 

• aki ezt közös jogkezelő szervezet által kiállított magánokirattal igazolja,  

• aki a művet először hozta nyilvánosságra. 



Új szerzők  
a láthatáron? 

Portrait of Edmond Belamy  

A mesterséges intelligencia 
nem szerző 

 
 
 
 

$ 432.500  

https://cdn.iflscience.com/images/a7f698cc-1307-59fb-a512-8d190e01283b/content-1535100393-le-comte.PNG 



 

Személyhez fűződő 
jogok 
• A mű nyilvánosságra hozatala 
• A név feltüntetése 
• A mű egységének védelme 

Vagyoni jogok 
• Többszörözés joga  
• Terjesztés joga  
• Átdolgozás joga 
• Nyilvános előadás 
• Nyilvánossághoz közvetítés 
• Kiállítás 



Dologi műpéldány & szerzői jog 

nomadali.blogspot.com 

www.ebay.com 



A szerzői jog korlátai 

 Cél: egyensúly a szerzők és más jogosultak, valamint a 
felhasználók és a széles közönség érdekei között 

 „Belső” korlátok: 

 Védelmi idő 

 Szabad felhasználási esetek 

 Jogkimerülés 

 „Külső” korlátok: más alkotmányos érdekek (pl. tulajdonjog), 
egyéb ágazati szabályok (pl. reklámtilalmak) 

 

 

 



I. 

II. 

2028 1957 1900 –  Szabad 
felhasználás 

Életében 

és halálát követően 

A felhasználási szerződésekre és az ismert felhasználási módokra az 
akkor hatályos törvény az irányadó! 

Versek a 
havasról II. 
(Ébredés) 

(1936) 

A szerzői jogi védelem terjedelme – Szabó Lőrinc 

https://www.youtube.com/watch?v=PZWPcbNAFnU  

https://www.youtube.com/watch?v=PZWPcbNAFnU


A szabad felhasználás legfontosabb esetei 

• Idézés 

• Átvétel, Iskolai célú átdolgozás és másolás 

• Magáncélú másolás 

• Intézményi célú másolás 

• Nyilvános előadások és politikai beszédek felhasználása 

• Cikkek és műsorok átvétele a sajtóban 

• Egyes művek tájékoztatás céljára történő felhasználása 

• Szabad előadás 

• Árva művek szabad felhasználása 

• Egyes műtípusokra vonatkozó speciális esetek 



A felhasználási szerződés 

• Felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének a 
felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat 
fizetni 

• Főszabály: írásbeli forma 

• Szerződés lényeges elemei: 

– Szerző megnevezése, aki az engedélyt adja 

– Felhasználó megnevezése, aki az engedélyt kapja 

– A mű megjelölése, amelyre az engedély vonatkozik 

– A felhasználás módja és terjedelme 

– A felhasználási engedély ellenértéke, a szerzői jogdíj 



Nézzük meg a 
gyakorlatban: 

 

 

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 

amely alulírott napon és helyen egyrészt a  

A. Név: ............................................................................................ 

Lakcím: ....................................................................................... 

Adóazonosító jel: .......................................................................... 

TAJ-szám: ................................................................................... 

mint szerző (a továbbiakban: Szerző), másrészt pedig a  

 

B. Cégnév: ......................................................................................... 

Székhely: ....................................................................................... 

Cégjegyzékszám: ........................................................................... 

Adószám: ....................................................................................... 

Képviselő: ……………………………, tisztség: ………..………., önállóan / együttesen 

mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó; Szerző és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek) 

között az alábbi tartalommal jött létre. 

 

1. A Szerződés tárgya 

 

1.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerző a ……………. című, ………………… műtípusba tartozó művének (a 

továbbiakban: Mű) felhasználására a Felhasználó részére a jelen felhasználási szerződésben (a 

továbbiakban: Szerződés) foglalt feltételek szerint engedélyt ad. 

 

1.2. A Mű jelen Szerződés szerinti felhasználásáért a Felhasználó a 3. pontban meghatározott felhasználási díj 

fizetésére köteles. 

 

2. A felhasználási engedély terjedelme 

 

2.1. A jelen Szerződés alapján a Felhasználó a Művet jogosult: 

 

a) Magyarország területén, 

b) a Szerződés aláírásától számított …. évig, 

c) …. példányban többszörözni és a többszörözött példányokat terjeszteni, továbbá a Művet egy darab 

weboldalon keresztül a nyilvánosság számára oly módon hozzáférhetővé tenni, hogy a nyilvánosság 

tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. 

 

2.2. A 2.1 pont szerinti felhasználási engedély nem kizárólagos, és harmadik személy részére nem átruházható. 

A Felhasználó nem jogosult harmadik személy részére engedélyt adni a Mű felhasználására. 

 

2.3. A 2.1 pont szerinti felhasználási engedély kiterjed arra is, hogy a Felhasználó a Művet számítógéppel vagy 

elektronikus adathordozóra másolja, amennyiben ez a 2.1 c) pont szerinti felhasználáshoz szükséges. 

 

2.4. Szerző vállalja, hogy a Művet többszörözésre alkalmas formátumban a jelen Szerződés megkötésével 

egyidejűleg Felhasználó részére átadja. 

 



Szerzői jog és a közösségi média 

• Facebook, Instagram, Youtube, Twitter 

• Linked-in, Google, Blogs, Interactive Web sites 

 

• „Terms of use” / „user agreement” 

• Privacy policy 

• Cookie policy 



Tartalom és információ megosztása 

• A szellemi tulajdonjogok hatálya alá tartozó tartalmak 
vonatkozásában, mint a fényképek és videók (IP tartalom) … 
különösen az alábbiakhoz adja hozzájárulását:  
• nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható, 
jogdíjmentes, az egész világra érvényes licencet nyújt 
részünkre bármely Ön által közzétett, vagy a Facebookkal 
kapcsolatos, szellemi tulajdont képező tartalom 
felhasználásához (IP Licenc). 
• Ez az IP Licenc megszűnik, ha szellemi tulajdont képező 
tartalmát vagy felhasználói fiókját törli, kivéve ha az Ön által 
közzétett tartalmat másokkal megosztotta, akik azt nem 
törölték. 



Más személyek jogainak védelme 

• Ha más szerzői jogának megsértéséért eltávolítjuk az Ön által közzétett 
tartalmat, Ön szerint azonban tévedésből távolítottuk el, akkor lehetőséget 
nyújtunk arra, hogy ellenvetéssel éljen. 

• Ha más személyek szellemi tulajdonjogait ismételten megsérti, letiltjuk 
fiókját. 

• Nem használhatja szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainkat vagy 
védjegyeinket … kivéve ha az Márkahasználati Irányelveink alapján kifejezetten 
megengedett, vagy előzetes írásbeli engedélyünkkel. 



Hogyan egészítik ki egymást a 
különböző oltalmi formák? 
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Védjegy 
Védjegybejelentés 

 Védjegykutatás: alkalmas-e a megjelölésem védjegynek? 

 Védjegyfigyelés: benyújtott-e más hasonló védjegyet? 

 Oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás 

Szerzői jog 
  Önkéntes műnyilvántartás: a szerzőség tanúsítása közokirattal 

Igazságügyi szakvélemény-adás 
 Iparjogvédelmi Szakértői Testület: know-how vizsgálata is! 

 Szerzői Jogi Szakértő Testület: pl.: engedélyköteles-e a 
felhasználás? 

Hogyan tud segíteni az SZTNH? II. 



Szellemivagyon-diagnózis olyan innovatív KKV-k számára, 
amelyek hatékonyabban kívánják felhasználni a szellemitulajdon-
védelem eszköztárát (díjmentes). 

 

Angyalbefektető és start up nyilvántartás, hogy igénybe tudják 
venni a Tao. törvény szerinti 20 millió Ft-os adókedvezményt. 
 

K+F minősítés a K+F pályázati támogatások elnyerése, illetve a 
K+F adókedvezmények hatékonyabb érvényesítésének érdekében: 

 K+F projektek előzetes minősítése 

 projektcsoport-minősítések 

 szakértői eljárások. 

Hogyan tud segíteni az SZTNH? III. 



További szolgáltatásaink 

 Elektronikus tájékoztató szolgáltatások (E-kutatás, E-
nyilvántartás, E-iratbetekintés) 

 Szakkönyvtár és ügyfélszolgálat, valamint kiterjedt hálózatos 
szolgáltatói együttműködés, információs pontok (kamarák, 
PATLIB-központok, egyetemi TTO-k és egyéb partnerek),  

 Szellemitulajdon-védelmi képzések (tanfolyamok, köz- és 
felsőoktatási jelenlét, távoktatás, folyamatos tananyagfejlesztés, 
szemléletformálás) 

 

Több szolgáltatásunk díjmentes vagy csak néhány 10 ezer Ft-
ba kerül, 

pályázati pénzből finanszírozható és sokszorosan megtérül! 



Néhány IP adatbázis - www.SZTNH.gov.hu 







worldwide.espacenet.com 



https://euipo.europa.eu/eSearch/  

https://euipo.europa.eu/eSearch/


Köszönöm  
a figyelmüket! 

www.sztnh.gov.hu 


