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Előszó 
 

 

A je len írás ké szí té se so rán szán dé kunk el ső sor ban ar ra irá nyult, hogy a de sign sok -

szí nű vi lá gá ban te vé keny ke dő gya kor la ti szak em be rek, mű vé szek, ter ve zők szá má -

ra könnyen meg kö ze lít he tő, hasz nál ha tó mó don mu tas suk be a mun ká juk so rán fel -

me rü lő fon to sabb szellemitulajdon-vé del mi kér dé se ket. Cé lunk, hogy tá mo gas suk 

őket az ál tal, hogy rá vi lá gí tunk ar ra, mi lyen hely ze tek ben kell fi gye lem mel len ni ük 

a jo gi as pek tu sok ra, me lyek azok a jo gi ke re tek, ame lye ken be lül mo zog ni uk kel le -

ne an nak ér de ké ben, hogy ered mé nye i ket mi nél ha té ko nyab ban hasz no sít has sák, 

nö vel ve el is mert sé gü ket szak ma i lag és anya gi lag is, il let ve el ke rül jék a jog sér té se -

ket, amellyel je len tős mér ték ben csök kent he tik költ sé ge i ket. E te kin tet ben be mu -

tat juk, hogy az egyes ren del ke zé sük re ál ló ol tal mi for má kat mi ként le het egymástól 

el kü lö ní te ni, kü lö nö sen, hogy az egyes ol tal mi for mák ho gyan se gít he tik a szak em -

be rek mun ká ját. 

A gya kor la ti hasz no sít ha tó ság fő cél já nak szem előtt tar tá sá val nem a for ma ter -

ve zé si min ták ol tal má ról szó ló tör vény1 (a to váb bi ak ban: Formatv.), il let ve a szer zői 

jo gi tör vény2 (a to váb bi ak ban: Szjt.) rend sze rét kö vet jük, ha nem a de sign nal kap cso -

la tos te vé keny sé gek lo gi kai sor rend jé be ren dez tük a re le váns kér dé se ket: a de sign 

ál ta lunk hasz nált fo gal má nak rög zí té sét kö ve tő en tisz táz zuk, 

– me lyek az al ko tó fo lya mat so rán fel me rü lő kér dé sek (mi az a szel le mi tel je sít -

mény, amely ol ta lom ké pes le het, ki le het en nek a szer ző je/jo go sult ja), 

– majd a szer zői jog gal, il let ve formatervezésiminta-ol ta lom mal vé dett de sign nal 

kap cso lat ban a szer zőt/jo go sul tat meg il le tő jo go kat, 

– vé gül pe dig a vé dett de sign hasz no sí tá sá val és a jog sér tés ese tén igény be ve -

he tő esz kö zök kel kap cso la tos leg fon to sabb ren del ke zé se ket mu tat juk be. 

Bár alap ve tő en min den té ma kör kap csán előbb mu tat juk be a szer zői jo gi vo nat ko zá -

so kat (azok na gyobb rész le te zett sé ge mi att), és ezt kö ve ti a formatervezésiminta-

ol ta lom et től el té rő sa já tos sá ga i nak tár gya lá sa. Egyes pon to kon meg for dul a tár gya -

lás sor rend je, en nek okát ott ad juk meg. 

A de signt nem csak for ma ter ve zé si és szer zői jo gi ol ta lom véd he ti, ha nem több 

olyan ol tal mi esz köz is fel me rül, ame lye ket eb ben a kör ben is mer tet ni szük sé ges: így 

az aláb bi szö veg ben tár gyal juk rö vi den a véd jegy, a know-how, a hasz ná la ti min ta, 

il let ve a sza ba da lom sze re pét is, hogy a le he tő leg szé le sebb rá lá tást en ged jük a de -

sign nal kap cso la tos jo gi kér dé sek re. Nem tö rek szünk azon ban ar ra, hogy a de signt 

a le he tő leg tá gab ban ért sük és így mu tas suk be: fó ku szunk azo kon a de sign mű ve -

ken van, ame lyek mű vé szi tar ta lom mal (is) bír nak. Ezt a né ző pon tot csak az zal 

széle sít jük, amely kény sze rű ség: a szem lél te tés hez szük sé ges va lós pél dá kat nem 

min den eset ben tud tuk a mű vé szi de sign kö ré ből ven ni, de igye kez tünk a le he tő 

leg kö zelebbi ese te ket fel tár ni. 
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1      A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény. 
 
2      A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény. 



Ehelyütt szük sé ges meg je gyez ni, hogy je len szö veg nek – fő képp ter je del mi okok -

ból – nem cél ja a de sig non kí vü li szel le mi ter mé kek vé del mé nek be mu ta tá sa, így 

pél dá ul szö ve gek (pl. ki ál lí tá si le írá sok, pro jek tek szö ve ges le írá sai), ku rá to ri vagy 

ki ál lí tá si kon cep ci ók vé dett sé gé nek be mu ta tá sá ra ehelyütt nem ke rül sor. 

A de sign ma már igen sok eset ben nem nem ze ti pi ac ra, egy or szág ban lé vő kö -

zön ség nek ké szül. Az ipa ri de sign ese té ben a nem zet kö zi pi a ci je len lét evi den cia, 

de igen gyak ran a mű vé szi ér ték kel bí ró de sign sem áll meg az or szág ha tá ro kon. Ez 

is in do kol ja azt, hogy az aláb bi ak ban fi gye lem mel kell len ni a nem zet kö zi as pek tu -

sok ra is. Szük sé ges azon ban azt elő re bo csá ta ni, hogy e te kin tet ben a ta nul mány 

nem tud tel jes ség re tö re ked ni. Mi vel azt, hogy mely de sign mely ele me mi lyen ol ta -

lom alá es het, rend sze rint a nem ze ti jog al ko tás ha tá roz za meg, ezért csak ál ta lá nos 

irá nyok fel vá zo lá sá ra vál lal ko zunk, to váb bá igyek szünk meg mu tat ni azo kat a nem -

zet kö zi ol tal mi for má kat és a kül föl di vé de lem esz kö ze it, ame lyek a ma gyar de sig nok 

vé del mét szol gál hat ják. Rö vi den azon ban a ké sőb bi ek ben ki té rünk az eu ró pai uni ós 

(úgy ne ve zett kö zös sé gi) formatervezésiminta-ol ta lom ra, hi szen a for ma ter ve zé si 

min ta vé del mé re lé te zik Eu ró pá ban egy sé ges vé del mi esz köz rend szer.3 

A szö ve get a de sign nal kap cso lat ban fel me rü lő gya kor la ti kér dé sek sze rint osz -

tot tuk be, de az el iga zo dást a fe je ze ti ta go lá son kí vül a kulcs ál lí tá sok és a kulcs ki fe -

je zé sek ki eme lé sé vel igyek szünk könnyí te ni. To vább men ve, az ol va só dol gát az zal 

is se gí te ni kí ván juk, hogy a szö ve get szí nek sze rint is fel osz tot tuk: 

 

(I)    FE KE TE szín nel ír tuk a be ve ze tő gon do la to kat, az ál ta lá nos össze fog la ló kat 

és min den olyan szö veg részt, amely nem ki fe je zet ten a szer zői jog hoz vagy 

a formatervezésiminta-ol ta lom hoz kap cso ló dik; 

(II)   BAR NA szín nel ír tuk azon ré sze ket, ame lyek ki fe je zet ten csak a szer zői jog 

sza bá lya i val fog lal koz nak; és 

(III)  KÉK szín nel ír tuk azon ré sze ket, ame lyek ki fe je zet ten csak a formaterve zé si -

minta-ol ta lom sza bá lya it elem zik. 

 

Az adott prob lé ma gya kor la ti meg je le né sé nek be mu ta tá sá ra a szö veg ben szá mos 

jog ese tet he lyez tünk el, kon cent rál va e ki ad vány cél kö zön sé gé re: az ér tő for ma ter -

ve zők kö ré re. 

 

Bu da pest, 2019. szep tem ber 1. 

 

Dr. habil. Grad-Gyen ge Ani kó és 

Dr. Baksay-Nagy György
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3      A Tanács 6/2002/EK rendelete (2001. december 12.) a közösségi formatervezési mintáról.



I. Bevezető gondolatok – Az oltalmi formák általános bemutatása 
 

 

I.1. Ho gyan véd he tő a de sign szel le mi tu laj don jo gi vagy egyéb jo gi esz kö zök kel? 
 

A de sign min dig szel le mi ered mény, ugyan ak kor nem min dig áll jo gi vé de lem alatt. 

A de sign ered mé nye le het konk rét tárgy, le het a kör nye zet va la mely meg je le né se. 

Van nak olyan te rü le tei, ahol az esz té ti kai cél hang sú lyo sabb, má sutt a funkcionali -

tás nak vagy az in no vá ci ó nak van na gyobb je len tő sé ge. Az, hogy ezek kö zül ép pen 

me lyik a hang sú lyo sabb, be fo lyá sol hat ja azt is, hogy mi ként le het vé de ni a de signt. 

Egy egye dül álló tex til ter ve zői al ko tás in kább mű vé sze ti al ko tás, míg egy au tó al kat -

rész ese té ben egy ér tel mű en az ipa ri hasz no sít ha tó ság cél ja van túl súly ban. 

A jo gi vé de lem cél ja ál ta lá ban az, hogy a de sign ban meg je le nő, ki emel ke dő szel -

le mi mun kát ho no rál ja, il let ve ga ran tál ja, hogy ah hoz kap cso lód jon a de sign, aki azt 

lét re hoz ta (akár ma ga, akár az anya gi tá mo ga tást biz to sí tot ta hoz zá), és hogy ki zár -

jon a de sign hasz no sí tá sá ból il le ték te le ne ket, va la mint ez zel kap cso lat ban a jo go sult 

fel lép hes sen a de sign en ge dély nél kü li hasz no sí tá sá val szem ben. 

Azok ban az ese tek ben, ami kor a de sign olyan ki emel ke dő ér té ket kép vi sel het, 

amely szük sé ges sé te szi an nak jo gi vé del mét, meg kell fe lel nie azok nak a jog sza -

bá lyi kö ve tel mé nyek nek, ame lye ket az egyes ol tal mi for mák kö ré ben ha tá roz meg 

a jog. 

Ép pen emi att eb ben az anyag ban a de signt nem a leg szé le sebb ér tel mé ben hasz -

nál juk, ha nem tö rek szünk an nak a le he tő leg pon to sabb le írá sá ra, hogy a kü lön bö ző 

de signte vé keny sé gek, -ered mé nyek kö zül me lyek azok, ame lyek vé del met kap hat -

nak. 

 

 

I.2. Mi lyen ol tal mi for mák véd he tik a de signt? 
 

Ahogy ar ra fent már utal tunk, a de sign igen sok fé le szem pont ból bír hat kül ső szem -

lé lő szá má ra is ér ték kel: le het esz té ti kai je len tő sé ge, le het mar ke tingfunk ci ó ja, le -

het funk ci o ná lis, le het olyan szin tű új don ság, amely ön ma gá ban emi att el is me rést 

igé nyel. Ha ugyan ab ban a de sign ban több fé le ér ték je le nik meg, az in do kol hat több -

fé le vé del met is. Ezt a jog rend szer az ál tal te szi le he tő vé, hogy biz to sít ja azt a le -

he tő sé get, hogy egy-egy szel le mi al ko tás több fé le szellemitulajdon-jo gi ol tal mat is 

él vez hes sen. 

 

A szel le mi al ko tá sok jo gá hoz tar to zó te rü le te ken ál ta lá ban ér vé nye sül a pár -

hu za mos ol ta lom el ve, va gyis az alap ve tő en nem ki zárt, hogy egy szel le mi 

al ko tás több ide tar to zó ol tal mi for ma ál tal is vé del met él vez zen. 

 

Ez te hát a gya kor lat ban azt je len ti, hogy le het sé ges, hogy a for ma ter ve ző ál tal meg -

ter ve zett vá za több jo gi ol dal ról is vé del met él vez het. A de sign ese té ben a szer zői 

jog és a formatervezésiminta-ol ta lom a leg jel lem zőb bek, de a véd jegy ol ta lom, a know-
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how, a hasz ná la ti min ta ol ta lom és a sza ba dal mi ol ta lom sem ki zárt. A komp lex de sign 

(ahol nem csak egy-egy tárgy, ha nem tár gyak együt te se, el ren de zé se, be ren de zés 

je le nik meg) több fé le ol ta lom együt te sé vel is vé de lem alatt áll hat. 

 

Ezek az ol tal mi for mák el té rő szem pon tok alap ján véd he tik a de signt, an nak 

kü lön bö ző sa já tos sá ga i ra kon cent rál nak. Te hát fon tos lát ni, hogy mind egyik 

vé del mi for ma más ra va ló, ép pen ezért kü lön böz te ti őket meg a jog. 

 

Ép pen emi att elő for dul hat, hogy egy-egy ol tal mi for ma nem biz to sít tel jes kö rű vé -

del met, vagy egy-egy ol tal mi for ma nem ar ra szol gál, mint amit va ló já ban vé de ni 

sze ret nénk. Ez is in do kol ja, hogy a de sign vé del mé nek biz to sí tá sa so rán igen kö rül -

te kin tő en szük sé ges el jár ni és tel jes kör ben tá jé ko zód ni kell. 

Mi vel az aláb bi ak ban a szer zői jo gi és a for ma ter ve zé si min ta ol tal mi vé de lem 

tar tal mát rész le te sen tár gyal juk, itt csu pán a to váb bi, a de sign kap csán jel lem ző en 

szó ba jö he tő ol tal mi for mák rö vid át te kin té sé re vál lal ko zunk. 

 

 

I.2.1. A véd jegy ol ta lom 
 

A véd jegy áru jel ző funk ci ót tölt be, fő ként egyes áruk és szol gál ta tá sok azo -

no sí tá sá ra, egymástól va ló meg kü lön böz te tésé re és a fo gyasz tók tá jé ko zó -

dá sá nak elő moz dí tá sá ra szol gál. A véd jegy ol ta lom en nek a funk ci ó nak az ér -

vé nye sü lé sét se gí ti. 

 

A4 véd jegy tör vény5 (a to váb -

bi ak ban: Véd jegy tör vény) 

alap ján véd jegy ol ta lom ban 

ré sze sül het min den meg je lö -

lés, amely al kal mas ar ra, hogy 

va la mely árut vagy szol gál ta -

tást meg kü lön böz tes sen má -

sok áru i tól vagy szol gál ta tá -

sa i tól; és a véd jegy lajst rom -

ban olyan mó don áb rá zol ha tó, 

hogy a jog al kal ma zó szer vek 

és a nyil vá nos ság egy ér tel mű -

en és pon to san meg tud ják ha tá roz ni a véd jegy be je len tő ál tal igé nyelt, il let ve a véd -

jegy jo go sult ja vá ra fenn ál ló ol ta lom tár gyát. Ép pen a véd je gyek se gít sé gé vel tud juk 

egy ér tel mű en meg kü lön böz te ti egymástól a MILKA és a BO CI cso ko lá dét (a MILKA 

és a BO CI meg je lö lé sek szó véd je gyek), il let ve is mer jük fel rög tön a Tele kom hir de -
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té sét, amint meg lát juk a magenta szí nű pla ká tot (a spe ci á lis magenta szín a Telekom 

szín véd je gye). 

Ilyen meg je lö lés le het kü lö nö sen: va la mely szó, szó össze té tel, be le ért ve a sze -

mély ne ve ket és a jel mon da to kat is; be tű, szám; áb ra, kép; sík- vagy tér be li alak zat, 

be le ért ve az áru vagy a cso ma go lás for má ját; szín, szín össze té tel, fény jel, ho log ram; 

hang; moz gást meg je le ní tő meg je lö lés; pozíciómegjelölés; mul ti mé dia-meg je lö lés; 

min tá zat; va la mint több fé le meg je lö lés össze té te le. Ilyen kü lön bö ző véd jegy tí pu sok 

a kö vet ke zők: 

 

A véd jegy leg fon to sabb sze re pe a meg kü lön böz te tés, te hát hogy egy-egy 

ter mék kel vagy szol gál ta tás sal elé ge dett fo gyasz tó a jö vő ben is a jól be vált 

véd jeggyel el lá tott ter mé ket vá sá rol ja, vagy az adott véd jegy alatt nyúj tott 

szol gál ta tást ve gye igény be. A véd jegy te hát nem ma gát a ter mé ket vagy  

a szol gál ta tást kí ván ja vé de ni, ha nem egy ter mék vagy szol gál ta tás azo no sí -

tá sá ra szol gál. 
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 Szóvédjegy 
(M1701939)

WIZZAIR

 Ábrás védjegy 
(M1800478)

 Térbeli (3D) védjegy 
(M9004965)

 Pozícióvédjegy 
(EUTM 001027747)

 Színvédjegy 
(EUTM 000031336)

 Hangvédjegy 
(EUTM 001480805)

 Hologramvédjegy 
(EUTM 001787456)

 Mintázatvédjegy 
(EUTM 000377580)



Fi gye lem mel ar ra, hogy a de sign le het két-, de akár há rom di men zi ós meg je le né sű 

is, a de sign ol tal ma zá sa véd jegy út ján el ső sor ban ak kor le het sé ges, ha az nem egy -

di men zi ós ki ter je dé sű (mint pl. egy szó). A de sign ré szét ké pez he ti két di men zi ós 

kiter je dé sű áb rá zo lás is: pl. egy sík be li for ma. Ilyen eset ben a véd jegy ol ta lom is 

igény be ve he tő. A há rom di men zi ós for mák véd jegy ol ta lom alá he lye zé se ne héz kes 

le het, mert a Véd jegy tör vény szá mos ki zá ró okot is mer, ame lyek ki fe je zet ten a tér -

be li meg je lö lé sek ol tal maz ha tó sá gát zár ják ki. A Véd jegy tör vény sze rint nem le het 

véd jegy ol tal mat sze rez ni az olyan de sign ra, amely: 

 

1.  Olyan for má ból vagy egyéb jel lem ző ből áll, amely az áru 

jel le gé ből kö vet ke zik. 

    • PÉL DA: A Lindt jól is mert csokinyúlfor má ja azért nem 

sze rez he tett véd jegy ol tal mat cso ko lá dék ra, mert a bí -

ró ság sze rint a nyu szi for má ja a hús vét hoz köt he tő 

cso ko lá dé ter mé kek jel le gé ből kö vet ke zik, az ál lat ará -

nya i ban és meg for má lá sá ban nem tér el az édes ség -

ipar ban szo ká sos tól, az az a nyu szi meg je lö lés olyan 

for má ból áll, amely az áru jel le gé ből kö vet ke zik. 

 

2.  Az áru olyan for má já ból vagy egyéb jel lem ző jé ből áll, 

amely a cél zott mű sza ki ha tás el éré sé hez szük sé ges. 

    • PÉL DA: A Phi lips há rom for gó fe jes vil lany bo rot va feje 

azért nem ré sze sül het véd jegy ol ta lom ban, mert a for -

gó fe jek el he lye zé se mint a bo rot va fej jel lem ző je mű -

sza ki kér dés, és a de sign nak ez a mű sza ki meg ol dá sa 

a lé nye gi jel lem ző je. 

 

3.  Olyan for má ból vagy egyéb jel lem ző ből áll, amely lé nye ges ér té ket ad az áru hoz. 

    • Ezen ki zá ró okot a jog gya kor lat meg le he tő sen rit kán al kal maz za, még a jo gá -

szok szá má ra sem egy ér tel mű ezen pont jog po li ti kai cél ja. 

 

A Véd jegy tör vény fen ti kor lá to zá sá nak oka, hogy ne le hes sen mű sza ki meg ol dá so -

kat kor lát lan ide ig vé del mez ni úgy, hogy azt más ne hasz no sít has sa. 

 

A véd jegy ol ta lom ugyan is a töb bi ol tal mi for má val szem ben nem kor lá to zott 

idő ben, az a meg szer zést kö ve tő en tízéven te meg újít va kor lát lan ide ig fenn -

tart ha tó. 

 

Így, ha könnyen le het ne há rom di men zi ós de sig nok ra véd jegy ol tal mat kap ni, ak kor in -

do ko lat la nul hosszú ide ig le het ne az adott for ma te kin te té ben mo no pol jo got sze rez ni. 

A for ma ter ve zők ál tal el ké szí tett min ták kö zül leg in kább egy meg ter ve zett cég -

lo gó (áb rás elem) vagy egy jel leg ze tes cso ma go lás ese tén ér de mes a véd jegy ol ta lom 

ál tal biz to sí tott esz kö zök höz nyúl ni, hi szen ezen meg je lö lé sek va ló ban a véd jegy 

alap funk ci ó já hoz kap cso lód nak, és for ma ter ve zők, il let ve gra fi ku sok te vé keny sé -

gé nek ered mé nyei. Ilyen meg je lö lé sek pél dá ul az aláb bi ak: 
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I.2.2. A jel leg bi tor lás 
 

Az áru kül ső cso ma go lá sa, meg je lö lé se, el ne ve zé se le het de signal ko tás (ld. ék sze rek, 

la pok, emb lé mák, el ne ve zé sek, já té kok). Eze ket azon ban a szer zői jo gi ol ta lom mel -

lett nem csak formatervezésiminta-ol ta lom véd he ti, ha nem fel le het lép ni az áru 

vagy szol gál ta tás jel lem ző ele me it bi tor ló ver seny társ sal szem ben is. A jel leg bi tor -

lás in téz mé nye ver seny jo gi vé del mi esz köz, amely ar ra szol gál, hogy egy jel leg ze tes 

ter mé ket vagy szol gál ta tást a pi a con tisz tes ség te len mó don te vé keny ke dő ver seny -

tár sak tól meg le hes sen vé de ni. A ver seny tör vény6 (a to váb bi ak ban: Tpvt.) 6. §-a 

alap ján: 

 

Ti los az árut, szol gál ta tást (a to váb bi ak ban együtt: áru) a ver seny társ hoz zá -

já ru lá sa nél kül olyan jel leg ze tes kül ső vel, cso ma go lás sal, meg je lö lés sel – ide -

ért ve az eredetmegjelölést is – vagy el ne ve zés sel elő ál lí ta ni vagy for ga lom ba 

hoz ni, rek lá moz ni, to váb bá olyan ne vet, meg je lö lést vagy áru jel zőt hasz nál -

ni, amely ről a ver seny tár sat, il le tő leg an nak áru ját szok ták fel is mer ni. 

 

En nek egyet len kri té ri u ma, hogy a vé de lem alatt ál ló áru kül ső ki ala kí tá sa, cso ma -

go lá sa, meg je lö lé se vagy el ne ve zé se jel leg ze tes le gyen. To váb bi fon tos kri té ri um, 

hogy jel leg bi tor lás alap ján csak ver seny társ sal szem ben nyí lik mód a fel lé pés re. 

A jel leg bi tor lás alap ján ak kor is fel le het lép ni az után zó ver seny társ el len, ha  

a jel leg bi tor lás sal érin tett áru vagy szol gál ta tás egyéb ként va la mi lyen iparjog vé del -

mi ol ta lom alatt áll (pl. a logó véd jegy ol ta lom alatt, a ter mék formatervezési minta-

ol ta lom alatt), és ak kor is, ha a ter mék vagy a szol gál ta tás sem mi lyen szellemitulaj -

don-jo gi vé del met nem él vez. Az ér vé nye sí tés hez min den eset ben az aláb bi fel té -

te lek nek kell tel je sül nie: 
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(I)    a ter mék nek a ver seny társ ter mé ké nek meg je le né sét meg elő ző en Ma gyar -

or szá gon tény le ge sen je len kell len nie, és már szé les kör ben is mert nek kell 

len nie a fo gyasz tók kö ré ben; 

(II)   a ter mék kül ső meg je le né sé ben van nak jel leg ze tes, ki zá ró lag az adott ter -

mék gyár tó ja, for gal ma zó ja ál tal hasz nált egye di je gyek; 

(III)  a fo gyasz tók az em lí tett egye di, jel leg ze tes kül ső je gye ket a bi to rolt ter mék 

gyár tó já hoz, for gal ma zó já hoz kö tik (asszo ci á ció kö ve tel mé nye); és 

(IV)  az em lí tett egye di, jel leg ze tes kül ső je gye ket te kint ve a bi to rolt ter mék a fo -

gyasz tók szá má ra az össze tév esz the tő sé gig ha son ló a ver seny társ bi tor ló 

ter mé ké hez. 

 

A jel leg bi tor lás alap ján pél dá ul fel le het ne lép ni egy olyan rö vid italgyár tó tár sa ság 

el len, aki a jel leg ze tes Zwack Unicum-os üveg gel össze tév esz the tő üveg ben for gal -

maz na rö vid italt. (Meg jegy zen dő, hogy az Unicum üve ge véd jegy ol ta lom, il let ve 

formatervezésiminta-ol ta lom alatt is áll.) 

Fon tos azon ban, hogy ez a tí pu sú vé de lem nem biz to sít a jo go sult szá má ra ab -

szo lút jel le gű, elő ze tes en ge dé lye zé si le he tő sé get, ha nem csak re la tív mó don, és csak 

a jog sér tő ver seny társ el le ni (utó la gos) fel lé pést te szi le he tő vé. Így te hát a jel leg -

bi tor lás alap ján va ló ver seny társ el le ni fel lé pés bár ki szá má ra le he tő sé get biz to sít, 

ha a fen ti kri té ri u mok tel je sül nek, és nem szük sé ges sem mi lyen meg elő ző regiszt -

ráció. 

 

 

I.2.3. A sza ba da lom és a használatiminta-ol ta lom 
 

A for ma ter ve zett ter mé kek nem rit kán mű sza ki új don ság tar ta lom mal is bír nak, 

ugyan ak kor jó val gya ko ribb az, ami kor a for ma ter ve zé si ol ta lom hoz szük sé ges új -

don ság és a sza ba da lom hoz szük sé ges mű sza ki új don ság más-más vo nat ko zás ban 

je le nik meg ugyan azon ter mék kap csán. 

 

A mű sza ki meg ol dá sok ol tal maz ha tó sá gá ra a sza ba da lom és a használati minta-

ol ta lom áll ren del ke zés re. A használatiminta-ol tal mat gyak ran „kis sza ba da -

lom nak” hív ják, mi vel a sza ba da lom hoz na gyon ha son ló jog in téz mény ről 

van szó: ugyan rö vi debb ide ig, szű kebb tár gyi kör ben és eny hébb fel té tel -

rend szer mel lett, de kö zel azo nos szel le mi al ko tá sok te kin te té ben ugyan -

olyan ki zá ró la gos jo go kat biz to sít a jo go sult szá má ra. 

 

A sza ba dal mi tör vény7 (a to váb bi ak ban: Sza ba dal mi tv.) sze rint sza ba dal mi ol ta lom -

ban ré sze sül het min den (I) új, (II) fel ta lá lói te vé keny sé gen ala pu ló és (III) ipa ri lag 

alkal maz ha tó ta lál mány a tech ni ka bár mely te rü le tén. Új a ta lál mány, ha nem tar to -

zik a tech ni ka ál lá sá hoz. Az (I) új don ság kri té ri u ma ab szo lút új don sá got je lent, te hát 
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ha a be je len tés idő pont ja előtt bár ki a ta lál mányt a vi lág bár mely pont ján írás be li 

köz lés, szó be li is mer te tés, gya kor lat ba vé tel út ján vagy bár mely más mó don bár ki 

szá má ra hoz zá fér he tő vé te szi, ak kor az a ta lál mány nem lesz új, mi vel a tech ni ka 

ál lá sá hoz fog tar toz ni az adott mű sza ki meg ol dás. Az ab szo lút új don ság azt is je len ti, 

hogy ha a be je len tő is mer te ti a sa ját ta lál má nyát a be je len tés előtt, ak kor a sa ját 

ta lál má nya te kin te té ben ön ma ga lesz új don ság ron tó. A (II) fel ta lá lói te vé keny ség 

meg lé te azt je len ti, hogy a tech ni ka ál lá sá hoz ké pest a szak em ber szá má ra nem nyil -

ván va ló a ta lál mány mű sza ki meg ol dá sa. A sza ba dal mi jog „szak em be re” egy fik tív 

sze mély, aki tel jes egé szé ben is me ri a szak te rü le tén a tech ni ka ál lá sát, to váb bá az 

ál ta lá nos mű sza ki is me re tek kö ré be tar to zó meg ol dá so kat, de nem ké pes el sza kad ni 

azok tól, nem ké pes az is me re tei al ko tó jel le gű kom bi ná lá sá ra. Az (III) ipa ri al kal maz -

ha tó ság kö ve tel mé nye egy faj ta mű sza ki hasznosíthatósági kö ve tel mény, amely azt 

je len ti, hogy a ta lál mány az ipar vagy a me ző gaz da ság va la me lyik ágá ban al kal -

maz ha tó, meg va ló sít ha tó kell, hogy le gyen. 

A használatiminta-ol ta lom a sza ba dal maz ha tó ta lál mány szín vo na lát el nem érő, 

új ki ala kí tá sok, szer ke ze tek, il let ve el ren de zé sek vé del mé re szol gá ló ol tal mi for ma. 

A használatiminta-ol ta lom tárgy kö rét te kint ve te hát szű kebb, mint a sza ba dal mi ol -

ta lom: sza ba da lom ol tal maz hat akár ter mé ket, akár a ter mék elő ál lí tá sá ra vo nat ko zó 

el já rást, használatiminta-ol ta lom ban azon ban el já rás nem ré sze sül het. A használati -

minta-ol ta lom elő nye ugyan ak kor, hogy a be je len té si el já rás lé nye ge sen gyor sabb 

és egy sze rűbb, az ol ta lom fenn tar tá sa pe dig jó val ol csóbb, mint a sza ba da lo mé, bár 

az ál ta la biz to sí tott ol tal mi idő is rö vi debb. A használatiminta-ol tal mi tör vény8 (a to -

váb bi ak ban: Hmtv.) sze rint használatiminta-ol ta lom ban ré sze sül het va la mely tárgy 

ki ala kí tá sa, szer ke ze te vagy ré sze i nek el ren de zé se, ha (I) új, (II) fel ta lá lói lé pé sen 

ala pul és (III) ipa ri lag al kal maz ha tó. Új a hasz ná la ti min ta, ha nem tar to zik a tech ni -

ka ál lá sá hoz. A használatiminta-ol ta lom es tén az (I) új don ság kri té ri u ma könnyeb ben 

meg va ló sít ha tó, mi vel a tech ni ka ál lá sá hoz csak az írás be li köz lés, va la mint a bel -

föl di gya kor lat ba vé tel tar to zik, így a szó be li is mer te tés és a kül föl di gya kor lat ba 

vé tel nem lesz új don ság ron tó ha tá sú (szem ben a sza ba dal mi ol ta lom mal). A sza ba da -

lom és a használatiminta-ol ta lom kö zött a lé nye ges kü lönb ség az, hogy a sza ba -

dalom nál fel ta lá lói te vé keny ség az el várt, míg a használatiminta-ol ta lom nál csak  

a fel ta lá lói lé pés. Ez ál tal a sza ba dal maz ha tó ta lál mány hoz ké pest ke vés bé ma gas 

szin tű al ko tói tel je sít mény is ele gen dő az ol ta lom szer zés hez. A fel ta lá lói lé pés 

megha tá ro zá sá nál itt nem a szak em ber tu dá sá ból, ha nem a mes ter ség ben já ra tos 

sze mély tu dá sá ból kell ki in dul ni. 

A két ol tal mi for ma vé del mi ide je is kü lön bö zik, mi vel a sza ba dal mi ol ta lom álta -

lá nos eset ben leg fel jebb 20 évig ké pes vé del met biz to sí ta ni, a használatiminta-

olta lom azon ban csak ma xi mum 10 év re sze rez he tő meg. 

A for ma ter ve zők nél nem rit ka, hogy a meg al ko tott de sign olyan mű sza ki tar ta -

lom mal ren del ke zik, amely el éri a használatiminta-ol ta lom, adott eset ben a sza ba da -

lom szint jét is. Ilyen pél dá ul a mél tán hí res Rubik-koc ka, amely sza ba dal mi ol ta lom 
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alatt állt (vé del mi ide je már le járt), de mind emel lett formatervezésiminta-ol tal mat 

is igé nyel tek rá. A Rubik-koc ka ese té ben a kül ső meg je le nés mel lett a já ték lé nye gét 

je len tő mű sza ki jel lem ző volt a meg ha tá ro zó. Ugyan ak kor kö vet ke ző pél da ként az 

alább be mu ta tott ba ba hor do zó ter ve zői meg al ko tá sa kor a meg je le nés is köz pon ti 

sze re pet ka pott, és mind emel lett olyan mű sza ki jel lem zők kel is si ke rült el lát ni, hogy 

a ter ve ző sza ba dal mi ol tal mat is ka pott a ter mék re (jo go sult: Schachtner Vermögens -

verwaltungs GmbH & Co. KG): 

 

 

I.2.4. A lajst ro mo zás nél küli kö zös sé gi for ma ter ve zé si min ta 
 

A lajst ro mo zás nél küli for ma ter ve zé si min ta olyan szem pont ból ka kukk to jás a fen -

ti ek hez ké pest, hogy ezt az ol tal mi for mát a ma gyar jog önál ló an nem is me ri, csak 

a kö zös sé gi formatervezésiminta-ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) te rem tet te 

meg az Eu ró pai Unió te rü le tén. 

 

Az ol ta lom lét re jöt te ha son ló a szer zői jo gi ol ta lom lét re jöt té hez, te hát nincs 

szük ség kü lön ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé tel re, a vé de lem au to ma ti ku san il -

le ti meg a for ma ter ve zé si min tá kat. 

 

A vé de lem sem eb ben az eset ben, de a szer zői mű vek, va la mint a lajst ro mo zott for -

ma ter ve zé si min ták ese té ben sem függ mi nő sé gi, mennyi sé gi, il let ve esz té ti kai jel -

lem zők től, a lajst ro mo zás nél kü li formatervezésiminta-ol ta lom lét re jöt té hez a de sign -

nak az aláb bi ak ban, a for ma ter ve zé si min ta te kin te té ben rész le te sen be mu ta tott 

új don ság ra és egyé ni jel leg re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek kell meg fe le lnie. 

 

A lajst ro mo zás nél kü li vé de lem az Eu ró pai Unió egész te rü le té re ki ter jed az 

el ső nyil vá nos ság ra ho za tal tól szá mí tott 3 éven ke resz tül. 

 

Eb ből az kö vet ke zik, hogy amennyi ben egy de sign nem ke rült nyil vá nos ság ra (pl. 

el ké szí tet tük a mű hely ben, és ott ma radt; a fi ó kunk ban la pul, a szá mí tó gé pün kön 
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lé te zik csak), úgy a lajst ro mo zás nél küli kö zös sé gi formatervezésiminta-ol ta lom nem 

tud ja vé de ni. A vé de lem hez te hát nyil vá nos ság ra kell hoz ni. 

 

A nyil vá nos ság ra ho za tal alatt min den olyan hoz zá fér he tő vé té telt ér te ni kell, 

amely nek so rán a min ta az érin tett ága zat ban mű kö dő szak mai kö rök szá má -

ra meg is mer he tő vé vá lik. 

 

Ilyen te vé keny ség nek mi nő sül töb bek kö zött a köz zé té tel, a ki ál lí tás és a ke res ke -

del mi for ga lom ba ho za tal. Az a de sign te hát, ame lyet har ma dik sze mély úgy is mer 

meg, hogy ez a sze mély ki fe je zett vagy hall ga tó la gos ti tok tar tá si nyi lat ko za tot tesz, 

eset leg csak a csa lád szá má ra vá lik meg is mer he tő vé, nem mi nő sül nyil vá nos ság ra 

ju tott nak. 

Ezen egy sze rű en meg sze rez he tő ol ta lom ki ala ku lá sát több gaz da sá gi kö rül mény 

is in do kol ta: bi zo nyos ter mé kek ki fe je zet ten rö vid pi a ci je len lét re szü let tek, de meg -

fe lel an nak az igény nek is, hogy a for ma ter ve ző is pró bá ra te he ti a ter mé ket anél -

kül, hogy egy bo nyo lul tabb (és költ sé ges) lajst ro mo zá si el já rás ba kez de ne. Azon ban 

azon ter mé kek ese tén, ame lye ket hosszabb pi a ci lét re szán nak és fon to sabb a jog -

biz ton ság, a lajst ro mo zás meg fe le lőbb vé del met nyújt. 

 

Összes sé gé ben a lajst ro mo zás nél kü li kö zös sé gi for ma ter ve zé si min ta hi va -

tott meg vé de ni pél dá ul egy ma gyar designert at tól, hogy az egyik év ben egy 

ki ál lí tá son be mu ta tott for ma ter ve zett lám pá it egy olasz ter ve ző el kezd je 

árul ni Olasz or szág ban. 

 

A lajst ro mo zás nél kü li min ta ol ta lom ese tén szá mol ni kell az zal, hogy egy bi tor lá si 

per ben a jo go sult nak a jo go sult sá ga fenn ál lá sát sok kal ne he zebb lesz bi zo nyí ta nia, 

mint egy lajst ro mo zott formatervezésiminta-ol ta lom ese tén, hi szen nincs olyan köz -

hi te les lajst rom, amely ezt a kö rül ményt ta nú sí ta ná. Gyen gébb ez a vé de lem ami att 

is, hogy a lajst rom nél kü li formatervezésiminta-ol ta lom csak a szán dé kos má so lás 

el len nyújt vé del met. Ha te hát az ere de ti jo go sult tól füg get le nül va la ki ugyan ar ra 

az ered mény re (min tá ra) jut, az ere de ti jo go sul tat meg il le tő vé de lem az ez el le ni 

fel lé pés re nem ter jed ki. Emi att kü lö nös an nak a gya kor la ti je len tő sé ge, ha a jo go -

sult a nyil vá nos ság ra ho za talt és azt kö ve tő en va la mennyi meg je le nést meg fe le lő en 

és pon to san do ku men tál (screenshotok stb). Egy jog ér vé nye sí tés ese tén kulcs fon -

tos sá gú, hogy az utóbb már nem, vagy csak ne he zen fel lel he tő bi zo nyí té kok rög zí -

té sé re már elő re gon dol junk. 

Ezek alap ján egy bi tor lá si per ben az aláb bi a kat kell bi zo nyí ta ni: 

 

(I)    a min ta el ső nyil vá nos ság ra ju tá sát (ez ah hoz kell, hogy a 3 éves idő tar ta -

mot „le el len ő riz hes sük”), 

(II)   azt, hogy a min tá hoz fű ző dő jog a jo go sul tat il le ti (hi szen a lajst ro mo zás nél -

kü li kö zös sé gi formatervezésiminta-ol ta lom ese té ben nin csen egy olyan adat -

bá zis, ahon nan meg tud ha tó len ne, hogy ki a formatervezésiminta-ol ta lom 

jo go sult ja), 
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(III)  hogy a min ta a szak mai kö rök szá má ra meg is mer he tő volt, 

(IV)  a min ta azo nos sá gát az el já rás tár gyát ké pe ző min tá val, il let ve 

(V)   azt, hogy a bi tor ló az em lí tett min tát le má sol ta. 

 

 

I.2.5. A pár hu za mos vé de lem le he tő sé gei és a nyil ván tar tás ba vé tel kér dé se 
 

A ma gyar jog rend szer ben a fent be mu ta tott ol tal mi for mák egy más mel lett lé tez -

nek, nincs ki zár va azok együt tes fenn ál lá sa sem ugyan azon de sign te kin te té ben. 

Mind azon ál tal a de sign nem zet kö zi/kül föl di vé del mé nek igé nye ese tén fi gye lem mel 

kell len ni ar ra, hogy lé tez nek olyan jog rend sze rek, ame lyek nem is me rik el a kü lön -

fé le ol tal mi for mák pár hu za mos lé te zé sé nek le he tő sé gét, emi att ab ban az eset ben, 

ha egy Ma gyar or szá gon több fé le esz köz zel is vé dett de sign kül föl di ol tal mát kell 

meg vizs gál ni (pl. egy le het sé ges kül föl di jog sér tés ese té ben), ak kor min den képp 

tájé ko zód ni szük sé ges, hogy az adott or szág ban is jo go sult-e a for ma mind egyik ol -

ta lom ra. 

 

Fon tos itt utal ni ar ra, hogy a for ma ter ve zé si min ta, a hasz ná la ti min ta, a sza -

ba da lom és a véd jegy ol ta lom lajst ro mo zott ol tal mak: az az csak ak kor ke let -

kez nek, ha a jo go sult és az ol ta lom a meg fe le lő lajst rom ba be jegy zés re ke rül. 

 

Ez egy ben azt is je len ti, hogy az ol ta lom ke let ke zé sét meg elő ző en a be je len tés ha -

tó sá gi vizs gá la ton megy ke resz tül, amely nek so rán meg ál la pí tás ra ke rül, hogy tel -

je sí ti-e az adott ol ta lom hoz szük sé ges tör vé nyi kri té ri u mo kat. 

 

A szer zői jo gi ol ta lom ez zel szem ben a szer zői mű meg szü le té sé vel, az al ko -

tás sal ma gá val egyi de jű leg ke let ke zik, meg szer zé sé hez ezenkí vül nincs szük -

ség sem mi lyen to váb bi lé pés re sem. 

 

Ha son ló an nem igé nyel be jegy zést, lajst ro mo zást a know-how vé del me, il let ve aho -

gyan a ne ve is utal rá, a lajst ro mo zás nél kü li kö zös sé gi formatervezésiminta-ol ta -

lom sem. 

Fon tos hang sú lyoz ni, hogy a kü lön bö ző ol tal mak meg je lö lé sé re egyes kül föl di 

jog rend sze rek hasz nál nak kü lön bö ző rö vi dí té se ket. Így a © je let a szer zői jo gi olta -

lom ra, a (p) je let a sza ba dal mi ol ta lom ra, a ™ je let a véd jegy ol ta lom fenn ál lá sa te -

kin te té ben. Ezek azon ban Ma gyar or szá gon nem bír nak jo gi je len tő ség gel, így ön ma -

gá ban az, hogy va la mely szel le mi tel je sít mény ilyen je lö lés sel van el lát va, nem 

dön tő ab ban a te kin tet ben, hogy vé dett-e vagy sem.
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II. A szer zői jo gi és a formatervezésiminta-vé de lem 
tár gya és jo go sult ja 
 

 

II.1. A szer zői jo gi, il let ve a formatervezésiminta-ol ta lom tár gya 
 

II.1.1. Mi ke rül het szer zői jo gi vé de lem alá? 
 

Mi e lőtt rész le te i ben be mu tat juk, hogy mi lyen fel té te lei van nak a szer zői jo gi, il let ve 

a formatervezésiminta-ol ta lom nak, az az mely sa já tos sá gok kal kell bír nia a szel le -

mi al ko tás nak ah hoz, hogy szer zői mű ként vagy for ma ter ve zé si min ta ként véd he tő 

le gyen, hang sú lyoz ni kell, hogy a szer zői jo gi vé de lem au to ma ti ku san ke let ke zik 

ak kor, ha a szer zői mű tel je sí ti az aláb bi fel té te le ket, míg a formatervezésiminta-

ol ta lom ese té ben a vé de lem fel té te lei csak elő fel té te lek, az ol ta lom ké sőb bi meg -

szer zé sé hez el en ged he tet le nek, de ön ma guk ban nem ke let kez te tik a formatervezé si -

minta-ol tal mat, ha nem a már em lí tett (és alább rész le te sen is be mu ta tás ra ke rü lő) 

lajst ro mo zá si el já rá son kell ke resz tül men nie. 

Ah hoz, hogy egy szel le mi al ko tás a szer zői jog ál tal vé dett nek mi nő sül jön, két 

fel té tel nek kell ele get ten nie. Ha e két fel té tel kö zül akár csak egy nek nem fe lel meg 

az al ko tás, ak kor nem áll hat szer zői jo gi vé de lem alatt (leg fel jebb más ol ta lom ban 

ré sze sül het). 

 

A szer zői jo gi vé de lem el sőd le ges fel té te le, hogy az al ko tás az iro da lom, a tu -

do mány vagy a mű vé szet te rü le té re es sen. 

 

A jo gi sza bá lyo zás nem de fi ni ál ja, mit kell iro da lom, tu do mány, mű vé szet alatt ér -

te ni, en nek meg ha tá ro zá sa a min den ko ri iro da lom, tu do mány és mű vé szet, il let ve 

a ve lük fog lal ko zó tu do mány ágak sa ját fe la da ta. A de sign kö ré ben ér te lem sze rű en 

el ső sor ban azok az al ko tá sok je len het nek meg, ame lyek a (kép ző)mű vé szet te rü le -

té re es nek. Nem ki zárt azon ban az sem, hogy a de sign nak ré szét ké pez ze iro dal mi 

al ko tás (pl. egy jel mon dat) is. 

A szer zői jo gi sza bá lyo zás csak egy pél dá ló dzó fel so ro lást ad ar ra vo nat ko zó an, 

hogy mit te kin tünk úgy, hogy az az iro da lom, a tu do mány vagy a mű vé szet te rü le -

té re tar to zik (va gyis szer zői jog véd he ti). Így a de sign kö ré ben pél dá ul szer zői jo gi 

vé de lem alá es het a fent em lí tett jel mon da ton túl egy be tű, egy szó, vagy bár mely, 

a raj zo lás, a fes tés, a szob rá szat, a met szés, a kő nyo más út ján vagy más ha son ló 

mó don lét re ho zott al ko tás és an nak ter ve; a fo tó mű vé sze ti al ko tás; a jel mez- és 

dísz let terv; az ipa ri ter ve ző mű vé sze ti al ko tás, a (bel ső)épí té sze ti al ko tás és an nak 

ter ve, mint ti pi kus de signmű vek. Ez zel együtt sok más szer zői mű is áll hat kap cso -

lat ban de sign nal: egy for ma ter ve zé si min ta be mu tat ha tó (szak)iro dal mi mű ben, ter -

ve zé sé hez szük sé ges le het szá mí tó gé pi prog ram al ko tás és a hoz zá tar to zó do ku men -

tá ció akár for rás kód ban, akár tárgy kód ban vagy más for má ban rög zí tett min den 

faj tá já ban, ide ért ve a fel hasz ná lói prog ra mot és az ope rá ci ós rend szert is (pél dá ul 

egy web oldalt üze mel te tő szoft ver, vagy a di gi tá lis kép szer kesz tő prog ram). 
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A gya kor lat ban azt mond hat juk, hogy mi vel az Szjt. kü lön em lí ti az ipar mű vé szeti 

al ko tást és an nak ter vét, mint szer zői jog ál tal vé dett al ko tást, ezért egy for ma ter -

ve ző ál tal al ko tott de sign nagy va ló szí nű ség gel meg fog fe lel ni az el ső kri té ri um nak. 

Mi vel az Szjt. meg kö ve te li, hogy az al ko tás az iro da lom, a mű vé szet vagy a tu -

do mány te rü le té re es sen, nem es het nek szer zői jo gi vé de lem ha tá lya alá az egyé ni, 

ere de ti jel leg gel nem bí ró ki fe je zett mű sza ki, tech ni kai al ko tá sok. Ezek köz kincs be 

tar toz hat nak vagy egyéb ol tal mi for ma ál tal va ló vé del mük le het sé ges. 

 

A szer zői jo gi vé de lem má so dik fel té te le, hogy az al ko tás ki fe je zés mód já nak 

(meg je le né sé nek) a szer ző szel le mi te vé keny sé gé ből fa ka dó, egyé ni, ere de ti 

jel leg gel kell ren del kez nie. 

 

Fon tos, hogy a szel le mi te vé keny ség azé a ter mé sze tes sze mé lyé le gyen, akit az 

adott mű kap csán szer ző nek te kin tünk: a mű más sze mély szá má ra nem ke let kez -

tet het szer zői jo gi vé del met. 

 

Na gyon fon tos, hogy az, aki a de sign nak csak az öt le tét ad ja (pél dá ul meg ren -

de lői uta sí tás, kö zös ötletelés vagy a meg ren de lői/men to ri el kép ze lé sek 

átadá sa), vagy an nak lét re jöt té hez biz to sít ja az anya gi tá mo ga tást, nem mi nő -

sül het szer ző nek. Így az a meg ren de lő/men tor sem lesz szer ző, aki az el ké -

szült mű vet „kri ti ká já val” ala kít ja, amely nek ha tá sá ra a mű ala kí tás ra ke rül. 

 

A szel le mi te vé keny ség kö ve tel mé nye azt je len ti, hogy nem le het az al ko tás tel je -

sen me cha ni kus, kö rül mé nyek, sza bá lyok ál tal de ter mi nált: csak ab ban az eset ben 

ke let ke zik szer zői jo gi ol ta lom, ha az ered mény lét re ho zá sá ban van moz gás te re,  

a meg ol dá si, ki vi te le zé si, meg fo gal ma zá si le he tő sé gek kö zött van vá lasz tá si le he -

tő sé ge az al ko tó nak. 

Az egyé ni jel leg, az egyé ni ség kö ve tel mé nye a szer zői jo gi vé de lem ere dő je: en -

nek alap ján a mű nek hor doz nia kell a szer ző sze mé lyi sé gé nek le nyo ma tát. 

Az ere de ti jel leg kri té ri u ma pe dig azt je len ti, hogy a szer zői jo gi vé del met él ve ző 

mű nem le het egy má sik al ko tás sal azo nos má so lat vagy an nak szol gai után zá sa. 

A szer zői jo gi vé de lem nem függ mennyi sé gi, mi nő sé gi, esz té ti kai jel lem zők től 

vagy az al ko tás szín vo na lá ra vo nat ko zó ér ték íté let től. Va gyis a szer zői mű hosszú -

sá ga csak annyi ban szem pont, hogy az adott mé ret al kal mas-e a szer ző egyé ni, ere -

de ti szel le mi te vé keny sé gé nek tük rö zé sé re. Szer zői mű pél dá ul egy szo bor, egy fo tó, 

de a pár hang ból ál ló MÁV-szig nál, vagy egy né hány perc hosszú sá gú reklámszpot 

is. Egy frap pán san meg írt Facebook-poszt vagy komment is ugyan úgy el ér he ti  

a szer zői jo gi vé de lem szint jét. Az ál ta lá nos fel té te lek tel je sí té se ese tén egy gra fi ka 

is vé dett le het, amely eset leg esz té ti ka i lag nem mi nő sül nagy ér té kű nek. Nem szá -

mít az sem a vé de lem fenn ál lá sa szem pont já ból, hogy a mű mi lyen mű vé sze ti stí -

lus ban szü le tett: a kor szak mo dern irány za ta i nak meg fe le lő-e (pél dá ul graffitiszerű 

al ko tá sok) vagy va la mely ko ráb bi mű vé sze ti irány zat ba il lik (pél dá ul abszt rakt áb -

rá zo lás ered mé nye). Vé gül nem te kint he tő a vé de lem fel té te lé nek az sem, hogy az 

adott mű erős vagy gyen ge al ko tás, amely egyéb ként is csu pán szub jek tív meg íté -

lés kér dé se len ne. Meg je gyez zük, hogy a vé de lem ből nin cse nek ki zár va a funkcio -
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na litással bí ró al ko tá sok: ha te hát egy al ko tás hasz no sít ha tó va la mi lyen gya kor la ti 

cél ra, de et től füg get le nül tel je sí ti a szer zői jo gi vé de lem fel té te le it, áll hat ilyen 

véde lem alatt (lásd egy szoft ver vagy for ma ter ve zett to jás tar tó). Te hát mind egyik 

al ko tás, amely tel je sí ti a szer zői mű vek re vo nat ko zó két kon junk tív fel té telt, 

ugyan olyan erős sé gű és tar tal mú szer zői jo gi vé de lem alatt áll. 

A szer zői mű vek te kin te té ben nem fel té te le az ol ta lom nak az új don ság. Eb ből 

kö vet ke ző en ha két na gyon ha son ló mű szü le tik, azok áll hat nak szer zői jo gi vé de lem 

alatt, ter mé sze te sen fel té te lez ve, hogy nem má sol ta egyik szer ző a má si kat. (A funk -

ci o ná lis al ko tá sok ese té ben kü lö nö sen nem ki zárt, hogy na gyon ha son ló mű vek 

egy mástól füg get le nül is meg szü les se nek.) 

Az aláb bi szem lél te tő pél dán ke resz tül mu tat juk be, hogy va ló já ban mennyi re 

tá gan kell a fen ti e ket ér tel mez ni, és hogy a gya kor lat mit és mit nem te kin tett szer -

zői jo gi vé de lem alatt ál ló al ko tás nak: 
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9      Az SzJSzT-ről: a Szer zői Jo gi Szak ér tői Tes tü let egy olyan tes tü let, amely pe res el já rás ban, vagy azon 
kí vül ad szer zői jo gi té má jú kér dé sek ben szak ér tői vé le ményt. A gya kor la ti ta pasz ta la tok sze rint az 
SzJSzT el ső sor ban per ben ál ló fe lek kö zöt ti jog vi tá ban ját szik sze re pet, de nem ki zárt, hogy pe ren kí -
vül vagy a pert meg elő ző en kér jék fel szak vé le mény adá sá ra. Meg nyug ta tóbb a hely zet, ha a vi tá ban 
ál ló fe lek együtt jut nak ar ra az el ha tá ro zás ra, hogy a vi ta tott szer zői jo gi szak kér dés ben az SzJSzT-hez 
for dul nak, és a tes tü let dön té sét – kvá zi választott bírósági dön tés ként – ma guk ra néz ve kö te le ző ér -
vé nyű nek te kin tik. Az sem ki zárt ter mé sze te sen, hogy csak az egyik fél for dul az SzJSzT-hez, de en nek 
az a ve szé lye, hogy a má sik fél nem te kin ti irány adó nak a szak vé le ményt. Ek kor még min dig per re le het 
vin ni az ügyet, amely ben az SzJSzT már meg lé vő szak vé le mé nye két ség kí vül ka ta li zá ló erő vel bír hat. 

 
Szerzői jogi védelmet élvező alkotás az SZJSZT véleménye alapján 

(SZJSZT 25-2019)

Alkotás 

lényege:

A szerzői jogi 

védelem 

megállapí -

tásához 

figyelembe 

veendő 

tények:

Egyéni és 

 eredeti 

jelleget adó 

karakterek:

Lószállító kisteherautó (poliészterdarabokból álló lószállító kis -

te herautó felépítményének éleit és hátulját, valamint a kis teher -

autó vezetőfülkéjének tetejét burkoló keretszerelvény)

Egy lószállító kisteherautó alvázához épített felépítmény éle it és 

hátulját, valamint a kisteherautó vezetőfülkéjének tete jét bur -

ko ló keretszerelvény külső formáját tekintve egyéni, eredeti 

kife jezésmódra csak szűk körben van lehetőség: a fel építmény 

méretét alapvetően az alváz és a szállítandó lovak mérete hatá -

rozza meg, a burkolóélek szükségszerűen ehhez igazodnak, a fel -

építmény hátsó falának burkolásakor tekin tet tel kell lenni a funk -

cionális elemekre (ajtó, lámpák), a ve ze tőfülke tetejének burko -

la tát pedig részben aerodinamikai szempontok korlátozzák.

I)    A keretszerelvénynek a felépítmény felső hosszanti éleire 

ke rülő élburkolói legömbölyítettek, és enyhe U-alakot for -

mál nak a felépítmény tetején. 

II)   A vezetőfülke tetejét borító, negyed körív mentén lefutó há -

ló fülke két oldala az említett élburkoló folytatásaként van 

ki alakítva, megtartva annak legömbölyített jellegét, és hatá -

rozottan elkülönülve a hálófülke falának frontális részétől.  



Ez zel szem ben egy pél da, hogy mi nem él vez szer zői jo gi vé del met: 

 

Szer zői jo gi vé del met nem él ve ző al ko tás az SZJSZT vé le mé nye alap ján 

(SZJSZT 28/2002): az SZJSZT sze rint a jár mű kül ső meg je le né se egy tég la -

test for ma, amely nek mé re te it egy részt az át ala kí tan dó jár mű mé re tei, más -

részt a köz le ke dé si elő írá sok sze rin ti ma gas ság ha tá roz za meg. Az elő ző ek 

alap ján az el já ró ta nács ál lás pont ja a ren del ke zés re ál ló ügy ira tok alap ján az, 

hogy a mű sza ki ter ve ket és az át ala kí tott jár mű ki ala kí tá sát a jár mű spe ci á lis 

funk ci ó ja, a kö te le ző mű sza ki és biz ton sá gi (köz le ke dés biz ton sá gi) elő írá sok, 

va la mint az át ala kí tan dó jár mű for má ja alap ve tő en meg ha tá roz ta, ez pe dig  

a je len eset ben ki zár ja az egyé ni, ere de ti al ko tás jel le get. Ezen túl me nő en az 

is meg ál la pít ha tó az ügy ira tok ból, és el ső sor ban a fel je len tő és a kü lön bö ző 

ta núk nyi lat ko za ta i ból, hogy a ter ve zők cél ja sem va la mi lyen egyé ni for mai 

meg va ló sí tás volt, ha nem a leg elő nyö sebb, a funk ci ó hoz iga zo dó bel ső el ren -

de zés ki ala kí tá sa. A fen ti ek ben em lí tett kö rül mé nyek azt is ki zár ják, hogy az 

ügy ben sze rep lő terv do ku men tá ció, il let ve jár mű for ma terv ként, ipa ri ter ve -

ző mű vé sze ti al ko tás ként vagy ipar mű vé sze ti al ko tás ként mi nő sül jön. 
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Összegzés

A hálófülkének a vezetőfülke felőli alsó szélén kö zépen el -

kes kenyedő díszítőcsík fut körbe, amelynek kiszélesedő két 

oldala ráfut az élburkolók folytatásának szintén kiszélesedő 

alsó végeire. 

III)  A keretszerelvénynek a felépítmény hátoldalát borító hát -

fala szintén az élburkolók ívét követi felül. A hátfal szél ső 

tartománya minden irányból enyhe lekerekítéssel meg van 

nyújtva hátrafelé, és a hátsó ajtót övező enyhén bolt íves 

élbe fut bele, csatornát képez, azon kívül pedig a hátfal szé -

lei felé kiszélesedik. A hátfal aljában a horony ívét követő, 

lekerekített trapézalakban megemelt rész van, amely alá ah -

hoz igazodó lekerekített trapézformájú elem van beil lesztve. 

IV)  A keretszerelvénynek a felépítmény alsó hosszanti éleit bur -

koló eleme más lószállítóknál látotthoz képest határo zottan 

vastagabb, a kerék felett a kerék ívét követő da rab úgy van 

kialakítva, hogy annak a vastagsága nem állan dó, hanem  

a kerék legfelső pontja felett a legvastagabb, attól mindkét 

irányban pedig egyenletesen csökkenő. 

Más lószállító kisteherautók formájával összevetve a szerző 

kihasználta a rendelkezésére álló szűk mozgásteret, hogy sa ját 

szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti alkotást hoz-

zon létre. Így tehát a lószállító és a keretszerelvény szer zői jog 

által védett mű.



II.1.2. Mely al ko tás ré sze sül het formatervezésiminta-ol ta lom ban? 
 

A formatervezésiminta-ol ta lom ki fe je zet ten a ter mé kek kül se jét vé del me zi, an nak 

bel ső funk ci ó já ra/ki ala kí tá sá ra te kin tet nél kül. A for ma ter ve zé si min ta va la mely ter -

mék egé szé nek vagy ré szé nek meg je le né se, ame lyet ma gá nak a ter mék nek, il let ve 

a dí szí té sé nek kül ső jel leg ze tes sé gei ered mé nyez nek, ame lyek két-, il let ve há rom -

di men zi ós for mák ban va ló sul hat nak meg. 

 

A formatervezésiminta-ol ta lom ki zá ró lag a lajst rom ban be jegy zett ké pe ken 

fel tün te tett de sign meg je le né sét vé di, nem ol tal maz za pél dá ul a meg je le né -

sen ala pu ló ter mék anya gát, össze sze re lé sét, mű kö dé si el vét. 

 

A formatervezésiminta-ol ta lom csak ter mé ken áll hat fenn. Ter mék nek mi nő sül min -

den ipa ri vagy kéz mű ipa ri áru cikk, egye bek mel lett a cso ma go lás, a ki ké szí tés,  

a gra fi kai jel zé sek és a nyom dai be tű for mák, va la mint azok a ré szek is, ame lye ket 

va la mely össze tett ter mék ben va ló össze ál lí tás ra szán tak. 

Az Eu ró pai Unió Szel le mi Tu laj don vé del -

mi Hi va ta lá nak (an go lul: European Union 

Intellectual Property Office, rö vi den: EUIPO) 

fel lebb vi te li ta ná csa a jobb ra lát ha tó szív 

ala kú pa ra di csom te kin te té ben rög zí tet te, 

hogy an nak el le né re nem ter mék, hogy az 

ge ne ti kai ma ni pu lá ció ered mé nye. Az élő 

or ga niz mu sok és a ter mé szet ben elő for du ló 

te remt mé nyek te hát nem mi nő sül nek ter -

mék nek, így formatervezésiminta-ol ta lom 

sem áll hat raj tuk. Ugyan ak kor egy olyan gra -

fi ka, amely meg örö kí ti a szív ala kú pa ra di -

cso mot, már véd he tő a formatervezési minta-

ol ta lom in téz mé nyé vel, hi szen a gra fi ka az 

kéz mű ipa ri áru cikk. 

A min ta ol ta lom ki ter jed het egész ter mék -

re (pl. tel jes szín pad ra), ide ért ve te hát az össze tett ter mé ke ket, ki ter jed het to váb bá 

a ter mék egyet len ré szé re, így egy össze tett ter mék al ko tó ele mé re is (pl. a gép jár -

mű lám pá ja, szín padrész let), gyűj te mé nyek re, össze tar to zó ele mek ből ál ló kész let re 

(pl. ét kész let, bútorgarnitúrák), há rom di men zi ós ki ala kí tá sok ra (pl. csil lár) és két di -

men zi ós ki ala kí tá sok ra (pl. pa lack cím ke) is. 

A formatervezésiminta-ol ta lom a ter mék meg je le né sét vé di, eb ből kö vet ke zik, 

hogy min den kép pen kéz zel fog ha tó nak kell len nie. Így a csu pán öt let/gon do lat szint -

jén lé vő min ták nem ke rül het nek vé de lem alá (lajt ro mo zá suk kü lön ben is ne héz kes 

vol na). A ki dol go zott ság hi ány zik az öt let/gon do lat ese té ben, amely szin tén aka dá -

lya az ol ta lom hoz szük sé ges fel té te lek tel je sü lé sé nek, még ha egyéb ként a meg va -

ló sít ha tó ság nem is fel té te le a formatervezésiminta-ol ta lom nak. A lajst ro mo zás ra 

szánt min tá nak lát ha tó nak kell len nie, így az tán a nem lát ha tó ter mé kek, par fü mök, 
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ízek, il la tok, han gok, sza gok nem ered mé nyez het nek min tát, nem is ré sze sül het nek 

ezen ol ta lom ban. Sza vak vagy szlo ge nek ön ma guk ban, min den faj ta plusz esz té ti kai, 

dí szí tő elem nél kül nem mi nő sül het nek min tá nak, ugyan ak kor ter mé ken meg je le nő 

de ko rá ci ó ként, a for mai meg je le né sük okán él vez het nek ilyen tí pu sú vé del met is.  

A szí nek is csak ilyen de ko rá ció, min ta rész let ele me ként áll hat nak formaterve zé si -

minta-ol ta lom alatt, ön ma gá ban bár mi lyen egye di is egy szín ár nya lat, a jog ilyen -

faj ta vé del mé ben nem ré sze sí ti (de al kal maz ha tó rá juk a véd jegy ol ta lom). A for ma -

ter ve zé si min ta meg je le né si for má it az aláb bi táb lá zat tal kí ván juk szem lél tet ni: 
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10     Az RCD = Registered Community De sign (Lajst ro mo zott Kö zös sé gi Formatervezési Minta); a szám a for -
ma ter ve zé si min ta lajst rom szá ma. 

 Termék csomagolása 
(RCD 002710731-000110)

 Termékszett 
(RCD 002490193-0001)

 Összetett termék 
(RCD 000408166-0001)

 Termék része 
(RCD 006115002-0001)

 Logó 
(RCD 018026593)

 Számítógépes ikon 
(RCD 003001494-0002)

 Különleges rajzolat 
(RCD 002825687-0001)

 Betűkép/írásmód 
(RCD 004007441-0016)

 Grafikai design 
(RCD 004547370-0002)



Az össze tett ter mék kér dé sé re itt rész le te seb ben is ki kell tér ni. 

 

Össze tett ter mék nek mi nő sül az olyan al ko tó ele mek ből ál ló ter mék, ame lyek 

el tá vo lí tá sá val a ter mék szét szed he tő és utá na új ból össze ál lít ha tó. Az össze -

tett ter mék al ko tó ele me ak kor ré sze sül het formatervezésiminta-ol ta lom ban, 

ha az al ko tó elem az össze tett ter mék be il lesz té sét kö ve tő en is lát ha tó ma rad 

az össze tett ter mék ren del te téssze rű hasz ná la ta so rán. 

 

A sza bály szem lél te té se ér de ké ben az aláb bi táb lá zat ban bi zo nyos össze tett ter mé -

ke ket mu ta tunk be: 
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 Kivitelezés 
(RCD 004547370-0002)

 Díszítés 
(RCD 001446066-0009)

 Grafikus felhasználói felület 
(RCD 000847074-0006)

Traktor Kormány, 

fényszóró, 

motorburkolat, 

kerekek, 

ülőfelület stb.

Motor részei, 

belső mecha -

nikus elemek, 

benzintank stb.

Lámpa Lámpabúra, 

lámpatest, 

fali csatlakozó, 

adott esetben 

a lámpakörte.

A lámpatest 

mozgását 

biztosító belső 

csatlakozó -

elemek.

Színpad A színpadi 

lépcsők, 

színpadi 

elválasztó- 

elemek, hatá -

rolófalak stb.

A színpadot 

mozgató 

motorok, 

szélcsatorna, 

tartószerkezet 

stb.

(RCD 000110176-0001)

(RCD 000649538-0011)

(RCD 006461638-0001)

Összetett termék Összetett termék 

megnevezése

Látható 

alkotóelem

Nem látható 

alkotóelem



A fen ti táb lá zat ban fel so rolt össze tett ter mé kek lát ha tó ele mei te hát ön ma guk ban 

is formatervezésiminta-ol ta lom alá he lyez he tő ek ak kor, ha egyéb ként tel je sí tik a ké -

sőbb be mu ta tott kri té ri u mo kat (új don ság, egyé ni jel leg). A nem lát ha tó al ko tó ele mek 

ugyan ak kor, akár mi lyen for ma ter ve zői mun ka ered mé nyei is, nem lajst ro moz ha tók 

for ma ter ve zé si min ta ként. A fen ti pél dák ból ki ra gad va, ha egy va ló ban ere de ti szín -

pad moz ga tó be ren de zést ter vez nek meg, az mint a szín pad al ko tó ele me nem lesz 

ol ta lom ké pes. Itt je gyez zük meg azt is, hogy a lát ha tó ság nem fo lya ma tos kö ve tel -

mény, szel le mes pél da er re, hogy a ka kuk kos óra ka kukk ja csak min den órá ban egy -

szer „jön elő”, ugyan ak kor az össze tett ter mék al ko tó ele me ként is ol ta lom ké pes lesz. 

A fent be mu ta tott min ták nak ugyan ak kor két to váb bi fel té tel nek kell meg fe le l -

nie ah hoz, hogy formatervezésiminta-ol ta lom ban ré sze sít he tő ek le gyen: 

 

(I)    új nak és 

(II)   egyé ni jel le gű nek kell len ni ük. 

 

Új a min ta, ha az zal azo nos min ta nem ju tott nyil vá nos ság ra az „el sőbb ség idő -

pont ját” meg elő ző en. A min tá kat egymással azo nos nak kell te kin te ni ak kor 

is, ha kül ső jel leg ze tes sé ge ik csu pán lé nyeg te len rész le tek ben kü lön böz nek. 

 

Az új don ság kri té ri u ma azt je len ti, hogy ha a min tá val azo nos vagy kül ső jel leg ze -

tes sé ge i ben csu pán lé nyeg te len rész le tek ben kü lön bö ző min ta egy bi zo nyos idő pil -

la nat hoz (leg több ször a be je len tés nap já hoz) vi szo nyít va ko ráb ban nyil vá nos ság ra 

ju tott, ak kor az nem lajst ro moz ha tó. (Emi att a szer zői jo gi vé de lem, bár meg il let het 

két al ko tást egymástól füg get le nül, ugyan ezen al ko tá sok mintakénti ol tal ma zá sa 

már csak az egyi kük ese té ben lesz le het sé ges.) 

 

Az el sőbb ség idő pont já ra mint a mes ter sé ge sen el is mer te tett idő pil la nat ra 

te kin tet tel vizs gál ják az új don sá got és az egyé ni jel le get, így a vizs gált idő -

pil la na tot kö ve tő en eset le ge sen a min ta ol ta lom fel té te le it le ron tó ese mé nyek 

már nem be fo lyá sol ják a lajst ro mo zást. 

 

Az el sőbb ség idő pont ja alap eset ben az az idő pont lesz, ami kor a formatervezési -

minta-ol tal mi be je len tést a Szel le mi Tu laj don Nem ze ti Hi va ta lá hoz (a to váb bi ak ban: 

SZTNH) be nyúj tot ták (ez az úgy ne ve zett be je len té si el sőbb ség). Ugyan ak kor le he tő -

ség van ar ra, hogy bi zo nyos ese tek ben a ma gyar be je len tést ma xi mum 6 hó nap pal 

meg elő ző, ugyan ar ra a min tá ra vo nat ko zó, más hol tett be je len tés idő pont ja szá mít -

son az el sőbb ség idő pont já nak. Ez je len tős előnyt nyújt a jo go sult nak, hisz a ko ráb bi, 

más hol el ért/meg szer zett el sőbb ség egy azt kö ve tő en, de a ma gyar be je len tés nél 

ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott min ta új don ság ron tó ha tá sát meg szün tet he ti. 

 

Mind ez azt je len ti, hogy ha pél dá ul Né met or szág ban be je lent egy jo go sult 

egy for ma ter ve zé si min tát 2019. jú li us 1. nap ján, ak kor on nan tól szá mí tott  

6 hó na pon be lül Ma gyar or szá gon is be je lent he ti úgy a for ma ter ve zé si min tát, 

hogy az el sőbb ség nap já nak nem a tény le ges be je len tés nap ja fog mi nő sül ni, 

ha nem 2019. jú li us 1. nap ja. 

28



A Formatv. az aláb bi el sőbb sé gi na po kat is me ri el: 

 

1.  Uni ós el sőbb ség: a Pá ri zsi Uni ós Egyez mény tag ál la ma i ban,11 a Ke res ke del mi Vi -

lág szer ve zet (WTO) tag ál la ma i ban, il let ve vi szo nos ság ese tén más tag ál lam ban 

tett olyan be je len tés, amely ből meg ál la pít ha tó két ség te le nül a be je len tés nap ja, 

a be je len tés to váb bi sor sá tól füg get le nül biz to sít a ré szes tag ál la mok te rü le té re 

el sőbb sé get leg fel jebb 6 hó nap ra. 

2.  Ki ál lí tá si el sőbb ség: a Szel le mi Tu laj don Nem ze ti Hi va ta lá nak el nö ke ál tal sza -

bott fel té te lek nek meg fe le lő ki ál lí tás nap ja, amely leg fel jebb 6 hó nap pal el őz heti 

meg a be je len té si na pot. 

3.  Bel ső el sőbb ség: a be je len tő azo nos min tá ra vo nat ko zó, ko ráb bi, fo lya mat ban 

lé vő min ta ol tal mi be je len té se 6 hó nap nál nem ko ráb bi meg té te lé nek nap ja, ha 

az zal kap cso lat ban más el sőbb sé get nem ér vé nye sí tet tek. 

 

A be je len tés el sőbb sé ge „au to ma ti kus” (te hát nem igé nyel kü lön igény lést), a töb bi 

el sőbb sé gi le he tő sé get azon ban kü lön igé nyel ni szük sé ges a be je len tés től szá mí tott 

két hó na pon be lül (to váb bi 4 hó nap áll ren del ke zés re az uni ós el sőbb sé get meg ala -

po zó ok irat, il let ve ki ál lí tá si el sőbb ség ese tén az azt iga zo ló ki ál lí tá si iga zo lás be -

nyúj tá sá ra). 

Mi ért ér de kes, hogy mi a be je len tés (el sőbb ség) nap ja? Az az ide á lis, ha mi nél 

ko ráb bi el sőbb sé gű be je len té sünk van, mert ak kor, ha va la ki a sa ját de sig nunk hoz 

ha son lót hoz nyil vá nos ság ra vagy je lent be formatervezésiminta-ol ta lom ra, ak kor 

a ko ráb bi val meg aka dá lyoz hat juk, hogy a má sik ol tal mat sze rez zen, vagy fel lép he -

tünk a bi tor ló ma ga tar tás sal szem ben. 

A formatervezésiminta-ol ta lom hoz meg kö ve telt új don ság ab szo lút jel le gű és  

a min tá nak vi lág vi szony lat ban kell új nak len nie, ki zár va az adott min tá val azo nos 

min tá kat a vé de lem ből. Lát ha tó az új don ság ob jek tív kri té ri u mi mi vol ta, hi szen kü -

lön böz nie kell bár mely ko ráb bi min tá tól. Te kin tet tel ar ra, hogy a Formatv. nem ad 

er re uta lást, adott eset ben a min tá nak nem kell fel tét le nül el vá laszt ha tat lan nak len -

nie egy hor do zó ter mék től, így új don ság ron tó lesz az is, ha ugyan az a min ta ko ráb -

ban más ter mé ken már meg je lent. A ko ráb ban már nyil vá nos ság ra ju tott, bár ki ál tal 

hasz no sít ha tó for mák te hát sem mi kép pen nem ke rül het nek lajst ro mo zás ra, még 

ak kor sem, ha a min ta meg al ko tó ja nem is mer te a ko ráb bi pub li ká ci ó kat és sa ját 

szel le mi al ko tá sa ként dol go zott ki egy ugyan olyan for mát. Így nem kap hat forma -

tervezésiminta-ol tal mat egy ko ráb ban már véd jegy ként lajst ro mo zott min ta sem, 

mi vel az új don sá gát és ere de ti jel le gét a véd jegy be jegy zé se min den kép pen le ront -

ja (ki vé ve azt az ese tet, ha a véd jegy a de signjo go sult sa ját véd je gye és a 12 hó -

na pos tü rel mi idő nem telt el). 

Az új don ság te kin te té ben sa ját ma gunk is le he tünk új don ság ron tó ak, ha a de sign 

nyil vá nos ság ra ho za ta la és a formatervezésiminta-ol ta lom ra vo nat ko zó igény be -

nyúj tá sa kö zött több mint 12 hó nap te lik el. Er ről bő veb ben a je len ta nul mány II.4. 

pont já ban írunk. 
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11     A Pá ri zsi Uni ós Egyez mény szö ve gét Ma gyar or szá gon az 1970. évi 18. tör vé nye re jű ren de let hir det te 
ki. Je len leg a Pá ri zsi Uni ós Egyez mény nek 177 or szág a tag ja. 



Bár mely min ta ol tal maz ha tó sá gá hoz nem ele gen dő az új don ság meg lé te, a For -

matv. meg kö ve te li az egyé ni jel le get. El kép zel he tő ugyan is, hogy egy min ta va ló -

ban új nak te kint he tő, azon ban sem mi egyé nit nem mu tat fel a ko ráb bi min ták hoz 

ké pest (ez for dít va is le het, hogy az anyag hasz ná lat mi att pél dá ul az egyé ni jel leg 

meg áll, de a min ta ma ga nem új). 

 

A min tá nak egyé ni jel le ge ak kor van, ha az el sőbb ség idő pont ja előtt nyil vá -

nos ság ra ju tott bár mely min tá hoz ké pest a tá jé ko zott hasz ná ló ra el té rő össz -

be nyo mást tesz. 

 

Az egyé ni jel leg meg íté lé se kor fi gye lem be kell ven ni, hogy a szer ző – kü lö nö sen  

a ter mék ter mé sze té re és az ipa ri, il let ve kéz mű ipa ri ága zat sa já tos sá ga i ra te kin -

tet tel – mi lyen al ko tói sza bad ság fok kal ala kít hat ta ki a min tát. Gon dol junk csak 

abba be le, hogy egy ka na pé ki ala kí tá sá nál mennyi vel sza ba dab ban szár nyal hat  

a for ma ter ve ző fan tá zi á ja, mint mond juk egy ru ha fo gas ki ala -

kí tá sá nál! To váb bá jog sza bá lyi ke ret is csök kent he ti az al ko tói 

sza bad ság fo kot, pél dá ul az zal, ha elő ír bi zo nyos for mai ele -

me ket a de sign meg al ko tá sa kor. Ezt ál la pí tot ta meg a fel lebb -

vi te li bí ró ság egy vész jel zőhá rom szög for ma ter ve zé si min ta -

ol tal má val kap cso lat ban, hogy a jog sza bá lyi elő írá sok mi att 

igen ke vés moz gás te re van az al ko tó nak. Az al ko tói sza bad -

ság fok kér dé sé re „pár sor ral” lej jebb még vissza té rünk. 

Ki emel nénk, hogy ép pen az egyé ni jel leg az, amely eb ben a ta nul mány ban in do -

kolt tá, hasz nos sá és szük sé ges sé te szi a formatervezésiminta-ol tal mi jog nak a szer -

zői jog gal va ló össze ve té sét/együt tes tár gya lá sát. 

An nak meg ál la pí tá sa kor, hogy a min ta tel je sí ti-e az egyé ni jel leg kri té ri u mát,  

a tájé ko zott hasz ná ló né ző pont já ból kell szem lél ni. A tá jé ko zott hasz ná ló pon tos 

fo gal mát nem ha tá roz za meg a Formatv., a bí ró sá gi gya kor lat ala kí tot ta ki a fo ga -

lom ér tel me zé sét. 

 

A tá jé ko zott hasz ná ló az a for ma ter ve zés-ori en tált fo gyasz tó vagy vá sár ló, 

aki is me ri annyi ra az adott pi ac ter mé ke it, hogy ké pet tud al kot ni az érin tett 

ipar ág ter mé ke i re vagy adott ter mék cso port ra az adott idő pil la nat ban jel -

lem ző for ma ter ve zé si irány vo na lak ról. 

 

A Fő vá ro si Tör vény szék egy ha tá ro za tá ban ki mond ta, hogy „A tá jé ko zott, tu da to san 

mér le ge lő hasz ná ló ugyan is ké pes fel mér ni a min ta szer ző je szá má ra a min ta ki ala kí -

tá sá ban ren del ke zés re ál ló moz gás te ret, ezért az össz be nyo más azo nos sá gá nak vagy 

kü lön bö ző sé gé nek az el dön té se so rán sze re pet kap az is, hogy a min ta ki ala kí tá sát 

mennyi ben be fo lyá sol ta a funkcionalitás, a tech no ló gia vagy a gaz da sá gos ság szem -

pont ja, és eh hez ké pest mennyi ben hasz nál ta ki a szer ző a for ma al ko tói sza bad sá -

got.”12 A tá jé ko zott hasz ná ló sze mé lye né hány min ta te kin te té ben: 
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12     Fő vá ro si Tör vény szék 1-H-PJ-2010-575. szá mú ha tá ro za ta. 



Az egyé ni jel leg a formatervezésiminta-ol ta lom ese té ben – szem ben a szer zői jo gi 

ol ta lom mal – nem je len ti azt, hogy a ter ve ző ki fe je zett mű vé szi, egyé ni te het sé gét 

kell ke res ni, de az al ko tói mun ka be fek te tés nagy sá ga sem ered mé nyez egyé ni jel -

le get (ez nem vál toz tat azon, hogy a min ta szer ző je az, aki meg al kot ta). To váb bá az 

esz té ti kai ha tás sem elő fel té tel és nem is te remt egyé ni jel le get, mind azon ál tal  

a pi a ci el adá sok si ke ré nek kul csa le het egy-egy jól el ta lált de sign. (Hang sú lyoz ni 

kell te hát, hogy a szer zői jo gi ér te lem ben vett egyé ni [ere de ti] jel leg kri té ri u ma más 

tar tal mú, mint a formatervezésiminta-ol ta lo mé: az az at tól még, mert egy szer zői 

mű egyé ni, nem fel tét le nül fog ja tel je sí te ni a formatervezésiminta-ol ta lom egyé ni -

sé gi kri té ri u mát is.) 

Egy szem lél te tő pél da13 a min ta új don sá gá nak és egyé ni jel le gé nek a meg íté lé -

sé re, amely ben azt fel té te lez zük, hogy bal ról az el ső min ta nyil vá nos ság ra ju tott 

már: 
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13     A pél dák az IKEA ál tal for gal ma zott Jokmokk- és Lerhamn-tí pu sú szé ke ket mu tat ják be. (A ké pek  
a www.ikea.com weboldalról szár maz nak.) 

A termék egy ágy, így a tájékozott használó 

egy olyan személy, aki a hétköznapi em ber nél 

jobban ismeri az ágyak piacát, ismeri az ágy 

kialakításánál felmerülő technikai és funk cio -

na litásbeli kérdéseket. Az ágyak pia cán tájé -

ko zott használó például egy lak be ren dező, aki 

ugyan nem szakember, de is me ri a különböző 

típusú ágyakat, így képes arra, hogy felis mer -

je, ha egy új termék csak lényegtelen rész let -

ben különbözik egy ko ráb bi terméktől.
(RCD 000140256-0002)

Formatervezési minta Tájékozott használó

A termék egy cipőtalp. A tájékozott használó 

ismeri a piacon található különféle cipő talp -

min tázatokat, és tisztában van azzal, hogy  

a talp műszaki rendeltetése (biztonságos já rás 

és stabilitás) hogyan korlátozza a cipőtervező 

alkotói szabadságfokát. Cipők tekintetében 

egy cipőket az átlagosnál rendszeresebben 

vá sárló személy tájékozott használónak mi -

nő sül, például egy olyan személy, aki elő sze -

re tettel vásárol a kelleténél több cipőt, ismeri 

a trendet, követi azt és így az átlagembernél 

nagyobb tudással rendelkezik. 

(RCD 000638309-0001)



A kö zép ső szék te hát azért nem új, mert pon to san meg egye zik a ko ráb ban nyil vá -

nos ság ra ju tott szék kel. A har ma dik szék új min tá nak mi nő sül, hi szen az el té rő ülő -

lap és a hát tám la mi ni má lis el té ré se mi att az el ső szék től nem lé nyeg te len rész le -

te i ben kü lön bö zik. Ugyan ak kor egyé ni jel leg gel nem ren del ke zik, mert a tá jé ko zott 

hasz ná ló ra nem tesz el té rő össz be nyo mást a ko ráb bi min tá hoz ké pest. A szé kek 

kiala kí tá sa kor a ter ve zők tág al ko tói sza bad ság gal ren del kez nek a hát tám lát, a min -

tá za tot, a lá bak for má ját vagy a hát tám la ma gas sá gát il le tő en, így könnyen el ké -

szít he tő egy olyan szék, amely nem csu pán né hány rész let át ter ve zé sé vel ké szül. 

Az egyé ni jel leg meg íté lé se kor a kü lönb ség nek olyan szem be tű nő nek kell len nie, hogy 

azon sze mély nek, aki az adott ter mé ket rend sze re sen vá sá rol ja, hasz nál ja vagy ta -

lál ko zik ve le, an nak a kü lönb sé gek mi att egy ér tel mű le gyen, hogy nem egy ko rább -

ról is mert ter mék kel ta lál ko zik. Ez a kü szöb ál ta lá ban ma gá tól a ter mék től, an nak 

jel le gé től is függ. 

 

Az al ko tói sza bad ság fok meg íté lé se so rán a szer ző szem szö gé ből kell ki in -

dul ni, hi szen a sza bad ság fok az, amely az egyé ni jel leg hez szük sé ges te ret 

biz to sít ja a szer ző szá má ra. 

 

En nél a fo ga lom nál azt kell fi gye lem be ven ni, hogy egyes ipa ri, il let ve kéz mű ipa ri 

ter mé kek ke vés bé ala kít ha tó ak, a szer ző fan tá zi á ja nem szár nyal hat sza ba don, ha -

tárt szab nak ne ki az alapfunk ci ók, az al kal maz ha tó ság, eset le ge sen a biz ton sá gi 

köve tel mé nyek. Mi nél ki sebb a moz gás te re az al ko tó nak, an nál na gyobb ki hí vást 

je lent egy ko ráb bi ak tól el té rő, egye di, meg kü lön böz tet he tő for ma meg al ko tá sa, más 

ese tek ben pe dig a ter mék funk ció meg őr zé se mel lett a ter ve ző fan tá zi á já nak csak  

sa ját ma ga szab ha tárt, ilyen eset ben ve le szem ben az egyé ni jel leg mér cé je is ma -

ga sabb ra ke rül. A min ta ipar ágon be lü li el he lyez ke dé se is be fo lyá sol ja ezt a ská lát, 

hi szen egy te lí tet tebb ipar ág ban, ahol sok ter mék ta lál ha tó, sok kal ne he zebb egyé -

ni jel leg gel ren del ke ző min tát lét re hoz ni. Ép pen ezért az al ko tói sza bad ság fok kér -

dé se szub jek tív és vi szony la gos. Az al ko tói sza bad ság mér té két az aláb bi pél dák 

mu tat ják be: 
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 A korábbi nyilvánosságra 

hozott minta

 Nem új és nincs egyéni 
jellege sem

 Új, de nincs egyéni 
jellege
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Alacsony 

Egy ruhafogasterméknél alap ve -

tően alacsony az al kotói szabad -

ság fok, hi szen a tervezőnek úgy 

kell megterveznie a fogast, hogy 

számos ruhatípus rá férjen, a nor -

mál ruhás szekrénybe széles sé gé -

 ben is behelyezhető legyen, il let -

ve a ruhásszekrényben ta lál ható 

rúdra, amelynek szintén sztenderd 

mérete van, fellógat ható legyen. 

Közepes 

Egy „kotyogós” kávéfőző esetén 

az alkotói szabadságfok korláto-

zott, hiszen mindenképpen kell 

lennie a termékben egy víztar -

tálynak, egy szűrőnek, egy olyan 

edénynek, amelybe a kész kávé 

átfolyik, amely szintén alkalmas 

arra, hogy abból kiöntsék a ká vét, 

illetve a terméknek fogóval is kell 

rendelkeznie, hiszen a me leg 

edényt a használó nem tudja meg -

fogni. Ugyanakkor a min tá zat,  

a for mák és az arányok terén sza -

badon módosítható. 

Magas 

Egy lámpánál viszonylag magas az 

alkotói szabadságfok, hiszen alap -

vetően pár műszaki jel lem ző kor -

látozza a lámpatervezőket: az 

áramforráshoz kapcsolódás, a vil -

lanykörte-foglalat és a lám pa tes -

ten belüli kábelvezetés. Mind -

azon által a LED-lámpates tek meg -

jelenésével még magasabb lett az 

alkotói szabadságfok, hiszen a LED-

izzó sokkal kisebb és nem szük-

séges hozzá mére tes foglalat. 

Az átlagos min ták -

hoz ké pest jóval ki -

sebb eltérés is el té -

rő összbenyomást 

tesz a tájékozott 

hasz ná lóra, hiszen 

az alacsony alkotói 

szabadságfok mi att 

sokkal kevesebb 

krea tivitást lehet 

be le vin ni egy ruha -

fo gas ter ve zésébe.

A tervező alkotói 

szabadságfoka kö -

ze pes, éppen ezért 

a korábbi mintától 

át lagos eltérést kell 

elérni, egyér tel mű -

nek kell lennie, hogy 

az új minta nem  

a ko rábbi tervező 

mintája. A kreativi -

tást ugyanakkor kor -

látozza a kávéfőző 

funkciója és műkö -

dési elve.

Ahhoz, hogy egy 

lám patest esetén az 

egyéni jelleg megál -

la pítható legyen,  

a ko rábbi mintákhoz 

képest „nagyobb” 

el térés szükséges, 

hi szen a lámpák 

ese tén gyakorlatilag 

a tervező fantáziája 

szab határt a for -

má nak.

(RCD 000178926-0001)

Formatervezési 

minta

Alkotói szabadságfok Szükséges eltérés 

az egyéni jelleg 

megállapításához

(RCD 000101886-0001)

(RCD 000071576-0005)



Az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak Tör vény szé ke 

az egyik leg meg ha tá ro zóbb formaterve zé si -

minta-ol tal mi ügy ben a „tazókkal” (lásd 

jobb ra) kap cso lat ban szá mos olyan fak tort 

ál la pí tott meg, amely ál lás pont ja sze rint az 

al ko tói sza bad ság fo kot be fo lyá sol ja14: 

 

(I)    a ter mék tech ni kai ki ala kí tá sát be fo lyá so ló té nye zők; 

(II)   jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek (lásd pél dá ul a vész jel zőhá rom szög gel kap cso lat -

ban mon dot ta kat); 

(III)  a la pos fe lü let szük sé ges sé ge ah hoz, hogy ar ra ké pet le hes sen fel vin ni; 

(IV)  az olyan ki ala kí tás, hogy ké pes le gyen zajt ki ad ni a szé lek le nyo má sa kor  

(a „tazó” hang kép zé se); 

(V)   a „tazók” ál ta lá ban kör ala kú ak (pi a ci el vá rás) – ez zel kap cso lat ban meg je -

gyez zük, hogy ez meg ha la dott már, és az ál ta lá nos gya kor lat az, hogy a pia ci 

trend tény le ge sen nem be fo lyá sol ja az al ko tói sza bad ság fo kot; 

(VI)  a ter mék nek ol csó nak és a gyer me kek szá má ra biz ton sá gos nak kell len nie. 

 

A fen ti ek alap ján lát hat juk, hogy az al ko tói sza bad ság fok meg ál la pí tá sa össze tett 

kér dés, és a jog gya kor lat igen rész le te sen ala kí tot ta ki a meg íté lé si szem pon to kat. 

A fent be mu ta tott táb lá zat sze rin ti meg osz tás azon ban jó ki in du ló alap ah hoz, hogy 

el he lyez zük a for ma ter ve ző al ko tói sza bad ság fo kát a ská lán. 

 

 

II.2. A szer zői jo gi és a formatervezésiminta-ol ta lom alól ki zárt de sign 
 

Bár a vé de lem ál ta lá nos fel té te le i nek rend sze rint meg fe le lnek, va la mi lyen egyéb 

ok ból ki fo lyó lag a szer zői jo gi tör vény és a formatervezésiminta-ol tal mi tör vény is 

egyes al ko tá so kat ki fe je zet ten ki zár a szer zői jo gi, il let ve a formatervezésiminta-

ol tal mi vé de lem kö ré ből, így ezek az al ko tá sok szer zői jo gi, formatervezésiminta-

ol tal mi szem pont ból sza ba don hoz zá fér he tők lesz nek. (Nem biz tos azon ban, hogy 

ha az egyik vé de lem alól ki es nek, az au to ma ti ku san a má sik ol ta lom aló li ki esé sü -

ket is ered mé nye zi.) 

 

 

Szer zői jo gi ol ta lom ból ki zárt: 

 

1. Min de nek előtt nem tar toz nak szer zői jo gi vé de lem alá a jog sza bá lyok, a köz jo gi 

szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök, a bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro za tok, a ha tó sá gi 

vagy más hi va ta los köz le mé nyek és az ügy ira tok, va la mint a jog sza bállyal kö te le -

ző vé tett szab vá nyok és más ha son ló ren del ke zé sek. Szer zői jo gi szem pont ból 

köz kinccsé mi nő sí ti őket a jog al ko tó, va gyis nem kell a fel hasz ná lá suk hoz a lét re -
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ho zó en ge dé lye (aki nek sze mé lye gyak ran nem is ál la pít ha tó meg egy sze rű en). Ez 

nem je len ti azt, hogy eze ket a szel le mi tel je sít mé nye ket egyéb – jel lem ző en köz jo gi 

jel le gű – ol tal mi for mák ne vé de nék/véd het nék. 

 

2. Va la mely öt let, elv, el gon do lás, el já rás, mű kö dé si mód szer vagy ma te ma ti kai 

mű ve let nem le het tár gya a szer zői jo gi vé de lem nek. Az öt le tek (pél dá ul egy lak -

be ren de zé si öt let) ál ta lá ban még nem bír nak olyan ki dol go zott ság gal, amely tük -

röz het né a szer ző egyé ni, ere de ti szel le mi te vé keny sé gét és így ér de mes len ne  

a szer zői jo gi vé de lem re. A kü lön bö ző el já rá sok, mű kö dé si mód sze rek egyéb ol tal -

mak (pél dá ul sza ba dal mi ol ta lom vagy know-how ol ta lom) alatt áll hat nak. 

 

3. A folk lór ki fe je ző dé sei rész ben ami att nem áll nak vé de lem alatt, mert al ko tó juk 

is me ret len: rend sze rint száj ról száj ra ter jed nek, nem te kint he tő szer ző jük nek az, aki 

utol já ra el mond ta, el éne kel te, el me sél te a né pi mon dó kát, nép dalt, nép me sét. Ez 

azon ban leg fel jebb csak ar ra len ne ele gen dő, hogy a mű vet is me ret len szer ző jű nek 

te kint sük. A folk lór ki fe je ző dé se i nek azon ban az is sa já tos sá ga, hogy nem a konk -

rét sze mé lyek egyé ni, ere de ti szel le mi tel je sít mé nye fe dez he tő fel bennük, ha nem 

az adott né pi kul tú ra, ha gyo mány, szo kás ré sze ként jön nek lét re, nem az zal a szán -

dék kal, hogy szer zői mű nek le gye nek te kint he tők. Ez nem zár ja ki azon ban azt, hogy 

ha egy al ko tást a nép mű vé szet csu pán ih let, az al ko tás szer zői jo gi vé de lem alatt 

áll jon. Ami kor egy folk lór elem be ke rül egy de sign ba, a de sign is csak ab ban a te -

kin tet ben véd he tő akár szer zői jog, akár for ma ter ve zé si min ta út ján, ha a folk lór -

ele men túl me nő en tel je sül nek az ol ta lom fel té te lei. 

 

 

A Formatv. is té te le sen fel so rol olyan min tá kat, ame lyek ele ve nem ke rül het nek 

lajst ro mo zás ra: 

 

1. A Formatv. elő ször azo kat a min tá kat zár ja ki az ol ta lom 

kö ré ből, ame lyek ki zá ró lag a ter mék mű sza ki ren del te té sé -

nek kö vet kez mé nyei. Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy a ter -

mék ki ala kí tá sa kor nem a for ma ter ve zői al ko tó te vé keny -

ség nek volt fő sze re pe, ha nem ma gá nak a mű sza ki meg ol -

dás nak, a tech ni kai in no vá ci ó nak. A tech ni kai in no vá ció 

vé del mé re pe dig más jo gi esz kö zök lé tez nek, el ső sor ban a 

sza ba da lom vagy a használatiminta-ol ta lom. A jog gya kor -

lat pél dá ul a jobb ra lát ha tó szecs ka vá gó szer szám te kin te -

té ben ál la pí tot ta meg, hogy nincs olyan ele me, amely nem 

a ter mék mű sza ki ren del te té se mi att len ne úgy ki ala kít va, 

ép pen ezért nem jo go sult a formatervezésiminta-ol ta lom -

ra. Ezen pont alatt be mu ta tott kri té ri um gya kor la ti lag az 

egyé ni jel leg pon to sí tá sa, hi szen nem le het fo gal mi lag 

egyé ni egy olyan kül ső, amely ki zá ró lag egy ter mék mű -

sza ki ren del te té sé nek ered mé nye. 
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2. Nem ré sze sül het min ta ol ta lom ban a kül ső jel leg ze tes ség, ame lyet szük ség kép -

pen pon to san ugyan ab ban a for má ban és mé ret ben kell meg va ló sí ta ni ah hoz, hogy 

a ter mék, amely re a min tát al kal maz zák, il let ve amely ben a min ta meg tes te sül, szer -

ke ze ti leg össze kap csol ha tó le gyen egy má sik ter mék kel, vagy el he lyez he tő le gyen 

benne, kö rü löt te vagy raj ta oly mó don, hogy mind egyik ter mék be tölt hes se ren del -

te té sét. Ez azt je len ti, hogy azon de sig nok, ame lyek nek tech ni ka i lag nem lé tez nek 

al ter na tí vái, nem ol tal maz ha tók. Az aláb bi for ma ter ve zé si min ta pél dá ul je len pont 

sze rin ti sza bály mi att nem ke rül he tett ol ta lom alá: 

 

A fen ti eset ben a be je len tő egy fal ra sze rel he tő szék va la mennyi ele mét, kü lön a szék -

egy sé get, kü lön a fa litar tó-egy sé get és kü lön a ket tőt össze kap cso ló rúdegy sé get 

kí ván ta ol ta lom alá he lyez ni. A szék ki ala kí tá sa ol tal maz ha tó, de a fa litar tó-egy ség 

és a szék kö zé ke rü lő össze kö tő elem nem, mi vel az össze kö tő elem alak ja elő re 

meg ha tá ro zott volt az érin tett szék, il let ve a fa li csat la ko zó ál tal, amely be az össze -

kö tő elem nek il lesz ked nie szük sé ges. En nek meg fe le lő en ez az elem pon to san 

ugyan ab ban a for má ban és mé ret ben va ló sít ha tó meg, más kü lön ben nem il lesz ked -

ne sem a Fig. 4. meg je le nő fa li tar tó ba, sem pe dig a rá he lyez ke dő szék csat la ko zó -

já ba. 

 

3. Ki zá ró ok a min ta ol tal má ra, ha köz rend be vagy köz er kölcs be üt kö zik. Pél da er -

re, ha a min ta ön ké nyu ral mi jel ké pet tar tal maz, akár két-, akár há rom di men zi ó san, 

ha drog fo gyasz tás ra hív fel, ha bár mely nyelv sze rin ti obsz cén ki fe je zést tar tal maz, 

sze mé rem sér tő vagy akár faj gyű lö let kel té sé re al kal mas. Az át lag em ber er köl csi 

érté ké vel el len té tes min ta lajst ro mo zá sa még nem ke rül au to ma ti ku san vissza uta -

sí tás ra, alap ve tő en a jog rend szer alap el ve i be és in téz mé nye i be üt kö ző min tát zár -

ják ki. 

 

4. Nem ré sze sül het vé de lem ben az a min ta sem, amely ál la mi fel ség je let, ha tó sá gi, 

il let ve nem zet kö zi szer ve zet jel zé sét az il le té kes szerv hoz zá já ru lá sa nél kül al kal -

maz. Így te hát a ma gyar ál lam hoz zá já ru lá sa nél kül min ta nem tar tal maz hat ja pél -

dá ul a ma gyar cí mert, a Szent Ko ro nát vagy a nem ze ti zász lón kat. Ha tó sá gi jel zés -

nek mi nő sül nek ma gyar vi szony lat ban töb bek kö zött a me gyék meg ne ve zé sei, de 

ugyan úgy nem le het min ta ré sze a nem zet kö zi szer ve ze tek bár mi lyen for má ban 

meg je le nő ne ve, pl. NA SA, Eu ró pa Ta nács, ENSZ (se a ma gyar, se az an gol tel jes, illet -

ve rö vi dí tett ne ve). Egyéb ki tün te tés, jel vény, cí mer, il let ve hi va ta los sza va tos sá gi 
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vagy hi te le sí té si jegy sem le het min ta tar tal ma, amennyi ben hasz ná la tá hoz köz ér -

dek fű ző dik, ami lyen pél dá nak oká ért a fran cia Be csü let rend, a ma gyar ko ro ná zá si 

jel vé nyek, a Habs burg-cí mer stb. 

 

5. Vé gül az utol só ki zárt „cso port”, ha a min ta üt kö zik az el sőbb ség idő pont ját kö -

ve tő en nyil vá nos ság ra ju tott olyan min tá val, amely re ko ráb bi el sőbb ség gel ad tak 

min ta ol tal mat. Az ol tal mi igényt csak a bel föl dön vagy Ma gyar or szág ra ki ter je dő en 

ol tal mat ka pott el sőbb ség ront ja le, és csak ha ugyan ar ra a ter mék re vo nat ko zott  

a be je len tés. Nem ré sze sül het ol ta lom ban a min ta ak kor sem, ha meg kü lön böz te -

tés re al kal mas olyan meg je lö lést hasz nál, amely más nak ko ráb bi iparjogvédelmi jo -

gá ba üt köz ne, vagy ame lyet más ko rább tól fog va tény le ge sen hasz nál bel föl dön, 

fel té ve, hogy a meg je lö lés nek a min tá ban va ló hasz ná la ta a ko ráb bi hasz ná ló hoz -

zá já ru lá sa hi á nyá ban jog sza bály ba üt köz ne. 

 

 

II.3. Kit il let a vé de lem? 
 

A szer ző fo ga lma mind két ol tal mi for ma ese té ben azt a sze mély je lö li, aki  

a sa ját szel le mi te vé keny sé gé vel lét re hoz za az al ko tást. 

 

A jo gok tény le ges jo go sult ja et től a sze mély től a szer zői mű vek ese té ben ki vé te le -

sen vál hat el, mi vel a szer zőijog-fő sza bály sze rint nem át ru ház ha tó. A min ta ol ta lom 

azon ban il let het más sze mélyt, mint aki a min tát lét re hoz ta. Emi att az aláb bi ak ban 

előbb azt tár gyal juk, hogy ki mi nő sül a szer zői mű, il let ve a min ta szer ző jé nek, és 

ezu tán té rünk ki ar ra, hogy a jo go sult fo gal ma kit fed het. 

A fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett már most rög zít jük, hogy a szer ző sze mé lye nem 

tud vál toz ni se me lyik ol tal mi for ma ese té ben sem. A formatervezésiminta-ol ta lom 

jo go sult ja, te hát aki a min tát hasz no sít hat ja, az nem fel tét le nül az a sze mély, aki  

a min ta szer ző je. A szer ző és a jo go sult sze mé lye így te hát el vál hat egymástól. 

 

 

II.3.1. A szer zői mű szer ző je 
 

A szer zői mű te kin te té ben szer zői jog azt il le ti, aki a mű vet meg al kot ta. 

 

Eb ből kö vet ke ző en a szer zői jo gi vé de lem ala nya – a sze mély hez fű ző dő és va gyo -

ni jo gok összes sé gé ből ál ló szer zői jog el sőd le ges, ere de ti jo go sult ja – az iro da lom, 

a tu do mány és a mű vé szet te rü le tén lét re ho zott egyé ni, ere de ti al ko tás szer ző je. 

Szer ző csak ter mé sze tes sze mély, az az em ber le het, mi vel csak az em ber ké pes 

sa ját, önál ló szel le mi te vé keny ség gel, alkotómunkával mű vek lét re ho zá sá ra. Ilyen 

mó don nem mi nő sül szer zői mű nek a tisz tán gép ál tal, em be ri irá nyí tás, be avat ko -

zás nél kül lét re ho zott ered mény, mi vel az szin tén nél kü lö zi az em be ri szel lem 

terem tő ere jé nek köz vet len köz re ha tá sát. Így egy olyan szoft ver ál tal lét re ho zott 

vi zu á lis áb rá zo lás, amely elő re meg adott pa ra mé te rek alap ján, ki zá ró lag a gép mű -

kö dé sé nek ered mé nye ként jön lét re, nem szer zői mű, aho gyan egy be táp lált mé re tek 
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alap ján pa ne lek ből lét re jött lak be ren de zé si el ren de zés sem mi nő sül het bel ső épí té -

sze ti mű nek. Az ilyen al ko tá sok, mi vel nem tar toz nak az Szjt. ha tá lya alá, szer zői 

jo gi szem pont ból sza ba don fel hasz nál ha tó ak. 

El kell azon ban ha tá rol ni ezt azok tól az ese tek től, ahol a ter mé sze tes sze mély 

szer ző az al ko tás so rán va la mi lyen esz közt (pél dá ul egy épí té sze ti al ko tás lét re ho -

zá sá nál egy ter ve ző prog ra mot) vesz igény be. Ezek ben az ese tek ben van olyan szel -

le mi te vé keny ség, ame lyet a szer ző ma ga fejt ki, így ez már alap ja le het a szer zői 

mű lét re ho za ta lá nak. Az ilyen tí pu sú, al ko tói se géd esz kö zö ket igény be ve vő al ko -

tás egy re gya ko ribb. 

Míg egy ál lat vagy gép köz vet ve sem le het jo go sult ja szer zői jog nak, ad dig egy 

gaz dál ko dószer ve zet – jo gi sze mély és jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke ző gaz dál -

ko dószer ve zet egya ránt – vál hat szer zői va gyo ni jo gok jo go sult já vá, de csak a szer -

ző nél ere den dő en ke let ke zett jo gok át ru há zá sát kö ve tő en. Ezek a sze mé lyek te hát 

szin tén nem mi nő sül het nek szer ző nek, leg fel jebb szer zői jo gi jo go sult nak, ha va la -

mi lyen jog ügy let (pél dá ul mun ka szer ző dés, jog át ru há zó szer ző dés) út ján szer zői 

va gyo ni jo go sult sá go kat sze rez nek. Itt szük sé ges utal ni ar ra, hogy a szer zői va gyo -

ni jo gok tel jes kör ben csak ki vé te les eset ben át ru ház ha tók. 

A mű szer ző je nem le het más ter mé sze tes sze mély, mint az, aki a mű vet lét re -

hoz ta. Eb ből fa ka dó an a ghostwriterek, akik név nél kül ké szí te nek ter ve ket, ír nak 

köny vet, szak dol go za tot, ze nét, ugyan egy szer ző dés ben vál lal hat ják, hogy le mon -

da nak a mű vön a ne vük fel tün te té sé nek igé nyé ről és hoz zá já rul hat nak a más ne ve 

alatt va ló meg je le nés hez, ez azon ban szer ző sé gük meg má sít ha tat lan té nyét nem 

érin ti. Ab ban az eset ben, ha a mű lét re ho za ta lá ban, ter ve zé sé ben töb ben is részt 

vesz nek, és mind al ko tó te vé keny ség gel já rul nak hoz zá a mű lét re ho za ta lá hoz (te hát 

nem csu pán anya gi tá mo ga tást ad nak vagy a tech ni kai fel té te le ket biz to sít ják hoz -

zá), mind annyi an szer ző nek mi nő sül nek, et től pe dig nem le het meg fosz ta ni őket. 

 

Nem mi nő sül te hát szer ző nek az a sze mély, aki a szer zőt az al ko tá si fo lya -

ma ta so rán ta ná csok kal lát ta el, és a meg ren de lő sem, aki a mű lét re ho zá sa 

so rán a ter ve ző szá má ra meg ren de lői uta sí tá so kat adott. 

 

A szer zői mű vek más ne ve alatt va ló meg je len te té se egyes ese tek ben azon ban jog -

sér tő le het, és akár bün te tő jo gi jog kö vet kez mé nyek kel is jár hat. 

 

A szer zői mű több ter mé sze tes sze mély al ko tó te vé keny sé gé nek ered mé nye 

is le het. 

 

A kö zös al ko tás a szer zői mű vek lét re ho zá sá nak min dig is mert és al kal ma zott mód -

ja volt. Az ilyen mű vek ese té ben at tól függ a szer zői jog tar tal ma és gya kor lá sa, 

hogy az al ko tók egy idő ben vagy idő ben egymástól el sza kad va, il let ve egymással 

mennyi re szo ros kö zös ség ben al kot nak. Ide so rol juk az át dol go zá so kat, a gyűj te mé -

nyes mű ve ket, a szűk ér te lem ben vett kö zös mű ve ket, az össze kap csolt mű ve ket 

és az együt te sen lét re ho zott mű ve ket. 
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A de sign ese té ben elő ször ér de mes fog lal koz ni 

(1) a)   a kö zös mű vek kel, 

(1) b)   az össze kap csolt kö zös mű vek kel és 

(2)       az együt te sen lét re ho zott mű vek kel, és ezt kö ve tő en 

(3)       az át dol go zá sok kal, majd rö vi den té rünk ki 

(4)       a gyűj te mé nyes mű vek re. 

 

(1) Az el ső nagy cso port ba [(1)a) + (1)b)] azok a mű vek tar toz nak, ame lyek nek 

szer zői egy idő ben, egymásra fi gye lem mel al kot nak. Eze ken az al ko tá so kon at tól 

füg gő en ala kul a szer zői jog – gya ko rol ha tó sá ga és ér vé nye sí té se is –, hogy a kö -

zös al ko tás egyes ré szei szer zőn ként szét vá laszt ha tók-e, va gyis hogy a mű ré szek 

egymástól füg get le nül fel hasz nál ha tók-e. 

 

(1) a) Ab ban az eset ben, ha több al ko tó együtt mű kö dé sé ben ké szült mű (ún. kö -

zös vagy több szer zős mű) ré szei szer zőn ként nem vá laszt ha tók szét, te hát 

nem hasz nál ha tók fel önál ló an, a szer zői jog együt te sen és – két ség ese -

tén – egyen lő arány ban il le ti meg a szer ző tár sa kat, az az ilyen kor egy kö -

zös szer zői jo guk ke let ke zik a mű vön. En nek pél dá ja a két sző nyeg ké szí tő 

ál tal kö zö sen szőtt sző nyeg. 

(1) b) A má sik eset az, ami kor a kö zös mű ré szei önál ló an is fel hasz nál ha tók, 

mert az egyes ré szek egy ér tel mű en az egyes szer zők höz köt he tő en szét -

vá laszt ha tók (össze kap csolt kö zös mű). Ilyen kor a sa ját rész te kin te té ben 

a szer zői jo gok önál ló an gya ko rol ha tók, de az egész kö zös mű re néz ve 

ilyen kor is együt tes jo go sult ság il le ti a szer ző tár sa kat. Ti pi ku san ilyen 

lehet egy hon lap, amely nek gra fi kai meg ol dá sai, a raj ta el he lye zett szö veg, 

ké pek, eset leg hangeffektek egymástól kü lön vá laszt ha tók (és akár egy má -

sik hon lap ké szí té sé hez is fel hasz nál ha tók), vagy ha a fent em lí tett ker ti 

bú tor egy szett ré sze, amely nek az asz ta lát más sze mély ter ve zi, mint  

a hoz zá tar to zó szé ke ket. Ha az össze kap csolt mű ve ket egymásra is te kin -

tet tel, kö zö sen hoz ták lét re az al ko tók, ak kor az ilyen, egyéb ként önál ló an 

is fel hasz nál ha tó részművek más mű vel va ló össze kap cso lá sá hoz is szük -

sé ges az ere de ti kö zös mű va la mennyi szer ző jé nek hoz zá já ru lá sa. (Ha az 

össze kap cso ló dást szer kesz tő is se gí ti, an nak szer zői jo gi ér té ke lé sé ről ld. 

a [4] ese tet.) 

 

(2) Lé te zik to váb bá az együt te sen lét re ho zott mű ka te gó ri á ja, amely az al ko tó fo -

lya mat te kin te té ben leg in kább az (1) a) eset kör höz ha son ló. Ezek nek a mű vek nek 

szin tén több szer ző je van, azon ban az ő alkotómunkájuk olyan szo ro san egye sül  

a lét re jö vő egy sé ges mű ben, hogy ar ra néz ve nem le het az egyes szer zők jo ga it 

külön-kü lön meg ha tá roz ni. A szer zői jog – a tör vény ren del ke zé se alap ján – azt  

a ter mé sze tes vagy jo gi sze mélyt, il let ve jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke ző gaz -

da sá gi tár sa sá got il le ti meg, amely nek kez de mé nye zé sé re és irá nyí tá sá val a mű vet 

lét re hoz ták, és amely ezt a sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz ta. Ti pi kus együt te sen 

lét re ho zott mű le het egy szá mos ter ve ző ál tal ké szí tett ipa ri lé te sít mény ter ve,  

a szoft ver vagy az adat bá zis, ha az egyes tel je sít mé nyek re (terv-, prog ram-, adat -
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bá zis ré szek re) a mű vagy a köz re mű kö dés jel le gé nél fog va nem le het a jo go kat 

külön-kü lön gya ko rol ni. 

 

(3) A több szer zős al ko tá sok el ső cso port ját azok a mű vek al kot ják, ame lyek át dol -

go zás nak mi nő sül nek (Szjt. 29. §). 

 

Ab ban az eset ben be szél he tünk át dol go zás ról, ha az ala pul ve vő – idő ben 

már ko ráb ban el ké szült – ere de ti al ko tás is szer zői mű, mely nek be ágya zá -

sá val és az át dol go zó szer ző szin tén egyé ni, ere de ti jel le gű alkotómunkájá-

nak ered mé nye kép pen egy új, ún. szár ma zé kos mű szü le tik. 

 

Az át dol go zás ese té ben a szár ma zé kos mű hor doz za mind az ere de ti, mind az új, 

át dol go zó al ko tó sze mé lyi sé gé nek egyé ni, ere de ti le nyo ma tát, amely azt is je len ti, 

hogy a fel hasz ná lást is kö zö sen kell en ge dé lyez ni ük a ké sőb bi ek ben. Át dol go zás le -

het pél dá ul a mű for dí tás, egy re gény szín pad ra ál lí tá sa, egy vers meg ze né sí té se, egy 

for ga tó könyv meg fil me sí té se, a film al ko tás remake-je, egy bel ső épí té sze ti terv át -

ala kí tá sa stb. Szű ken vett szer zői jo gi ér te lem ben nem át dol go zás te hát pél dá ul egy 

nép dal meg hang sze re lé se, mert az ala pul fek vő mű a szer zői jog ál tal nem vé dett. 

Az át dol go zás ese té ben szük sé ges, hogy a két mű kö zött szo ros kap cso lat áll jon 

fenn, a szár ma zé kos mű ki fe je zet ten az ere de ti re épül jön. 

 

Ha az utób bi szer ző jét csak „meg ih le ti” a ko ráb ban lét re jött al ko tás, de az új 

mű ben az ere de ti bár mely konk rét ré sze nem fe dez he tő fel, nem be szél -

hetünk át dol go zás ról. A vi szony ek kor a két mű kö zött szer zői jo gi lag nem 

rele váns, ugyan is ami kor va la ki „ih le tet” vesz egy mű ről, az szer zői jo gi 

szem pont ból nem mi nő sül jog sér tés nek. 

 

Nem be szél he tünk át dol go zás ról ak kor sem, ha a szár ma zé kos mű csu pán ugyan -

azt a té mát vagy köz kincs ben lé vő mo tí vu mot dol goz za fel, de a meg fo gal ma zás,  

a „for ma” nem kap cso ló dik az ere de ti al ko tás hoz. 

Az át dol go zás nak mi nő sü lő mű vön a szár ma zé kos szer ző nek önál ló, új szer zői 

jo gi vé del me áll fenn, ez azon ban nem vá laszt ha tó el her me ti ku san az át dol go zás 

alap já ul szol gá ló mű vé del mé től. Az ere de ti és a szár ma zé kos mű kö zöt ti kap cso la -

tot biz to sít ják azok a sza bá lyok, ame lyek sze rint az át dol go zás hoz az ere de ti mű 

szer ző jé nek en ge dé lye szük sé ges – ter mé sze te sen csak ak kor, ha az még vé dett –, 

va la mint a szár ma zé kos mű vön fel kell tün tet ni az ere de ti mű szer ző jé nek ne vét is. 

Ez utób bi sza bály ab ban az eset ben is al kal ma zan dó, ha az ala pul fek vő mű már 

nem vé dett, hi szen a név fel tün te tés hez va ló jog nem szű nik meg a vé de lem le jár -

tát kö ve tő en. 

 

(4) Vé gül a több szer zős mű vek kö zé tar toz nak a gyűj te mé nyes mű vek is. 

 

Egy an to ló gia, egy szö veg gyűj te mény vagy egy adat bá zis ak kor ré sze sül het 

gyűj te mé nyes mű ként szer zői jo gi vé de lem ben, ha tar tal má nak össze vá lo ga -

tá sa, el ren de zé se vagy szer kesz té se egyé ni, ere de ti jel le gű. 
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Ilyen mó don a szer kesz tő nek az egyes ele mek eset le ges szer zői jo gi vé del mé től 

füg get le nül ke let kez het szer zői jo ga, ha az össze vá lo ga tás, el ren de zés vagy szer -

kesz tés egyé ni, ere de ti jel le get mu tat. A vé de lem te hát a gyűj te mé nyes mű vet meg -

il le ti ak kor is, ha an nak egyes ele mei eset leg nem ré sze sül nek vé de lem ben, vagy 

ve gye sen van nak benne vé dett és nem vé dett ele mek. Egy komp lex de sign ese té -

ben a vá lo ga tás, el ren de zés egyé ni, ere de ti jel le ge alap ján te hát kü lön szer zői jog 

il let he ti a vá lo ga tás ké szí tő jét és az egyes al ko tó ele mek szer ző it. Ha az egyes ele -

me ket ké sőbb más hol fel kí ván ják hasz nál ni, az nem érin ti a szer kesz tő jo gát (er re 

nem kell tő le en ge délyt kér ni), ha vi szont a de sign egé sze is fel hasz ná lás ra ke rül, 

ah hoz már kell az ő hoz zá já ru lá sa is. Pl. azok a hon la pok is áll hat nak szer zői jo gi 

vé de lem alatt az ele mek el ren de zé se, ki vá lo ga tá sa okán, ame lyek eset leg kül ső leg 

nem ren del kez nek egyé ni, ere de ti jel leg gel. 

 

 

II.3.2. A min ta szer ző je 
 

A for ma ter ve zé si min ta szer ző je a Formatv. ér tel mé ben az a sze mély, aki a min tát 

meg al kot ta. 

 

Ilyen te kin tet ben te hát a fen ti pont ban fel vá zolt sza bá lyo zás a for ma ter ve -

zé si min ta szer ző je te kin te té ben is helyt ál ló. A tör vény ugyan ak kor itt el té rő 

szer ző sé gi vé lel met ál lít fel: amíg jog erős bí ró sá gi íté let mást nem ál la pít 

meg, azt a sze mélyt kell a min ta szer ző jé nek te kin te ni, aki a min ta ol tal mi be -

je len tés ben ere de ti leg szer ző ként sze re pelt, vagy akit a min ta ol tal mi lajst rom 

az er re vo nat ko zó be jegy zés mó do sí tá sát kö ve tő en szer ző ként fel tün tet. 

 

Ez azt je len ti, hogy amennyi ben va la ki meg kér dő je le zi, hogy a lajst rom ban sze rep -

lő sze mély-e a lajst ro mo zott for ma ter ve zé si min ta szer ző je, ak kor ezen sze mély -

nek szük sé ges bi zo nyí ta ni, hogy a lajst rom ban sze rep lő sze mély től el té rő sze mély 

mi nő sül a min ta szer ző jé nek. Sem a Szel le mi Tu laj don Nem ze ti Hi va ta la, sem pe dig 

az Eu ró pai Uni ó Szel le mi Tu laj don Hi va ta la a for ma ter ve zé si min ta be nyúj tá sa kor 

nem vizs gál ja, hogy a ké re lem ben meg je lölt sze mély va ló ban a min ta szer ző jé nek 

mi nő sül-e. 

Amennyi ben töb ben kö zö sen al kot nak meg egy min tát, ak kor a formaterve zé si -

minta-ol ta lom be nyúj tá sa kor szük sé ges meg je löl ni a szer ző sé gi rész arányt. Amennyi -

ben a rész arány nin csen meg je löl ve a be je len té sen, de több szer ző ke rült fel tün te -

tés re, ak kor egyen lő nek kell te kin te ni a szer ző sé gi rész arányt. 

 

 

II.3.3. A szer zői jog más jo go sult ja 
 

A szer zői mű vek hasz no sí tá sa ese tén le het sé ges, hogy a szer ző ma ga hasz no sít ja  

a mű vet vagy ar ra más nak en ge délyt ad. Je lez zük, hogy a szer zői jog nem for ga -

lom ké pes, az az a szer ző sze mé lye nem le het más, mint aki tény le ge sen lét re hoz ta 

a mű vet. 
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A szer zői jog (I) sze mély hez fű ző dő és (II) va gyo ni jo gok összes sé gé ből ál ló. 

Mi vel a szer ző sze mé lye nem vál toz hat, ezért a sze mély hez fű ző dő jo gok 

egyál ta lán nem for ga lom ké pe sek, a va gyo ni jo gok is csak ki vé te les eset ben 

ru ház ha tó ak át. 

 

A mű gaz da sá gi ér té ké nek ki ak ná zá sa azon ban egyes ki vé te les ese tek ben még is 

igény li azt, hogy le hes sen ren del kez ni ar ról, hogy a mű fe let ti ren del ke zé si jog szé -

le sebb kör ben vál jon le he tő vé más szá má ra is. En nek ér de ké ben az alább rész le -

tesen be mu ta tás ra ke rü lő va gyo ni jo gok egyes ki vé te les ese tek ben át ru ház ha tók 

(ilyen ki vé te les kör be tar toz nak a mun ka vi szony ban al ko tott mű vek, a szoft ve rek, 

adat bá zi sok, rek lá mo zás cél já ra ké szült mű vek és a fent már be mu ta tott együt te -

sen lét re ho zott mű vek). Az ide tar to zó al ko tá so kon sem fel tét le nül száll nak át a va -

gyo ni jo gok más ra, de a szer ző ren del kez het ar ról, hogy eze ket más ra át ru ház za. 

Elő re me nő en rög zít jük, hogy egy mű har ma dik sze mély ál ta li fel hasz ná lá sá hoz nem 

szük sé ges a va gyo ni jo gok át ru há zá sa, ele gen dő fel hasz ná lá si en ge délyt ad ni. Er ről 

bő veb ben a ta nul mány V. fe je ze té ben ér te ke zünk. 

A fen ti e ken túl me nő en a szer zői jog jo go sult já nak szá mít a jog utód is, va gyis az 

a sze mély, aki a szer ző ha lá lát kö ve tő en örök li a va gyo ni jo go kat, és jo go sult tá vá -

lik a sze mély hez fű ző dő jo gok meg sér té se el le ni fel lé pés re is. 

Ez a két eset kör (az az ami kor ma ga a szer ző gya ko rol ja a jo go kat, il let ve ha  

a jog utód hoz ke rül nek a jo gok) re le váns szá munk ra a de sign te kin te té ben, a töb bi 

eset kört, ami kor a szer zői jog jo go sult já vá más sze mély vá lik, a je len ta nul mány -

ban nem is mer tet jük. 

 

Fon tos azon ban azt je lez ni, hogy az egy sze rű fel hasz ná lá si szer ző dés sel jo -

got szer ző sze mély nem vá lik a szer zői jog jo go sult já vá, így nem is lép het fel 

au to ma ti ku san a jog sér té sek el len. 

 

 

II.3.4. A min ta szer ző je és a min ta ol ta lom jo go sult ja 
 

A formatervezésiminta-ol tal mi igény alap ve tő en a min ta szer ző jét vagy jog utód ját 

il le ti meg. Ha töb ben kö zö sen al kot ták a min tát, a min ta ol ta lom a szer ző ket, il let ve 

jog utód ja i kat kö zö sen il le ti meg. Több igény jo go sult ese tén – el len ke ző meg je lö lés 

hi á nyá ban – a min ta ol tal mi igény rész ará nyát egyen lő nek kell te kin te ni. 

Jel lem ző en ugyan ak kor a for ma ter ve zé si min ták ese té ben nem a szer ző hasz no -

sít ja a ter mé ket, így na gyon sok eset ben a formatervezésiminta-ol ta lom jo go sult ja 

nem a szer ző lesz, ha nem a hasz no sí tó tár sa ság. Ha a formatervezésiminta-lajst ro -

mot meg néz zük, ak kor lát hat juk, hogy pl. az Apple In. vagy az Au di AG cé gek je len -

tős mennyi sé gű lajst ro mo zott for ma ter ve zé si min ta jo go sult jai, ame lyek nek nyil -

ván va ló an nem a tár sa sá gok a szer zői (hi szen szer ző csak ter mé sze tes sze mély 

lehet), de a for ma ter ve zé si min tát ők hasz no sít ják és ők a jo go sult jai. 

A Formatv. fel ál lít egy vé lel met, mi sze rint amíg jog erős bí ró sá gi íté let vagy ha -

tó sá gi ha tá ro zat mást nem ál la pít meg, azt a sze mélyt kell igény jo go sult nak te kin -
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te ni, aki a min tát ko ráb bi el sőbb ség gel je len tet te be. Ha töb ben egymástól füg get -

le nül al kot ták a min tát, a min ta ol ta lom azt a szer zőt vagy jog utód ját il le ti meg, aki 

a min tát ko ráb bi el sőbb ség gel je len tet te be. (A szer zői jo gi sza bá lyok is is me rik  

a szer ző ség vé lel mét, ezt alább mu tat juk be rész le te sen.) 

 

 

II.4. Az ol tal maz ha tó ság to váb bi fel té te lei – kü lö nös te kin tet tel 
a nyil vá nos ság ra ho za tal ra 

 

A de sign nyil vá nos ság ra ho za ta la kü lö nö sen nagy je len tő ség gel bír a ha té kony 

ol tal ma zás szem pont já ból. A nem meg fe le lő en tör tént nyil vá nos ság ra ho za -

tal aka dá lyoz hat ja is azt, hogy a de sign a le he tő leg szé le sebb kö rű ol ta lom -

ban ré sze sül hes sen, ezért e te kin tet ben fo ko zott gon dos ság gal kell el jár ni. 

 

A nyil vá nos ság ra ho za tal ról va ló dön tés a szer zői mű vek és a szer zői jo gi vé de lem -

ben ré sze sü lő de sign te kin te té ben a szer ző ki zá ró la gos jo ga, en nek alap ján a szer -

ző ma ga jo go sult el dön te ni, hogy hol, mi lyen for má ban és kü lö nö sen, hogy mi kor 

kí ván ja a kö zön ség gel meg is mer tet ni a mű vét. A nyil vá nos ság ra ho za tal lal a mű 

hoz zá fér he tő vé vá lik bár ki – te hát nem csak konk ré tan meg ha tá ro zott sze mé lyek 

– szá má ra. A hoz zá fé rés nek nem kell fel tét le nül meg va ló sul nia, ele gen dő, ha a le -

he tő sé ge fenn áll. Ez a jog az elő ze tes en ge dé lye zé si le he tő ség mel lett a jog sér tő 

mó don tör tént nyil vá nos ság ra ho za tal el le ni utó la gos fel lé pés re is le he tő sé get biz -

to sít a szer ző nek. A nyil vá nos ság ra ho za tal bár mi lyen for má ban gya ko rol ha tó, gya -

kor lá sá nak nincs ala ki fel té te le: meg tör tén het egy sze rű át adás sal is. 

A nyil vá nos ság ra ho za tal jo gát a konk rét mű nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak jo gán 

kí vül szé le seb ben kell ér te ni. Ugyan is en nek a jog nak a meg sér té sét je len ti az is, ha 

a mű nyil vá nos ság ra ho za ta la előtt an nak lé nye ges tar tal má ról a szer ző hoz zá já ru -

lá sa nél kül ad va la ki a nyil vá nos ság szá má ra tá jé koz ta tást. Va gyis a szer ző dönt het 

ar ról, hogy a kö zön ség mi kor, mi lyen for má ban tud hat ja meg pél dá ul azt, hogy új 

re gényt ír, ab ban mi lyen ala kok lesz nek stb. 

A nyil vá nos ság ra ho za tal hoz adott en ge dély nem je lent egy ben fel hasz ná lá si 

en ge délyt is, ar ról kü lön meg kell ál la pod ni. Ha azon ban a szer ző már adott a mű ve 

fel hasz ná lá sá hoz en ge délyt, és ki fe je zet ten nem til tot ta meg, hogy a fel hasz ná ló  

a mű tar tal má ról – a fel hasz ná lás cél já nak meg fe le lő mó don – a nyil vá nos ság szá -

má ra tá jé koz ta tást ad jon, az jog sze rű nek mi nő sül. Ez szük sé ges le het ah hoz pél dá ul, 

hogy egy új köny vet a ki a dó rek lá moz has son, be ha ran goz has son. 

 

A szer ző ha lá la után fel lelt mű vet – ha a szer ző vagy jog utód ja el len ke ző nyi -

lat ko za tot nem tett, vagy az el len ke ző jét más képp nem bi zo nyít ják – úgy kell 

te kin te ni, hogy a szer ző azt nyil vá nos ság ra ho za tal ra szán ta. 

 

Esze rint a jog utód lé nye gé ben sza ba don ren del kez het a mű nyil vá nos ság ra ho za -

ta lá ról, még ak kor is, ha a szer ző ezt ki fe je zet ten meg til tot ta vol na. Ilyen eset ben 

leg fel jebb mo rá lis, ke gye le ti meg fon to lá sok aka dá lyoz hat ják a jog utó dot, azon ban 

lé nye gé ben a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz fű ző dő jo got tel jes kör ben gya ko rol hat ja. 
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Ez azt is je lent he ti, hogy egy, a szer ző éle té ben nyil vá nos ság ra nem ho zott mű te -

kin te té ben akár úgy is dönt het, hogy nem já rul hoz zá a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz. 

A mun ka vi szony ban lét re ho zott mű vek re vo nat ko zó an a nyil vá nos ság ra ho za tal 

te kin te té ben az Szjt. 30. § (5) be kez dé se sa já tos sza bá lyo kat ál la pít meg. Ilyen eset -

ben a mű nek a mun kál ta tó szá má ra tör té nő át adá sa a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz 

va ló hoz zá já ru lás nak mi nő sül. A kulcs kér dés te hát ilyen ese tek ben az, hogy mi szá -

mít át adás nak (ezt mun ka szer ző dés vagy sok eset ben a mun kál ta tó bel ső sza bály -

za ta tar tal maz za). 

A nyil vá nos ság ra ho za tal a sza bad fel hasz ná lá sok gya ko rol ha tó sá gá nak is szük -

ség sze rű fel té te le, hi szen a nyil vá nos ság ra nem ho zott mű vel kap cso lat ban min -

den faj ta fel hasz ná lá si cse lek mény hez szük sé ges a szer ző hoz zá já ru lá sa. Egy mű 

sza bad fel hasz ná lá sá nak ese te i ről je len ta nul mány IV.3. pont já ban ér te ke zünk rész -

le te sen. 

 

A nyil vá nos ság ra ho za tal azon ban nem fel té te le a szer zői jo gi vé de lem nek. 

Va gyis, ha egy kéz irat az író asz tal fi ók já ban ma rad, az ugyan úgy vé de lem 

alatt áll, mint a több ki a dást meg ért könyv (leg fel jebb a vé del met meg sér te -

ni ne he zebb így). 

 

A vé del mi idő az al ko tás tól és nem a nyil vá nos ság ra ho za tal tól kez dő dik. Ez alól 

azon ban ki vé telt ké pez, ami kor a szer ző is me ret len – ilyen kor gyak ran az al ko tás 

idő pont ja sem ál la pít ha tó meg –, mert ilyen eset ben a vé de lem az el ső nyil vá nos -

ság ra ho za tal tól il le ti meg a mű vet. Ugyan így az együt te sen lét re ho zott mű vé del -

mi ide je a mű el ső nyil vá nos ság ra ho za ta lát kö ve tő év el ső nap já tól szá mí tott het -

ven év. 

 

A formatervezésiminta-ol ta lom meg szer zé sé hez azon ban fon tos (de ki vé te -

le ket tű rő) sza bály, hogy a min ta ne ke rül jön nyil vá nos ság ra a min ta ol tal mi 

be je len tés be nyúj tá sát meg elő ző en. 

 

A min ta ol ta lom meg adá sa előtt a min tát csak a szer ző, il let ve jog utód ja hoz zá já ru -

lá sá val sza bad nyil vá nos ság ra hoz ni. A min tát nyil vá nos ság ra ju tott nak kell te kin -

te ni, ha köz zé té tel lel, egyéb köz lés út ján, ki ál lí tás sal, ke res ke del mi for ga lom ba ho -

za tal lal vagy bár mi lyen más mó don bár ki szá má ra hoz zá fér he tő vé vált, ki vé ve, ha 

ezek az ese mé nyek a ren des üz let vi tel so rán és zsze rű en nem jut hat tak az érin tett 

ága za ton be lül az Eu ró pai Kö zös ség ben mű kö dő szak mai kö rök tu do má sá ra. Te hát 

nem ele gen dő csak Ma gyar or szá gon ti tok ban tar ta ni a min tát. Az interneten va ló 

bár mely köz zé té tel új don ság ron tó ha tás sal fog jár ni, hi szen ren des üz let vi tel mel -

lett vár ha tó an el jut az érin tett szak mai kör höz. 

A Formatv. to váb bi há rom men te sí tő ese tet em lít a nyil vá nos ság ra ju tás sal kap -

cso lat ban. 

(1) Az el ső, ha ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he mel lett mu tat ták be egy har ma dik 

sze mély nek a min tát. Ez azt je len ti, ha ti tok tar tá si szer ző dés ha tá lya alatt ad -

juk át le en dő gyár tók szá má ra a de signt, ak kor az nem mi nő sül nyil vá nos ság -

ra ju tás nak, így nem lesz új don ság ron tó. 
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(2) A kö vet ke ző eset, ha az el sőbb ség idő pont ját leg fel jebb ti zen két hó nap pal 

meg elő ző nyil vá nos ság ra ju tás a be je len tő vel vagy jog előd jé vel szem ben 

elkö ve tett jog sér tés kö vet kez mé nye. 

(3) Ez a 12 hó na pos tü rel mi idő, mint har ma dik eset ar ra is vo nat ko zik, ha a be -

je len tő, a jog előd je vagy – va la me lyi kük től szár ma zó tá jé koz ta tás vagy va la -

me lyi kük cse lek mé nye ered mé nye kép pen – har ma dik sze mély hoz ta nyil vá -

nos ság ra a min tát, amely le he tő sé get biz to sít a be je len tő nek, hogy egy éven 

át meg győ ződ hes sen ró la, hogy a ter mé ket mennyi re fo gad ja be a pi ac, és 

csak azu tán tesz be je len tést, ha a min ta for gal ma zá sá nak pi a ci ta pasz ta la tai 

ked ve ző ek. 

 

Eb ből fa ka dó an te hát hi á ba il le ti meg a szer zőt a nyil vá nos ság ra ho za tal joga 

a szer zői mű te kin te té ben, ha ar ra vo nat ko zó an formatervezésiminta-ol tal -

mat is sze rez ni kí ván, ak kor fi gyel met kell for dí ta nia ar ra, hogy a mű nyil vá -

nos ság ra ho za ta la csak azt kö ve tő en tör tén jen meg, hogy a min ta ol tal mi be -

je len tést már be nyúj tot ta, il let ve a nyil vá nos ság ra ho za talt kö ve tő 12 hó nap 

tü rel mi időn be lül. 

 

Ezek ben az ese tek ben te hát a szer ző min ta ol ta lom irán ti ér de ke meg el őz he ti  

a nyil vá nos ság ra ho za ta li jo ga gya kor lá sát, mi vel ez utób bi idő előt ti gya kor lá sa 

meg aka dá lyoz hat ja az utób bi ered mé nye ként a min ta ol ta lom meg szer zé sét. 

 

Ha nem kí vá nunk formatervezésiminta-ol tal mat kap ni te hát a de sign ra, ak -

kor nyu god tan hoz zuk nyil vá nos ság ra, mert a fen ti ek sze rint a szer zői jog 

már a de sign meg al ko tá sá tól vé di a szer zőt.

45

Design és jog – Bevezető a design védelmének lehetőségeibe 





III. A szer zői mű vön, il let ve a for ma ter ve zé si min tán fenn ál ló jo gok 
 

 

III.1. A sze mély hez fű ző dő jo gok 
 

Az al ko tót a szel le mi al ko tá sá ban meg nyil vá nu ló erő fe szí té se i nek el is me ré se ként 

mind a szer zői mű, mind a min ta te kin te té ben meg il le tik sze mély hez fű ző dő ér de kei 

vé del mé ben jo gok. Ha a min ta egy ben szer zői al ko tás is, ak kor a sze mély hez fű ző dő 

jo gok ku mu lá lód nak, az az mind két ol tal mi for má ból fa ka dó an meg il le tik a szer zőt. 

A min ta te kin te té ben a szer ző nek szű kebb kö rű és igen spe ci á lis jo ga van, ezek 

vég ered mény ben a szer zői sze mély hez fű ző dő jo gok sa já tos le ké pe ző dé sé nek is 

te kint he tők (de ezek ak kor is fenn áll nak, ha a min ta egyéb ként nem te kint he tő 

szer zői mű nek). 

A szer ző a kö vet ke ző sze mély hez fű ző dő jo gok kal bír: 

 

(I)    nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va ló jog; 

(II)   vissza vo nás jo ga; 

(III)  név fel tün te tés jo ga és 

(IV)  a mű in teg ri tá sá nak vé del mé hez va ló jog. 

 

Ezek kö zül a nyil vá nos ság ra ho za tal jo gát ko ráb ban már be mu tat tuk. Az aláb bi ak -

ban a mű vissza vo ná sá hoz va ló jog, a név fel tün te tés jo ga és az in teg ri tás vé de lem 

ke rül tár gya lás ra. 

A min ta szer ző jé nek két sze mély hez fű ző dő jo ga van: 

 

(I)    a min ta ol ta lom meg adá sát meg elő ző en meg il le ti a nyil vá nos ság ra ho za tal -

hoz va ló jog (a min ta ol ta lom meg adá sát kö ve tő en a nyil vá nos ság ra ho za ta li 

jog ér tel mét vesz ti, hi szen az ol ta lom fel té te le a min ta nyil vá nos sá ga), il let ve 

(II)   meg ha tá ro zott kör ben a min ta szü le té sé től az ol ta lom vé gé ig név fel tün te té si 

jog il le ti meg. E két jo got az aláb bi ak ban a ha son ló tar tal mú szer zői jo go kat 

kö ve tő en tár gyal juk. 

 

 

III.1.1. A szer zői mű szer ző jé nek vissza vo nás hoz va ló jo ga 
 

A szer zői jo gi sza bá lyo zás biz to sít ja a szer ző szá má ra a mű vissza vo ná sá hoz va ló 

jo got, amely csak igen szi go rú fel té te lek tel je sü lé se ese tén gya ko rol ha tó. In do kol ja 

ezt a szi go rú sá got egy rész ről az, hogy az egy szer már nyil vá nos ság ra ho zott mű vek 

nyil vá nos ság ra ho za ta la tény le ge sen igen ne he zen te he tő „meg nem tör tént té”, más -

részt a tár sa da lom, a kö zön ség ér de ke gyak ran ép pen az, hogy a mű vek meg is mer -

he tők ma rad ja nak. Ezen szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel ala kul e jog sza bá lyo zá sa. 

A mű vissza vo ná sá hoz va ló jog gya kor lá sa csak har ma dik sze mé lyek fe lé irá nyu -

ló mó don tör tén het. Va gyis nem be szél he tünk a vissza vo ná si jog gya kor lá sá ról, ha 

a szer ző egy konk rét fel hasz ná ló konk rét cse lek mé nyét sze ret né meg til ta ni. 
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A vissza vo nás azt ered mé nye zi, hogy – az aláb bi ki vé te lek kel – sen ki sem 

hasz nál hat ja fel a to váb bi ak ban a mű vet. 

 

Emel lett a vissza vo nás min dig pro futuro (az az a jö vő re vo nat ko zó an) tör té nik, nincs 

vissza ha tó ha tá lya, így a vissza vo nó nyi lat ko zat meg té te lét meg elő ző en meg va ló -

sult fel hasz ná lá sok – akár szer ző dés, akár sza bad fel hasz ná lás alap ján – nem vál -

nak jog sér tő vé. 

Bár a sze mély hez fű ző dő jo gok gya kor lá sá nak ál ta lá ban nincs ala ki sá gi fel té te le, 

a vissza vo nás jo gát a szer ző még is csak írás ban gya ko rol hat ja, egy ol da lú jog nyi -

lat ko zat ként. Ez a jog nyi lat ko zat tar tal ma sze rint a kö vet ke ző ket je lent he ti: 

a) a szer ző vissza von ja a mű nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz adott en ge dé lyét (ha  

a nyil vá nos ság ra ho za tal még nem tör tént meg, ak kor jó eséllyel aka dá lyoz -

ha tó meg a mű hoz zá fér he tő vé vá lá sa a kö zön ség szá má ra); 

b) a szer ző a már nyil vá nos ság ra ho zott mű vé nek to váb bi fel hasz ná lá sát tilt ja 

meg. 

 

Elő for dul hat, hogy a vissza vo nás előtt egy fel hasz ná ló már be fek te té se ket esz kö -

zölt a mű vel kap cso lat ban, ilyen pél dá ul, ha a for ma ter ve ző le ad ja egy elekt ro mos -

rol ler-dok ko ló ter vét a fel hasz ná ló szá má ra, aki be szer zi a drá ga és spe ci á lis gyár -

tóbe ren de zé se ket, majd a for ma ter ve ző úgy dönt, vissza von ja a mű vet. Ha nem 

foly tat hat ja a fel hasz ná ló a te vé keny sé gét a mű vissza vo ná sa mi att, ezek a be fek -

te té sek hi á ba va ló vá vál hat nak, amely ből ká ra ke let kez het. A tör vény kö te le zi a szer -

zőt ar ra, hogy ilyen eset ben té rít se meg az így ke let ke zett kárt. Mi vel itt a szer ző 

jog sze rű ma ga tar tá sa okoz za a kárt, ezért nem kár té rí tés, ha nem kár ta la ní tás tör -

té nik. 

Ha a szer ző vissza von ja a mű vét, az érint he ti konk rét, ha tály ban lé vő fel hasz -

ná lá si szer ző dé sek tel je sí té sét. A fel hasz ná lá si szer ző dést ilyen eset ben fel kell 

mon da ni, ami kor is a szer ző nek biz to sí té kot kell ad nia a nyi lat ko zat idő pont já ig fel -

me rült kár meg té rí té sé re. Elő for dul hat, hogy a szer ző ké sőbb meg gon dol ja ma gát, 

és is mét nyil vá nos ság ra hoz za a mű vet. Ek kor a ko ráb bi fel hasz ná lót elő fel hasz ná -

lói jog il le ti meg, amely azt je len ti, hogy a ko ráb bi fel hasz ná ló más har ma dik sze -

mé lye ket meg elő ző en jo go sult a mű vet is mét fel hasz nál ni. 

 

A vissza vo nás ról va ló szer zői dön tés nem ered mé nye zi azt, hogy a mű tel je -

sen hoz zá fér he tet len né vál jon. 

 

En nek a tör vény több kor lá tot is szab. A mun ka vi szony ke re té ben lét re ho zott mű -

vek ese té ben, ha a mű vet a szer ző át is ad ta a mun kál ta tó nak, a vissza vo nás nem 

érin ti a mun kál ta tó jo gát a mű fel hasz ná lá sá ra, az az a mun kál ta tó to vább foly tat -

hat ja azt. Ezt ki egé szí ti az a sza bály, hogy ha a szer ző ren del ke zett a mű vissza vo -

ná sá ról, a mun kál ta tó – a fel hasz ná lás foly ta tá sa ese tén – mel lőz ni kö te les a szer ző 

ne vé nek fel tün te té sét. 

To váb bi kor lát ja a vissza vo ná si jog gya ko rol ha tó sá gá nak, hogy azok ban az ese tek -

ben, ami kor le he tő ség van a mű vön fenn ál ló va gyo ni jo gok át ru há zá sá ra (is mét lés: 
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a sze mély hez fű ző dő jo gok so ha sem ru ház ha tó ak át), a vissza vo nás nem aka dá lyoz -

za a va gyo ni jo gok át ru há zá sa ese tén a jog szer zőt az át ru há zott va gyo ni jo go kon 

ala pu ló fel hasz ná lás ban. 

A vissza vo nás jo gá nak gya kor lá sa nem érint he ti azo kat a mű pél dá nyo kat sem, 

ame lyek már kí vül es nek a szer ző ren del ke zé si jo gán. A mű pél dány a mű nek az ere -

de ti vagy má so la ti pél dá nya, pél dá ul, ha a mű a Fe ke te Ist ván Vuk cí mű köny ve, ak kor 

va la mennyi nyom ta tott pél dá nya mű pél dány nak mi nő sül. Ilyen mó don a vissza vo -

nás jo gá nak gya kor lá sa azo kat a pél dá nyo kat sem érin ti, ame lye ket már ma gán sze -

mé lyek meg vá sá rol tak, pél dá ul egy olyan for ma ter ve zett de signlám pát, ame lyet 

már kis ke res ke del mi for ga lom ban is meg le het kap ni. Mind ezek ből jól lát ha tó, hogy 

a vissza vo nás nem egyen lő a mű pél dá nyok tel jes el tű né sé vel a nyil vá nos ság kö ré -

ből, leg fel jebb a mű to váb bi fel hasz ná lá sai aka dá lyoz ha tók meg. 

Fon tos as pek tus, hogy a vissza vo nás jo gá nak gya kor lá sát kö ve tő en a mű vel – az 

eset le ge sen hoz zá fér he tő mű pél dá nyok kal – kap cso lat ban a to váb bi ak ban nem 

gya ko rol ha tók a sza bad fel hasz ná lá sok sem. Az Szjt. 33. § (1) be kez dé se sze rint  

a sza bad fel hasz ná lá so kat csak a nyil vá nos ság ra ho zott mű vek kel kap cso lat ban le -

het gya ko rol ni. A vissza vo nás jo gá nak gya kor lá sát kö ve tő en vi szont a mű töb bé 

nem mi nő sül nyil vá nos ság ra ho zott nak. Ez te hát azt je len ti, hogy pél dá ul a sza bad 

fel hasz ná lás sza bá lyai sze rint sem le het töb bé idéz ni a vissza vont mű vet. 

Ha a mű vet a szer ző vissza von ja, az ki hat hat a formatervezésiminta-ol ta lom ra 

is, még ab ban az eset ben is, ha a for ma ter ve zé si min ta szer ző jé nek nincs vissza vo -

ná si jo ga a min ta te kin te té ben. Ha a mű vet a szer ző vissza von ja, ab ban a te kin tet ben 

meg fe le lő en al kal ma zan dók a szer zői jo gi sza bá lyok: a szer ző től kü lön bö ző minta-

jogosultat, a min ta hasz no sí tó ját kár ta la ní ta ni kell, ezt kö ve tő en pe dig a mű nem 

hasz nál ha tó to vább, ilyen mó don a min ta ol ta lom nem újít ha tó meg. 

 

 

III.1.2. A név fel tün te tés jo ga a szer zői mű vel és a for ma ter ve zé si min tá val kap cso lat ban 
 

A szer zői mű szer ző jé nek alap ve tő je len tő sé gű jo ga, hogy a mű vén őt szer -

ző ként fel tün tes sék. Ez a jog – ha son ló an a nyil vá nos ság ra ho za tal jo gá hoz – 

nem csak szű ken ért ve a mű re vo nat ko zó an il le ti meg a szer zőt, fel kell tün -

tet ni a ne vét a mű vel kap cso la tos bár mely köz le mé nyen is (pél dá ul rek lá mo -

kon, a mű ről szó ló nyi lat ko za tok ban, meg hí vó kon). 

 

Ez a jog sem ab szo lút. A ne vet min dig a fel hasz ná lás jel le gé nek meg fe le lő en és ah -

hoz iga zo dó mó don kell fel tün tet ni, egyes ese tek ben mel lőz ni is le het. Azért van ez 

így, mert van nak olyan mű vek, ame lyek ese té ben na gyon ne héz fi zi ka i lag meg ol da -

ni, hogy a szer ző ne ve fel tün te tés re ke rül jön. Gon dol junk pél dá ul egy olyan park ra, 

ahol for ma ter ve ző ál tal ké szí tett be tonele mek ből ké szül tek a pa dok. Eb ben az eset -

ben nem biz tos, hogy esz té ti ku san és jól lát ha tó an ki he lyez he tő a szer ző ne ve. 

A mű vel kap cso la tos köz le ménnyel (pl. meg je le né sek, posz tok, rek lám ter mé kek) 

kap cso la tos név fel tün te té si jo got a szer ző a köz le mény ter je del mé től és jel le gé től 

füg gő en gya ko rol hat ja, amely szin tén ve zet het a név mel lő zé sé hez is. Te hát a kü -

lön bö ző mű tí pu sok ese té ben el tér het a szer ző név fel tün te té si jo ga gya kor lá sá nak 
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mód ja, min dig egye di leg kell vizs gál ni a név fel tün te té si jog gya kor lá sá nak mód ját 

és le he tő sé gét. 

A szer zőt a mű rész le té nek át vé te le, idé zé se vagy is mer te té se ese tén is meg kell 

je löl ni. Az, hogy ezt a sza bályt a tör vény a név fel tün te tés jo ga kö ré ben kü lön is 

meg em lí ti – nem csak a még vé dett mű vek egyes konk rét sza bad fel hasz ná lá sá nál –, 

biz to sít ja, hogy a szer zői jog ál tal (már) nem vé dett mű vek te kin te té ben is ér vé nye -

sül jön a név jog, fel le hes sen lép ni a név el ha gyá sa, nem meg fe le lő fel tün te té se vagy 

vég ső eset ben más ne vé nek fel tün te té se el len. Ugyan ez igaz az át- vagy fel dol go -

zá sok ra, il let ve a for dí tá sok ra is. 

Nem ki zárt, hogy a szer ző egyál ta lán nem kí ván ja a kö zön ség tu do má sá ra hoz ni 

a ne vét, de elő for dul hat az is, hogy mű vé szi ál ne vet (fel vett ne vet) kí ván hasz nál -

ni. Ilyen fel vett né ven al ko tott pél dá ul Robert Capa (Friedmann End re), Csáth Gé za 

(Brenner Jó zsef) vagy Egressy Bé ni (Ga lam bos Ben já min). Ezek ben az eset ben el -

ne he zül het ne a szer zői jo gok gya kor lá sa (pél dá ul a fel hasz ná lá sok en ge dé lye zé se 

a név fel tün te tés meg til tá sa ese tén), így mind ad dig, amíg a szer ző fel nem lép, az 

gya ko rol ja a szer zői jo go kat, aki a mű vet nyil vá nos ság ra hoz ta. A mű vé szi ál név 

fel vé te le ese tén fi gye lem mel kell len ni a név vá lasz tás ál ta lá nos pol gá ri jo gi sza bá -

lya i ra is. A jo gok gya kor lá sa ilyen eset ben is prob le ma ti kus sá vál hat. A jog gya kor -

lás meg könnyí té se ér de ké ben az Artisjus Ma gyar Szer zői Jog vé dő Iro da Egye sü let 

(a to váb bi ak ban: Artisjus) ön kén tes ál névadat bá zist ve zet, amely be bár ki re giszt -

rál hat, így a mű vek po ten ci á lis fel hasz ná lói in nen nyer het nek tá jé koz ta tást az ál -

név mö gött ál ló szer ző tény le ges ne vé ről. 

A szer ző a ne vé nek fel tün te té sé vel már nyil vá nos ság ra ho zott mű újabb, jog sze -

rű fel hasz ná lá sa ese tén is meg kí ván hat ja, hogy azt a to váb bi ak ban ne vé nek fel tün -

te té se nél kül hasz nál ják fel. 

 

A szer ző név fel tün te té si jo ga ab ban az eset ben is fenn ma rad – ha son ló an  

a töb bi sze mély hez fű ző dő jo gá hoz –, ha a va gyo ni jo gai át ru há zás ra ke rül nek 

(pél dá ul a rek lá mo zás cél já ra ké szü lő mű vek ese té ben), vagy egyéb ként át -

száll nak (pél dá ul a mun ka vi szony ke re té ben). 

 

Ha azon ban ilyen mű vel kap cso lat ban gya ko rol ja a szer ző a vissza vo ná si jo gát,  

a mun kál ta tó nem tün tet he ti fel a to váb bi ak ban a szer ző ne vét. Ugyan csak mel lőz ni 

kell a szer ző ké ré sé re ne vé nek fel tün te té sét ak kor is, ha a mű vön a mun kál ta tó  

a mun ka vi szony ból ere dő jo ga i val él ve vál toz tat, de a vál toz ta tás sal a szer ző nem 

ért egyet. (Ez a sza bály azt ter mé sze te sen nem zár ja ki, hogy a fe lek meg egye zé se 

ese tén a szer ző ne ve még is fel tün te tés re ke rül jön. Egyet ér té se ese tén ter mé sze te -

sen fel kell tün tet ni a ne vét.) A mun ka vi szony ban lét re ho zott film al ko tá sok ra a fen -

ti ek nem vo nat koz nak, ezek te kin te té ben a név fel tün te tés re vo nat ko zó ál ta lá nos 

sza bá lyok ér vé nye sül nek, az az a szer ző ne vét meg fe le lő en fel kell tün tet ni. 

A sza bad fel hasz ná lá sok sza bá lyai egyes ese tek ben ki fe je zet ten elő ír ják, hogy  

a szer ző ne ve és a fel hasz nált mű for rá sa fel tün te tés re ke rül jön. Ezek ben az ese -

tek ben a sza bad fel hasz ná lás jog sze rű sé gé nek fel té te le az is, hogy a fel tün te tés 

meg tör tén jen, en nek el ma ra dá sa ese tén a fel hasz ná lás jog sér tő. Ilyen sza bad fel -

hasz ná lá sok: 
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(I)    az idé zés; 

(II)   az át vé tel; 

(III)  a nyil vá no san tar tott elő adá sok és más ha son ló mű vek rész le tei, va la mint  

a po li ti kai be szé dek tá jé koz ta tá si cé lú fel hasz ná lá sa; 

(IV)  a na pi ese mé nyek hez kap cso ló dó idő sze rű gaz da sá gi vagy po li ti kai té mák ról 

meg je len te tett cik kek vagy e té mák ról su gár zott mű vek saj tó ban va ló több -

szö rö zé se és nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se; 

(V)   az idő sze rű na pi ese mé nyek ről va ló tá jé koz ta tás; 

(VI)  a sza bad ban, nyil vá nos he lyen ál lan dó jel leg gel fel ál lí tott kép ző mű vé sze ti, 

épí té sze ti és ipar mű vé sze ti al ko tás lát ké pé nek fel hasz ná lá sa; 

(VII) a tu do má nyos is me ret ter jesz tő elő adás, to váb bá is ko lai ok ta tás cél já ra kép -

ző mű vé sze ti, épí té sze ti, ipar mű vé sze ti és ipa ri ter ve ző mű vé sze ti al ko tás 

ké pe, va la mint a fo tó mű vé sze ti al ko tás fel hasz ná lá sa. 

 

A szer ző ne vé nek és a fel hasz nált mű for rá sá nak ki fe je zett elő írá sa a fen ti ese tek -

ben nem je len ti azt, hogy a töb bi sza bad fel hasz ná lás ese té ben ne kel le ne fel tün -

tet ni a szer ző ne vét, de ezek ben az ese tek ben kü lö nös je len tő sé ge van. 

A szer ző kö ve tel he ti, hogy szer zői mi nő sé gét sen ki se von ja két ség be. E jo gá nak 

gya kor lá sát biz to sít ja az a meg dönt he tő vé le lem rend szer is, ame lyet a szer ző ség 

vé lel mé nek hí vunk. 

 

A szer ző ség vé lel me alap ján az el len ke ző bi zo nyí tá sá ig azt kell szer ző nek te -

kin te ni, aki nek a ne vét ilyen ként a mű vön a szo ká sos mó don fel tün tet ték. 

 

Ha ez a sza bály nem al kal maz ha tó (mert nincs sen ki fel tün tet ve a mű vön), az el len ke -

ző bi zo nyí tá sá ig azt kell szer ző nek te kin te ni, aki a mű vet sa ját ja ként az SZTNH-nál 

ön kén tes mű nyil ván tar tás ba ve tet te és ezt köz ok irat tal iga zol ja. Ha nem áll ren del -

ke zés re ilyen köz ok irat sem (mert nem él tek a mű nyil ván tar tás ba va ló be jegy zés 

le he tő sé gé vel, vagy a köz ok irat meg sé rült, meg sem mi sült), az el len ke ző bi zo nyí tá -

sá ig azt kell szer ző nek te kin te ni, aki ezt kö zös jog ke ze lő szer ve zet ál tal a kö zös 

jog ke ze lés alá tar to zó mű vek ről, szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek ről, il let ve jo go sul -

tak ról fenn tar tott adat bá zis alap ján ki ál lí tott tel jes bi zo nyí tó ere jű ma gán ok irat tal 

iga zol ja. Ilyen ma gán ok ira tot a kö zös jog ke ze lő szer ve zet ön ként vál lalt szol gál ta -

tás ként – alap sza bá lyá val össz hang ban – sa ját tag ja szá má ra a tag ké ré sé re ál lít hat 

ki. Ha pe dig a szer ző a mű vé vel ide sincs be je gyez ve, az el len ke ző bi zo nyí tá sá ig 

azt kell szer ző nek te kin te ni, aki a mű vet elő ször hoz ta nyil vá nos ság ra. A formater-

vezésiminta-ol tal mi lajst rom ban va ló szer ző ként tör té nő fel tün te tés szin tén meg -

dönt he tő vé lel met ál lít fel, az az míg jog erős bí ró sá gi íté let mást nem ál la pít meg, 

azt a sze mélyt kell a min ta szer ző jé nek te kin te ni, aki a min ta ol tal mi be je len tés ben 

ere de ti leg szer ző ként sze re pelt, vagy akit a min ta ol tal mi lajst rom az er re vo nat ko -

zó be jegy zés mó do sí tá sát kö ve tő en szer ző ként fel tün tet. Ez azon ban csak a forma -

tervezésiminta-ol ta lom szem pont já ból ér tett szer ző ség vé lel mét ala pít ja meg. 
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Ter mé sze te sen amennyi ben egy mű nek több szer ző je van, úgy va la mennyi 

szer ző ne vét fel kell tün tet ni. A szer zők szer ző sé gi ará nyá nak fel tün te té sét, 

a név fel tün te tés kor a szer ző sé gi arány ér zé kel te té sét az Szjt. nem ír ja elő, 

így az jog sze rű en nem kö ve tel he tő. Mind ezek te kin te té ben amennyi ben egy 

mű társ szer ző je az adott mű te kin te té ben 70%-ban szer ző nek mi nő sül, az 

Szjt. sze rint nin csen le he tő sé ge ar ra, hogy ki kény sze rít se, hogy ne ve szá za -

lé ko san na gyobb mé ret ben le gyen fel tün tet ve. Er ről per sze a szer ző tár sak 

ér vé nye sen meg ál la pod hat nak. 

 

A min ta szer ző jé nek név fel tün te té si jo ga csu pán ar ra ter jed ki, hogy a min ta ol tal mi 

ira tok őt e mi nő sé gé ben fel tün tes sék, va gyis ez jó val szű kebb jog ab ban az eset ben, 

ha a min ta egy ben nem mi nő sül szer zői al ko tás nak is. Mel lőz ni kell a szer ző ne vé -

nek a fel tün te té sét a nyil vá nos ság ra ke rü lő min ta ol tal mi ira to kon, ha azt a min ta 

szer ző je írás ban ké ri. Amennyi ben a min ta szer zői mű nek is mi nő sül, ak kor a név 

mel lő zé sé re vo nat ko zó an az Szjt. fent tár gyalt sza bá lya it is al kal maz ni kell, ezek hez 

ké pest a min ta ol tal mi ira to kon va ló fel tün te tés mel lő zé se ki egé szí tő sza bály ként 

ér ten dő. 

Meg jegy zen dő, hogy a név fel tün te tés jo ga a szer ző jo ga, de nem kö te le zett sé ge, 

és ma ga is ren del kez het úgy – jel lem ző en meg fe le lő el len szol gál ta tás fe jé ben –, hogy 

nem kí ván ja a ne ve fel tün te té sét, a szig nó ja meg je le ní té sét. Az üz le ti gya kor lat ban 

a meg ren de lő szin tén gyak ran kez de mé nye zi a név fel tün te tés el ma ra dá sát, a szig -

ná lás mel lő zé sét. En nek a jo go sult ele get te het in gye ne sen, de kér het ezért el len -

szol gál ta tást, vagy meg is ta gad hat ja. 

 

 

III.1.3. A szer zői mű in teg ri tá sá nak vé del me 
 

A mű egy sé gé nek (in teg ri tá sá nak) vé del me ér tel mé ben a szer ző sze mély hez 

fű ző dő jo gát sér ti mű vé nek min den faj ta el tor zí tá sa, meg cson kí tá sa, a mű más 

olyan meg vál toz ta tá sa vagy a mű vel kap cso la tos más olyan vissza élés, amely 

a szer ző be csü le té re vagy hír ne vé re sé rel mes. 

 

E sza bály a szer ző nek lé nye gé ben a jog sér tés től va ló utó la gos el til tás ra biz to sít jo -

got. Ugyan ak kor a Ptk. sze mély hez fű ző dő jo gok gya kor lá sá ra irá nyu ló ál ta lá nos 

sza bá lya sze rint – amely eb ben az eset ben is hát tér jog sza bály – a szer ző nek le he -

tő sé ge van elő ze te sen is hoz zá já rul ni a mű egy sé gé nek fen ti cse lek mé nyek kel tör -

té nő meg vál toz ta tá sá hoz (fel té ve, hogy az nem sért köz ér de ket). 

A jog sér tő meg vál toz ta tás irá nyul hat köz vet le nül a mű „tes té re”, pél dá ul ak ként, 

hogy egy ze ne mű ből el ha gyás ra ke rül né hány ütem, egy vers ből ki ma rad né hány 

vers szak, vagy le tö rik a szo bor kar ját, át raj zol nak egy gra fi kai al ko tást. Ezek a te -

vé keny sé gek a mű egy sé gé nek köz vet len, di rekt sé rel mét okoz zák. Ilyen ese tek ben 

ne he zen vi tat ha tó a jog sé re lem. 

Le het sé ges azon ban az is, hogy a meg vál toz ta tás csak köz ve tet ten érin ti a mű vet, 

köz vet le nül an nak kö rül mé nye i re hat. Ilyen eset le het az, ha pél dá ul a mű olyan 
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kör nye zet be ke rül, amellyel az al ko tó nem ért egyet. Ez a kér dés kü lö nös él lel me -

rül fel a szo bor park ba szám űzött al ko tá sok nál, vagy olyan ze ne mű vek ese té ben, 

ame lyek egy rá dió mű sor ban az al ko tók vi lág né ze té vel el len ke ző be szél ge tés sza -

ka szo lá sa ként hangzanak el. 

Ugyan  a sza ki ro dal mi ál lás pon tok megoszlanak ab ban a te kin tet ben, hogy a be -

csü let, il let ve a hír név sé rel me mind egyik cse lek mény ese té ben szük sé ges-e, ál lás -

pon tunk sze rint a nem zet kö zi sza bá lyo zás sal az a meg kö ze lí tés áll össz hang ban, 

amely sze rint a ti la lom bár mely el tor zí tás ra, meg cson kí tás ra vo nat ko zik, míg a meg -

vál toz ta tás és meg csor bí tás csak ak kor ti los, ha az sé rel mes a szer ző be csü le té re 

vagy jó hír ne vé re. A szak ér tői és bí rói gya kor lat fe la da ta an nak meg ál la pí tá sa, hogy 

a konk rét eset ben mely be ha tás ról van szó, és en nek meg fe le lő en kell-e vizs gál ni 

a szer ző be csü le té nek, hír ne vé nek sé rel mét, vagy sem. 

A mű egy sé gé nek vé del mé hez fű ző dő jog gya ko rol ha tó sá ga sa já to san ala kul, ha 

a jo go sult és a po ten ci á lis jog sér tő kö zött fel hasz ná lá si szer ző dés van. 

 

Ha a szer ző a mű fel hasz ná lá sá hoz hoz zá já rult (pl. fel hasz ná lá si szer ző dést 

kö tött egy meg ren de lő vel), és a fel hasz ná lás hoz el en ged he tet len vagy nyil -

ván va ló an szük sé ges a vál toz ta tás, ak kor a mű lé nye gét nem érin tő vál toz -

ta tá so kat kö te les vég re haj ta ni. 

 

Ha e kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, vagy nem tud ele get ten ni, ak kor a fel hasz -

ná ló a vál toz ta tá so kat a szer ző hoz zá já ru lá sa nél kül is vég re hajt hat ja. Ha te hát vég -

ső so ron a fel hasz ná ló hajt ja vég re eze ket a vál toz ta tá so kat, az nem le het jog sér tő 

(sem szer ző dés sze gés, sem a sze mély hez fű ző dő jog sé rel me nem va ló sul meg). Ha 

azon ban a meg vál toz ta tás túl ter jed a szük sé ges sé gen és a szer ző be csü le té re vagy 

hír ne vé re is sé rel mes, ak kor az a sze mély hez fű ző dő jo go kat sér te ni fog ja. 

 

Az át dol go zás en ge dé lye zé se nem jo go sít ja fel a fel hasz ná lót a mű egy sé gé -

nek meg sér té sé vel já ró hasz ná lat ra. Va gyis még ha kap is a fel hasz ná ló en ge -

délyt az át dol go zás ra, a fel hasz ná lás nem tör tén het el tor zí tás sal, meg cson kí -

tás sal, il let ve a szer ző be csü le té re, jó hírnevére sé rel mes meg vál toz ta tás sal, 

egyéb vissza élés sel, ki vé ve, ha eh hez a szer ző ki fe je zet ten hoz zá já rult (pél -

dá ul pa ró dia ese té ben). 

 

Itt kell tár gyal ni azt az ese tet, ha a for ma ter ve zé si min ta szer ző je ér té ke li úgy, 

hogy a min ta ol ta lom jo go sult ja a mű in teg ri tá sa sé rel mé vel hasz nál ja fel a mű vét. 

Ez ab ban az eset ben le het prob lé ma, ha a min ta ma ga szer zői mű is. Eb ben az eset -

ben – még ak kor is, ha a szer ző en ge délyt adott a min ta ol ta lom jo go sult já nak az át -

dol go zás ra – fenn áll hat az in teg ri tás sé re lem, te hát a for ma ter ve zé si min ta szer ző je 

jo go sult fel lép ni a min ta ol ta lom jo go sult ja el len. 

Ugyan ak kor a gya kor lat ban nem ez a ti pi kus, ha nem sok kal in kább az, hogy  

a min ta ol ta lom meg sér té se har ma dik sze mély ál tal va ló sul meg olyan mó don, hogy 

az sé rel mes a for ma ter ve zé si min ta mint egy ben szer zői mű in teg ri tá sá ra is. Fi gye -

lem mel ar ra, hogy a min ta ol ta lom jo go sult já nak nincs jo ga az in teg ri tás vé de lem hez 

(hi szen az csak a szer zőt il le ti meg), más ala pon lép het fel a min ta meg vál toz ta tá -

53

Design és jog – Bevezető a design védelmének lehetőségeibe 



sa el len (ld. a bi tor lás ról lej jebb), míg a sze mély hez fű ző dő jog sé rel me te kin te té ben 

az ere de ti szer ző lép het fel. 

 

 

III.2. A mű, a min ta fel hasz ná lá sá nak és hasz no sí tá sá nak alap ja: 
a va gyo ni jo gok 
 

A szel le mi al ko tás al ko tó ja, il let ve jo go sult ja szá má ra a va gyo ni jo gok ga ran -

tál ják an nak a le he tő sé gét, hogy a mű, a min ta anya gi si ke ré ből ré sze sed jen, 

még hoz zá olyan mó don, hogy a sza bá lyo zás ki zá ró lag ne ki biz to sít ja, hogy 

má sok szá má ra en ge dé lyez ze a mű vagy a min ta fel hasz ná lá sát, hasz no sí tá -

sát, és en nek fe jé ben dí jat kér jen. 

 

A va gyo ni jo gok lé nye ge te hát a fel hasz ná lás, a hasz no sí tás en ge dé lye zé se. 

 

 

III.2.1. A szer zői va gyo ni jo gok tar tal ma 
 

Az Szjt. nem ad ja a szer zői mű vek le het sé ges fel hasz ná lá si mód ja i nak ki me rí tő lis -

tá ját, eb ből kö vet ke ző en pe dig a szer ző va gyo ni jo gai sem ha tá roz ha tók meg ki me -

rí tő jel leg gel. 

 

Az Szjt. 16. § (1) be kez dé se sze rint a szer zői jo gi vé de lem alap ján a szer ző nek 

ki zá ró la gos jo ga van a mű egé szé nek vagy va la mely azo no sít ha tó ré szé nek, 

anya gi for má ban és nem anya gi for má ban tör té nő, bár mi lyen fel hasz ná lá sá -

ra és min den egyes fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re. 

 

Az Szjt. 17. § pél dá ló dzó fel so ro lá sa sze rint fel hasz ná lás nak mi nő sül kü lö nö sen 

 

(I)    a több szö rö zés, 

(II)   a ter jesz tés, 

(III)  a nyil vá nos elő adás, 

(IV)  a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés su gár zás sal vagy más ként, 

(V)   a su gár zott mű nek az ere de ti hez ké pest más szer ve zet köz be ik ta tá sá val  

a nyil vá nos ság hoz tör té nő to vább köz ve tí té se, 

(VI)  az át dol go zás, 

(VII) a ki ál lí tás. 

 

Te hát ezek a jel lem ző fel hasz ná lá si mó dok, ezek hez iga zo dik a ne ve sí tett va gyo ni 

jo gok kö re. Eze ken kí vül azon ban – a pél dá ló dzó jel leg mi att – a jog al kal ma zó be -

azo no sít hat to váb bi fel hasz ná lá si mó do kat is. 

A szer zői mű vek egyes fel hasz ná lá sai ese té ben le he tet len, vagy leg alább is cél -

sze rűt len len ne a konk rét fel hasz ná lás egye di, köz vet le nül a szer ző től szár ma zó 

en ge dély hez kö té se, mi vel ezek a fel hasz ná lá sok igen nagy gya ko ri ság gal va ló sul nak 

meg. Ezek ben az ese tek ben a tör vény nem biz to sít ja a szer ző nek azt a le he tő sé get, 
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hogy el dönt se, en ge di-e a mű fel hasz ná lá sát vagy sem, vi szont et től füg get le nül 

biz to sít ja szá má ra a dí ja zás hoz va ló jo got (díj igényt). (Ilyen díj igényjel le gű jo gai  

a formatervezésiminta-ol ta lom jo go sult já nak nin cse nek.) 

Az aláb bi ak ban a szer zői mű szer ző jét il le tő jo gok kö zül azo kat a jo go kat tár -

gyal juk, ame lyek a de sign szem pont já ból re le ván sak le het nek. 

 

 

A) Több szö rö zés 

 

A szer ző leg al ap ve tőbb és leg ré geb bi jo ga, hogy a mű vét több szö röz ze, és hogy erre 

más nak en ge délyt ad jon. 

 

Több szö rö zés nek mi nő sül a mű anya gi hor do zón va ló – köz vet len vagy köz -

ve tett – rög zí té se, bár mi lyen mó don, akár vég le ge sen, akár idő le ge sen, va la -

mint egy vagy több má so lat ké szí té se a rög zí tés ről. 

 

Az anya gi hor do zón va ló több szö rö zés azt je len ti, hogy a mű nek bár mely fi zi kai, 

meg tes te sült hor do zó ra va ló rög zí té se több szö rö zés. Így több szö rö zés nek mi nő sül 

az, ha pél dá ul pa pír lap ra, tex til re, CD-re, DVD-re, memóriakártyára vagy szá mí tó gép-

mo ni tor ra tör té nik meg a több szö rö zés. Köz vet len a több szö rö zés, ha egy lé te ző 

mű pél dány ról – pél dá ul kéz irat ról, már meg lé vő több szö rö zött pél dány ról – ké szül, 

és köz ve tett, ha pél dá ul egy rá di ó ban CD le ját szá sá ra ke rül sor, és a kö zön ség tag ja 

a le ját szott mű sort rög zí ti. A több szö rö zés kü lön bö ző mód jai töb bek kö zött a kéz -

zel, író gép pel va ló má so lás, a fény ké pe zés sel va ló rög zí tés, a szkennelés, a faxolás. 

A több szö rö zés meg va ló sul ak kor is, ha a lét re jö vő pél dány hosszú táv ra ké szül és 

ab ban az eset ben is, ha má sod per cek után tör lés re ke rül. Az épí té sze ti al ko tá sok 

ese té ben több szö rö zés a terv ben rög zí tett al ko tás ki vi te le zé se és után épí té se is. 

Egyes ese tek ben a több szö rö zés tö me ge sen va ló sul meg, emi att pe dig a szer ző -

nek nincs tény le ges le he tő sé ge egye di leg en ge dé lyez ni min den egyes mű pél dány 

lét re ho za ta lát. Ám ép pen a tö me ges sé gük mi att nem jár hat ezen cse lek mé nyek nek 

az en ge dély alól va ló men te sí té se az zal a kö vet kez ménnyel, hogy a fel hasz ná lá so -

kért az al ko tó sem mi fé le el len szol gál ta tást nem kap. Az ilyen több szö rö zé sek nek 

je len tős kö rét te szik ki a ma gán cé lú több szö rö zé sek és az egyes, konk rét kö rül mé -

nyek sze rint meg ha tá ro zott, in téz mé nyi cé lú több szö rö zé sek. Ezek fe jé ben a jo go -

sul tat en ge dé lye zé si jog nél kü li díj igény il le ti meg, ame lyet üreshordozó-díjnak, 

illet ve reprográfiai díj nak hív nak. 

 

 

B) Ter jesz tés 

 

A több szö rö zés fel hasz ná lá sá val gyak ran szo ro san össze kap cso ló dik a ter jesz tés 

cse lek mé nye, ugyan is az ere de ti vagy a több szö rö zés sel lét re ho zott mű pél dá nyo -

kat el is kell jut tat ni a kö zön ség hez. En nek a leg ré geb bi, ha gyo má nyos mód ja a ter -

jesz tés. A szer zői jo gi tör vény a ter jesz tés cse lek mé nye alá sok fé le cse lek ményt so -

rol be. 
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Ter jesz tés a mű ere de ti pél dá nyá nak vagy több szö rö zött pél dá nya i nak a nyil -

vá nos ság szá má ra tör té nő hoz zá fér he tő vé té te le for ga lom ba ho za tal lal vagy 

for ga lom ba ho za tal ra va ló fel kí ná lás sal. 

 

A ter jesz tés ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen a mű pél dány tu laj don jo gá nak át ru há zá sát 

és a mű pél dány bér be a dá sát, va la mint a mű pél dány nak az or szág ba for ga lom ba 

ho za ta li cél lal tör té nő be ho za ta lát. A ter jesz tés jo gá nak meg sér té sét je len ti a mű 

jog sér tés sel elő ál lott pél dá nyá nak ke res ke del mi cél lal tör té nő bir tok lá sa is, ha a bir -

to kos tud ja vagy ne ki az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság mel lett 

tud nia kel le ne, hogy a pél dány jog sér tés sel állt elő. 

Ter jesz tés va ló sul meg ak kor is, ami kor az al ko tó a mű ve egyet len pél dá nyát 

adás vé te li szer ző dés út ján át ru ház za. Ez ak kor is meg tör té nik, ha az al ko tó egy 

gaz da sá gi tár sa ság nak ru ház za át a mű pél dányt, és ab ban az eset ben is, ha egy ma -

gán sze mély szer zi meg az al ko tás tu laj don jo gát. Fon tos hang sú lyoz ni, hogy bár  

a szer ző az adás vé tel so rán a ter jesz té si jo gát is gya ko rol ja, a ve vő nem sze rez fel -

hasz ná lá si jo go kat au to ma ti ku san, az adás vé tel lel csak a sa ját cé lú hasz ná lat ra kap 

le he tő sé get. Az egy pél dá nyos al ko tá sok ese té ben ez azt a prob lé mát is fel ve ti, hogy 

a mű pél dány el adá sát kö ve tő en, kü lö nö sen a ma gán sze mé lyek kö zöt ti át ru há zás 

ese tén, az al ko tás nyom ta la nul el tűn het: az át ru há zá sok ról ugyan is nincs köz hi te les 

nyil ván tar tás. (Ezt csak mi ni má li san se gí ti a kö ve tő jo gi díj fi ze té se és an nak a kö -

zös jog ke ze lő szer ve zet ál tal va ló ad mi niszt rá ci ó ja.) 

 

 

C) Nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés (le hí vás ra hoz zá fér he tő vé té tel) 

 

Az Szjt. szól a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés azon alesetéről, ami kor a kö zön -

ség tag ja a le hí vás he lyét és ide jét ma ga vá laszt hat ja meg. A szak zsar gon ban 

le hí vás ra hoz zá fér he tő vé té tel nek, on-demand fel hasz ná lás nak vagy egy -

sze rű en internetes köz zé té tel nek is hív ják ezt a fel hasz ná lást. 

 

Nem mi nő sül nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés nek egy internetes ol da lon más hon la pon 

sza ba don hoz zá fér he tő mű vek re mu ta tó kat tint ha tó lin kek szol gál ta tá sa. Egy egyéb -

ként már nyil vá no san hoz zá fér he tő mű re irá nyu ló link framingtech ni ká val tör té nő 

újabb hi vat ko zá sa nem va ló sít meg nyil vá nos ság hoz köz ve tí tést, ha az zal az ere -

de ti hez ké pest nem ér nek el új kö zön sé get, és egyéb ként sincs olyan tech no ló gi ai 

meg ol dás, amellyel az ere de ti köz ve tí tés től el vál na az újabb. An nak vizs gá la tá hoz, 

hogy e ren del ke zés ér tel mé ben vett „nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés nek” mi nő sül-e 

va la mely internetes ol da lon olyan vé dett mű vek hez ve ze tő hiperlinkek el he lye zé se, 

ame lyek egy má sik internetes ol da lon a szer zői jog jo go sult já nak en ge dé lye nél kül 

(te hát jog sér tő en) sza ba don hoz zá fér he tők, egy össze tett kri té ri um rend szert kell 

al kal maz ni. En nek alap ján fi gye lem be kell ven ni, hogy e lin ke ket olyan sze mély he -

lyez te-e el ha szon szer zé si cél nél kül, aki nem tu dott vagy nem tud ha tott e mű vek -

nek a má sik internetes ol da lon tör tént köz zé té te lé nek jog el le nes mi vol tá ról, vagy 

épp el len ke ző leg, e lin ke ket ha szon szer zé si cél ból he lyez ték el, amely eset ben azt 
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kell vé lel mez ni, hogy er ről e sze mély nek tu do má sa volt. A fel hasz ná lás nem va ló sul 

meg, ha jó hi sze mű volt (nem gaz da sá gi cél ból járt el) a link meg osz tó ja. 

 

 

D) Át dol go zás 

 

A mű in teg ri tá sát va gyo ni ol dal ról az át dol go zás jo ga biz to sít ja a szer ző nek. 

 

Esze rint a szer ző en ge dé lye szük sé ges a mű ve va la mennyi olyan meg vál toz -

ta tá sá hoz, amely nek ered mé nye ként az ere de ti mű ből szár ma zó más mű jön 

lét re. 

 

Az Szjt. pél dá ló dzó an em lí ti azo kat az al ko tás tí pu so kat, ame lyek jel lem ző en át dol -

go zá sok le het nek. Ilye nek a mű for dí tá sa, szín pa di, ze nei fel dol go zá sa, film re va ló 

át dol go zá sa, a film al ko tás át dol go zá sa, de más is mi nő sül het át dol go zás nak, pél dá -

ul a már meg lé vő épí té sze ti al ko tás át épí té se. 

Az át dol go zás – ahogy a tör vé nyi fel so ro lás ból is kö vet ke zik – gyak ran je lent 

más mű faj ra va ló adap tá lást, ugyan ak kor a mű fa jon be lü li át ala kí tá sok is át dol go -

zás nak mi nő sül het nek. Ez a de sign kö ré ben in kább jel lem ző eset. 

Igen fon tos, hogy szer zői jo gi szem pont ból át dol go zás nak csak azok a mű vek 

mi nő sül nek, ame lyek ese té ben az „alap anyag” is szer zői mű. Így te hát ha a folk lór 

egy ki fe je ző dé se (pl. egy nép mű vé sze ti min ta) ke rül fel dol go zás ra egy szer zői mű -

ben, az szer zői jo gi szem pont ból nem mi nő sül át dol go zás nak, no ha a tény le ges al -

ko tói fo lya mat nem kü lön bö zik egymástól és a szár ma zé kos, lét re jött mű szer zői 

mű nek mi nő sül het. A szer zői jo gi lag el té rő meg íté lés nek az az in do ka, hogy a szer -

zői mű át dol go zá sa ese tén az ere de ti mű szer ző jé nek ér de kei is vé de lem ben ré sze -

sül nek. 

Nem le het át dol go zás ról be szél ni ak kor sem, ha a mű át ala kí tá sa so rán nem jön 

lét re új mű. A „ki sebb je len tő sé gű”, a szer ző re jel lem ző egyé ni, ere de ti jel le get el 

nem érő be avat ko zá sok le het nek jog sze rű ek is és jog sér tők is. Jog sze rű le het a ki -

sebb mér té kű be avat ko zás ak kor, ha er re a mű fel hasz ná lá sá hoz fel tét le nül szük -

ség van. (Pél dá ul a ko ráb bi szín pa di pél dá nál ma rad va a meg ter ve zett dísz let vál -

toz ta tás nél kül nem fér el egy ki sebb mé re tű szín pa don.) Ek kor sem ala kít hat ja át 

a fel hasz ná ló min den to váb bi nél kül a mű vet. Ha a szer ző a mű fel hasz ná lá sá hoz 

hoz zá já rult, a fel hasz ná lás hoz el en ged he tet len vagy nyil ván va ló an szük sé ges, a mű 

lé nye gét nem érin tő vál toz ta tá so kat min de nek előtt ő ma ga kö te les vég re haj ta ni. 

Ha en nek a kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, vagy nem tud ele get ten ni, a fel -

hasz ná ló a vál toz ta tá so kat hoz zá já ru lá sa nél kül is vég re hajt hat ja. Ez azon ban nem 

je lent het át dol go zá si szin tű be avat ko zást. Ha a fel hasz ná ló úgy ala kít ja át a mű vet, 

hogy ah hoz nem ka pott en ge délyt a szer ző től, az ak kor is le het jog sér tő, ha nem 

va ló sul meg át dol go zás, csak „szol gai” má so lás ról be szé lünk: ilyen eset ben jog sér -

tő több szö rö zés ről van szó. 
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Az át dol go zás hoz va ló hoz zá já ru lás nem ik tat ja ki a sze mély hez fű ző dő jo go -

kat. Egy részt az át dol go zott mű szer ző jé nek ne vét és mű cí mét fel kell tün -

tet ni az át dol go zá son is. Ahogy ál ta lá ban a név fel tün te tés jo ga, úgy ez a kö -

te le zett ség sem szű nik meg a vé del mi idő le jár tá val. Az az ha olyan mű vet 

dol goz nak át, amely már nem vé dett, ak kor is fel kell tün tet ni az át dol go zás 

alap já ul szol gá ló al ko tást és an nak szer ző jét. 

 

Az át dol go zás hoz va ló hoz zá já ru lás nem je len ti azt, hogy az ere de ti mű szer ző je 

lemond a mű in teg ri tá sá nak vé del mé ben a fel lé pés le he tő sé gé ről. Ha ugyan is az át -

dol go zás sér ti az ere de ti mű in teg ri tá sát – ha en nek meg va ló sul nak a tör vé nyi fel té -

te lei –, a szer ző nek jo ga van fel lép ni a sze mély hez fű ző dő jog meg sér té se el len még 

ak kor is, ha egyéb ként az át dol go zás hoz fel hasz ná lá si szer ző dés ben hoz zá já rult. 

 

Na gyon fon tos, hogy az át dol go zást a szer ző min dig ki fe je zett szer ző dé si ki -

kö tés út ján en ge dé lye zi, va gyis ha nincs er re vo nat ko zó ki fe je zett uta lás  

a szer ző dés ben, azt úgy kell te kin te ni, hogy az át dol go zás ra a szer ző nem 

adott en ge délyt. 

 

Ez kü lö nö sen fon tos le het ak kor, ha a mű formatervezésiminta-ol ta lom alá ke rül és 

a mű meg ren de lő je, egy ben a min ta vá ro má nyo sa át kí ván ja azt ala kí ta ni a min ta -

ol ta lom meg sze rez he tő sé ge ér de ké ben. Fon tos, ha a min tát át ala kít va va la ki azt jo -

go su lat la nul hasz nál ja fel: ez nemcsak a min ta jo go sult, ha nem a szer ző ér de ke i re is 

sé rel mes le het. 

 

 

E) Ki ál lí tás 

 

A kép ző mű vé sze ti, fo tó mű vé sze ti, ipar mű vé sze ti és ipa ri ter ve ző mű vé sze ti 

al ko tá sok ren des fel hasz ná lá si mód ja a ki ál lí tás, amely nem más, mint a mű 

je len lé vő kö zön ség szá má ra tör té nő ér té kel he tő vé té te le, tar tal má ban igen 

ha son lít te hát a nyil vá nos elő adás hoz. 

 

A ki ál lí tás hoz – ki vé ve, ha a mű vet köz gyűj te mény ben őr zik – a szer ző be le egye -

zé se szük sé ges. 

Az érin tett al ko tá sok ún. egy pél dá nyos mű vek, ame lyek a lét re ho za ta lu kat kö ve -

tő en gyak ran ha mar ki ke rül nek az al ko tó ren del ke zé sé ből más tu laj do ná ba. Ami att 

pe dig, hogy az egyet len pél dány fe lett más nak, mint a szer ző nek van ren del ke zé si 

jo ga, a szer zői jo gok gya kor lá sa is el ne he zül het. A tu laj do nos jo ga és a szer zői jog 

ugyan is egymással egyen lő erős sé gű jo gok. Az Szjt. emi att a szer ző ja vá ra kor lá -

toz za a tu laj do nos jo gát, ami kor elő ír ja, hogy ezen al ko tá sok tu laj do no sa kö te les  

a mű vet a szer zői jog gya kor lá sa vé gett idő le ge sen a szer ző ren del ke zé sé re bo csá -

ta ni, ha ez mél tá nyos ér de két nem sér ti. 

A név fel tün te tés a ki ál lí tás ese tén is kö te le ző. Ha va la ki a mű vet e nél kül ál lít ja 

ki, az nemcsak a név fel tün te tés jo gát, ha nem a ki ál lí tás jo gát is sér ti. 
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III.2.2. A min ta ol ta lom tar tal ma 
 

A min ta ol ta lom azt biz to sít ja a jo go sult szá má ra, hogy a min tát ki zá ró la go san 

hasz no sít sa, il let ve er re más nak en ge délyt ad jon, ez te hát alap ve tő en va gyo -

ni jo gi jo go sult sá go kat je lent. A min ta ol ta lom biz to sít ja azt is, hogy a jo go sult 

az ő en ge dé lye nél kül a min tát hasz no sí tók el len fel lép jen, és az alább rész -

le te sen tár gyalt jog ér vé nye sí té si el já rá so kat el in dít sa. 

 

A hasz no sí tás fo gal ma a fel hasz ná lás nak in kább gaz da sá gi as pek tu sát je len ti, így 

szű kebb, mint a szer zői jo gi fel hasz ná lás fo gal ma, bár a Formatv. is csak pél dá ló dzó 

fel so ro lást tar tal maz. Esze rint hasz no sí tás nak mi nő sül a min ta sze rin ti ter mék elő -

ál lí tá sa, hasz ná la ta, for ga lom ba ho za ta la, ar ra va ló fel kí ná lá sa, be ho za ta la, ki vi te -

le és e cé lok ból tör té nő rak tá ron tar tá sa is. A jog al ko tó szán dé ka, hogy a vé de lem 

a tel jes el lá tá si lánc ra, így va la mennyi sze mély re ki ter jed jen, aki a min tá val vé dett 

ter mék kel e lánc ban kap cso lat ba lép het, kü lö nö sen: a Ma gyar or szá gon be lü li elő ál -

lí tó ra vagy az Ma gyar or szá gon kí vü li im por tőr re; a rak tá ro zó ra (for ga lom ba ho za tal 

cél já ból tör té nő tá ro lás); a nagy ke res ke dő re és a kis ke res ke dő re; a bér be a dó vagy 

fel ve vő ügy nök ség re; az ex por tőr re, aki a ter mé ket Ma gyar or szág te rül etén kí vül re 

kül di és a vég fel hasz ná ló ra. A hasz no sí tás fo gal mát en nek meg fe le lő en tá gan szük -

sé ges ér tel mez ni. 

A hasz no sí tás te hát szo ro san össze kap cso ló dik a min ta sze rin ti ter mék kel, az az 

ha a ter mék ben nem va ló sul meg a min ta, ar ra nem ter jed ki a jo go sult ki zá ró la gos 

jo ga. 

A pél dá ló dzó fel so ro lás sze rin ti fo gal mak az Szjt. sze rint fent is mer te tett fo gal -

mak kal meg egye ző tar ta lom mal bír nak, a hasz no sí tás lé nye gé ben bár mely, az Szjt. 

sze rin ti fel hasz ná lá si mó don meg tör tén het. 

 

Azt fon tos le szö gez ni, hogy a Formatv. nem kö ve te li meg, hogy a bi tor ló sze -

mély tu da tá ban le gyen a bi tor ló ma ga tar tá sá nak, nem szük sé ges a bi tor lás 

meg ál la pí tá sá hoz te hát az a tény, hogy a bi tor ló sze mély egy ter mék elő ál lí -

tá sá nál, rak tá ron tar tá sá nál stb. tisz tá ban le gyen az zal, hogy a ter mék for-

matervezésiminta-ol ta lom ál tal vé dett. 

 

Ép pen ezért nem le het az zal vé de kez ni, hogy nem volt tu do má sunk ró la, hogy egy 

de sign formatervezésiminta-ol ta lom alatt áll (vagy más szer zői jo gát sér ti). Ha va -

la ki más de sign ját bi to rol ja, ak kor lé nyeg te len, hogy di rekt vagy vé let le nül te szi! 

 

 

III.3. Szol gá la ti al ko tá so kon fenn ál ló jo gok 
 

Egy de sign meg al ko tá sa sok eset ben je len tős pénz ügyi vagy szel le mi be ru há zá so -

kat igé nyel, elő re meg ha tá ro zott és nagy össze gű pénz ügyi be fek te té sek áll hat nak 

a hát tér ben. Ilyen kor a de sign szer ző je ál ta lá ban vagy mun ka vi szony ban van egy 

gaz da sá gi tár sa ság gal, eset leg vál lal ko zá si/meg bí zá si szer ző dés alap ján dol go zik. 
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Amennyi ben vál lal ko zá si/meg bí zá si, te hát ha gyo má nyos pol gá ri jo gi szer ző -

dés ke re té ben vég zi a for ma ter ve ző a mun ká ját, úgy a szer ző dés ben szük sé -

ges meg ál la pod ni ar ról, hogy me lyik fél nek le gyen a min ta fe lett ren del ke zé si 

jo ga. 

 

A szer zői jo gi és a formatervezésiminta-jo gi sza bá lyo zás nem tel je sen azo nos a két 

ol tal mi for ma ese té ben, így más sza bá lyok vo nat koz nak a szer zői mű re és más sza -

bá lyok a for ma ter ve zé si min tá ra. 

A for ma ter ve zé si min ták te kin te té ben a mun ka vi szony ban15 al ko tott mű re a For -

matv. spe ci á lis sza bály rend szert te rem tett meg: 

 

(I)    a szol gá la ti min ta és 

(II)   az al kal ma zot ti min ta fo gal mát. 

 

A szol gá la ti min ta an nak a min tá ja, aki nek mun ka vi szony ból fo lyó kö te les sé -

ge (te hát pél dá ul a vál la lat bel ső sza bály za ta, a mun ka kö ri le írás vagy ma ga 

a mun ka szer ző dés ír ja elő), hogy a min ta tárgy kö ré be eső meg ol dá so kat dol -

goz zon ki. 

 

Ilyen eset pél dá ul, ha az IKEA ál tal fog lal koz ta tott for ma ter ve ző új lám pát ter vez, 

vagy a Porsche for ma ter ve ző je meg al kot ja az új 911 for ma ter vét. Mind két sze mély 

azért dol go zik az adott vál la lat nál, hogy mun ka vi szony ból ere dő kö te le zett sé gé nek 

ele get te gyen, te hát, hogy a vál la lat pro fil já ba tar to zó új termékkülsőt ter vez zen. 

Eb ben az eset ben a min ta ol tal má ból ere dő va gyo ni jo gok a Formatv. ere jé nél fog -

va és a szer ző jog utód ja ként a mun kál ta tót il le tik meg. 

 

Az al kal ma zot ti min ta an nak a min tá ja, aki anél kül, hogy ez mun ka vi szony -

ból ere dő kö te les sé ge len ne, olyan min tát al kot, amely nek hasz no sí tá sa mun -

kál ta tó ja te vé keny sé gi kö ré be tar to zik. 

 

Ilyen eset pél dá ul, ha az IKEA in for ma ti ku sa vé let le nül szá mí tó gé pé vel olyan lám pát 

ter vez, amely formatervezésiminta-ol ta lom ké pes. Az al kal ma zot ti min ta ese té ben 

min ta ol ta lom a szer zőt il le ti meg, a mun kál ta tó azon ban jo go sult a min ta hasz no sí tá -

sá ra. Ez a hasz no sí tá si jo ga azon ban nem ki zá ró la gos; a mun kál ta tó to váb bi hasz no -

sí tá si en ge délyt nem ad hat (te hát más, har ma dik sze mély szá má ra nem en ge dé lyez -

he ti a hasz no sí tást). A hasz no sí tá si jog a mun kál ta tó meg szű né se vagy szer ve ze ti 

egy sé gé nek ki vá lá sa ese tén an nak jog utód já ra száll át; egyéb ként más ra nem száll -

hat, il let ve nem ru ház ha tó át. 

60
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szö vet ke ze ti tag ál tal al ko tott mű ve ket is.



A for ma ter ve zé si min ták kal kap cso lat ban fent is mer te tett sza bá lyok kal szem -

ben a szer zői mű vek kel kap cso lat ban az Szjt. sze rint nem vá lik el egymástól a szol -

gá la ti és az al kal ma zot ti szer zői mű, a tör vény csak a mun ka vi szony ban vagy más 

ha son ló jog vi szony ban lét re ho zott mű ka te gó ri á ját is me ri. El té rő meg ál la po dás hiá -

nyá ban a mű át adá sá val a va gyo ni jo go kat a szer ző jog utód ja ként a mun kál ta tó 

szer zi meg, ha a mű el ké szí té se a szer ző mun ka vi szony ból fo lyó kö te les sé ge. A kulcs -

kér dés te hát a mun kál ta tói jog szer zés te kin te té ben az, hogy mi tar to zik a mun ka -

vi szony ból fo lyó kö te le zett sé gek kö ré be, és mi kor tör té nik meg az át adás. A szer -

zőt meg fe le lő dí ja zás il le ti meg, ha a mun kál ta tó a fel hasz ná lás ra más nak en ge délyt 

ad vagy a mű vel kap cso la tos va gyo ni jo go kat más ra át ru ház za. 

Ha a mű mun ka vi szony ke re té ben jön lét re, és azt a szer ző át is ad ta a mun kál -

ta tó nak, a vissza vo nás nem érin ti a mun kál ta tó jo gát a mű fel hasz ná lá sá ra, az az  

a mun kál ta tó a fel hasz ná lást to vább foly tat hat ja. Ezt ki egé szí ti az, hogy ha a szer ző 

vissza von ta a mű vet, a mun kál ta tó – a fel hasz ná lás foly ta tá sa ese tén – mel lőz ni kö -

te les a szer ző ne vé nek fel tün te té sét. 

A szer ző név fel tün te té si jo ga ab ban az eset ben is fenn ma rad – ha son ló an a többi 

sze mély hez fű ző dő jo gá hoz –, ha a va gyo ni jo gai át ru há zás ra ke rül nek (pél dá ul a rek -

lá mo zás cél já ra ké szü lő mű vek ese té ben), vagy egyéb ként át száll nak (pél dá ul a mun -

ka vi szony ke re té ben). Ha azon ban ilyen mű vel kap cso lat ban gya ko rol ja a szer ző  

a vissza vo ná si jo gát, a mun kál ta tó nem tün tet he ti fel a to váb bi ak ban a szer ző ne -

vét. Ugyan csak mel lőz ni kell a szer ző ké ré sé re ne vé nek fel tün te té sét ak kor is, ha  

a mű vön a mun kál ta tó a mun ka vi szony ból ere dő jo ga i val él ve vál toz tat, de a vál -

toz ta tás sal a szer ző nem ért egyet. (Ez a sza bály azt ter mé sze te sen nem zár ja ki, 

hogy a fe lek meg egye zé se ese tén a szer ző ne ve még is fel tün te tés re ke rül jön. 

Egyet ér té se ese tén ter mé sze te sen fel kell tün tet ni a ne vét.)
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IV. A védelem korlátai 
 

 

A vé de lem ter je del me sem a szer zői mű vek, sem a for ma ter ve zé si min ták ese té ben 

nem kor lát lan. A vé de lem leg jel lem zőbb kor lá tai a 

 

(I)    vé del mi idő (te hát, hogy mennyi ide ig áll vé de lem alatt a de sign), to váb bá 

(II)   azok a sza bad fel hasz ná lá sok, ame lyek hez nem szük sé ges a jo go sult en ge -

dé lye, va la mint 

(III)  a jog ki me rü lés és 

(IV)  ki fe je zet ten a for ma ter ve zé si min ta ese té ben a te rü le ti kor lá to zás (te hát, 

hogy mi lyen föld raj zi te rü le ten véd a min ta ol ta lom, er ről rész le te sen a ké -

sőb bi ek ben szó lunk). 

 

(A szer zői jog te kin te té ben be azo no sít ha tók to váb bi kor lá tok is, ezek azon ban ke -

vés bé re le ván sak a szer zői mű ala pú for ma ter ve zé si min ták te kin te té ben, így ezek 

is mer te té sé től itt el te kin tünk.) 

 

 

IV.1. A vé del mi idő 
 

A szer zői jo gok csak a tör vény ben meg ha tá ro zott ide ig – va gyis nem idő ben 

kor lát la nul – biz to sí ta nak vé del met a jo go sult nak, ezen idő tar tam alatt – 

egyes ki vé te lek kel – csak ő hasz nál hat ja fel a mű vet, il let ve bár ki más az  

ő en ge dé lyé vel te he ti meg ugyan ezt. 

 

A vé del mi idő le tel tét kö ve tő en az al ko tá sok köz kincs be ke rül nek, bár ki szá má ra 

sza ba don, a szer ző en ge dé lyé től füg get le nül fel hasz nál ha tó vá vál nak, ilyen kor 

min den kö tött ség meg szű nik a mű vel kap cso lat ban, a név fel tün te tés jo gá nak ki vé -

te lé vel. (Ha egy al ko tá son több fé le jog is fenn áll, az egyik idő tar ta má nak le jár ta 

nem je len ti azon nal a köz kincs be ke rü lést, eh hez va la mennyi ol ta lom vé del mi ide -

jé nek el kell tel nie.) 

 

A szer zői mű vek ese té ben a vé de lem a szer zőt az éle té ben, va la mint ezt kö -

ve tő en a jog utó do kat het ven évig il le ti meg. 

 

Eb ből fa ka dó an a szer zői mű vek vé del mi ide je vál to zó hosszú sá gú: a mű meg al ko -

tá sá tól a szer ző ha lá lá ig ter je dő idő tar tam plusz het ven év. A het ven évet azon ban 

nem a szer ző ha lá lá tól, ha nem az azt kö ve tő év el ső nap já tól kell szá mí ta ni. Ez csak 

a szá mí tás mód ját je len ti, ter mé sze te sen a vé de lem a ha lál tól a kö vet ke ző év el ső 

nap já ig is fenn áll. Ha a mű kö zös mű, ak kor a het ven évet az utol já ra el hunyt szer -

ző társ ha lá lát kö ve tő év el ső nap já tól kell szá mí ta ni. Az együt te sen lét re ho zott mű 

(te hát ha az egyes szer zők hoz zá já ru lá sai olyan mó don egye sül nek a lét re jö vő egy -

sé ges mű ben, hogy nem le het sé ges az egyes szer zők jo ga it kü lön-kü lön meg ha tá -
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roz ni) vé del mi ide je a mű el ső nyil vá nos ság ra ho za ta lát kö ve tő év el ső nap já tól 

szá mí tott het ven év. 

A vé de lem fenn ál lá sa nem függ at tól, hogy be azo no sít ha tó-e a szer ző. Ha azon -

ban nem azo no sít ha tó be, ak kor ér te lem sze rű en nem szá mít ha tó a vé de lem het ven -

éves sza ka sza a szer ző ha lá lá tól: ezek ben az ese tek ben ezt a mű el ső nyil vá nos ság -

ra ho za ta lát kö ve tő év el ső nap já tól kell szá mí ta ni. Ha ez alatt az idő alatt a szer ző 

még is je lent ke zik (vagy is mert té vá lik a ha lá lá nak az idő pont ja), a vé del mi időt az 

ál ta lá nos sza bá lyok sze rint új ra kell szá mí ta ni, amely akár a vé de lem idő tar ta má -

nak vál to zá sát is je lent he ti. 

Ha a mű vet több rész let ben hoz ták nyil vá nos ság ra, az el ső nyil vá nos ság ra ho -

za tal évét ré szen ként kell szá mí ta ni. Ez a sza bály ter mé sze te sen a vé del mi idő vé -

gét nem érin ti fel tét le nül (hi szen az va la mennyi rész te kin te té ben ugyan ak kor lesz), 

így funk ci ó ja csak a vé del mi idő kez de tét te kint ve van: at tól még, mert a szer ző 

nem te kin ti be fe je zett nek az egész mű vet, an nak ré szei áll hat nak vé de lem alatt. 

Amennyi ben nincs formatervezésiminta-ol ta lom, csak ak kor vé dett a de sign, ha 

egy ben szer zői mű nek mi nő sül. Ha van formatervezésiminta-ol ta lom, a vé de lem  

a kö vet ke ző kép pen ala kul: 

A min ta ol ta lom – a be je len tés nap já ra vissza ha tó ha tállyal – ak kor ke let ke zik, 

ami kor a be je len tő a min tá ra min ta ol tal mat kap. Ez azt je len ti, ha a min ta ol tal mi 

igényt 2019. ja nu ár 1. nap ján nyúj tot ta be a be je len tő, és a min tá ra 2019. no vem -

ber 1. nap ján ol tal mat kap (min ta ol ta lom meg adá sá nak nap ja), ak kor a vé del mi idő 

2019. ja nu ár 1. nap já tól szá mít. A be je len tés nap ja és a min ta ol ta lom meg adá sá nak 

nap ja azért nem ugyanaz, mi vel a for ma ter ve zé si min ták ese té ben a be je len tést 

vala mi lyen el já rás kö ve ti, ame lyet nyil ván idő, míg a hi va tal le foly tat. A min ta ol ta -

lom a be je len tés nap já tól szá mí tott öt évig tart. A min ta ol ta lom to váb bi öt-öt éves 

idő tar tam ra leg fel jebb négy szer újít ha tó meg, az az a min ta ol ta lom össze sen 25 évig 

áll hat fenn. Meg újí tás ese tén az újabb ol tal mi idő az elő ző ol tal mi idő le já ra ti nap -

ját kö ve tő nap pal kez dő dik. Te kin tet tel ar ra, hogy a meg újí tá si idő a be je len té si 

nap tól szá mít, elő for dul hat olyan eset, hogy a min ta ol ta lom meg adá sá ra irá nyu ló 

el já rás több mint öt évig tart, így aze lőtt kell a be je len tő nek a min ta ol ta lom ér -

vény ben tar tá sá hoz szük sé ges el ső meg újí tá si dí jat már be fi zet nie, hogy a min ta -

ol tal mat egyál ta lán meg kap ta vol na. 

 

A formatervezésiminta-ol ta lom 25 év után nem újít ha tó meg. 

 

A formatervezésiminta-ol ta lom meg szű nik 

 

(I)    ha az ol tal mi idő meg újí tás nél kül le járt, az ol tal mi idő le jár tát kö ve tő na pon; 

vagy 

(II)   ha a min ta ol ta lom jo go sult ja az ol ta lom ról le mon dott, a le mon dás be ér kez -

tét kö ve tő na pon, il let ve a le mon dó ál tal meg je lölt ko ráb bi idő pont ban; vagy 

(III)  ha a min ta ol tal mat meg sem mi sí tet ték a be je len tés nap já ra vissza ha tó ha -

tállyal. 
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A formatervezésiminta-ol ta lom meg szű né se ese tén is fi gye lem mel kell len ni 

ar ra, hogy a min ta szer zői mű ként to vább ra is vé dett-e. Eb ben az eset ben 

ugyan is egy részt nem ke rül az al ko tás köz kincs be, más részt a szer zői jo gi jo -

go sult tól (aki nem fel tét le nül a le járt vé del mű min ta jo go sult ja) a to váb bi fel -

hasz ná lás hoz en ge délyt kell kér ni. 

 

 

IV.2. Te rü le ti kor lát 
 

A formatervezésiminta-ol ta lom a fen ti ek ben ki fej tet tek sze rint lajst ro mo zott 

ol tal mi for ma, az ol ta lom ar ra a te rü let re vo nat ko zik, amely te kin te té ben az 

adott min ta az ol tal mat meg kap ta. 

 

A Formatv. ál tal biz to sí tott vé de lem Ma gyar or szág te rü le té re ter jed ki, hi szen a 

nem ze ti formatervezésiminta-ol ta lom ter ri to ri á lis vé del met biz to sít. A kö zös sé gi 

for matervezésiminta-ol ta lom az Eu ró pai Unió va la mennyi tag ál la má nak te rü le té re 

ki ter jed. 

Mind ezek alap ján a de sign vé del me szem pont já ból a for ma ter ve ző nek elő re vé -

gig kell gon dol nia, hogy hol kí ván ja a mű vet for gal maz ni, mert amennyi ben nem 

kizá ró lag Ma gyar or szá gon, úgy ér de mes le het kö zös sé gi for ma ter ve zé si min ta ol tal -

mi be je len tést ten ni vagy más or szá gok ra vo nat ko zó an is nem ze ti min ta ol tal mi 

igényt be nyúj ta ni. 

A szer zői jog ban ilyen kor lá to zás nincs: a nem zet kö zi egyez mé nyek vo nat ko zó 

sza bá lya i nak kö szön he tő en a vé de lem a nem ze ti el bá nás el vé nek ér vé nye sü lé se 

mi att gya kor la ti lag va la mennyi or szág ban vé dett sé get je lent a ma gyar mű vek nek. 

 

 

IV.3. A jog aló li ki vé te lek, a jog kor lá to zá sai 
 

A fel hasz ná lás nak, il let ve hasz no sí tás nak mi nő sü lő cse lek mé nyek kö zül 

egye se ket a jog al ko tó „sza bad dá” mi nő sít, ezen sza bá lyok a kö zön ség szá -

má ra már aze lőtt en ge dély ké rés től men tes és jog díj fi ze té si kö te le zett ség alá 

nem eső hoz zá fé rést biz to sí ta nak a mű höz vagy a min tá hoz, hogy an nak vé -

del mi ide je le járt vol na. 

 

A sza bad fel hasz ná lás le he tő vé té te le az ok ta tás, a mű ve lő dés, a tu do má nyos ku -

ta tás sza bad sá gát és a sza bad in for má ci ó hoz ju tást biz to sít ja a ki zá ró la gos en ge -

dé lye zé si jo gok ro vá sá ra. 

A sza bad fel hasz ná lás sza bá lya i nak pon to san meg fe le lő cse lek mé nyek hez sen -

ki nek az en ge dé lye sem kell, mi vel ezt ma ga a tör vény (Szjt.) biz to sít ja. Ab ban az 

eset ben, ha az adott fel hasz ná lás nem so rol ha tó be pon to san a sza bad fel hasz ná -

lás ra vo nat ko zó sza bá lyok alá, a meg va ló sí tás hoz szük sé ges a szer ző en ge dé lye, 

el len ke ző eset ben ugyan is az jog sér tő lesz. An nak el dön té se, hogy az adott cse lek -

mény sza bad fel hasz ná lás nak mi nő sül-e, vi ta ese tén bí ró sá gi út ra tar to zik. 
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Amennyi ben az adott de sign szer zői mű és for ma ter ve zé si min ta is egy ben, 

sza ba don ak kor hasz nál ha tó fel, ha mind két ol tal mi for ma te kin te té ben lé te -

zik az adott cse lek mény re vo nat ko zó an sza bad fel hasz ná lás. 

 

Ha ez nem va ló sul meg, ak kor – még ha az egyik te kin te té ben sza bad is len ne a fel -

hasz ná lás, a má sik te kin te té ben – szük sé ges le het a jo go sult en ge dé lyé nek be szer -

zé se. 

 

 

IV.3.1. Szer zői jo gi sza bad fel hasz ná lá sok 
 

Az Szjt. a sza bad fel hasz ná lá sok kal szem ben az egye di leg, köz vet le nül meg ha tá ro -

zott fel té te le ken kí vül – pél dá ul az idé zés ese té ben az át ve vő mű jel le ge és cél ja 

ál tal in do kolt ter je de lem ben és az ere de ti hez hí ven, to váb bá a for rás és az ott meg -

je lölt szer ző meg ne ve zé sén túl – egy ál ta lá nos, öt szin tű tesz tet is fel ál lít, amely nek 

szin tén meg kell fe lel nie ah hoz a fel hasz ná lás nak, hogy tény le ge sen sza bad nak mi -

nő sül jön. 

 

A sza bad fel hasz ná lás (1) nem le het sé rel mes a mű ren des fel hasz ná lá sá ra, 

(2) nem ká ro sít hat ja in do ko lat la nul a szer ző jo gos ér de ke it, to váb bá (3) meg 

kell fe lel nie a jó hi sze mű ség és tisz tes ség kö ve tel mé nyé nek, amely ből kö vet -

ke ző en (4) nem irá nyul hat a sza bad fel hasz ná lás ren del te té sé vel össze nem 

fé rő cél ra. 

 

E fel té tel rend szer a szer ző jo ga i nak biz to sí té ka és a kö zön ség sza bad sá gá nak gát ja, 

ame lyet egy to váb bi, ál ta lá nos ti la lom fog lal össze, újabb aka dályt ál lít va a sza bad 

fel hasz ná lá sok „el bur ján zá sa” és a fel hasz ná lók nak ked vez ni pró bá ló, meg en ge dőbb 

bí rói gya kor lat elé: a sza bad fel hasz ná lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek (5) nem ér -

tel mez he tők ki ter jesz tő en, így a bí ró sá gok nem tud ják de ro gál ni a szer ző ki zá ró la -

gos jo ga it. 

 

 

A) Idé zés 

 

Az egyik leg ré geb bi, alap ve tő je len tő sé gű sza bad fel hasz ná lás az idé zés. 

 

A mű rész le tét – az át ve vő mű jel le ge és cél ja ál tal in do kolt ter je de lem ben és 

az ere de ti hez hí ven – a for rás, va la mint az ott meg je lölt szer ző meg ne ve zé -

sé vel bár ki idéz he ti. 

 

Az idé zés sza bad sá ga a mű vé sze ti és tu do má nyos élet sza bad sá gát hi va tott szol -

gál ni, hi szen e jog in téz mény nél kül szin te el kép zel he tet len len ne egy tu do má nyos 

mun ka el ké szí té se. Ah hoz azon ban, hogy az idé zés sza bad fel hasz ná lás le gyen, 

szük sé ges a for rás és a szer ző meg ne ve zé se. En nek el ma ra dá sa ese tén az idé zés 
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en ge dély hez kö tött, ha pe dig ez hi ány zik, ak kor az idé zés jog sér tő. A hű idé zés nem 

fel tét le nül szó sze rin ti, de min den kép pen az ere de ti tar ta lom mal egye ző fel hasz ná -

lást je lent. Fon tos hang sú lyoz ni, hogy az idé zés fel té te le i nek a már nem vé dett mű -

vek ese té ben is ele get kell ten ni, mi vel a szer ző nek a név fel tün te tés hez va ló jo ga 

a vé del mi idő le jár tát kö ve tő en is fenn ma rad. En nek el ma ra dá sa ese tén be szél he -

tünk plá gi um ról. A kép ző-, ipar mű vé sze ti és fo tó mű vé sze ti al ko tá sok idé zé se nem 

meg en ge dett sza bad fel hasz ná lás ként. 

 

 

B) Át vé tel 

 

Szin tén el ső sor ban a tu do má nyos te vé keny sé get, az ok ta tást kí ván ja se gí te ni az át -

vé tel sza bad fel hasz ná lá sa. 

 

Esze rint nyil vá nos ság ra ho zott iro dal mi vagy ze nei mű rész le te, film rész le -

te, vagy ki sebb ter je del mű ilyen önál ló mű, to váb bá kép ző mű vé sze ti, épí té -

sze ti, ipar mű vé sze ti és ipa ri ter ve ző mű vé sze ti al ko tás ké pe, fo tó mű vé sze ti 

al ko tás is ko lai ok ta tá si cél ra, va la mint tu do má nyos ku ta tás cél já ra a for rás 

és az ott meg je lölt szer ző meg ne ve zé sé vel át ve he tő. 

 

Át vé tel nek mi nő sül a mű olyan mér té kű fel hasz ná lá sa más mű ben, amely az idé zést 

meg ha lad ja. Ez a sza bad fel hasz ná lás el ső sor ban a szö veg gyűj te mé nyek, vá lo ga tá -

sok lét re ho zá sát se gí ti elő. 

Nem szük sé ges a szer ző, to váb bá szom szé dos jo gi jo go sult en ge dé lye az Szjt. 34. § 

(2) be kez dé se sze rin ti át ve vő mű 

a) több szö rö zé sé hez és ter jesz té sé hez, ha azt az irány adó jog sza bá lyok nak meg -

fe le lő en tan könyv vé vagy se géd könyv vé nyil vá nít ják, és a cím ol da lon az is ko lai célt 

fel tün te tik, vagy 

b) is ko lai ok ta tás cél já ból [Szjt. 33. § (4) be kez dé se] az is ko lai ok ta tás hely szí nén 

tör té nő di gi tá lis for má ban, elekt ro ni kus esz kö zön tör té nő fel hasz ná lá sá hoz, il let ve biz -

ton sá gos elekt ro ni kus há ló za ton16 ke resz tül tör té nő nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé hez, 

fel té ve, hogy e fel hasz ná lá sok ra nem üz let sze rű en ke rül sor. E fel hasz ná lást úgy kell 

te kin te ni, hogy a mű vet az is ko lai ok ta tás cél já ból [Szjt. 33. § (4) be kez dé se] fel hasz -

ná ló in téz mény szék he lye sze rin ti tag ál lam ban va ló sul meg. Az az az át ve vő mű vek 

nemcsak fi zi kai for má ban, ha nem elekt ro ni kus vál to zat ban is el ér he tő vé te he tők 

online, zárt há ló zat ban. A lét re jö vő mű több szö rö zé se és ter jesz té se engedélyköte-

les azon ban, ha a mű vet üz let sze rű en hasz nál ják fel. Ab ban az eset ben, ha pél dá ul 

a szö veg gyűj te ményt a ki a dó nem költ ség áron áru sít ja, ha nem an nál ma ga sabb 

árat kér ér te, ak kor a fel hasz ná lás hoz en ge délyt kell kér ni, és a szer ző nek jog dí jat 

kell fi zet ni. 

67

Design és jog – Bevezető a design védelmének lehetőségeibe 

16     A hi vat ko zott Korm. ren de let sze rint biz ton sá gos elekt ro ni kus há ló zat az olyan mű sza ki meg ol dás, 
amely meg aka dá lyoz za a le hí vás ra hoz zá fér he tő vé tett mű nek az is ko lai ok ta tást vég ző és igény be ve -
vő sze mé lyek kö rén kí vül re irá nyu ló köz ve tí té sét.



C) Ma gán cé lú több szö rö zés 

 

Szin tén meg ha tá ro zó je len tő ség gel bír a sza bad fel hasz ná lá sok kö zött a ko ráb ban 

már em lí tett ma gán cé lú több szö rö zés. 

 

Ter mé sze tes sze mély ma gán cél ra ké szít het a mű ről má so la tot, ha az jö ve de -

lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve sem szol gál ja. 

 

Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik az épí té sze ti mű re, a mű sza ki lé te sít mény re,  

a szoft ver re és a szá mí tás tech ni kai esz köz zel mű köd te tett adat bá zis ra, va la mint  

a mű nyil vá nos elő adá sá nak kép- vagy hang hor do zó ra va ló rög zí té sé re. Ez utób bi 

ese tek ben te hát nem meg en ge dett a ma gán cé lú má so lat ké szí tés. E sza bály alap ján 

nem meg en ge dett pél dá ul az élő szín há zi elő adá sok, kon cer tek rög zí té se. 

Tel jes könyv, to váb bá a fo lyó irat vagy a na pi lap egé sze ma gán cél ra is csak kéz -

írás sal vagy író gép pel má sol ha tó, te hát nem le het eze ket tel jes egé szük ben pél dá ul 

fénymásolni, szkennelni, ki nyom tat ni. Ez a ti la lom vo nat ko zik azok ra az ese tek re 

is, ami kor a több szö rö zést nem ma gán sze mély, ha nem a fénymásolószalon vég zi. 

Az ezt a sza bályt sér tő nagy vo lu men ben vég zett több szö rö zé sek pe dig nem csak  

a pol gá ri, ha nem a bün te tő jo gi esz köz tár al kal ma zá sát is meg ala poz hat ják. A tel jes 

mű má so lá sá nak le he tő sé ge te hát csak a „ha gyo má nyos” (szin te el avult nak te kint -

he tő) több szö rö zé si mó dok ra vo nat ko zik. 

Nem mi nő sül sza bad fel hasz ná lás nak – füg get le nül at tól, hogy ma gán cél ra tör -

té nik-e –, ha a mű ről más sze méllyel ké szít tet nek má so la tot szá mí tó gép pel, il let ve 

elekt ro ni kus adat hor do zó ra. Va gyis nem te kint he tő sza bad fel hasz ná lás nak pél dá -

ul, ha a könyv tár be irat ko zott lá to ga tó ja a könyv tár tól „meg ren de li” az ál ta la el ol -

vas ni kí vánt szer zői mű vek di gi tá lis hor do zón va ló ki szál lí tá sát. 

 

A több szö rö zés egyes köz ér de kű cé lok tel je sí té se ér de ké ben is sza ba don le -

het sé ges. 

 

Így a nyil vá nos szol gál ta tá so kat nyúj tó könyv tár, is ko lai ok ta tás cél ját szol gá ló in -

téz mény, mu ze á lis in téz mény, le vél tár, va la mint a köz gyűj te mény nek mi nő sü lő kép-, 

il let ve hang ar chí vum a mű ről má so la tot ké szít het, ha az jö ve de lem szer zés vagy jö -

ve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve sem szol gál ja, és a) tu do má nyos ku ta tás hoz vagy 

ar chi vá lás hoz szük sé ges, b) nyil vá nos könyv tá ri el lá tás, eset leg de di kált ter mi ná lon 

va ló hoz zá fér he tő vé té tel re vagy c) meg je lent mű ki sebb ré szé ről, il let ve új ság- 

vagy fo lyó irat cikk ről bel ső in téz mé nyi cél ra ké szül. E sza bály ból kö vet ke ző en nem 

mi nő sül in téz mé nyi cé lú sza bad több szö rö zés nek, ha az ol va só a könyv tár ral egy -

sze rű pa pír ala pú má so la tot ké szít tet, és azt pos tán to váb bít ja ön ma ga szá má ra. 

Könyv ként ki adott mű egyes ré szei, va la mint új ság- és fo lyó irat cik kek az is ko -

lai ok ta tás cél já ra több szö röz he tők egy-egy is ko lai osz tály lét szá má nak meg fe le lő, 

il let ve a köz- és fel ső ok ta tá si vizs gák hoz szük sé ges pél dány szám ban. Ez a ked vez -

mény nem vo nat ko zik az ok ta tást jö ve de lem szer zé si cél lal vég ző in téz mé nyek re 

(pél dá ul a nyel vis ko lák ra), rá juk az ál ta lá nos fel hasz ná lá si sza bá lyok vo nat koz nak. 
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A sza bad fel hasz ná lás ki ter jed ar ra is, hogy az érin tett ta nu lók, hall ga tók ré szé -

re a pél dá nyok nemcsak ter jeszt he tők, ha nem az ok ta tá si in téz mény biz ton sá gos 

elekt ro ni kus há ló za tán ke resz tül szem lél te tés ér de ké ben szá muk ra le hí vás ra hoz -

zá fér he tő vé te he tők. 

Ki eme lést ér de mel az ún. ide ig le nes több szö rö zés sza bad fel hasz ná lá sa is, amely -

nek alap ján meg en ge dett a mű já ru lé kos vagy köz ben ső – a fel hasz ná lás ra irá nyu -

ló mű sza ki fo lya mat el vá laszt ha tat lan és lé nye ges ré szét ké pe ző, önál ló gaz da sá gi 

je len tő ség nél kü li – idő le ges több szö rö zé se, ha ki zá ró lag az a cél ja, hogy le he tő vé 

te gye az át vi telt har ma dik sze mé lyek kö zött há ló za ton, köz tes szol gál ta tó ál tal 

vagy a mű nek a szer ző ál tal en ge dé lye zett, il let ve e tör vény ren del ke zé sei alap ján 

meg en ge dett fel hasz ná lá sát. 

 

 

D) Is ko lai ok ta tá si cé lú át dol go zás 

 

A mű is ko lai ok ta tá si cél ra is ko lai fog lal ko zás ke re té ben át dol goz ha tó, ez 

azon ban egy igen szűk sza bad fel hasz ná lás: ér dem ben az órai tan anyag fel -

dol go zá sát hi va tott könnyí te ni. 

 

Az át dol go zott mű fel hasz ná lá sá hoz – az is ko lai fog lal ko zás ke re té ben tör té nő elő -

adást és a zárt há ló zat ban va ló hoz zá fér he tő vé té telt ki vé ve – az ere de ti mű szer -

ző jé nek, va la mint a szom szé dos jo gi jo go sult en ge dé lye is szük sé ges. 

A sza bály te hát le he tő vé te szi a táv ok ta tás ke re té ben tar tott órán va ló át dol go -

zást is, a lét re jött át dol go zás elő adá sát és a több szö rö zést, ter jesz tést, va la mint  

a zárt há ló zat ban va ló le hí vás ra hoz zá fér he tő vé té telt is. 

 

 

E) Saj tó val kap cso la tos sza bad fel hasz ná lás 

 

Az Szjt. tar tal maz több, az in for má ci ó hoz ju tás alap ve tő jo gá nak ér vé nye sü lé sét 

szol gá ló sza bad fel hasz ná lást is. Ezek azon ban szin tén csak a tör vény ben biz to sí tott 

kor lá tok kö zött, a szer ző jo ga i nak tisz te let ben tar tá sa mel lett gya ko rol ha tók, ezen 

túl me nő en engedélykötelesek. 

 

Saj tó fi gye lés ként, a na pi ese mé nyek hez kap cso ló dó, idő sze rű gaz da sá gi vagy 

po li ti kai té mák ról meg je len te tett cik kek vagy e té mák ról su gár zott mű vek  

a saj tó ban sza ba don több szö röz he tők, nyil vá nos ság hoz köz ve tít he tők – ide -

ért ve a nyil vá nos ság szá má ra tör té nő hoz zá fér he tő vé té telt is –, fel té ve, hogy 

a szer ző nem tett az ilyen fel hasz ná lást meg til tó nyi lat ko za tot. 

 

Ilyen fel hasz ná lás ese tén a for rást – a szer ző ne vé vel együtt – fel kell tün tet ni. 

Amennyi ben azon ban a szer ző til tó nyi lat ko za tot tesz, a saj tó ter mék et től kezd ve 

csak a jo go sult ki fe je zett en ge dé lyé vel – rend sze rint el len szol gál ta tás fe jé ben – szem -

léz he tő. Azon ban a nem saj tó ál tal nyúj tott saj tó- vagy mé dia fi gye lő szol gál ta tá sok 

nem nyújt hat ják szol gál ta tá su kat sza bad fel hasz ná lás alatt. 
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F) Nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés sel kap cso la tos sza bad fel hasz ná lás 

 

A nyil vá nos ság hoz köz ve tí té si jog te kin te té ben az Szjt. két sza bad fel hasz -

ná lást is mer. 

 

Az egyik az ún. de di kált ter mi ná los fel hasz ná lás, en nek ér tel mé ben a fel hasz ná lás -

ra vo nat ko zó el té rő meg ál la po dás hi á nyá ban a nyil vá nos szol gál ta tá so kat nyúj tó 

könyv tá rak, is ko lai ok ta tás cél ját szol gá ló in téz mé nyek, mu ze á lis in téz mé nyek, le -

vél tá rak, va la mint köz gyűj te mény nek mi nő sü lő kép-, il let ve hang ar chí vu mok gyűj -

te mé nye i nek ré szét ké pe ző mű vek az ilyen in téz mé nyek he lyi sé ge i ben ez zel a cél lal 

üzem be ál lí tott szá mí tó gé pes ter mi ná lok kép er nyő jén tu do má nyos ku ta tás vagy 

egyé ni ta nu lás cél já ra – a nyil vá nos ság egyes tag jai szá má ra – sza ba don meg je le -

nít he tők, és en nek ér de ké ben – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don és fel -

té te lek kel – a nyil vá nos ság em lí tett tag ja i hoz sza ba don köz ve tít he tők, ide ért ve  

a nyil vá nos ság szá má ra tör té nő hoz zá fér he tő vé té telt. E kör ben fon tos fel té tel, hogy 

az ilyen fel hasz ná lás jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve sem 

szol gál ja. 

A sza bad ban, nyil vá nos he lyen ál lan dó jel leg gel fel ál lí tott kép ző mű vé sze ti, épí -

té sze ti és ipar mű vé sze ti al ko tás lát ké pe a szer ző hoz zá já ru lá sa és dí ja zás nél kül 

elké szít he tő és fel hasz nál ha tó. Ezek ben az ese tek ben a tör vény ki fe je zet ten nem 

ír ja elő a le ké pe zett al ko tás cí mé nek és al ko tó já nak fel tün te té sét, ugyan ak kor ez 

szo ká sos gya kor lat ként meg kö ve tel he tő és kö vet ke zik az ál ta lá nos név fel tün te té si 

sza bá lyok ból is. 

 

 

G) Ár va mű sza bad fel hasz ná lá sa 

 

Az ár va mű vel a ké sőb bi ek ben fog lal koz ni fo gunk, azon ban a fo gal mat szük sé ges nek 

lát juk be ve zet ni ah hoz, hogy az ár va mű sza bad fel hasz ná lá sát meg ért sük. 

 

Egy mű ak kor te kint he tő ár va mű nek, ha jo go sult ja is me ret len vagy is me ret -

len he lyen tar tóz ko dik, és a fel ku ta tá sá ra az adott hely zet ben ál ta lá ban el -

vár ha tó gon dos ság gal, jó hi sze mű en el vég zett jo go sult ku ta tás nem ve ze tett 

ered mény re. 

 

Az ár va mű sza bad fel hasz ná lás ke re té ben az elő ző sza bad fel hasz ná lás ked vez mé -

nye zett in téz mé nyei, to váb bá a köz szol gá la ti mé dia szol gál ta tó rá dió- vagy tele ví zió -

szervezetei a gyűj te mé nyük vagy ar chí vu muk ré szét ké pe ző ár va mű vet a köz ér -

de kű fe la da tuk tel je sí té se ér de ké ben 

a) a nyil vá nos ság szá má ra sza ba don hoz zá fér he tő vé te he tik oly mó don, hogy  

a nyil vá nos ság tag jai a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá laszt hat ják meg; 

b) di gi ta li zá lás, va la mint az a) pont sze rin ti hoz zá fér he tő vé té tel, in de xe lés, ka -

ta lo gi zá lás, meg őr zés vagy hely re ál lí tás cél já ból sza ba don több szö röz he tik. 
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IV.3.2. Formatervezésiminta-ol tal mi sza bad fel hasz ná lá sok 
 

A Formatv.-ben fel so rolt sza bad fel hasz ná lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint  

a min ta ol ta lom jo go sult ja nem tilt hat el má so kat a ma gán hasz ná lat cél já ból vég zett, 

il let ve a gaz da sá gi te vé keny ség kö rén kí vül eső cse lek mé nyek től, a kí sér le ti cé lú 

cse lek mé nyek től (ide ért ve a min ta tár gyát ké pe ző ter mék for ga lom ba ho za ta lá nak 

en ge dé lye zé sé hez szük sé ges kí sér le te ket és vizs gá la to kat), az idé zés től, is ko lai ok -

ta tás cél já ból vég zett cse lek mé nyek től. Bár e cse lek mé nyek nin cse nek olyan rész -

le tes ség gel meg ha tá roz va a tör vény ben, mint az Szjt.-ben, de a jog gya kor lat ezek 

tar tal mát meg fe le lő en ki dol goz ta, így azok ha son ló ha té kony ság gal ér vé nye sül nek. 

 

A Formatv. az össze tett ter mé kek ese té ben meg en ge di, hogy a ter mék ere -

de ti meg je le né sé nek hely re ál lí tá sá ra irá nyu ló ja ví tás cél já ból va la mely lát -

ha tó össze te vő, az az al kat rész min tá ját a ja ví tás hoz szük sé ges mér ték ben 

hasz no sít sa az ol ta lom jo go sult já nak en ge dé lye nél kül is (úgy ne ve zett ja ví -

tá si zá ra dék). 

 

Ez a sza bad fel hasz ná lá si tí pus azért ke rült be a Formatv.-be, hogy ti pi ku san az autó -

gyár tók ne sa já tít has sák ki az al kat részpi a cot úgy, hogy a gép jár mű vek lát ha tó 

alkat ré sze it formatervezésiminta-ol ta lom alá he lye zik, így a pót al kat részgyár tók 

jog sze rű en nem gyárt hat nak al kat részt a jo go sult en ge dé lye nél kül. Ez a sza bad fel -

hasz ná lá si eset ak kor ér vé nye sül te hát, ha egy össze tett ter mék (ren del te téssze rű 

hasz ná lat so rán) lát ha tó al kat ré szé re (pl. lát ha tó a gép jár mű vissza pil lan tó tük re, il -

let ve a lám pa búrája, de nem lát ha tó az ab lak mo só-fo lya déktar tály vagy a lám pa -

kör te fog la la ta) azért van szük ség, mert az össze tett ter mék ere de ti meg je le né sét 

kell az al kat résszel hely re ál lí ta ni. Ezen sza bad fel hasz ná lá si eset kör mi att le het sé ges, 

hogy a gépjárműhöz ka ros szé ria ele met nem ki zá ró lag az ere de ti gyár ál lít hat elő. 

Ugyan ak kor a lát ha tó al kat rész nem ja ví tá si cél ból, ha nem pusz tán esz té ti kai cél ból 

tör té nő hasz no sí tá sa már engedélyköteles (pél dá ul alumíniumfelnik de sign ja). Azon 

al kat ré szek hasz no sí tá sa, ame lyek nem es nek a ja ví tá si zá ra dék kö ré be, to vább ra 

is az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint engedélyköteles. 

 

A tranzitforgalmi ked vez mény a ke res ke del mi tran zit ér de ke ket, a köz le ke dés 

za var ta lan sá gát szol gál ja az zal, hogy a min ta ol ta lom ha tá lyát nem ter jesz ti 

ki bi zo nyos át me nő ter mé kek re, va la mint az olyan kül föl di ere de tű ter mé -

kek re, ame lyek bel föl dön nem ke rül nek for ga lom ba. 

 

Mi vel a min ta ol ta lom ter ri to ri á lis jel le gű, a jo go sult Ma gyar or szág ha tá rá ig ter je dő 

ki zá ró la gos jo gát el vi leg könnye dén meg sért het nék bi zo nyos, csu pán idő le ge sen az 

or szág te rü le tén lé vő, át ha la dó min ták is, ezért a Formatv. ki fe je zet ten ki mond ja, 

hogy a kül föl dön lajst ro mo zott és idő le ge sen az or szág te rü le tén tar tóz ko dó ha jók 

és lé gi jár mű vek fel sze re lé se, al kat ré szek nek és tar to zé kok nak ilyen jár mű vek ja ví -

tá sa cél já ból tör té nő be ho za ta la, va la mint az ilyen jár mű vek ja ví tá sa te kin te té ben 

ki zár ja a min ta ol ta lom jo go sult já nak fel lé pé sét. 
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Az előhasználati jog mél tá nyos konf lik tus fel ol dást biz to sít a ko ráb bi el sőbb -

ség gel a min tát be je len tő és min ta ol tal mat szer ző, va la mint pár hu za mo san 

ugyan azt a min tát ki dol go zó sze mély kö zött az zal, hogy ki mond ja: elő hasz -

ná lati jog il le ti meg azt a sze mélyt, aki az el sőbb ség nap ja előtt bel föl dön jó -

hi sze mű en és gaz da sá gi te vé keny sé ge kö ré ben kezd te meg a min ta sze rin ti 

ter mék elő ál lí tá sát vagy hasz ná la tát, vagy an nak ér de ké ben ko moly elő ké -

szü le tet tett. 

 

Az előhasználatra a sza ba dal mi tör vény ren del ke zé se it kell meg fe le lő en al kal maz ni. 

 

 

IV.3.3. Az internetes el ér he tő ség mint a sza bad ság le he tő sé ge? 
 

Bár igen nép sze rű vé le ke dés és gya kor lat, az interneten lát szó lag sza ba don (szer zői 

jo gi in for má ci ók nél kül) el ér he tő tar tal mak nem sza ba dok (leg alább is a szó szer zői 

jo gi ér tel mé ben). Ar ra te kin tet tel, hogy a mű szü le té sé vel egy időben ke let ke zik  

a szer zői jo gi vé de lem is, amely től nem le het meg fosz ta ni a mű vet, hi szen az csak 

az al ko tó ha lá lát kö ve tő 70. év le jár tá val szűn het meg (au to ma ti ku san), azt kell fel -

té te lez ni, hogy az interneten el ér he tő al ko tá sok igen nagy ré sze (túl nyo mó több sé -

ge) vé de lem alatt áll, így nem hasz nál ha tó sza ba don to vább. 

A fel hasz ná lá suk ak kor le het sza bad, ha az adott te vé keny ség va la mely (fent is -

mer te tett) sza bad fel hasz ná lás alá esik, eset leg ép pen va la mely Creative Commons 

licenc alatt tet ték köz zé (er ről lásd a fel hasz ná lá si szer ző dé sek ről szó ló fe je ze tet). 

Az internetes fel hasz ná lá sok kö ré ben nem lesz to váb bá jog sér tés, ha egy olyan lin -

ket osz tunk to vább, ame lyen kor lá to zás nél kül el ér he tő volt az adott tar ta lom (er -

ről pe dig a le hí vás ra hoz zá fér he tő vé té tel va gyo ni jo gá nál szól tunk). 

 

 

IV.4. Jog ki me rü lés 
 

Ha a mű pél dányt (te hát a mű vet meg tes te sí tő pél dányt, pl. egy for ma ter ve ző tás ka -

ter ve alap ján el ké szí tett tény le ges tás ka) a jo go sult vagy az ő ki fe je zett hoz zá já ru lá -

sá val más va la ki adás vé tel lel vagy a tu laj don jog más mó don tör té nő át ru há zá sá val 

az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben for ga lom ba hoz ta, a ter jesz tés jo ga az így for ga -

lom ba ho zott mű pél dány te kin te té ben – a bér be a dás, a ha szon köl csön be adás és  

a be ho za tal jo ga ki vé te lé vel – a to váb bi ak ban nem gya ko rol ha tó. Ezt ne vez zük  

a ter jesz té si jog ki me rü lé sé nek. A jog ki me rü lést kö ve tő en az érin tett mű pél dány to -

váb bi tu laj don jog-át ru há zás sal já ró ter jesz té sé hez nem kell a jo go sult en ge dé lye: 

er re épül pél dá ul az an tik vár ke res ke de lem. A jog ki me rü lés nem vo nat ko zik ar ra, 

ha a mű pél dány nak a jo go sult csak a bér be a dá sát vagy ha szon köl csön be adá sát en -

ge dé lyez te. Ar ra sem vo nat ko zik, ha az elő ször tu laj don jog-át ru há zás sal ter jesz tett 

mű pél dányt a ké sőb bi ek ben kí ván ják bér be ad ni vagy ha szon köl csön be ad ni. Fon -

tos, hogy a jog ki me rü lés csak a jog sze rű en for ga lom ba ho zott mű vek te kin te té ben 

ér tel mez he tő: ha az el ső for ga lom ba ho za tal ra nem jog sze rű en ke rült sor, a jog ki -
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me rü lé se sem kö vet ke zik be, így az ilyen mó don for ga lom ba bo csá tott mű vek to -

váb bi ter jesz té se is jog sér tő. 

Ugyan ezt az el vet az Formatv. is ki mond ja a min ta sze rin ti ter mék for ga lom ba 

ho za ta lá ra te kin tet tel: a min ta ol ta lom ból ere dő ki zá ró la gos hasz no sí tá si jog nem 

ter jed ki a min ta ol ta lom jo go sult ja ál tal vagy az ő ki fe je zett hoz zá já ru lá sá val az 

Euró pai Gaz da sá gi Tér ség ben for ga lom ba ho zott – a min ta sze rin ti – ter mék kel kap -

cso la tos to váb bi cse lek mé nyek re. Itt te hát nem ar ról van szó, hogy az ol ta lom meg -

szűn ne, ha nem ar ról, hogy az adott ol tal ma zott min ta sze rin ti ter mék pél dá nyá nak 

to váb bi hasz no sí tá sa nem tar to zik a jo go sult en ge dé lye zé si kö ré be. A min tát azon -

ban le má sol ni, il let ve új ra gyár ta ni to vább ra sem le het sé ges, ám a sza bad ke res ke -

de lem hez fű ző dő köz ér dek mi att a ki zá ró la gos hasz no sí tá si jog e kör ben to vább ra 

már nem gya ko rol ha tó. Ki kell emel ni azon ban azt, hogy a jog ki me rü lés csak ak kor 

va ló sul meg, ha a for ga lom ba ho za tal jog sze rű volt, a bi tor lás sal for ga lom ba ho zott 

min ta ese tén jog ki me rü lés re nem le het hi vat koz ni. 

 

A jog ki me rü lés mi att a szer ző az el ső át ru há zást kö ve tő en nem tart hat igényt 

szer zői jo gi ala pon a to váb bi el adá sok el len őr zé sé re, ilyen mó don leg fel jebb 

szer ző dé ses ki kö tés be le het fog lal ni azt, hogy amennyi ben a ve vő ké sőbb át -

ru ház ná az al ko tás tu laj don jo gát, azt el ső ként a szer ző nek kell jen fel aján la -

nia (akár a vissza vá sár lá si jog ki kö té sé vel, akár egy egy sze rű elő vá sár lá si 

jog gal). 

 

A jog ki me rü lés aló li ki vé tel ként is le het ér tel mez ni a kö ve tő jo gi dí jat, amely a kép -

ző-, ipar- és fo tó mű vé sze ti al ko tás szer ző jét il le ti meg ak kor, ha az al ko tá sa mű ke -

res ke dő köz re mű kö dé sé vel tör té nő vissz ter hes át ru há zá sa tör té nik meg. Ezt a dí jat 

az al ko tók ne vé ben és ja vá ra a mű ke res ke dők től a HUNGART kö zös jog ke ze lő szer -

ve zet ér vé nye sí ti.

73

Design és jog – Bevezető a design védelmének lehetőségeibe 





V. A de sign vé del mé nek ad mi niszt rá ci ó ja 
 

 

V.1. A szer zői mű ön kén tes mű nyil ván tar tá sa 
 

A szer zői jog ese té ben – ahogy ar ra ko ráb ban több ször utal tunk – nincs szük ség 

nyil ván tar tás ba vé tel re a mű vé del mé nek meg szer zé sé hez. Lé tez nek azon ban kü -

lön bö ző mű nyil ván tar tá sok, ame lyek hez a szer ző ség vé lel me kap cso ló dik. A szer -

ző ség vé lel me azt je len ti, hogy egy er re irá nyu ló jog vi tá ban az el len ke ző bi zo nyí -

tá sá ig azt kell szer ző nek te kin te ni, aki nek a ne vét ilyen ként a mű vön a szo ká sos 

mó don fel tün tet ték. Ha ez a sza bály nem al kal maz ha tó (mert nincs sen ki fel tün tet ve 

a mű vön), az el len ke ző bi zo nyí tá sá ig azt kell szer ző nek te kin te ni, aki a mű vet sa ját -

ja ként az SZTNH-nál ön kén tes mű nyil ván tar tás ba ve tet te és ezt köz ok irat tal iga zol ja. 

Ha nem áll ren del ke zés re ilyen köz ok irat sem (mert nem él tek a mű nyil ván tar tás -

ba va ló be jegy zés le he tő sé gé vel, vagy a köz ok irat meg sé rült, meg sem mi sült), az el len -

ke ző bi zo nyí tá sá ig azt kell szer ző nek te kin te ni, aki ezt kö zös jog ke ze lő szer ve zet 

ál tal a kö zös jog ke ze lés alá tar to zó mű vek ről, szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek ről, 

illet ve jo go sul tak ról fenn tar tott adat bá zis alap ján ki ál lí tott tel jes bi zo nyí tó ere jű 

ma gán ok irat tal iga zol ja. Ilyen ma gán ok ira tot a kö zös jog ke ze lő szer ve zet ön ként vál -

lalt szol gál ta tás ként – alap sza bá lyá val össz hang ban – sa ját tag ja szá má ra a tag ké -

ré sé re ál lít hat ki. Ha pe dig a szer ző a mű vé vel ide sincs be je gyez ve, az el len ke ző 

bi zo nyí tá sá ig azt kell szer ző nek te kin te ni, aki a mű vet elő ször hoz ta nyil vá nos ság ra. 

Ma gyar or szá gon az ön kén tes mű nyil ván tar tást az SZTNH ve ze ti. Az ön kén tes 

mű nyil ván tar tás ba vé tel költ sé ge ala csony, je len leg 5000 Ft, így min den kép pen 

aján lott az el ké szült mű ve ket az ön kén tes mű nyil ván tar tás ba be je len te ni a szer ző -

ség egy sze rű bi zo nyí tá sa ér de ké ben. Fon tos ki emel ni, hogy az ön kén tes mű nyil ván -

tar tás ba vé tel nem ke let kez tet jo got, az az nem ered mé nye zi a szer ző ség lét re jöt tét. 

 

 

V.2. A formatervezésiminta-ol ta lom ad mi niszt rá ci ó ja (meg szer zés, fenn tar tás) 
 

A ta nul mány ban alap ve tő en a ma gyar formatervezésiminta-ol tal mi sza bá lyo zást 

mu tat juk be, ugyan ak kor itt, a be je len tés tár gya lá sá nál kü lön be mu tat juk rö vi den  

a kö zös sé gi for ma ter ve zé si min ta (Eu ró pai Unió te rü le tén ér vé nyes) be je len té si 

sajá tos sá ga it, il let ve be mu tat juk, hogy mit je lent a nem zet kö zi formatervezésiminta-

be je len tés. A há rom, a be je len tés be nyúj tá sá hoz kül föl di jo gi kép vi se lőt nem igény -

lő be je len té si for ma kö zül asze rint szük sé ges vá lasz ta ni, hogy mi lyen te rü let re sze -

ret nénk ol tal mat sze rez ni: (I) a ma gyar formatervezésiminta-ol ta lom Ma gyar or szág 

te rü le té re ad ol tal mat, (II) a kö zös sé gi formatervezésiminta-ol ta lom az Eu ró pai 

Unió te rü le té re nyújt ol tal mat, (III) a nem zet kö zi formatervezésiminta-be je len tés sel 

pe dig a Há gai Meg ál la po dás ré szes ál la mai17 te kin te té ben le het egyet len be je len -

tés sel a ré szes or szá gok nem ze ti formatervezésiminta-ol tal mát meg sze rez ni. 
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V.2.1. A ma gyar formatervezésiminta-ol tal mi be je len tés 
 

A nem ze ti be je len tés so rán az SZTNH jár el a Formatv. alap ján, il let ve a formater-

vezésiminta-ol tal mi be je len tés rész le tes ala ki sza bá lya i ról szó ló ren de let18 (a to váb -

bi ak ban: Vég re haj tá si ren de let) ál tal meg ál la pí tott rész let sza bá lyok alap ján. 

Az SZTNH ha tás kö ré be tar to zik töb bek kö zött a: 

1. min ta ol ta lom meg adá sa; 

2. min ta ol ta lom meg újí tá sa; 

3. min ta ol ta lom meg osz tá sa; 

4. min ta ol ta lom meg szű né sé nek meg ál la pí tá sa; 

5. min ta ol ta lom meg sem mi sí té se; 

5. nem le ges meg ál la pí tá si el já rás; 

6. min ta ol tal mak nyil ván tar tá sa; 

7. ha tó sá gi tá jé koz ta tás; 

8. kö zös sé gi min ta ol ta lom és a Há gai Meg ál la po dás sal kap cso la tos ügyek. 

 

Ezen fel so rolt ügyek kö zül az egyik leg meg ha tá ro zóbb a Formatv. VII. fe je ze te ál tal 

sza bá lyo zott min ta ol ta lom meg adá sá ra irá nyu ló el já rás. Az el já rás az SZTNH-hoz 

be nyúj tott ké re lem mel in dul, amely nek el bí rá lá sa so rán az SZTNH meg vizs gál ja, 

hogy a ké re lem meg fe lel-e a be je len té si nap el is me ré sé hez elő írt fel té te lek nek. Elő -

ször is tar tal maz za-e az uta lást a min ta ol ta lom irán ti igény re (egy ér tel mű en azo no -

sít ha tó-e az igény), al kal mas-e a be je len tő azo no sí tá sá ra és a ve le va ló kap cso lat -

fel vé telt le he tő vé te vő ada to kat és a min ta áb rá zo lá sát a be je len tő ren del ke zés re 

bo csá tot ta-e, to váb bá, hogy meg fi ze tés re ke rült-e az elő írt be je len té si díj (a be je -

len té si dí jat a be je len tés nap ját kö ve tő két hó na pon be lül meg kell fi zet ni, kü lön ben 

a be je len tést vissza vont nak kell te kin te ni). 

A min tát cél sze rű sem le ges hát tér rel ren del ke ző ké pe ken be nyúj ta ni, ha a be je len -

tés több áb rát tar tal maz, ak kor azo kat áb ra szá mo zás sal meg je löl ni, il let ve a Lo car -

nói Meg ál la po dás ban19 meg ha tá ro zott nem zet kö zi osz tá lyo zás sze rin ti osz tály jel zet 

fel tün te té sé vel és a meg ál la po dás ban sze rep lő el ne ve zés sel meg je löl ni. A be je len -

tés áb rá zo lá sá val kap cso la tos ja vas la tok ra je len ta nul mány IV.3. pont já ban rész le -

te sen vissza té rünk. 

A be je len tés meg té te lét kö ve tő en az SZTNH ér te sí ti a be je len tőt az el is mert be -

je len té si nap ról, majd ala ki vizs gá la tot vé gez. Ez az ala ki vizs gá lat az új don ság ku -

ta tás, amely so rán a min ta áb rá zo lá sa alap ján – fi gye lem mel a min ta sze rin ti ter mék 

meg ne ve zé sé re – új don ság ku ta tá si je len tést ké szít. Az új don ság ku ta tá si je len tés -

ben meg je lö lés re ke rül nek azon ira tok (min ták, áb rá zo lá sok, il let ve ada tok), ame lyek 

fi gye lem be ve he tők a min ta ol tal mi be je len tés ben áb rá zolt min tá val, min ta cso port -

tal kap cso lat ban az új don ság és az egyé ni jel leg el bí rá lá sa so rán. Az új don ság ku ta -
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18     A for ma ter ve zé si min ta ol tal mi be je len tés rész le tes ala ki sza bá lya i ról szó ló 19/2001. (XI. 29.) IM ren -
de let. 

 
19     Locarnói Meg ál la po dás 1968, Ma gyar or szá gon ki hir det te az egyes iparjogvédelmi uni ós meg ál la po dá -

sok ki hir de té sé ről szó ló 1973. évi 29. tör vé nye re jű ren de let. 



tás sal egyi de jű leg az SZTNH ala ki és ér de mi vizs gá la tot vé gez (amennyi ben per sze 

a min ta ol tal mi be je len tés meg fe lel a be je len té si nap el is me ré sé hez elő írt fel té te lek -

nek és meg fi zet ték a be je len té si dí jat), amely so rán el len őr zi, hogy a min ta meg fe -

lel-e a tör vé nyi fel té te lek nek és fenn áll-e va la mely ki zá ró ok. Min den kép pen ki eme -

len dő, hogy a SZTNH a ki zá ró okok kö zül a ko ráb bi jo gok ba (így akár szer zői, akár 

véd jegy stb.) va ló üt kö zést nem vizs gál ja, azon jo gok csak meg sem mi sí té si el já rás -

ban ér vé nye sít he tők. Az SZTNH vég zés ben fel hív hat ja a be je len tőt hi ány pót lás 

meg té te lé re, nyi lat ko zat té tel re, il let ve adott eset ben, ha a be je len tő több min tá ra 

igé nyelt ol tal mat, ak kor a be je len tés meg osz tá sá ra. Egyéb ként az a be je len tő, aki 

egy be je len tés ben több min ta ol tal mát igé nyel te, a min ta ol tal mat meg adó ha tá ro -

zat jog erő re emel ke dé sé ig bár mi kor meg oszt hat ja be je len té sét a be je len té si nap és 

az eset le ges ko ráb bi el sőbb ség meg tar tá sá val. A be je len tés meg osz tá sa meg osz tá si 

díj meg fi ze té sé hez kö tött. A min ta ol tal mi be je len tés egé szé ben vagy rész ben el uta -

sí tás ra ke rül, ha az a hi ány pót lás, il let ve nyi lat ko zat el le né re sem elé gí ti ki a vizs -

gált kö ve tel mé nye ket. Ha a be je len tő az SZTNH fel hí vá sá ra nem vá la szol, il let ve  

a be je len tést nem oszt ja meg, úgy kell te kin te ni, hogy a be je len tést vissza von ta. 

Amennyi ben a min ta és a min ta ol tal mi be je len tés meg fe lel a vizs gá lat kö ré be 

tar to zó va la mennyi már fent is mer te tett kö ve tel mény nek, az SZTNH a be je len tés 

tár gyá ra meg ad ja a min ta ol tal mat, majd a jo go sult nak min ta ol tal mi ok ira tot ad, 

amely hez hoz zá fű zi a lajst rom ki vo na tot, va la mint a min ta ol ta lom meg adá sát meg -

hir de ti a Sza ba dal mi Köz löny és Véd jegy ér te sí tő ben. 

A Formatv. ér tel mé ben elekt ro ni kus úton, ügy fél ka pun ke resz tül is le he tő ség 

van a két irá nyú kom mu ni ká ci ó ra, ilyen kor az SZTNH elekt ro ni kus úton köz li a ké -

rel me ző vel a ké re lem kap csán ho zott dön té se ket, il let ve kül di meg ne ki a hi te les 

elekt ro ni kus lajst rom ki vo na tot. A két irá nyú elekt ro ni kus kom mu ni ká ció eset kö rei  

a kö vet ke zők: (I) min ta ol tal mi be je len tés, (II) meg újí tá si ké re lem, (III) té nyek ben be -

kö vet ke zett vál to zá sok nak a min ta ol tal mi lajst rom ban va ló fel tün te té sé re irá nyu ló 

ké re lem, (IV) lajst rom ki vo nat igény lé sé re vo nat ko zó ké re lem, il let ve (V) irat be te -

kin tés re vo nat ko zó ké re lem. 

 

 

V.2.2. A kö zös sé gi formatervezésiminta-ol tal mi be je len tés 
 

Kö zös sé gi be je len tés ről nyil ván va ló an csak a lajst ro mo zá son ala pu ló kö zös sé gi for-

matervezésiminta-ol ta lom ese té ben be szél he tünk. A kö zös sé gi be je len tés sza bá lya -

it a kö zös sé gi formatervezésiminta-ren de let (a to váb bi ak ban: Kö zös sé gi Min ta ren -

de let),20 il let ve az ah hoz kap cso ló dó vég re haj tá si ren de let tar tal maz za. A be je len tő 

sza ba don vá laszt hat, hogy a be je len tést az SZTNH út ján nyújt ja be, aki majd to vább -

kül di az Alicante-ban szé ke lő Eu ró pai Unió Szel le mi Tu laj do ni Hi va ta lá hoz (a to váb -

bi ak ban: EUIPO), vagy köz vet le nül az EUIPO-hoz. A kö zös sé gi be je len té sért be je -

len té si és köz zé té te li díj fi ze ten dő. 
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Az EUIPO-n ke resz tül tör té nő be nyúj tás ese té ben le he tő ség van a kö zös sé gi be -

je len tés elekt ro ni kus úton meg té te lé re is. Ha a kö zös sé gi be je len tést az SZTNH-hoz 

nyúj tot ták be, az SZTNH két hé ten be lül to váb bít ja a be je len tést az EUIPO-hoz to -

váb bí tá si díj fe jé ben. A kö zös sé gi be je len tés nek kö te le ző en tar tal maz nia kell a min ta 

lajst ro mo zá sa irán ti ké rel met, a be je len tő azo no sí tá sá ra al kal mas ada to kat (név, cím, 

ál lam pol gár ság stb.), a min ta áb rá zo lá sát több szö rö zés re al kal mas mó don, azok nak 

a ter mé kek nek a meg je lö lé sét, ame lyek ben a min ta meg tes te sül, il let ve ame lyek re 

a min tát al kal maz zák, a be je len tés nyel vé nek meg je lö lé sét, va la mint a má so dik 

nyelv meg je lö lé sét és vé gül a be je len tő alá írá sát. 

A be je len tés nap ja a köz vet le nül az EUIPO-nál tör té nő be nyúj tás ese tén a kö zös -

sé gi be je len tés az EUIPO-hoz tör té nő be ér ke zé sé nek nap ja. Az SZTNH-nál tör té nő 

be nyúj tás nap ja azon ban csak ak kor vá lik be je len té si nap pá, ha a be je len tés az 

SZTNH-nál tör té nő be nyúj tás tól szá mí tott két hó na pon be lül be ér ke zik az EUIPO-

hoz, két hó na pon túl tör té nő be ér ke zés ese tén a be je len tés nap ja az EUIPO-hoz való 

be ér ke zés nap ja lesz. Az SZTNH a be je len tést csak a to váb bí tá si díj meg fi ze té sét 

kö ve tő en to váb bít ja. A kö zös sé gi min ta ol tal mi be je len tést az Eu ró pai Unió bár me -

lyik hi va ta los nyel vén be le het nyúj ta ni, így ter mé sze te sen ma gya rul is. Azon ban 

má so dik nyelv ként meg kell je löl ni az EUIPO öt hi va ta los nyel ve (an gol, né met, fran -

cia, spa nyol, olasz) kö zül az egyi ket. Összes sé gé ben egy sze rűbb út nak te kint he tő, 

ha a kö zös sé gi formatervezésiminta-ol tal mat elekt ro ni ku san az EUIPO weboldalán 

ke resz tül nyújt juk be. Az EUIPO weboldala fel hasz ná ló ba rát és szá mos videóval kí -

ván ja se gí te ni a be je len tő ket. 

Ér de kes, hogy a nem ze ti be je len tés től el té rő en a kö zös sé gi be je len tés tar tal maz -

hat egy leg fel jebb száz szó ból ál ló le írást, amely írott for má ban is mer te ti a for ma -

ter ve zé si min ta áb rá zo lá sát. A le írás nak azon ban nin csen ha tá sa az ol ta lom ter je -

del mé re, nem be fo lyá sol ja azt, így lé nye gé ben nem tu laj do nít ha tó ne ki kü lö nö sebb 

je len tő ség. Az is el té rés, hogy a töb bes be je len tés ese tén az egy be je len tés be fog -

lal ha tó min ták szá ma a ma gyar ral el len tét ben nem kor lá to zott. 

 

Egy ér tel mű en a leg na gyobb kü lönb ség a nem ze ti és a kö zös sé gi be je len tés 

kö zött az, hogy az EUIPO sem az oltalmazhatósági fel té te le ket – az az az új -

don ság és egyé ni jel le get –, sem pe dig a ki zá ró okok dön tő több sé gét nem 

vizs gál ja, te hát nem vé gez ér de mi vizs gá la tot. 

 

Az így meg adott ol ta lom nem biz tos te hát, hogy au to ma ti ku san ki zá ró la gos sá got ad 

a min ta hasz no sí tá sá ra, ugyan is le het sé ges, hogy ugyan ar ra a min tá ra több jo go -

sult is kap pár hu za mo san ol tal mat, il let ve az is le het sé ges, hogy olyan min ta kap 

ol tal mat, el tilt va má so kat gaz da sá gi te vé keny sé gük től, amely sem mi lyen új don ság -

gal vagy egyé ni jel leg gel nem ren del ke zik. Ugyan ak kor meg je gyez zük, hogy a ma -

gyar formatervezésiminta-ol tal mi be je len tés kor vég zett új don ság ku ta tás sem tud 

tel jes kö rű len ni, így akár a ma gyar be je len té si el já rás ban is kap ha tunk ol tal mat 

egy va ló já ban nem új vagy egyé ni jel leg gel nem ren del ke ző min tá ra. 

Ha a kö zös sé gi be je len tés mind ala ki, mind tar tal mi szem pont ból meg fe lel a Kö -

zös sé gi Min ta ren de let ben és az an nak vég re haj tá sá ra szol gá ló bi zott sá gi ren de le -

tek ben fog lal tak nak, az EUIPO a be je len tés tár gyá ra a for ma ter ve zé si min ta lajst -
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ro mo zá sá val ol tal mat ad, be je gyez ve a min tát a lajst rom ba. Ezt kö ve tő en az EUIPO 

köz zé te szi a min tát a Kö zös sé gi Formatervezésiminta-ol tal mi Köz löny ben, fel té ve, 

hogy a köz zé té te li díj meg fi ze tés re ke rült. 

A kö zös sé gi formatervezésiminta-ol tal mi be je len té si el já rás fen ti egy sze rű mód -

ja mi att a gya kor lat ban akár pár hé ten be lül lajst ro moz za a for ma ter ve zé si min tát 

az EUIPO. Ez nagy elő nye a kö zös sé gi rend szer nek a ma gyar rend szer hez ké pest. 

Te kin tet tel ar ra, hogy az EUIPO a fen ti ek sze rint te hát nem vé gez ér de mi vizs -

gá la tot a be je len tés nél, és ész re vé tel té te lé re sincs le he tő ség, a min ta ol ta lom meg -

sem mi sí té sé nek sze re pe a kö zös sé gi for ma ter ve zé si min tá nál ér té ke lő dik fel iga zán. 

A meg sem mi sí té si el já rás ar ra va ló, hogy amennyi ben a min tát a len ti okok ból nem 

is le he tett vol na lajst ro moz ni, ak kor a formatervezésiminta-ol ta lom ne is áll has son 

fenn raj ta a to váb bi ak ban. A kö zös sé gi formatervezésiminta-ol tal mat csak a kö vet -

ke ző okok ból le het meg sem mi sí te ni: 

 

(I)    ha a min ta nem fe lel meg a for ma ter ve zési min ta fo gal má nak (for ma ter ve -

zé si min ta: a ter mék egé szé nek vagy ré szé nek meg je le né se, ame lyet ma gá -

nak a ter mék nek, il let ve a dí szí té sé nek kül ső jel leg ze tes sé gei – kü lö nö sen  

a raj zo lat, a kör vo na lak, a szí nek, az alak, a fe lü let, il let ve az anya gok jel leg -

ze tes sé gei – ered mé nyez nek); 

(II)   ha a min ta nem fe lel meg a fent rész le te sen ki fej tett kö ve tel mé nyek nek, pl. 

új don ság, egyé ni jel leg, ki zá ró lag olyan kül ső jel leg ze tes ség ből áll, amely  

a mű sza ki ren del te tés kö vet kez mé nye, köz rend be vagy köz er kölcs be üt kö -

zik stb.; 

(III)  ha bí ró sá gi ha tá ro zat ér tel mé ben a kö zös sé gi formatervezésiminta-ol tal mat 

nem an nak ad ták meg, akit az meg il let (te hát a szer zőt vagy a jog utód ját); 

(IV)  ha a kö zös sé gi for ma ter ve zé si min ta üt kö zik a be je len tés nap ját – el sőbb -

ség igény lé se ese tén az el sőbb ség idő pont ját – kö ve tő en nyil vá nos ság ra 

jutott olyan min tá val, amely re az em lí tett na pot meg elő ző en ad tak lajst ro -

mo zott kö zös sé gi min ta ol tal mat, vagy az ilyen min ta be je len té sé vel, il let ve 

va la mely tag ál lam ban lajst ro mo zott ko ráb bi min tá val vagy an nak be je len -

té sé vel; 

(V)   ha egy ké sőb bi for ma ter ve zé si min tá ban meg kü lön böz te tés re al kal mas meg -

je lö lést hasz nál nak, és az ar ra vo nat ko zó kö zös sé gi jog vagy a tag ál lam jo ga 

a meg je lö lés jo go sult ját fel ha tal maz za az ilyen hasz ná lat meg til tá sá ra (ti pi -

ku san ilyen egy véd jegy); 

(VI)  ha a for ma ter ve zé si min ta va la mely tag ál lam szer zői jo ga alap ján ol ta lom 

alatt ál ló mű vet jo go su lat lan hasz nál; 

(VII) ha a for ma ter ve zé si min ta az ipa ri tu laj don ol tal má ra lé te sült Pá ri zsi Uni ós 

Egyez mény (a to váb bi ak ban „Pá ri zsi Egyez mény”) 6ter cik ké ben fel so rolt 

bár me lyik ele met, vagy a 6ter cikk ben nem sza bá lyo zott olyan jel vényt, jel -

ké pet és cí mert jo go su lat la nul hasz nál, amely hez az érin tett tag ál lam ban kü -

lö nö sen fon tos köz ér dek fű ző dik. 

 

A meg sem mi sí té si el já rás az EUIPO ha tás kö ré be tar to zik. Ab ban az eset ben azon -

ban, ami kor a meg sem mi sí té si el já rás tár gya lajst ro mo zás nél kül ol ta lom ban ré sze -
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sü lő kö zös sé gi for ma ter ve zé si min ta, ak kor a meg sem mi sí tés ről va ló dön tés ho za tal 

az ún. kö zös sé gi min ta ol tal mi bí ró sá gok ha tás kö ré be tar to zik. 

 

 

V.2.3. A nem zet kö zi formatervezésiminta-ol tal mi be je len tés 
 

Az 1925-ös Há gai Meg ál la po dás az ipa ri min ták nem zet kö zi le tét be he lye zé sé re 

vo nat ko zik és a be je len tő nek le he tő vé te szi, hogy a for ma ter ve zé si min tá já nak le -

tét be he lye zé sé vel akár min den ré szes, akár csak az ál ta la meg je lölt or szá gok ban 

az adott nem ze ti jog ál tal biz to sí tott ol ta lom mal egyen ér té kű ol tal mat sze rez zen 

egyet len be je len tés sel. 

A Há gai Meg ál la po dás ér tel mé ben te hát egyi de jű leg több or szág (az egyez mény -

ben ré szes or szá gok), il le tő leg ré gió te rü le té re igé nyel he tő ol ta lom. Ez jó val költ -

ség ha té ko nyabb és gyor sabb, mint az egyez mény ben ré szes or szá gok ban kü lön-

kü lön he lyi kép vi se lő vel nem ze ti formatervezésiminta-ol tal mi be je len tést ten ni.  

A nem zet kö zi be je len tés be nyúj tá sá ra csak az egyez mény ré szes ál la má nak ál lam -

pol gá ra, il let ve az ott ho nos jo gi sze mély jo go sult, to váb bá olyan kor mány kö zi szer -

ve zet tag já nak ál lam pol gá rai/ho nos jo gi sze mé lyei, amely nek az egyez mény ré szes 

ál la ma is tag ja (ilyen szer ve zet pl. Eu ró pai Unió). Ezen fe lül a be je len tés be nyúj tá -

sá hoz az is jog ala pot ad, ha a be nyúj tó az egyez mény ré szes ál la má ban ál lan dó 

lakó hellyel vagy szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zik, jo gi sze mély ese tén pe -

dig ott va ló sá gos és mű kö dő ke res ke del mi te le pe van. 

A nem zet kö zi el já rás a nem zet kö zi be je len tés az SZTNH-hoz (az egyez mény 

részes ál la má nak nem ze ti hi va ta lá hoz) vagy a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve zet 

(WIPO) Nem zet kö zi Iro dá já hoz tör té nő be nyúj tá sá val in dul meg. Ha a be je len tő a be -

je len tést az SZTNH-hoz nyújt ja be, ak kor az SZTNH ér te sí ti a be je len tőt a be nyúj tás 

té nyé ről és idő pont já ról és a be je len tést a gen fi szék he lyű Nem zet kö zi Iro dá hoz to -

váb bít ja (a to váb bí tá sért to váb bí tá si dí jat kell fi zet ni). A nem zet kö zi el já rás két sza -

kasz ból te vő dik össze: a nem zet kö zi sza kasz ból és a nem ze ti sza kasz(ok)ból. A nem -

zet kö zi sza kasz ban a Nem zet kö zi Iro da ala ki vizs gá la tot vé gez, majd amennyi ben 

a min ta meg fe lel az elő írt ala ki fel té te lek nek, be jegy zi azt a nem zet kö zi lajst rom ba. 

Mind er ről hi va ta los lap já ban tá jé koz ta tást tesz köz zé, és ér te sí ti azon ál la mo kat, 

ame lye ket a be je len tő a be je len tés ben meg je lölt. A nem ze ti sza kasz(ok)ban vég zik 

el a nem ze ti iparjogvédelmi ha tó sá gok – Ma gyar or szá gon így az SZTNH – a nem zeti 

jog sza bá lyok alap ján az ér de mi vizs gá la tot. A nem zet kö zi be je len tés ben ter mé -

szete sen Ma gyar or szág is meg je löl he tő. Az SZTNH a nem zet kö zi lajst ro mo zás meg -

hir de té sé től szá mí tott 6 hó na pon be lül kö te les a Nem zet kö zi Iro dá nak ér te sí tést 

kül de ni, amennyi ben a min ta nem fe lel meg a ma gyar jog sza bá lyok ál tal elő írt oltal-

mazhatósági fel té te lek nek, kü lön ben a nem zet kö zi lajst ro mo zás Ma gyar or szág te -

kin te té ben azo nos ha tá lyú vá vá lik a nem ze ti úton meg adott min ta ol ta lom mal. A hat 

hó na pos ha tár idő le jár ta előtt is tá jé koz tat hat ja az SZTNH a Nem zet kö zi Iro dát  

a min ta ol tal maz ha tó sá gá ról. Po zi tív dön tés ese tén a min ta jo go sult já ra Ma gyar or -

szá gon ugyan azon jo gok és kö te le zett sé gek lesz nek irány adók, mint ha nem ze ti 

eljá rás út ján ke let ke zett vol na ol tal ma, ne ga tív dön tés ese tén az SZTNH Ma gyar or -

szág te rü le té re ki ter je dő en el uta sít ja a nem zet kö zi lajst ro mo zás ha tá lyát. 
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A nem zet kö zi be je len tést te hát úgy kell te kin te ni, mint ha vég ered mény ben min -

den érin tett or szág ban kü lön-kü lön for ma ter ve zé si min ta ol tal mat igé nyel nénk, de 

azt egy össze kö tő szer ven (a WIPO-n) ke resz tül tesszük. A nem zet kö zi be je len tés 

ese tén elő for dul hat te hát, hogy meg je lö lünk a nem zet kö zi be je len tés ben hat ál la -

mot, de a hat ál lam ból csak há rom ál lam ad ja meg a sa ját nem ze ti el já rá sa (nem zeti 

sza kasz) le foly ta tá sa so rán a min ta ol tal mat. Eb ben az eset ben ar ra a há rom ál lam 

te rü le té re lesz nem ze ti min ta ol tal munk. 

 

 

V.3. A for ma ter ve zé si min ta áb rá zo lá sa 
 

V.3.1. Az áb rá zo lá si kö ve tel mé nyek 
 

A de sign ol tal má nak ter je del me szem pont já ból na gyon fon tos lé pés az, hogy ho -

gyan je lent jük be az adott de signt formatervezésiminta-ol ta lom ra. A min ta ol ta lom 

ter je del mét a ter mék egé szé nek vagy ré szé nek meg je le né sét be fo lyá so ló, a min ta -

ol tal mi lajst rom ban el he lye zett fény kép ből, rajz ból vagy más gra fi kai áb rá zo lás ból 

(a to váb bi ak ban együtt: áb rá zo lás) és – ha van ilyen – a vál toz ta tó nyi lat ko zat ból 

meg ál la pít ha tó kül ső jel leg ze tes sé gek ha tá roz zák meg. A be je len tés kor ugyan is egy 

va ló szí nű leg há rom di men zi ós tár gyat szük sé ges két di men zi ós ké pe ken be mu tat ni 

úgy, hogy a be je len tés sel a leg szé le sebb ol tal mat kap juk a ter mék meg je le né sé re. 

A min tát fény ké pen, rajz zal vagy más gra fi kai úton a kö vet ke zők sze rint kell áb -

rá zol ni: 

 

1. az áb rá zo lás nak egy ér tel mű en be kell mu tat nia a min tát, az az a min ta sze rin ti 

ter mék egé szé nek vagy ré szé nek kül ső meg je le né sét be fo lyá so ló va la mennyi 

kül ső jel leg ze tes sé get; 
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Helyes ábrázolás 

(robbantott nézettel 

mutatja be tisztán 

a designt)

Rossz ábrázolás A minta ábrázolása 

számtalan hibát tartalmaz: 

– zavaró árnyékolás; 

– zavaró, a mintához nem 

  tartozó személy (kézfej); 

– a háttér nem semleges; 

– nem látszik a minta vala- 

  mennyi külső jellegzetessége. 

(RCD 001847468-0003)

(RCD 000891395-0009)



2. az áb rá zo lá son a min ta egy ér tel mű azo no sít ha tó sá gát za va ró tár gyak, sze mé -

lyek, ál la tok nem sze re pel het nek (sem le ges hát tér szük sé ges te hát)21; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. szük ség ese tén a min tát több né zet ből, il let ve el té rő hasz ná la ti és egyéb hely ze -

tek ben is be kell mu tat ni; 
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21     A szé ke ket ma guk ba fog la ló pél dá kat az EUIPO weboldaláról vet tük: https://euipo.europa.eu/ohimpor -
tal/en (utol só le töl tés ide je: 2019. 09. 10.).

Helyes ábrázolás 

(semleges háttér)

Rossz ábrázolás 

(nem semleges háttér)

Helyes ábrázolás



4. leg alább egy áb rá zo lás nak a min tát tel jes egé szé ben be kell mu tat nia; a min ta 

meg is me ré sé hez szük sé ges mér ték ben met sze tek, ki tö ré sek, rész let na gyí tá sok 

al kal maz ha tók; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. a nem meg ha tá ro zott hosszú sá gú, il let ve sík be li ki ter je dé sű tár gyak ese tén (pl. 

pro fil idom, szö ve tek) – az egyéb kö ve tel mé nyek nek egye bek ben ele get te vő – 

rész let áb rá zo lá sa is ele gen dő; 
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Helyes ábrázolás 

(a metszet, 

a részletnagyítások 

használata 

külön ábrán)

Rossz ábrázolás

Helyes ábrázolás

Rossz ábrázolás 

(a halvány színek 

miatt a minta 

alig kivehető) 

(RCD 001051734-0004)



6. egy áb rá zo lá son csak egy min ta egy né ze te sze re pel het; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. az egyes áb rá zo lá sok ból ön ma guk ból – kü lön ma gya rá zat nél kül is – ki kell de -

rül nie a töb bi áb rá zo lás hoz vi szo nyí tott kap cso lat nak; 

 

8. a kész let re vo nat ko zó min ta min den ele mét leg alább egy áb rá zo lá son együt te sen 

is sze re pel tet ni kell; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. a min tá hoz nem tar to zó ré szek je lö lé sé nek egy ér tel mű en el kell ha tá rol nia a min -

tát az áb rá zo lás nak azok tól a ré sze i től, ame lyek re néz ve a be je len tő nem igé nyel 

ol tal mat. A min tá hoz nem tar to zó ré szek je lö lé sét a je len ta nul mány IV.3.2. pont -

já ban rész le te sen be mu tat juk. 
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Helyes ábrázolás

Rossz ábrázolás

Helyes ábrázolás



Az áb rá zo lás be nyújt ha tó szí nes vagy fe ke te-fe hér ki vi tel ben. Az áb rá zo lást azon -

ban szí nes ki vi tel ben kell el ké szí te ni, ha a szí nek a min tát ered mé nye ző kül ső jel -

leg ze tes sé gek hez tar toz nak. Alap ve tő en nem ja va solt szí nes ben be nyúj ta ni az áb -

rá zo lást, mert az az ol ta lom ter je del mét kor lá toz hat ja. Ál ta lá nos ság ban el mond ha -

tó, hogy egy fe ke te-fe hér ki vi tel ben be nyúj tott min ta vé del met nyújt a szí nes má -

so lá sok el len is. Szí nes ben ak kor ja va solt be nyúj ta ni az áb rá zo lást, ha a szín vagy 

szí nek meg je le né se, ará nya fon tos ele me a de sign nak. A be je len tés kor azon ban az 

áb rák nak össz hang ban kell len nie: nem le het egy min tán be lül kü lön bö ző szín vál -

to za tok ra ol tal mat igé nyel ni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyi ben egy de sign több szín ben is ké szül, és mind egyik re sze ret nénk ol tal -

mat igé nyel ni, ak kor a kü lön bö ző szí nű min tá kat kü lön-kü lön szük sé ges be je len te -

ni. Aho gyan ko ráb ban em lí tet tük, egy min ta be je len tés kor több min tá ra is le het ol -

tal mat igé nyel ni (Ma gyar or szá gon ma xi mum 50-re), a kü lön bö ző szí nű min ták kü -

lön-kü lön for ma ter ve zé si min tá nak mi nő sül nek: 
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Rossz ábrázolás 

(egy minta- 

bejelentésen belül 

több színváltozat) 

Helyes ábrázolás

Helyes ábrázolás

1. minta 1. ábra 2. minta 1. ábra



A min ta fény ké pen tör té nő áb rá zo lá sa ese tén az áb rá zo lás nak a fen ti e ken kí vül 

a kö vet ke ző kö ve tel mé nyek nek is meg kell fe lel nie: 

 

10. a fény kép nek a min tát sem le ges hát tér előtt, kontrasztosan, éles kon tú rok kal 

kell áb rá zol nia; a fény ké pek el ké szí té sé nél a fény vi szo nyo kat úgy kell meg vá -

lasz ta ni, hogy csil lo gás, tük rö ző dés, ár nyék ha tás a min tát ered mé nye ző kül ső 

jel leg ze tes sé gek meg is mer he tő sé gét ne za var ja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. a fény ké pen fi zi kai úton fel vitt ele mek vagy így el vég zett tör lé sek – így kü lö -

nö sen re tu sá lás – nem sze re pel het nek. 

 

A min ta rajz zal vagy más gra fi kai úton va ló áb rá zo lá sa ese tén az áb rá zo lás nak – az 

1–9. alap kö ve tel mé nye ken kí vül – a kö vet ke ző kö ve tel mé nyek nek is meg kell fe -

lel nie: 
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Helyes ábrázolás

(RCD 000408539-0002)

Zavaró háttérelemek

(RCD 000396056-0004)

Nem tiszta fénykép, 
zavaró árnyékok

(RCD 000474242-0001)

A mintaoltalom terjedelme 
nem egyértelmű, 

zavaró háttérelemek

(RCD 000011010-0002)

Nem egyértelmű az oltalom 
terjedelme, tehát hogy 

a műszerfal pontosan melyik 
eleme áll oltalom alatt



12. a gra fi kai áb rá zo lást fe hér, át lát szat lan, leg fel jebb A/4 mé re tű lap ra, sö tét, jól 

lát ha tó, tar tós, egyen le tes vas tag sá gú vo na lak kal, haj tás vagy tö rés nél kül kell 

el ké szí te ni; 

 

13. ha egy la pon több áb ra is sze re pel, azo kat egymástól vi lá go san, tér köz zel el ha -

tá rol va kell el he lyez ni; 

 

14. az áb rá zo lás – az áb ra szá mo zás ki vé te lé vel – nem tar tal maz hat ma gya rá za to kat 

és fel ira to kat, va la mint a meg ér tést za va ró vo na lat vagy más gra fi kai ele met; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. a min tát a va lós lát ha tó ság sze rint, le he tő leg pers pek ti vi kus mó don kell áb rá -

zol ni az zal, hogy ez a kö ve tel mény nem ké pe zi aka dá lyát a min tá hoz nem tar -

to zó ré szek je lö lé sé nek; 

 

16. mű sza ki raj zok, il let ve a mű sza ki raj zok szim bó lu mai nem al kal maz ha tók; 

 

17. ha az áb rá zo lá son met sze tek, ki tö ré sek sze re pel nek, azo kat is va ló ság hű en kell 

be mu tat ni. 
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Rossz ábrázolás

Spanyol 

formatervezési 

minta 

I0152702-D

Benelux 

formatervezési 

minta 

38478-0002

Helyes ábrázolás Oldalsó nézet Keresztmetszeti nézet



Mind eze ken túl a be je len tés hez tar to zó egyes áb rá zo lá so kat áb ra szám mal kell el -

lát ni. Az áb ra szám két, pont tal el vá lasz tott szám ból áll, ame lyek kö zül az el ső a be -

je len tés ben sze rep lő min ták sor szá mát, a má so dik pe dig az adott min tá hoz tar to zó 

áb rák sor szá mát je lö li (pl. 1.1, 1.2, 1.3 az el ső min ta áb rá zo lá sa i nak, 2.1, 2.2, 2.3  

a má so dik min ta áb rá zo lá sa i nak az áb ra szá ma). Az áb ra szá mo kat az ál ta luk je lölt 

áb rá zo lá sok mel lett az áb rá zo lá sok kö zött fenn ma ra dó tér köz ben úgy kell fel tün -

tet ni, hogy az áb ra szá mok és az áb rák kap cso la ta egy ér tel mű le gyen. Ha a min ta -

ol tal mi be je len tés a min tá nak csu pán egyet len áb rá zo lá sát tar tal maz za, azon nem 

kell áb ra szá mot fel tün tet ni. 

 

 

V.3.2. A min tá hoz nem tar to zó ré szek áb rá zo lá sa (disclaimer) 
 

Gyak ran ké szül nek olyan de sig nok, ame lyek meg ha tá ro zott ré sze it nem szük sé ges 

ol ta lom alá he lyez ni, vagy olyan össze tett ter mék egy ré szét kí vá na tos csak ol ta lom 

alá he lyez ni, ame lyet nem le het az össze tett de sign ról könnyen el tá vo lí ta ni, így a be -

je len tés ko ri áb rá zo lás sem egy sze rű. Ilyen eset ben meg fe le lő tech ni ká val je löl he tő, 

hogy az áb ra mely ele me nem ré sze a min tá nak, így a min ta ol tal mat csak a ter mék 

egy ré szé re kap juk meg. 

 

Min de nek előtt meg jegy zen dő, hogy a ma gyar for ma ter ve zé si min ta jog egy 

úgy ne ve zett vál toz ta tó nyi lat ko zat tal írás ban, szö ve ges for má ban is le he tő vé 

te szi, hogy a be je len tő le ír ja, hogy a be nyúj tott áb rá kon mely ré szek te kin -

te té ben nem igé nyel ol tal mat. 

 

A vál toz ta tó nyi lat ko zat cél ja a min tá hoz nem tar to zó ré szek je lö lé se, és a ko ráb bi 

sza bá lyo zás sze rint – a ne vé vel el len tét ben – már a be je len tés nek is le het sé ges ele -

me volt. Je len leg a vál toz ta tó nyi lat ko zat ki zá ró lag pon to sí tás kor, il let ve a meg sem -

mi sí té sé re irá nyu ló el já rás ban lesz hasz nál ha tó. 

 

A for ma ter ve zé si min ta be je len té se kor pe dig az áb rán al kal ma zott vi zu á lis 

le mon dó nyi lat ko za tok (an go lul: visual disclaimer) ve szik át a vál toz ta tó nyi -

lat ko zat sze re pét. 

 

A kö zös sé gi for ma ter ve zé si min ta egyál ta lán nem is me ri el a szö ve ges nyi lat ko zat 

jog ha tá sát, így amennyi ben kö zös sé gi formatervezésiminta-ol ta lom iránt nyúj tunk 

be be je len tést, az alább be mu ta tott vi zu á lis le mon dó nyi lat ko zat tal je löl jük a min -

tá hoz nem tar to zó ré sze ket. 

A min tá hoz tar to zó és nem tar to zó ré sze ket min dig egy ér tel mű en kell meg je löl -

ni, és a be nyúj tott áb rá kon kö vet ke ze te sen kell meg je le ní te ni. A vi zu á lis le mon dó 

nyi lat ko zat azt jel zi, hogy az áb rá zolt for ma ter ve zé si min ta bi zo nyos jel leg ze tes -

sé gei nem ké pe zik ol ta lom igény lés tár gyát, il let ve nem lajst ro moz ták azo kat, az az 

azt je lö li, hogy az ol ta lom mit nem fog lal ma gá ban. En nek áb rá zo lá sá ra az aláb bi 

le he tő sé gek van nak: 
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1. szag ga tott vo nal; 

2. ho má lyo sí tás; 

3. szín ár nya lat hasz ná la ta; 

4. az ol ta lom igény lés tár gyát ké pe ző jel leg ze tes sé gek kö rül ha tá ro lá sa. 

 

Ha az ol ta lom igény lés tár gyát nem ké pe ző jel leg ze tes sé ge ket szag ga tott vo nal lal 

tör té nő el ha tá ro lás sal je löl jük, ak kor va la mennyi, a min tá hoz nem tar to zó részt 

pon tok ból vagy rö vid vo na lak ból ál ló vo nal kell, hogy je löl je, míg a min tá hoz tar -

to zó ré szek fo lya ma tos vo nal lal kell, hogy je löl ve le gye nek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyi ben a szag ga tott vo nal a de sign ré sze, pél dá ul var rás je lö lé se a ru há -

kon, úgy an nak egy ér tel mű en ki kell de rül nie az áb rá zo lás ból. Ha a szag ga tott vo -

nal a de sign ré sze, és a de sign va la mely ré szé re nem sze ret nénk ol tal mat igé nyel -

ni, úgy a to váb bi vi zu á lis le mon dó nyi lat ko za to kat szük sé ges igény be ven ni: ho má -

lyo sí tás, szín ár nya lat hasz ná la ta vagy jel leg ze tes kö rül ha tá ro lás. 

89

Design és jog – Bevezető a design védelmének lehetőségeibe 

A telefon billentyűzet fe -

let ti részére nem igé nyel -

tek oltalmat (ponto zott 

vo nallal jelölve). Oltal mat 

a folyamatos vo nal lal je -

lölt alsó rész élvez.

Kizárólag a szerszám -

mar kolat áll oltalom alatt, 

a csavarhúzó feje szag -

ga tott vonallal jelölve 

nem része a formaterve -

zési mintának.

Az övcsatra igényeltek 

csak oltalmat, amelyet  

a fényképezett rész jelöl, 

az övet szaggatott vo -

nall al jelölve kivették az 

oltalmi igény alól.

(RCD 30606-0005) (Magyar design D9900409)

A szaggatott vonal a ruhánál része 

a mintának.

Amennyiben kifejezetten a zsebre kí vá -

nunk oltalmat szerezni, úgy az egy ér -

telmű körülhatárolás megoldást nyújt.

(Francia formatervezési minta No. 911104-0021)

(RCD 006115002-0001)



A ho má lyo sí tás (blurring) ak kor al kal maz ha tó, ha egy ér tel mű en el vá lik az áb rá -

zo lá son be lül, hogy az el ho má lyo sí tott rész re nem igény lik az ol tal mat, és az áb rá -

zo lás mely ré sze az ol tal ma zott ter mék rész. 

 

 

 

A szí ne zés (szín ár nya lat hasz ná la ta) na gyon ha son lít a ho má lyo sí tás tech ni ká já -

hoz. A szí ne zés sel a de sign olyan ré szét fe di le a be je len tő, amely re nem kí ván ol -

tal mat sze rez ni, éle sen el ha tá rol va így a de sign áb rá zo lás azon ré sze it, ame lyek te -

kin te té ben ol tal mat igé nyel. 
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Az autógumi design tekintetében nem 

lé nyeges, hogy az adott gumifelszín -

nyo mat egy kerek gumiabroncson van, 

így homályosítással tette a bejelentő 

egy értelművé, hogy csak a gumi felü -

le tére kéri az oltalmat.

A homályosítás kombinálható a körül -

ha tárolással. A fenti gumitüskedesign 

talapzat feletti része homályosítással 

kikerül az oltalom alól. A bejelentő  

a pi ros körülhatárolással tette egyér -

tel mű vé, hogy az oltalmat a talapzatra 

kívánja megszerezni.

(RCD 000244520-0002) (RCD 000346580-0005)

A fehér színezéssel a be -

je lentő egyértelműen je -

löl te, hogy csak a gép jár -

mű frontrészét kívánja 

oltalom alá helyezni.

A színezés segítségével 

ki zárólag a fényszóró 

LED nappali menetfé nyé -

nek alakjára szerzett ol -

tal mat a bejelentő.

A kék színezés hasz ná -

la tával az autó hátsó ré -

szén kívüli részek nem 

ke rültek oltalom alá.

(RCD 000910146-0004) (DM/085473 nemzetközi bej.) (DM/078504 nemzetközi bej.)



Az utol só vi zu á lis le mon dó nyi lat ko za ti esz köz a kö rül ha tá ro lás, amely ál ta lá ban 

pi ros szín nel tör té nik a könnyű ér zé kel te tés mi att. Ezen esz köz hasz ná la ta fo ko zott 

fi gyel met kí ván, mi vel csak ak kor al kal maz ha tó, ha a kö rül ha tá ro lás úgy va ló sít ha -

tó meg, hogy az ol ta lom ból ki zár ni kí vánt rész ből egyet len rész let se ke rül jön a kö -

rül ha tá rolt te rü le ten be lül re. Ép pen ezért bi zo nyos de sign áb rá zo lá sok nál a kö rül -

ha tá ro lás nem al kal maz ha tó. 
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Helyesen alkalmazott 

körülhatárolás

A körülhatárolás alapján egy ér -

tel mű, hogy csak az üveg egy ré -

sze áll oltalom alatt. A körül ha -

tárolt terület tiszta, és az olta -

lom igénylés tárgyát nem képe ző 

jellegzetesség nem nyúlik át  

a kö rülhatárolt területre.

A körülhatárolt terület, tehát  

a gu miabroncs egy részterülete 

áll oltalom alatt. A körülhatárolt 

területen kívüli rész nem része 

az oltalomnak.

(RCD 000032610-0005)

(RCD 000124722-0003)

Rossz körülhatárolás Az övcsat ugyan körül van ha -

tá rolva, de a csat körül megjele -

nik az öv része is. Ennek meg fe -

lelően nem egyértelmű, hogy az 

oltalmat kizárólag a csatra vagy 

a csatra és az öv egy részére 

igénylik.

A lejátszófej egy része nincsen 

benne a körülhatárolt terü let -

ben, viszont a lemez egy része 

benne található. Ennek alapján 

nem egyértelmű az oltalmi 

igény.



 

Ahogy ko ráb ban em lí tet tük, az áb rá zo lás ból ma gá ból ki kell de rül nie an nak, 

hogy mi az ol ta lom ter je del me. Sem mi lyen to váb bi szö ve ge zés, fel irat vagy 

áb ra ma gya rá zat nem ke rül het a be nyúj tott áb rák ra. 

 

Amennyi ben a szö veg, áb ra, fel irat a de sign ré sze, ak kor sem mi aka dá lya, hogy az 

áb rá zo lá son megjelenjen. Ab ban az eset ben, ha az áb rá zo lás ból nem de rül ki tisz -

tán az ol ta lom ter je del me, vagy nem egy ér tel mű, hogy az áb ra/fel irat mi lyen cél -

ból sze re pel egy je len té sen, ak kor a hi va tal vizs gá ló ja fel fog ja hív ni a be je len tőt, 

hogy pon to sít sa az áb rá zo lást.
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VI. A hasz no sí tá si jo gok hor do zó ja: 
A fel hasz ná lá si szer ző dés és a hasz no sí tá si szer ző dés főbb jel lem zői 
 

 

Fi gye lem mel ar ra, hogy a je len ta nul mány ban azok kal a for ma ter ve zé si min ták kal 

fog lal ko zunk, ame lyek szer zői mű vek is le het nek, ezért az aláb bi ak ban a rá juk vo -

nat ko zó szer ző dés kö té si sza bá lyo kat olyan mó don tár gyal juk, hogy egy szer re 

vesszük fi gye lem be a szer zői és a min ta ol tal mi sa já tos sá go kat is. 

A ki zá ró la gos va gyo ni jo gok biz to sít ják a szer zői mű szer ző je, a min ta szer ző je 

vagy más jo go sult ja szá má ra a mű, il let ve a min ta fe let ti ren del ke zés le he tő sé gét. 

Ah hoz azon ban, hogy a kí vánt kö zön ség hez el jus sa nak ezek az al ko tá sok, a leg több 

eset ben szük ség van köz ve tí tők re, akik a mű vet, a min tát a kö zön ség szá má ra „fo -

gyaszt ha tó vá”, be fo gad ha tó vá, el ér he tő vé te szik. Pél dá ul a re gény kéz ira tá ból 

köny vet ké szí te nek, a kot tá ból elő ad ják a ze ne mű vet, a szob rot ki ál lít ják, az au tó 

ka ros szé ri á ját, a vizesüveget legyártják. A szer ző vagy más jo go sult ki zá ró la gos jo -

ga mi att azon ban ezek a köz ve tí tők a szer ző en ge dé lye nél kül a mű vel nem vé gez -

het nek ilyen te vé keny sé ge ket. 

A va gyo ni jo gok egyik gya kor lá si mód ja, ha a jo go sult sa ját ma ga vá lik a mű/min -

ta köz ve tí tő jé vé, hasz no sí tó já vá is, a má sik pe dig, ha fel hasz ná lás ra, hasz no sí tás ra 

szó ló en ge délyt ad más szá má ra. A más nak adott en ge dély jo gi hor do zó ja a fel -

hasz ná lá si szer ző dés (az Szjt. szó hasz ná la ta alap ján) vagy hasz no sí tá si szer ző dés 

(a Formatv. szó hasz ná la ta sze rint), amely nek alap ján a szer ző vagy más jo go sult en -

ge délyt ad a fel hasz ná lás ra, hasz no sí tás ra, amely nek fe jé ben pe dig a fel hasz ná ló, 

hasz no sí tó dí jat kö te les fi zet ni. 

A szer zői mű és min ta vi szony la tá ban két alap hely ze tet le het meg kü lön böz tet ni: 

 

(I)    azt, ami kor a mű szer ző je ad va la ki nek en ge délyt ar ra, hogy for ma ter ve zési 

min ta ként vé de lem alá he lyez ze az al ko tá sát. Eb ben az eset ben a min ta 

leen dő jo go sult já nak olyan ter je del mű fel hasz ná lá si szer ző dést kell köt nie  

a szer ző vel, hogy a min ta ol ta lom meg szer zé sé hez és ké sőb bi hasz no sí tá sá -

hoz va la mennyi jog gal ren del kez zen; 

(II)   il let ve le het sé ges az, hogy a szer ző és a min ta ol ta lom jo go sult ja azo nos 

személy, eb ben az eset ben pe dig egy har ma dik sze mély ként fel lé pő hasz -

no sí tó val kell olyan szer ző dést köt nie, amely ren de zi mind a szer zői mű fel -

hasz ná lá sát, mind a min ta hasz no sí tá sá hoz szük sé ges jo go kat. 

 

A fel hasz ná lá si/hasz no sí tá si szer ző dés nek nem min dig ez a cí me: elő for dul -

hat, hogy a szer ző dő fe lek más tí pu sú kö te le zett sé ge ket és jo go kat is a szer -

ző dés be akar nak fog lal ni, így le het ez akár vál lal ko zá si, meg bí zá si, ter ve zé si 

(vagy más meg ne ve zé sű) szer ző dés is, amely hor doz fel hasz ná lá si, hasz no sí -

tá si ele me ket. A szer ző dés azon ban csak ab ban az eset ben lesz fel hasz ná lá si/ 

hasz no sí tá si szer ző dés, ha ab ban az egyik fél en ge délyt ad a fel hasz ná lás ra/ 

hasz no sí tás ra. 
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A fel hasz ná lá si szer ző dés ala nyai a szer ző és a fel hasz ná ló. Szer ző alatt ért jük  

a szer ző jog utód ját, il let ve a szer zői jog más jo go sult ját is (pél dá ul a kö zös jog ke -

ze lő szer ve ze tet). Gya ko ri az, hogy a szer ző nem ma ga, ha nem az ő ol da lán gaz da -

sá gi tár sa ság, kép vi se lő, ügy nök kö ti a szer ző dést. Ilyen eset ben kü lö nös fi gyel met 

kell for dí ta ni ar ra, hogy ez a szer ve zet olyan jo gi po zí ci ó ban le gyen, hogy al kal -

mas sá vál jon a szer ző meg fe le lő va gyo ni jo ga i nak en ge dé lye zé sé re, fel hasz ná lá si 

szer ző dés kö té sé re. Fel hasz ná ló bár ki le het, ugyan ak kor elő for dul hat, hogy a fel -

hasz ná ló nak ah hoz, hogy a fel hasz ná lást meg va ló sít has sa, mű kö dé si en ge délyt kell 

sze rez nie (pél dá ul ven dég lá tó egy sé gek), vagy leg alább is nyil ván tar tás ba kell ma -

gát ve tet nie (pél dá ul mé dia szol gál ta tók). 

A for ma ter ve zé si min ta te kin te té ben a hasz no sí tá si szer ző dés ala nya a lajst rom -

ban fel tün te tett min ta ol ta lom jo go sult ja. A for ma ter ve zé si min ta te kin te té ben a hasz -

no sí tá si szer ző dés meg kö té se kor lé nyeg te len te hát, hogy ki a min ta szer ző je, hasz -

no sí tá si en ge délyt az ad hat, akit jo go sult ként a min ta ol tal mi lajst rom fel tün tet. (Ha 

a min ta és a min ta alap já ul szol gá ló mű jo go sult ja el tér egymástól, köz tük fel hasz -

ná lá si szer ző dés köt he tő ar ra a cél ra, hogy a mű min ta ként hasz no sít ha tó le gyen.) 

A szer ző, il let ve a min ta jo go sult já nak szer ző dés be li fő kö te le zett sé ge a fel hasz -

ná lá si, hasz no sí tá si en ge dély meg adá sa, te hát egy fel hasz ná lás hoz/hasz no sí tás hoz 

hoz zá já ru ló jog nyi lat ko zat meg té te le. A szer ző dés nek nem fel tét le nül szük ség sze rű 

ele me a mű/mű pél dány/min ta/min ta pél dány át adá sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség -

vál la lás, hi szen az sok eset ben más hon nan is be sze rez he tő. Ha pe dig csak a mű pél -

dány/min ta pél dány át adá sá ra ke rül sor (pél dá ul egy fest mény vagy egy ere de ti 

mes ter pél dány meg vá sár lá sa so rán), az nem jo go sít a mű vagy a min ta fel hasz ná -

lá sá ra, hasz no sí tá sá ra. 

 

 

VI.1. Szer ző dé ses sza bad ság 
 

A fel hasz ná lá si és a hasz no sí tá si szer ző dé sek ese té ben is messzemenően ér -

vé nye sül a fe lek szer ző dé si sza bad sá ga, mi vel sza ba don ala kít ják ki a szer ző -

dés tar tal mát. Csak olyan ese tek ben nem ren del kez het nek sza ba don, ahol azt 

a vo nat ko zó tör vény ki fe je zet ten tilt ja, vagy – ép pen el len ke ző leg – elő ír ja  

a szer ző dés tar tal mát. 

 

Ahol nincs a szer ző dő fe lek nek ki fe je zett aka ra ta, ott az Szjt. és az Formatv. sza -

bá lyai al kal ma zan dók, ilye nek hi á nyá ban a Ptk. pó tol hat ja a fe lek meg ál la po dá sát. 

Fon tos, hogy a Formatv. szá mos eset ben hi vat ko zik a sza ba dal mi tör vény re, mint 

hát tér jog sza bály ra, így bi zo nyos ese tek ben an nak ren del ke zé se it is fi gye lem be kell 

ven ni. A fe lek nek azok ban az ese tek ben is van sza bad ren del ke zé si le he tő sé ge, 

ame lyek ben ugyan az Szjt., a Formatv, a Sza ba dal mi tv. vagy a Ptk. tar tal maz nak 

ren del ke zést, de le he tő vé te szik az at tól va ló el té rést. Ez olyan szer ző dé si nyi lat -

ko zat, amely ben a tör vé nyek olyan ré szé től té rünk el, ahol az el té rés nem le het sé -

ges, az ér vény te len, ehe lyett a tör vé nyi sza bá lyok ér vé nye sül nek. 
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VI.2. Díj fi ze tés 
 

A fel hasz ná lá si le he tő ség biz to sí tá sá nak fe jé ben a fel hasz ná ló a szer ző szá má ra 

díjat fi zet, ez a díj a köz nyelv ben a fel hasz ná lá si díj vagy jog díj, eset leg licencdíj.  

E díj mér té ké nek meg ál la pí tá sa a fe lek diszk re ci o ná lis jo ga, a szer zői mű vek te kin -

te té ben ki fe je zet ten úgy ren del ke zik a tör vény, hogy el té rő meg ál la po dás hi á nyá -

ban a díj nak a fel hasz ná lás hoz kap cso ló dó be vé tel lel kell arány ban áll nia. A fe lek 

sza bad aka ra ta ki ter jed a díj fi ze té sé nek – mi kor, mi lyen pénz nem ben, mi lyen szá -

mí tá si mód szer rel kal ku lál va – egyéb as pek tu sa i ra is. A szer ző dés ben ki kö tött díj 

csak ab ban az eset ben tisz tán fel hasz ná lá si díj, ha már lét re jött mű fel hasz ná lá sá ra 

vo nat ko zik: más ese tek ben a meg bí zá si, vál lal ko zá si és egyéb dí jak is ré szét al kot -

hat ják, eset leg elő ál lí tá si költ sé gek is fel szá mí tás ra ke rül het nek. A formatervezési -

minta-hasz no sí tá si szer ző dé sek te kin te té ben a Formatv. nem tar tal maz ilyen kö ve -

tel mé nye ket. 

A fel hasz ná lás, hasz no sí tás in gye nes sé gé ről a szer ző dés ben ki fe je zet ten ren del -

kez ni kell. Ha a fel hasz ná lás dí já ról – vagy az in gye nes ség ről – va ló ren del ke zés el -

ma rad, szük ség ese tén a bí ró ság a pi a ci kö rül mé nyek fi gye lem be vé te lé vel ál la pít ja 

meg a díj mér té két. Ilyen eset ben irány adó le het pél dá ul a kö zös jog ke ze lő szer ve -

ze tek díj sza bá sa, a Kép ző- és Ipar mű vé sze ti Lek to rá tus nak az ár meg fe le lő sé gé nek 

meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó gya kor la ta, a Ma gyar Épí tész Ka ma ra díj sza bály za ta,  

a jog hasz no sí tá sa nyo mán lét re jött ter mék pi a ci ára, az érin tett mű tí pus, a ki zá ró -

la gos és egy sze rű en ge dé lyek dí já nak ará nyá ra ki ala kult gya kor lat, il let ve egyéb 

szo ká sok. 

Ab ban az eset ben, ha a fe lek a szer ző dés kö tés idő pont já ban nem tud ták meg be -

csül ni a vár ha tó si kert, és így a fel hasz ná lá si jog sok kal na gyobb ér té kű, mint 

 amennyi jog dí jat a szer ző dés kö tés kor a szer ző ka pott, a pol gá ri jog ál ta lá nos sza bá -

lyai sze rint a bí ró ság mó do sít hat ja a fel hasz ná lá si szer ző dést. A szer ző nek a fel hasz -

ná lás ered mé nyé ből va ló ará nyos ré sze se dés hez fű ző dő lé nye ges jo gos ér de két 

ugyan is az is sér ti, ha a mű fel hasz ná lá sa irán ti igény nek a szer ző dés kö tést kö ve -

tő en be kö vet ke zett je len tős nö ve ke dé se mi att fel tű nő en naggyá vá lik a fe lek szol -

gál ta tá sai kö zöt ti ér ték kü lönb ség. Ez a tör vény ún. best sel ler-kla u zu lá ja. 

 

 

VI.3. Ki zá ró la gos fel hasz ná lá si jog ról va ló ren del ke zés 
 

A fel hasz ná lá si, hasz no sí tá si szer ző dés biz to sít hat ki zá ró la gos fel hasz ná lá si, hasz -

no sí tá si jo got a fel hasz ná ló nak. Ilyen eset ben a jo go sult azt vál lal ja, hogy más nak 

nem ad en ge délyt az adott fel hasz ná lás ra és ma ga sem hasz nál hat ja fel azon a mó -

don a mű vet vagy min tát. Eh hez azon ban ki fe je zet ten ilyen tar tal mú szer ző dé si 

kikö tés szük sé ges. 

 

Fő sza bály sze rint te hát, ha a szer ző dés ben nem ren del kez nek a ki zá ró la gos -

ság ról, ak kor a fel hasz ná lá si, hasz no sí tá si en ge dély nem ki zá ró la gos. 
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A ki zá ró la gos ság a szer zői mű vek ese té ben az egyes va gyo ni jo gok, fel hasz ná lá si 

mó dok te kin te té ben ér ten dő, te hát ak kor is ki zá ró la gos ság ról be szé lünk, ha a szer ző 

egy könyv ki a dó nak több szö rö zés re ad ki zá ró lag en ge délyt, egy filmp ro du cer nek 

pe dig meg fil me sí tés re (át dol go zás ra). 

A for ma ter ve zé si min ták te kin te té ben is igaz, hogy a hasz no sí tá si szer ző dés 

csak ki fe je zett ki kö tés ese tén ad ki zá ró la gos jo got. 

 

A Sza ba dal mi tv. mint a Formatv. hát tér jog sza bá lya rög zí ti, hogy ki zá ró la gos 

hasz no sí tá si en ge dély ese tén a jog szer ző hasz no sí tón kí vül a formaterve zé si -

minta-ol ta lom jo go sult ja is hasz no sít hat ja a min tát, ki vé ve, ha azt a szer ző -

dés ben ki fe je zet ten ki zár ták. 

 

A jo go sult – a li cenc díj ará nyos csök ken té se mel lett – meg szün tet he ti a hasz no sí tá si 

en ge dély ki zá ró la gos sá gát, ha a hasz no sí tó az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha -

tó időn be lül nem kez di meg a hasz no sí tást. 

Elő for dul, hogy a szer ző a ki zá ró la gos fel hasz ná lá si en ge délyt tar tal ma zó szer -

ző dés meg kö té se előtt már kö tött más sal nem ki zá ró la gos fel hasz ná lá si szer ző dést. 

Ilyen eset ben a ko ráb bi szer ző dés fenn ma rad (va gyis e te kin tet ben kor lá to zott lesz 

a ké sőbb kö ten dő szer ző dés ki zá ró la gos sá ga), ki vé ve, ha a szer ző és a fel hasz ná -

lás ra nem ki zá ró la gos jo got szer ző fel hasz ná ló kö zöt ti szer ző dés el té rő en ren del -

ke zik. Te hát a ko ráb ban kö tött szer ző dés ben kell ren del kez ni ar ról, hogy eset leg 

egy ké sőb bi szer ző dés meg szün te ti-e azt. 

 

 

VI.4. A fel hasz ná lá si jog át ru ház ha tó sá ga 
 

A fel hasz ná lá si, hasz no sí tá si szer ző dés ben ka pott jog nem ru ház ha tó át más -

ra, csak ak kor, ha eh hez a szer ző vagy a min ta ol ta lom jo go sult ja ki fe je zett 

hoz zá já ru lást adott. 

 

Ez meg aka dá lyoz za, hogy a mű, min ta fel hasz ná lá sát, hasz no sí tá sát olyan sze mély 

vé gez ze, aki nek ezt a szer ző vagy a min ta jo go sult ja nem kí ván ná le he tő vé ten ni. 

A szer zői jo gi sza bá lyo zás rög zí ti azt is, hogy ha a fel hasz ná ló meg sze gi a to vább -

en ge dé lye zés re vo nat ko zó meg ál la po dást – en nek hi á nyá ban a tör vé nyi ren del -

kezést –, a fel hasz ná ló és az a sze mély, aki tő le szer zi a fel hasz ná lá si jo got, egye -

tem le ge sen fe le lő sek a fel hasz ná lá si szer ző dés tel je sí té sé ért, il let ve az an nak 

megsze gé sé ből fa ka dó kö vet kez mé nye kért. 

A fel hasz ná lá si, hasz no sí tá si szer ző dés nem szű nik meg szük ség kép pen va la me -

lyik fél ha lá lá val vagy meg szű né sé vel, va gyis nem szo ro san sze mély hez kö tő dő 

szer ző dés. A szer ző vagy a min ta jo go sult he lyé be a jog utód ja lép, a fel hasz ná ló, 

hasz no sí tó he lyé be pe dig az ő jog utód ja lép het. 
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VI.5. A szer ző szá má ra ked ve zőbb ér tel me zés sza bá lya 
 

A szer ző ja vát szol gál ja az a sza bály is, mi sze rint ha a szer ző dés tar tal ma 

több fé le kép pen is ér tel mez he tő, a szer ző szá má ra ked ve zőbb ér tel me zést 

kell el fo gad ni. 

 

A szer ző szá má ra ked ve zőbb egy ér tel me zés, ha az ér tel me zés a szer ző nek több 

jo got biz to sít, il let ve ez zel el len tét ben a fel hasz ná ló szá má ra szű kebb jo got biz to -

sít. Ez nem azt je len ti, hogy ha az egyik ér tel me zés ab szurd vagy jog el le nes, de 

ked ve zőbb len ne a szer ző nek, ak kor a bí ró nak ezt az ér tel me zést kel le ne el fo gad -

nia, ha nem csak ab ban az eset ben al kal maz ha tó a fen ti alap elv, ha a két ér tel me zés 

kö zül mind ket tő jog sze rű. Ilyen ren del ke zés a formatervezésiminta-ol tal mi hasz no -

sí tá si szer ző dé sek te kin te té ben nincs, így ér de mes még na gyobb hang súlyt fek tet ni 

a hasz no sí tá si szer ző dé sek meg szö ve ge zé sé re. 

 

 

VI.6. A fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mé nek meg ha tá ro zá sa 
 

A fel hasz ná lá si en ge délyt akár föld raj zi (pél dá ul Eu ró pa), akár idő be li (pél dá ul öt év) 

ki ter je dés, akár fel hasz ná lá si mód (pél dá ul több szö rö zés) vagy mér ték (pél dá ul öt -

ezer pél dány) te kin te té ben is meg le het ha tá roz ni. Ha ezt a fe lek eset leg el fel ej tik, 

vagy szán dé ko san nem ren del kez nek ró la a szer ző dés ben, az Szjt. és a Formatv. is 

meg ha tá roz za, hogy mi ként kell ér te ni a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét. 

Ha a föld raj zi ha tály ról nem ren del kez nek a fe lek, az Ma gyar or szág te rü le té re 

ter jed ki. Amennyi ben a fe lek az en ge dély idő tar ta mát nem ha tá roz zák meg, ak kor 

a mű höz ha son ló mű vek fel hasz ná lá sá ra kö tött szer ző dé sek ben szo kás sze rint ki -

kö tött idő tar tam hoz iga zo dik az idő be li ha tály. Pél dá ul az iro dal mi mű vek ese té ben 

5 év a ti pi kus szer ző dé si idő tar tam. Ez rend sze rint kor lá to zott és nem a tel jes vé -

del mi idő re ki ter je dő en ge délyt je lent. Ha pe dig a fel hasz ná lá si mód ról és a mér ték -

ről nem ha tá roz nak, ak kor az en ge dély a szer ző dés cél já nak meg va ló sí tá sá hoz 

elen ged he tet le nül szük sé ges fel hasz ná lá si mód ra és mér ték re kor lá to zó dik. Így pél -

dá ul egy könyv ki a dó nak adott en ge dély fel hasz ná lá si mód meg je lö lé se nél kül a több -

szö rö zés re és ter jesz tés re fog ki ter jed ni, de ki fe je zett ren del ke zés nél kül nem fog ja 

ma gá ban fog lal ni a re gény meg fil me sí té sé nek jo gát. 

A min ta ol ta lom ra vo nat ko zó hasz no sí tá si szer ző dés azon ban el tér et től: az min -

den idő be li és te rü le ti kor lá to zás nél kül min den jel lem ző re, a hasz no sí tás min den 

mód já ra és mér té ké re ki ter jed, te hát ha a fe lek ezt kor lá toz ni sze ret nék, ak kor ar ról 

ki fe je zet ten ren del kez ni ük kell. A formatervezésiminta-ol tal mi hasz no sí tá si szer ző -

dés ha tá lya vi szont csak azok ra az or szá gok ra ter jed het ki, ahol a min ta ol ta lom 

alatt áll, de itt is meg kell ha tá roz ni, hogy ezek me lyek. Mind eb ből fa ka dó an, ha  

a min ta szer zői mű is, min den képp ja val lott pon to san meg ha tá roz ni a fel hasz ná lás 

ter je del mét. 
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VI.7. A jo go sul tat (szer zőt) vé dő sza bá lyok 
 

A szer zői fel hasz ná lá si szer ző dé sek és a formatervezésiminta-ol tal mi hasz -

no sí tá si szer ző dé sek sza bá lyai kö ré ben je len tős el té rés, hogy az előb bi ek 

kö zött ta lál ha tók olyan sza bá lyok is, ame lyek ki fe je zet ten a jel lem ző en gyen -

gébb po zí ci ó ban lé vő jo go sul tat vé dik. Ezek a sza bá lyok azon ban az „egy sze -

rű” min ta ol tal mi szer ző dé sek kö ré ben nem al kal ma zan dók, csak ak kor, ha  

a szer ző és a min ta le en dő min ta ol ta lom-jo go sult ja köt egymással a szer zői 

mű for ma ter ve zé si min ta ként va ló ol tal ma zá sá ra szer ző dést. 

 

Az aláb bi ak ban eze ket rö vi den mu tat juk be: 

 

A spe ci á lis szer ző dés ér tel me zé si el vek kö zött kü lön cso por tot al kot nak azok, ame -

lyek azo kat a fel hasz ná lá si mó do kat ha tá roz zák meg, ame lyek ről ki fe je zet ten ren -

del kez ni kell a meg ál la po dás ban. Ezek a ko ráb ban em lí tett alap el vek hez ké pest 

spe ci á li sak, va gyis el sőbb sé get él vez nek azok kal szem ben az ér tel me zés so rán. Ilyen 

elv az, hogy 

a) a fel hasz ná lá si en ge dély csak ki fe je zett ki kö tés ese tén ter jed ki a mű át dol -

gozá sá ra (va gyis ha er ről nem ren del kez tek, ak kor a min ta jo go sult ja nem mó -

do sít hat ja a min tát), 

b) a mű több szö rö zé sé re adott en ge dély csak ki fe je zett ki kö tés ese tén ad a fel -

hasz ná ló nak jo got ar ra, hogy a mű vet kép- vagy hang fel vé te len rög zít se, il let -

ve hogy azt szá mí tó gép pel vagy elekt ro ni kus adat hor do zó ra má sol ja (va gyis 

ha er ről nem ren del kez tek, ak kor a mű ként va ló hasz no sí tás kor lá tos le het), 

c) a mű ter jesz té sé re adott en ge dély csak ki fe je zett ki kö tés ese tén ad a fel hasz -

ná ló nak jo got ar ra, hogy a mű pél dá nyo kat for ga lom ba ho za tal cél já ból be hoz za 

az or szág ba (va gyis ha er ről nem ren del kez tek, ak kor a (az EU-ban) kül föl dön 

elő ál lí tott ter mé ket nem tud ja be hoz ni az or szág ba), il let ve 

d) a mű több szö rö zé sé re adott en ge dély – két ség ese tén – ki ter jed a több szö rö -

zött mű pél dá nyok ter jesz té sé re is, ám nem vo nat ko zik ezen mű pél dá nyok nak 

az or szág ba for ga lom ba ho za tal cél já ból tör té nő be ho za ta lá ra, va gyis er ről 

szin tén ki fe je zet ten ren del kez ni kell. 

 

Ab ban az eset ben, ha a mű vek szá mán kí vül csak azok faj tá ját és a jel le gét ha tá roz -

zák meg a szer ző dés ben (pél dá ul öt fé le fogasterv), de en nél kö ze lebb ről nem de fi -

ni ál ják a mű ve ket (pél dá ul mi lyen anyag, mi lyen ma gas ság), a szer ző dés meg kö té -

sé től szá mí tott öt év el tel té vel és azt kö ve tő en újabb öt-öt év el tel té vel bár me lyik 

fél – akár a szer ző, akár a fel hasz ná ló – hat hó nap ra fel mond hat ja azt. E fel mon dási 

jog ról nem le het le mon da ni a szer ző dés ben. 

Az ilyen szer ző dé sek tel je sí té sé vel kap cso la tos to váb bi, a fel hasz ná lót is vé dő 

sza bály (de csak a szer zői mű vek te kin te té ben al kal ma zan dó), hogy a jö vő ben meg -

al ko tan dó mű re vo nat ko zó szer ző dés alap ján át adott mű el fo ga dá sá ról a fel hasz -

ná ló a mű át adá sá tól szá mí tott két hó na pon be lül kö te les nyi lat koz ni. Ha a mű vet 

a fel hasz ná ló ki ja ví tás ra vissza ad ta, a ha tár idő a ki ja ví tott mű át adá sá tól szá mít, 
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va gyis ezt kö ve tő en újabb két hó nap ja van a nyi lat ko zat té tel re. Ha a fel hasz ná ló 

az el fo ga dás ra nyit va ál ló ha tár időn be lül nem nyi lat ko zik (hall gat), a mű vet el fo -

ga dott nak kell te kin te ni. 

Csak a jö vő ben meg al ko tan dó mű vek ese té ben biz to sít ja a tör vény azt, hogy  

a fel hasz ná ló a szer ző nek akár is mé tel ten is vissza ad ja a mű vet ja ví tás ra. Ha a szer -

ző a ki ja ví tást ala pos ok nél kül meg ta gad ja vagy ha tár idő re nem vég zi el, a fel hasz -

ná ló a szer ző dés től díj fi ze tés kö te le zett sé ge nél kül el áll hat, az az a szer zőt az ad dig 

el vég zett mun ká ért sem il le ti meg egyál ta lán dí ja zás. Ha vi szont vég re hajt ja a szer -

ző a ja ví tást, de a mű ja ví tás után sem al kal mas a fel hasz ná lás ra, a szer ző igényt 

tart hat a dí ja zás ra, de csak mér sé kelt dí ja zás il le ti meg. 

 

 

VI.8. Az írás be li ség kö ve tel mé nye 
 

A fel hasz ná lá si szer ző dés ér vé nyes sé gé nek ala ki sá gi fel té te le az írás be li ség, 

amely tel je sít he tő elekt ro ni kus úton is, fel té ve, hogy az meg fe lel az elekt ro -

ni kus írás be li ség kri té ri u ma i nak. 

 

Így te hát sem mi kép pen sem ja va solt a fel hasz ná lás ról szó ban meg ál la pod ni a meg -

ren de lő vel, mert az a meg ál la po dás nem lesz ér vé nyes. Az ér vény te len szer ző dés ből 

fo lyó kö vet kez mé nyek a Ptk. ér vény te len sé gi sza bá lyai sze rint ala kul nak. Egy ér tel -

mű, hogy ezen szi go rú ala ki sá gi kri té ri um el ső sor ban a szer zőt vé di, ugyan ak kor 

figye lem mel van ar ra is, hogy a fel hasz ná lá si szer ző dé sek rend sze rint hosszabb 

idő re ren de zik a fe lek jog vi szo nyát, ilyen eset ben pe dig cél sze rű a ké sőb bi bi zo -

nyí tás meg könnyí té se ér de ké ben is írás ban köt ni a szer ző dést. 

Az Szjt. is mer né hány ki vé telt az írás be li ség kö ve tel mé nye alól. Nem kell írás ba 

fog lal ni a na pi lap ban vagy fo lyó irat ban tör té nő köz zé té tel re kö tött szer ző dést. Ez 

a sza bály füg get le nül al kal ma zan dó at tól, hogy online vagy offline saj tó or gá num ról 

van szó, ugyan ak kor bi zo nyos egyéb kö te le zett sé gek in do kolt tá te he tik az írás be -

li sé get. Emel lett nem szük sé ges – sok eset ben nem is le het sé ges – az írás ba fog la -

lás a szoft ver, va la mint az adat bá zis mű pél dá nyá nak ke res ke del mi for ga lom ban 

tör té nő meg szer zé se ese tén sem. A tör vény tar tal maz még egy ki vé telt, amely sze -

rint ak kor is írás ba fog lalt nak kell te kin te ni a szer ző dést, ha egyéb ként nem fe lel 

meg az írás be li ség fent em lí tett kri té ri u ma i nak, de az Szjt. 26. § (8) be kez dé sé ben 

fog lalt „egyéb” nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés tör té nik, a fel hasz ná lá si cse lek ményt 

ma ga a szer ző vég zi és az en ge dély elekt ro ni kus úton kö tött és rög zí tett szer ző -

dés be van fog lal va. 

A formatervezésiminta-ol tal mi szer ző dé sek te kin te té ben nincs ál ta lá nos írás be li -

sé gi kö ve tel mény, ugyan ak kor so ha nincs ki zár va ez, amely – kü lö nö sen a hosszabb 

táv ra szó ló meg ál la po dás ese té ben – ki fe je zet ten kí vá na tos is. 
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VI.9. A szer ző dés meg szű né se és fel mon dá sa 
 

A fel hasz ná lá si szer ző dés meg szű né sé re vo nat ko zó an a szer ző dé sek meg -

szű né sé re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok irány adók. 

 

Ha le járt a szer ző dés ben meg ál la pí tott idő (pél dá ul a fel hasz ná ló öt évig ter jeszt -

het te a könyv pél dá nya it, vagy tíz évig hasz nál ta a min tát szé kek gyár tá sá hoz), 

illet ve ha be kö vet kez tek a szer ző dés ben meg ha tá ro zott kö rül mé nyek (pél dá ul su -

gá roz ták a fil met és az is mé telt su gár zás ra is sor ke rült, vagy le járt a mar ke ting -

kam pány, amely hez a vizesüveget igény be vet ték). Sa já tos meg szű né si oka a fel -

hasz ná lá si, hasz no sí tá si szer ző dé sek nek a vé del mi idő el tel te. Ha le járt a vé de lem, 

a mű vagy a min ta köz kincs be tar to zik, és a to váb bi ak ban nincs szük ség en ge dély -

re a fel hasz ná lá sá hoz. Ilyen mó don pe dig már nem kell tel je sí te ni a ko ráb ban kö tött 

szer ző dés ben fog lalt fel té te le ket sem a jog sze rű fel hasz ná lás hoz. Itt is kü lön fi gyel -

met ér de mel nek azon ban azok a min ták, ame lyek egy ben szer zői mű vek is: ugyan is 

ezek ese té ben hi á ba jár le a min ta ol ta lom, a szer zői jo gi vé de lem hosszabb idő tar -

ta ma okán elő adód hat, hogy még vé de lem alatt ma rad nak szer zői jo gi ala pon. 

 

A fel hasz ná lá si szer ző dés te kin te té ben az Szjt. tar tal maz spe ci á lis fel mon dá si 

oko kat. 

 

Ezek a Ptk. ál ta lá nos kö tel mi ré szé ben meg ha tá ro zott fel mon dá si sza bá lyok hoz ké -

pest spe ci á li sak, de nem zár ják ki azok nak a fel mon dá si jo gok nak a gya ko rol ha tó -

sá gát. Az Szjt.-beli spe ci á lis fel mon dá si okok a ki zá ró la gos fel hasz ná lá si en ge délyt 

szer ző fel hasz ná ló val kap cso lat ban gya ko rol ha tók. Az ilyen en ge dé lyek ben a szer ző 

ko moly kor lá to zást vál lal ar ra vo nat ko zó an, hogy más úton ak náz za ki a mű vé ben 

rej lő si kert. Emi att kü lö nö sen fon tos, hogy a fel hasz ná ló fel is hasz nál ja a mű vet, 

il let ve hogy ezt úgy te gye, ahogy ar ról meg ál la pod tak, vagy egyéb ként a szer ző dés 

szel le mé ből kö vet ke zik. Ha te hát 

a) a fel hasz ná ló nem kez di meg a mű fel hasz ná lá sát a szer ző dés ben meg ha tá ro -

zott vagy – en nek hi á nyá ban – az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó időn 

be lül; vagy 

b) a fel hasz ná ló a szer ző dés sel meg szer zett jo ga it nyil ván va ló an a szer ző dés 

cél já nak meg va ló sí tá sá ra al kal mat lan mó don vagy nem ren del te téssze rű en 

gya ko rol ja, a szer ző fel mond hat ja a szer ző dést. 

 

Még erő seb ben kö te le zi el ma gát a szer ző ak kor, ami kor ki zá ró la gos en ge déllyel 

hosszú táv ra ad a fel hasz ná ló nak en ge délyt a fel hasz ná lás hoz. Ez egyes mű tí pu sok 

fel hasz ná lá sa ese té ben jel lem ző en így van (pél dá ul köny vek ki a dá sa), má sok ese -

té ben rit káb ban for dul elő (pél dá ul fil mek su gár zá sa). A hosszú táv ra kö tött szer -

ző dé sek ese té ben a fel hasz ná ló szá má ra is hosszabb idő kell, hogy ren del ke zés re 

áll jon a mű fel hasz ná lá sá hoz, így a fel mon dá si jog gya kor lá sa sem len ne észsze rű 

rö vid idő vel a szer ző dés meg kö té sét kö ve tő en. Emi att ha a ki zá ró la gos fel hasz ná -

lá si szer ző dést ha tá ro zat lan vagy öt év nél hosszabb idő tar tam ra kö töt ték, a szer ző 
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az előbb em lí tett okok ból fa ka dó fel mon dá si jo gát csak a szer ző dés meg kö té sé től 

szá mí tott két év el tel te után gya ko rol hat ja. 

A fel mon dá si jog gya kor lá sá nak ál ta lá nos sza bá lya, hogy ezt a szer ző csak azt 

kö ve tő en gya ko rol hat ja, hogy a tel je sí tés re a fel hasz ná ló nak meg fe le lő ha tár időt 

sza bott és az ered mény te le nül telt el. 

A fel mon dá si jog ról elő ze te sen nem le het le mon da ni, de ez az utó la gos le mon dást 

nem zár ja ki. A jog gya kor lá sa azon ban ki zár ha tó leg fel jebb öt éves idő tar tam ra. Ha 

két év nél hosszabb idő re zár ták ki a fel mon dá si jog gya kor lá sát, ak kor ter mé sze te -

sen a ko ráb ban em lí tett két éves ha tár idő nem al kal ma zan dó. 

A fel hasz ná lás sal kap cso la tos prob lé mák ter mé sze te sen nem csak fel mon dás sal 

szün tet he tők meg: ha a szer ző nem kí ván ja meg sza kí ta ni a fel hasz ná ló val fenn ál ló 

jog vi szo nyát, le he tő sé ge van ar ra is, hogy a fen ti okok fenn ál lá sa ese tén meg szün -

tes se az en ge dély ki zá ró la gos sá gát, va gyis a szer ző dés ben adott en ge délyt egy sze rű 

fel hasz ná lá si en ge déllyé ala kít sa át. Ez ter mé sze te sen a to váb bi ak ban nem in do -

kol ja a ki zá ró la gos sá gért ka pott díj meg fi ze té sét sem, va gyis ilyen kor ará nyo san 

csök ken te ni in do kolt a dí jat. 

 

 

VI.10. A for ma ter ve zé si min ta hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó szer ző dés 
spe ci á lis as pek tu sai 
 

Két olyan sza bály ról szük sé ges meg em lé kez ni to váb bá, ame lyek ki fe je zet ten a for -

ma ter ve zé si min ták ra vo nat ko zó hasz no sí tá si szer ző dé sek jel lem zői: (I) a min ta 

jogo sult ja a hasz no sí tá si szer ző dés egész tar ta ma alatt kö te les helyt áll ni azért, 

hogy har ma dik sze mély nek nincs a for ma ter ve zé si min tá ra vo nat ko zó olyan jo ga, 

amely a hasz no sí tást aka dá lyoz za vagy kor lá toz za. Er re a helyt ál lá si kö te le zett ség -

re a Ptk.-nak a jog sza va tos ság ra irány adó sza bá lya it kell meg fe le lő en al kal maz ni 

az zal az el té rés sel, hogy a hasz no sí tó el ál lás he lyett a szer ző dést azon na li ha tállyal 

fel mond hat ja; (II) a for ma ter ve zé si min ta meg újí tá si dí ját a jo go sult nak kell fi gye -

lem mel kí sér ni és fi zet nie. 

 

 

VI.11. Creative Commons Li cen ce / Public Li cen ce 
 

A fel hasz ná lá si szer ző dé sek, ál ta lá nos szer ző dé si fel té te lek újabb és egy re nép sze -

rűbb alak za tai an gol meg ne ve zé sük sze rint a General Public Li cen ce, a Creative 

Commons Li cen ce és az European Public Li cen ce. Ezek nek a több sé gük ben az USA-

ból szár ma zó ál ta lá nos szer ző dé sifel té tel-rend sze rek nek a kö zös jel lem ző je, hogy 

a mű vek online kör nye zet ben sza ba don va ló fel hasz ná lá sát kí ván ják se gí te ni, va gyis 

hogy a szer ző től va ló en ge dély szer zés igen egy sze rű en, gyor san és in gye ne sen tör -

tén jen meg. Ezek a sab lon szer ző dé sek a szer zői jog ál ta lá nos üz le ti mo dell jé től 

olyan szem pont ból el té rő üz le ti mo del le ket segítenek, ame lyek ön ma gá ban a mű -

vek nek a fel hasz ná lók hoz va ló el jut ta tá sá ból a szer ző szá má ra nem biz to sí ta nak 

be vé telt, mi vel az a meg kö ze lí té sük, hogy a fel hasz ná lá sért köz vet le nül nem fel tét -
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le nül sze ret ne a szer ző el len szol gál ta tás hoz jut ni. Ez ter mé sze te sen nem azt je len ti, 

hogy ami kor egy szer ző eze ket a licenceket hasz nál ja, ezek csak nonprofit cé lo kat 

szol gál hat ná nak, de a szer ző és a fel hasz ná ló kö zött nem az en ge dély fe jé ben tör -

té nik az el len szol gál ta tás fi ze té se. Ezek a meg ol dá sok több élet hely zet ben je lent -

het nek mű kö dő ké pes mo dellt, pél dá ul ha a szoft ver mű köd te té sé hez nyúj tott tá mo -

ga tá sért kell el len szol gál ta tást fi zet ni, vagy a tu do má nyos mű vek ese té ben, ami kor 

a ku ta tó te vé keny sé gét egyéb for rás ból fi nan szí roz zák. Olyan fi a tal szer zők is si ker -

rel al kal maz zák, akik nek a pá lyá juk kez de tén még fon to sabb az is mert ség el éré se, 

mint a be vé tel. Eze ket a licenceket azok is szí ve sen al kal maz zák, akik a de sign ja ik 

szé les kör ben va ló ter je dé se, hasz ná la ta ér de ké ben nem a ha gyo má nyos mó don 

sze ret nék gya ko rol ni a szer zői jo ga i kat (open de sign, open source de sign). Bár ezek 

a szer ző dés mo del lek igen nép sze rű ek, ugyan ak kor in kább ki egé szí tő jel leg gel van -

nak je len a szer zői jo gi for ga lom ban. A de signal ko tás so rán sem rit ka ma már, hogy 

az al ko tók ilyen licencekkel el lá tott al ko tá so kat hasz nál ja nak fel, vagy ma guk úgy 

al kos sa nak, hogy az ered ményt ilyen licenc alatt te szik hoz zá fér he tő vé és vál to -

zatlan vagy meg vál toz tat ha tó for má ban má sok szá má ra. Min den eset ben meg kell 

azon ban győ ződ ni ar ról, hogy a licenc le he tő sé get ad ar ra, hogy más al ko tó a sa ját 

al ko tá sá hoz fel hasz nál ja az így el ér he tő vé tett mű vet, il let ve hogy az al ko tó csak 

olyan en ge dé lye ket biz to sít má sok szá má ra, ame lye ket tény le ge sen sze ret ne biz to -

sí ta ni má sok nak, va gyis ezek hasz ná la ta kü lö nös gon dos sá got igé nyel mind a szer -

ző, mind a fel hasz ná ló ré szé ről. 

 

 

VI.12. Az ár va mű vek fel hasz ná lá sa 
 

Az en ge dé lye zés sa já tos ese tei kö zött meg kell még em lí te ni az ún. ár va mű vek fel -

hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sét. Ha az érin tett fel hasz ná lás nincs kö zös jog ke ze lés ben 

és nem tar to zik sza bad fel hasz ná lás alá, ak kor köz vet le nül a jo go sult tól kell er re 

egye di en ge délyt kér ni. Vi szont ha nem tud juk, ki az, vagy nem le het tud ni, hol tar -

tóz ko dik, a köz vet len en ge dély ké rés el le he tet le nül, így a mű nem len ne jog sze rű en 

fel hasz nál ha tó. 

 

Az olyan mű ve ket, ame lyek ről nem tud juk, ki a jo go sult ja, vagy hol tar tóz ko -

dik a jo go sult ja, ár va mű vek nek ne vez zük. 

 

Ezek re az ese tek re al kal ma zan dó az Szjt. spe ci á lis en ge dé lye zé si el já rá sa. (Nem el -

kép zel he tet len, de min den eset re rit ká nak tű nő hely zet, hogy va la ki ár va mű vet kí -

ván jon formatervezésiminta-ol ta lom alá he lyez tet ni. Az Szjt. nem zár ja ki azt, hogy 

ilyen eset ben is le hes sen az aláb bi ak sze rint en ge délyt sze rez ni az SZTNH-tól.) 

A szer ző he lyé be ezek ben az ese tek ben ide ig le ne sen az ál lam, pon to sab ban an -

nak er re fel ha tal ma zott szer ve, az SZTNH lép be. Az SZTNH köz igaz ga tá si el já rás ban 

ad en ge délyt a fel hasz ná ló nak ak kor, ha az iga zol ja, hogy a szer ző vagy más jo go -

sult ke re sé se ér de ké ben úgy járt el, ahogy az az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár -

ha tó, és a ke re sé se nem járt ered ménnyel. A meg adott en ge dély „egy sze rű”, va gyis 

nem ki zá ró la gos, min dig meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si mód ra vo nat ko zik, nem ter -
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jed het ki a mű át dol go zá sá ra és idő be li ha tá lya leg fel jebb öt év le het. Ez utób bi 

sza bály mi att amennyi ben a jo go sult a formatervezésiminta-ol tal mat meg kí ván ja 

újí ta ni, az ár va mű fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó en ge délyt az öt év el tel té vel új ra 

kér ni kell az SZTNH-tól. Mi vel ez az en ge dély nem ki zá ró la gos, az adott mű te kin -

te té ben van le he tő ség akár ar ra is, hogy töb ben pár hu za mo san sze rez ze nek rá fel -

hasz ná lá si en ge délyt az SZTNH-tól. 

Az en ge dély meg adá sa köz igaz ga tá si szol gál ta tá si díj fe jé ben tör té nik, ame lyet 

az SZTNH el já rá sá ért kell fi zet ni. Emel lett kell fel hasz ná lá si dí jat is fi zet ni, ame lyet 

a ke res ke del mi cé lú fel hasz ná lók nak az SZTNH le té ti szám lá já ra kell be fi zet ni ük,  

a nem ke res ke del mi cé lú fel hasz ná lók szá má ra pe dig csak meg ál la pít ja a ha tó ság 

az össze get, de azt nem kell meg fi zet ni ük. Ab ban az eset ben, ha a szer ző az en ge -

dély ha tá lya alatt, vagy azt kö ve tő en öt éven be lül el ér he tő vé vá lik, a dí jat át kell 

utal ni a szá má ra, il let ve a nem ke res ke del mi cé lú fel hasz ná ló nak meg kell fi zet nie 

a ja vá ra.
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VII. Jog sér tés ese tén va ló fel lé pés 
 

 

VII.1. A jog ér vé nye sí tés ről ál ta lá ban 
 

Rö vi den ta nul má nyunk ban ki té rünk ar ra is, hogy a jo go sul tak nak mi lyen le he tő sé -

gei van nak a szel le mi tu laj don hoz fű ző dő jo ga ik meg sér té se ese tén. 

Szer zői jo gi, il let ve min ta ol tal mi jog sér tés az, ha va la ki nem tar tot ta be a ko ráb -

ban is mer te tett sza bá lyo kat, és a szer ző vagy más jo go sult en ge dé lye nél kül, vagy 

en ge dé lyé vel ugyan, de az en ge dély ke re te it túl lép ve hasz nál ta fel a szer zői jog, 

illet ve a formatervezésiminta-ol tal mi jog ál tal vé dett mű vet, min tát. Ugyan így szer -

zői vagy formatervezésiminta-ol tal mi jog sér tést kö vet el az, aki a szer ző sze mély -

hez fű ző dő jo ga it sér ti meg. Ezt szer zői jog ese té ben szer zői jo gi jog sér tés nek, for-

matervezésiminta-ol ta lom vagy min ta meg sér té se ese tén bi tor lás nak ne vez zük. 

A Formatv. meg kü lön böz te ti a bi tor lás két ese tét, a min ta bi tor lá sát és a min ta -

ol ta lom bi tor lá sát. 

 

Min ta bi tor lá sá ról ak kor be szél he tünk, ha a min ta ol tal mi be je len tés nek vagy  

a min ta ol ta lom nak a tár gyát jo go su lat la nul más nak a min tá já ból vet ték át 

(te hát ha va la ki be je len ti az én min tá mat, hogy ar ra ol tal mat kap jon), ez zel 

szem ben a min ta ol ta lom bi tor lá sa az az eset, ami kor az ol ta lom alatt ál ló 

min ta jo go su lat la nul ke rül hasz no sí tás ra (va la ki az én ol ta lom alatt ál ló min -

tá mat hasz nál ja fel). 

 

Kü lön bö ző nem zet kö zi egyez mé nyek el vá rá sa i nak meg fe le lve – amely mind a bün -

te tő vé de lem mi ni mu ma it, mind pe dig a pol gá ri jog szá má ra irány adó mi ni mum kö -

ve tel mé nye ket meg te rem ti – szé les esz köz tár áll a jo go sult ren del ke zé sé re, amennyi -

ben en ge dé lye nél kül vagy nem en ge dé lyé nek meg fe le lő en ke rül a for ma ter ve zé si 

min tá ja hasz no sí tás ra: (I) pol gá ri jo gi, (II) bün te tő jo gi és (III) vám jo gi lé pé sek. 

A szer zői jo gi és formatervezésiminta-ol tal mi igé nyek ér vé nye sí té se mind azon -

ál tal csak a sú lyo sabb ese tek ben jut el a bí ró ság elé. Ha a fe lek kö zött vi ta ke let -

ke zik ar ról, hogy jog sér tés tör tént-e, a pert meg elő ző en is több le he tő ség nyí lik 

szá muk ra, hogy tisz táz zák a vi tá ju kat, amely a hossza dal mas bí ró sá gi el já rás el ma -

ra dá sá val is jár hat. 

A bi tor lók be azo no sí tá sa és a for ma ter ve zé si min ta pi a con tör té nő hasz no sí tá -

sá nak fi gye lé se a jo go sult el sőd le ges fe la da ta és ér de ke. A jog sér tő jó-, rossz hi sze -

mű sé ge, il let ve cse lek mé nyé nek szán dé kos vagy gon dat lan mi vol ta lé nyeg te len, 

ezt a jog nyel vén ob jek tív – az az tu dat tar tam tól füg get len – jog sér tés nek ne vez zük. 

Így te hát tel je sen mind egy, hogy a bi tor ló tu dott-e ar ról, hogy a cse lek mé nyé vel 

más jo gát sér ti, fe lel nie szük sé ges a jog sér té sért, amely gyak ran anya gi tel je sí tés -

sel is jár hat. Ezért szük sé ges na gyon fi gyel me sen el jár ni a de sign ter ve zé se kor, 

hogy ne sért sük más jo ga it. 
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A gya kor lat ban ép pen ezért a tény le ges jo gi lé pé sek meg té te le előtt ér de mes 

egy fel szó lí tóle ve let kül de ni a jog sér tő ré szé re, benne rész le te sen fel tár va  

a jog sér tés té nyét, a bi zo nyí té ka ink egy ré szét (nem fel tét le nül ér de mes és 

szük sé ges min den ren del ke zé sünk re ál ló bi zo nyí té kot rög tön az el ső meg ke -

re sés ben a jog sér tő tu do má sá ra hoz ni) és az eset le ges jog kö vet kez mé nyek -

re is fel hív ni a fi gyel mét. 

 

Amennyi ben a felszólítólevél nem ve zet ered mény re, a má sik fél nem haj lan dó fel -

hagy ni a jog sér tő cse lek ménnyel, ak kor szük sé ges az alább ren del ke zés re ál ló jo gi 

esz kö zök kel él ni. 

 

 

VII.2. Per meg elő ző, per el ke rü lő le he tő sé gek 
 

A pert meg elő ző vi ta ren de zé si sza kasz ban fon tos sze re pe le het a Szer zői Jo gi Szak -

ér tő Tes tü let nek, va la mint az Iparjogvédelmi Szak ér tői Tes tü let nek. A tes tü le tek től 

szer zői jo gi, il let ve formatervezésiminta-ol tal mi jog vi tás ügy ben fel me rü lő szak -

kér dé sek ben a bí ró sá gok és más ha tó sá gok kér het nek szak vé le ményt, il let ve a fel -

hasz ná lá si, hasz no sí tá si jog gya kor lá sá val kap cso la tos kér dé sek ben fel ké rés re pe ren 

kí vül is ad hat nak szak vé le ményt, így lé nye gé ben bár ki for dul hat hoz zá juk szak vé -

le mé nyért. A tes tü le tek ál ta lá ban há rom ta gú ta nács ban ta nács ülé sen ala kít ják ki  

a szak vé le ményt. Kü lö nö sen in do kolt eset ben, ha az ügy sú lya vagy egyéb kö rül -

mény ezt in do kol ja, az el já rás le foly tat ha tó öt ta gú ta nács ban is, il let ve ha az ügy 

egy sze rű en meg ítél he tő, a Szer zői Jo gi Szak ér tő Tes tü let egyes szak ér tői el já rás ban 

is ki ad hat ja a szak vé le ményt. Ha olyan spe ci á lis szak ér te lem is szük sé ges az ügy 

el dön té sé hez, amely a tes tü let tag ja i nak nem áll ren del ke zé sé re, ta nács ko zá si jog -

gal kül ső szak ér tő is fel kér he tő. A tes tü le tek szak vé le mé nyei kö zül va la mennyi 

nyil vá nos szak vé le mény hoz zá fér he tő az SZTNH hon lap ján. 

A pol gá ri jo gi jog ér vé nye sí tés idő igé nyes, hó na pok ban vagy akár évek ben mér -

he tő idő tar ta mú, amely az internetes kör nye zet ben el kö ve tett jog sér té sek ese té ben 

szá mos eset ben nem le het elég ha té kony. 

Ré gó ta is mert a ma gyar jog ban az úgy ne ve zett ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rás 

(„notice and take down”)22, amely nek ál ta lá nos jel lem ző je, hogy a jog sér tő nek ál lí -

tott, szer zői jo gi vé de lem alatt ál ló tar ta lom gyors – órák alatt meg va ló su ló – el tá -

vo lí tá sá ra nyújt le he tő sé get az internetről. Utal ni kell itt ar ra, hogy ér te sí té si és 

eltá vo lí tá si el já rást szá mos kül föl di online szol gál ta tó is al kal maz Ma gyar or szág 

terü le tén hoz zá fér he tő tar tal mak te kin te té ben (ld. Google). Fon tos azon ban meg je -

gyez ni, hogy amennyi ben de sign meg sér té sé re ke rül sor online, csak ab ban az eset -

ben al kal maz ha tó az ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rás, ha a de sign szer zői jo gi, il let ve 

véd jegy ol ta lom alatt ál ló ele me ket tar tal maz, és a jog sér tés ezek re irá nyul, mi vel 

ez az el já rás csak e két szel le mi tu laj don jog meg sér té se ese té ben al kal maz ha tó. 
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A köz ve tí tő szol gál ta tó (az internetszolgáltató, a tárhelyszolgáltató, a ke re ső mo -

tor-szol gál ta tó és a gyor sí tó tá ro lást vég ző szol gál ta tó) fe lel a raj ta ke resz tül me nő 

tar ta lo mért, ki vé ve, ha ele get tesz azok nak a kö ve tel mé nyek nek, ame lye ket az 

egyes szolgáltatótípusokkal kap cso lat ban ma ga az elekt ro ni kus ke res ke del mi sza -

bá lyo zás rög zít, és ame lye ket a szol gál ta tó te vé keny sé gé hez iga zo dó ál ta lá nos 

felró hatósági rend szer nek le het te kin te ni. Szer zői jo gi jog sér té sek ese tén a men te -

sü lés nek azon ban to váb bi fel té te le, hogy a szol gál ta tó részt ve gyen az ér te sí té si 

eltá vo lí tá si el já rás ban, de csak ab ban az eset ben, ha er re a jo go sult fel hív ta. Az ér -

te sí tést a jo go sult meg fe le lő for má jú do ku men tum ban kül di meg a szol gál ta tó nak, 

amely nek a jog sér tés sel és a jo go sult tal kap cso la tos va la mennyi re le váns in for má -

ci ót tar tal maz nia kell. A szol gál ta tó az át vé tel től szá mí tott 12 órán be lül gon dos ko -

dik ar ról, hogy a tar ta lom a to váb bi ak ban ne le gyen hoz zá fér he tő és er ről 3 mun -

ka na pon be lül ér te sí ti azt is, aki a tar tal mat hoz zá fér he tő vé tet te. Ezt csak ak kor 

ta gad hat ja meg, ha ko ráb ban már tör tént el tá vo lí tás jo go sul ti ké rés re, ki vé ve, ha az 

újabb el tá vo lí tást bí ró ság vagy ha tó ság ren de li el. Az, aki a tar tal mat hoz zá fér he -

tő vé tet te, ki fo gás sal él het, még hoz zá 8 na pon be lül, szin tén a re le váns in for má ci ók 

meg adá sá val. Ha a ki fo gás meg fe lel a tör vé nyi fel té te lek nek, a szol gál ta tó is mét 

hoz zá fér he tő vé te szi a tar tal mat és ér te sí ti a jo go sul tat. Ha nem fe lel meg, ak kor az 

el tá vo lí tást fenn kell tar ta ni. Ezt kö ve tő en a jo go sult már csak úgy tud ja is mét el -

tá vo lít tat ni a tar tal mat, ha 10 mun ka na pon be lül ab ba ha gyás és el til tás irán ti ide -

ig le nes in téz ke dés irán ti ké rel met is tar tal ma zó ke re set vagy fi ze té si meg ha gyás 

irán ti ké re lem be nyúj tá sa út ján ér vé nye sí ti jo gát vagy büntetőfeljelentést tesz, és 

a bí ró ság így ren del ke zik. 

Fon tos meg je gyez ni, hogy a szol gál ta tó a meg fe le lő ség te kin te té ben mind az ér -

te sí tés, mind pe dig a ki fo gás ese té ben csak az ala ki fel té te lek vizs gá la tá ra jo go sult, 

az az a szol gál ta tó nem bo csát koz hat a tar ta lom hoz fű ző dő jo go sult ság ér de mi kér -

dé sé nek mér le ge lé sé be. Az bí ró sá gi ha tás kör be tar to zik. 

Az ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rás nagy gya kor la ti elő nye az el tá vo lí tás gyor sa -

sá ga, hát rá nya azon ban az, hogy rend sze rint nem te szi le he tő vé az el tá vo lí tást kö -

ve tő to váb bi igény ér vé nye sí tést, mi vel a szol gál ta tó vagy nem éri el az érin tett 

igény be ve vőt, vagy az nem ki fo gá sol ja az el tá vo lí tást. Ez pe dig azt je len ti, hogy  

a jo go sult a szol gál ta tó tól a jog sér tő re vo nat ko zó ada to kat nem bo csát ja a jo go sult 

ren del ke zé sé re to váb bi jog ér vé nye sí tés cél já ra. 

A gya kor la ti ta pasz ta lat azon ban az, hogy szá mos jog sér tő a felszólítólevelet 

vissza uta sít va nem haj lan dó együtt mű köd ni, ugyan ak kor ami kor a weboldal tar tal -

mát a szol gál ta tó a fen ti el já rás ke re té ben el tá vo lít ja, ak kor szem be sül ve a jo go sult 

tény le ges lé pé sé vel, sok kal na gyobb haj lan dó sá got mu tat az együtt mű kö dés re. Ép -

pen ezért min den kép pen ja va solt a pe res el já rás előtt az ér te sí té si és el tá vo lí tá si 

el já rás le foly ta tá sát kér ni a szol gál ta tó tól. 

 

 

VII.3. Pol gá ri jo gi igény ér vé nye sí tés 
 

Szer zői jo gi pe rek ben a tör vény szé kek jár nak el el ső fo kon ki zá ró la gos ha tás kör 

alap ján, kö te le ző jo gi kép vi se let mel lett. Má sod fo kon az íté lő táb la ítél ke zik. For ma -
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tervezésiminta-ol tal mi pe rek ben a Fő vá ro si Tör vény szék, má sod fo kon pe dig  

a Fő vá ro si Íté lő táb la jár el mint ki zá ró la gos ha tás kör rel ren del ke ző jog al kal ma zó 

fó rum. 

A bí ró ság szá má ra a leg fon to sabb kér dés a jo go sult sze mé lyé nek meg ál la pí tá sa. 

Ezt se gí ti az ún. szer ző ség vé le lem rend sze re, amelyet a ko ráb bi ak ban rész le te sen 

is mer tet tünk. 

A ke re set le vél ben meg kell ha tá roz ni, hogy mi ben áll a jog sér tés, il let ve hogy  

a le en dő fel pe res mely igé nye ket kí ván ja ér vé nye sí te ni. Az Szjt. és a Formatv. ma ga 

meg ha tá roz za, hogy mi lyen igé nyek ér vé nye sít he tők a jog sér tő vel szem ben, ezek 

kö zül a jo go sult sza ba don vá laszt hat, a bí ró ság pe dig az eset összes kö rül mé nyé re 

te kin tet tel íté li meg azo kat. Ezek a le he tő sé gek a kö vet ke zők: 

A jog sér tés meg tör tén té nek bí ró sá gi meg ál la pí tá sa a kö ve tel he tő igé nyek egy -

faj ta „mi ni mu ma”, hi szen min den to váb bi igény nek is az az elő fel té te le, hogy a bí -

ró ság ál la pít sa meg a jog sér tés meg tör tén tét. Ez az igény a ke vés bé je len tős jog -

sér té sek ese té ben an nak az esz kö ze is le het, hogy a jo go sult csak azt mondassa ki 

a bí ró ság gal, hogy tény le ge sen meg sér tet ték a jo ga it. 

Szin tén ti pi ku san nem ön ma gá ban ér vé nye sí tett igény a jog sér tő nek a jog sér tés 

ab ba ha gyá sá ra va ló kö te le zé se és el til tá sa a to váb bi jog sér tés től. En nek az igény -

nek kü lö nö sen nagy je len tő sé ge van ak kor, ha ide ig le nes in téz ke dés ként ké rik, te -

kin tet tel ar ra, hogy az ilyen tar tal mú ide ig le nes in téz ke dés meg aka dá lyoz za azt is, 

hogy a jog erős íté le tig foly tas sa te vé keny sé gét az a sze mély, aki ről a jo go sult azt 

ál lít ja, hogy sér ti a jo gát. 

Kü lö nö sen sze mély hez fű ző dő jo gok meg sér té se ese té ben nép sze rű igény, amellyel 

ar ra le het kö te lez ni a jog sér tőt, hogy nyi lat ko zat tal vagy más meg fe le lő mó don ad -

jon elég té telt (ál ta lá ban egy sze rű en nyil vá no san is mer je el a jog sér tés té nyét). Ez 

el ső sor ban sze mé lyes jel le gű, mo rá lis kom pen zá ció, amely ugyan le het nem nyil vá -

nos is, de jel lem ző for má ja a szé les nyil vá nos ság előt ti elég té tel adás. Az elég té tel -

adás egy kü lön le ges for má ja az, hogy a bí ró ság a szer ző ké rel mé re el ren del he ti  

a jog sér tő költ sé gé re a ha tá ro zat nak a nyil vá nos ság ra ho za ta lát. Nyil vá nos ság ra 

ho za tal nak kell te kin te ni az or szá gos na pi lap ban, il let ve az internet út ján va ló köz -

zé té telt, de nin cse nek ki zár va egyéb nyil vá nos ság ra ho za ta li le he tő sé gek sem. 

A jo go sult kö ve tel he ti, hogy a jog sér tő szol gál tas son ada tot a jog sér tés sel érin -

tett dol gok vagy szol gál ta tá sok elő ál lí tá sá ban, for gal ma zá sá ban, il let ve tel je sí té sé -

ben részt ve vők ről, a jog sér tő fel hasz ná lás ra ki ala kí tott üz le ti kap cso la tok ról. En nek 

az igény nek az ér vé nye sí té sé vel a jo go sult te hát a jog sér tő ré vén tu do mást sze rez -

het a „jog sér té si lánc ról”, amely se gít sé get nyújt hat szá má ra jö vő be li jog sér té sek 

meg elő zé sé ben. Az adat szol gál ta tá si igény ér vé nye sít he tő olyan sze mé lyek kel szem -

ben is, akik ma guk nem mi nő sül nek jog sér tő nek, de a jog sér tés ben részt vet tek. Akár 

úgy, hogy ke res ke del mi mér ték ben a jog sér tő árut bir to kol ták, vagy igény be vet tek 

jog sér tés sel érin tett szol gál ta tást, akár úgy, hogy ők nyúj tot tak szol gál ta tást, amely -

nek se gít sé gé vel a jog sér tést meg va ló sí tot ták, vagy köz re mű köd tek a jog sér tés sel 

érin tett dol gok elő ál lí tá sá ban és ter jesz té sé ben, vagy jog sér tés sel érin tett szol gál -

ta tá sok nyúj tá sá ban. Ez a ki bő ví tett adat szol gál ta tá si kö te le zett ség te hát szem ben 

az ed di gi sza bá lyo zás sal, se gít sé get nyújt a „jog sér té si lánc” egyes részt ve vő i től 

nyer he tő in for má ci ók ré vén a jo go sult nak a tény le ges jog sér tők tel jes kö ré nek  
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a fel ku ta tá sá ban. A kö ve tel he tő in for má ci ók kö ré be tar toz nak a jog sér tés sel érin tett 

dol gok és szol gál ta tá sok elő ál lí tá sá ban, for gal ma zá sá ban, il let ve tel je sí té sé ben részt 

ve vők, a jog sér tés sel érin tett dol go kat bir tok lók, va la mint a for gal ma zás ba be von -

ni kí vánt vagy be vont nagy- és kis ke res ke dők ne ve és cí me; a jog sér tés sel érin tett 

dol gok, il let ve szol gál ta tá sok elő ál lí tott, for gal ma zott, il let ve igény be vett, va la mint 

meg ren delt mennyi sé ge, to váb bá az azo kért adott vagy ka pott el len ér ték. Ez azon -

ban nem zár ja ki, hogy más ada to kat is kö ve tel jen a jo go sult. 

A gaz da go dás vissza té rí té sé re irá nyu ló igény ese tén a bí ró ság nem fog lal ko zik 

az zal, hogy a jog sér tő fel ró ha tó an cse le ke dett vagy sem. Lé nye ges kü lönb ség to -

váb bá a gaz da go dás vissza té rí té se és a kár té rí tés kö zött, hogy míg a kár té rí tés nél 

a ká ro sult nak, te hát a jo go sult nak a ká rát kell bi zo nyí ta ni, ad dig a gaz da go dás vissza -

té rí té sé nél a jog sér tő ol da lán fel me rült ha szon mér té ke a bi zo nyí tás tár gya. En nek 

a ha szon nak leg ki sebb mér té ke an nak a jog díj nak az össze ge lesz, ame lyet jog sze -

rű en en ge dé lye zett fel hasz ná lás ese tén a jog sér tő nek a fel hasz ná lá sért fi zet nie kel -

lett vol na. Ez a li cenc díj lesz ak kor is a vissza fi ze ten dő összeg, ha a jog sér tő nek  

a jog sér tés ből anya gi vesz te sé ge szár ma zott vol na. Ha azon ban a jog sér tő a jog sér -

tés sel több hasz not is el ért, mint a fi ze ten dő jog díj, ak kor a jo go sult a ha szon tel jes 

össze gét kö ve tel he ti, füg get le nül at tól, hogy a mű fel hasz ná lá sá val ő mek ko ra 

hasz not tu dott vol na el ér ni. 

Kér he ti még a jo go sult a sé rel mes hely zet meg szün te té sét, a jog sér tést meg elő -

ző ál la pot hely re ál lí tá sát a jog sér tő ré szé ről vagy költ sé gén, to váb bá a ki zá ró lag 

vagy el ső sor ban a jog sér tés hez hasz nált esz kö zök és anya gok, va la mint a jog sér -

tés sel elő ál lott dol gok le fog la lá sát, meg ha tá ro zott sze mély nek tör té nő át adá sát, ke -

res ke del mi for ga lom ból va ló vissza hí vá sát, on nan va ló vég le ges ki vo ná sát, il let ve 

meg sem mi sí té sét. A bí ró ság a jo go sult ké rel mé re azt is el ren del he ti, hogy a le fog -

lalt, ke res ke del mi for ga lom ból vissza hí vott, il let ve on nan vég le ge sen ki vont esz kö -

zö ket, anya go kat, il let ve dol go kat fosszák meg jog sér tő mivoltuktól. A bí ró ság in -

do kolt eset ben a meg sem mi sí tés he lyett el ren del he ti to váb bá az esz kö zök nek és 

anya gok nak a bí ró sá gi vég re haj tás sza bá lyai sze rint tör té nő ér té ke sí té sét is, eb ben 

az eset ben a be fo lyó összeg fe lől íté let ben ha tá roz. A jog sér tés hez hasz nált esz kö -

zök és anya gok, va la mint a jog sér tés sel érin tett dol gok le fog la lá sá nak rá adá sul he -

lye van ak kor is, ha azok nin cse nek a jog sér tő tu laj do ná ban, de a tu laj do nos a jog -

sér tés ről tu dott, vagy az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság mel lett 

tud nia kel lett vol na. A bí ró ság eze ket az in téz ke dé se ket a jog sér tő költ sé gé re ren -

de li el, ki vé ve, ha az eset kö rül mé nyei az et től va ló el té rést in do kol ják. A ke res ke -

del mi for ga lom ból va ló vissza hí vás, az on nan va ló vég le ges ki vo nás, il let ve a meg -

sem mi sí tés el ren de lé se tár gyá ban a bí ró ság a har ma dik sze mé lyek ér de ke i nek 

figye lem be vé te lé vel, va la mint úgy dönt, hogy az el ren delt in téz ke dés a jog sér tés 

sú lyos sá gá val arány ban áll jon. 

A pol gá ri jo gi jog kö vet kez mé nyek kö zül a kár té rí tés az egyet len, amely nek ér -

vé nye sí té sé hez nem ele gen dő ki zá ró lag a jog sér tés ob jek tív té nyé nek (te hát a jog -

sér tés meg tör tén té nek) meg ál la pí tá sa. A bí ró ság ak kor fog kár té rí tést meg ítél ni, ha 

a jog sér tő nek a jog sér tő ma ga tar tás fel ró ha tó. For dít va ez azt is je len ti, hogy a fel -

hasz ná ló men te sül a kár té rí té si fe le lős ség alól, ha bi zo nyít ja, hogy úgy járt el, ahogy 

az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó. 
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Mint a szel le mi al ko tá sok te rü le tén ál ta lá ban, a szer zői jog te rü le tén is ki emel -

ke dő fon tos sá gú ak az ide ig le nes in téz ke dé sek, hi szen a jog sér té sek kel a bí ró sá gi 

el já rást le zá ró jog erős dön tés meg ho za ta lá ig sok szor hely re hoz ha tat lan kár ér né  

a jo go sul tat. En nek meg aka dá lyo zá sá ra nyújt az ide ig le nes in téz ke dés le he tő sé get 

az zal, hogy gyors és ha tá sos át me ne ti vé del met biz to sít a jo go sult nak az adott ol ta -

lom ide jé nek fenn ál lá sá ig, vagy míg a bí ró sá gi el já rás tel jes egé szé ben le nem zá rul. 

Ide ig le nes in téz ke dés ként el vi leg va la mennyi igény ér vé nye sít he tő ab ban az eset -

ben, ha a bí ró ság úgy ta lál ja, hogy az in téz ke dés nem jár vissza for dít ha tat lan 

követ kez ménnyel, és a va ló szí nű sí tett jog sér tés ki me rí ti az eh hez szük sé ges fel té -

te le ket: a) a fenn ál ló ál la pot meg vál to zá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben, ha az 

ere de ti ál la pot utóbb hely re ál lít ha tat lan len ne, b) a ké rel me ző ké sőb bi jog gya kor -

lá sa meg hi ú su lá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben, c) a ké rel me zőt köz vet le nül fe -

nye ge tő hát rány be kö vet ke zé sé nek el há rí tá sa ér de ké ben, vagy d) egyéb, kü lö nös 

mél tány lást ér dem lő ok ból. A bí ró ság az ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé sét biz to -

sí ték adás hoz köt he ti. A jog sér tés ér de mé ben fo lyó per rel el len tét ben az ide ig le nes 

in téz ke dé ses el já rás so rán a ké rel me ző nek ké rel met meg ala po zó té nye ket nem bi -

zo nyí ta ni, csu pán va ló szí nű sí te ni kell. E te kin tet ben a szer zői jo gi tör vény és a for-

matervezésiminta-ol tal mi tör vény a jo go sul tak igény ér vé nye sí té sét elő se gí tő vélel -

met is fel ál lít. Ezen fel té te lek kö zül a je len írás ban tár gyalt ügyek ben a kü lö nös 

mél tány lást ér dem lő jog vé de lem szük sé ges sé gét fenn ál ló nak kell te kin te ni, ha a ké -

rel me ző iga zol ja, hogy a mű szer zői jo gi, il let ve formatervezésiminta-ol ta lom alatt 

áll, va la mint hogy ő a szer ző, a szer ző jog utó da vagy a mű olyan fel hasz ná ló ja, 

illet ve a szer zői jo gok kö zös ke ze lé sét vég ző olyan szer ve zet, to váb bá a min ta jo -

go sult ja, amely jo go sult sa ját ne vé ben fel lép ni a jog sér tés sel szem ben. 

Az tény, hogy az ide ig le nes in téz ke dés so rán a jog sér tést nem kell bi zo nyí ta ni, 

csak va ló szí nű sí te ni, könnyebb ség a jo go sult szá má ra, és a bí ró ság gyor sabb dön -

tés ho za ta lát kí ván ja se gí te ni (a ha tár idők ugyan is jó val rö vi deb bek, mint a pe res 

el já rás so rán). Ugyan ak kor amennyi ben a bí ró ság az ide ig le nes in téz ke dést azért 

uta sít ja el, mert ál lás pont ja sze rint a jog sér tést még va ló szí nű sí te ni sem si ke rült 

(amely egy ala cso nyabb szint, mint ami kor már bi zo nyí ta ni is kell), ak kor az óva in tő 

jel, hogy nin csen ér tel me a ke re set le ve let be nyúj ta ni (ha per in dí tást meg elő ző en 

ke rült sor az ide ig le nes in téz ke dés ké rel me zé sé re) vagy az el já rást foly tat ni, mert 

nagy va ló szí nű ség gel nem le het majd a jog sér tést bi zo nyí ta ni. 

 

 

VII.4. A bün te tő el já rás le he tő sé gei 
 

A szer zői és formatervezésiminta-ol tal mi jo gok sú lyo sabb meg sér té sei ese té ben  

a bün te tő jo gi szank ció rend szer is ren del ke zés re áll, és nem ki zárt az, hogy egy jog -

sér tés mi att pár hu za mo san pol gá ri jo gi és bün te tő jo gi el já rás is in dul jon. A bün te -

tő el já rás leg na gyobb hát rá nya, hogy a sér tett nem az ügy ura, így a jog sér tő vel az 

el já rás le zá rást ered mé nye ző egyez ség gel meg ál la pod ni nem tud. Ezért a bün te tő -

jo gi jog ér vé nye sí tés az ese tek túl nyo mó ré szé ben csu pán mint ultima ratio (vég ső) 

jel le gű meg ol dás, a pol gá ri út le he tő sé ge i nek ki me rí té se után vagy az zal eset le ge -

sen pár hu za mo san aján lott. 
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A szer zői jo gi és formatervezésiminta-ol tal mi jog sér té sek hez kap cso ló dó bűn -

cse lek mé nyek ún. ke ret tény ál lá sok, ez azt biz to sít ja, hogy olyan fo gal mak ese té ben, 

ame lye ket a szer zői jog, il let ve a formatervezésiminta-ol tal mi jog ma ga is hasz nál, 

ne le gyen mód a pol gá ri jo gi és bün te tő jo gi te rü le ten az egymástól el té rő ér tel me -

zés re. Va gyis ahol a bün te tő jo gi nor ma nem ad a szer zői jog tól, il let ve a formater-

vezésiminta-ol tal mi jog tól el té rő fo gal mat, ott az Szjt., il let ve a Formatv. ér tel mé ben 

kell hasz nál ni az adott ki fe je zést. A szer zői jo got, il let ve a for ma ter ve zé si min tát 

érin tő bűn cse lek mé nyek el len hi va tal ból in dul el já rás, ez ter mé sze te sen nem zár ja 

ki a jo go sul ti fel je len tést. 

A szer zői jo got és a formatervezésiminta-ol tal mat érin tő bűn cse lek mé nyek ben 

a nyo mo zóha tó ság a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, az el ső fo kon el já ró bí ró ság pe -

dig az il le té kes já rás bí ró ság, ki vé ve a bűn cse lek mény mi nő sí tett ese te i ben, az az ha 

az leg alább kü lö nö sen je len tős va gyo ni hát rányt oko zó szer zői vagy szer zői jog hoz 

kap cso ló dó vagy iparjogvédelmi jo gok meg sér té se. Ez utób bi eset ben az il le té kes 

tör vény szék jár el el ső fo kon. 

Az mű jo go sult ja szem pont já ból az egyik leg fon to sabb bűn cse lek mény eb ben  

a kör ben a bi tor lás. A bűn cse lek mény tár gya a sér tett szel le mi al ko tá sa, il let ve  

a szel le mi al ko tá so kon fenn ál ló ki zá ró la gos (va gyo ni és sze mély hez fű ző dő) jo gok. 

Az el kö ve té si tárgy „a szer zői jo gi vé de lem alá tar to zó iro dal mi, tu do má nyos 

vagy mű vé sze ti al ko tás”, va la mint a „for ma ter ve zé si min ta”. Így ha va la ki egy már 

nem vé dett al ko tást bi to rol, az el len leg fel jebb más bűn cse lek mény el kö ve té se mi -

att (pl. fo gyasz tók meg tév esz té se) le het fel lép ni, de az il le tő bi tor lást nem kö vet el. 

A bűn cse lek mény passzív ala nya (sér tett je) a szel le mi al ko tás lét re ho zó ja vagy más 

jo go sult ja. 

A bi tor lás két fé le kép pen va ló sít ha tó meg. Egy részt más szel le mi al ko tá sá nak sa -

ját ként va ló fel tün te té sé vel, ez az eset a klasszi kus plá gi um, amely nem csak az el -

kö ve té si tárgy egé szé re, ha nem egy ré szé re is el kö vet he tő (pl. egy kö zös mű ként 

ké szült szá mí tó gé pes prog ram kí sé rő do ku men tá ci ó ján az egyik fej lesz tő csak a sa ját 

ne vét tün te ti fel, te hát ar ra a rész re vo nat ko zó an is, ame lyet nem ő ma ga al ko tott). 

Más részt úgy is el kö vet he tő a bi tor lás, hogy a mű hasz no sí tá sát at tól te szik füg gő -

vé, hogy an nak dí já ból, a hasz ná ból vagy nye re sé gé ből az el kö ve tőt ré sze sít sék, 

illet ve hogy jo go sult ként tün tes sék fel, még hoz zá úgy, hogy az el kö ve tő a gaz dál -

ko dószer ve zet nél be töl tött mun ka kö ré vel, tiszt sé gé vel, tag sá gá val vissza él. A má -

so dik eset kör ben az el kö ve tő lé nye gé ben a zsa ro lás kü lö nös ese tét va ló sít ja meg, 

hi szen a dön té si hely ze tét ki hasz nál va kér va la mi lyen anya gi jut ta tást, előnyt, vagy 

kény sze rí ti egyéb ként cse lek vés re az al ko tót. En nek az el kö ve té si ma ga tar tás nak  

a tör vény meg ha tá roz za az el kö ve té si mód ját is, amely nem más, mint a mun ka kör -

rel, tiszt ség gel vagy tag ság gal va ló vissza élés, ez vi szont nem fel tét le nül je lent ve -

ze tő be osz tást. 

A bi tor lás el ső el kö ve té si ma ga tar tá sát bár ki meg va ló sít hat ja, vi szont a má so dik, 

zsa ro lá si tí pu sú meg va ló su lá si for má já nak el kö ve tő je csak olyan sze mély le het, 

aki nek bár mi lyen gaz dál ko dószer ve zet nél a mun ka kö ré nél fog va kö te le zett sé ge  

a szel le mi al ko tá sok kal kap cso la tos ügy in té zés (pl. a har ma dik sze mé lyek ál tal tör -

té nő fel hasz ná lás so rán kö ten dő szer ző dé sek elő ké szí té se). 
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Bi tor lást csak szán dé ko san le het el kö vet ni. A rend be li ség a sér tet tek szá má hoz 

(és nem az érin tett mű vek szá má hoz) iga zo dik. Itt hang sú lyoz zuk, hogy a szán dé -

kos ság a pol gá ri és a bün te tő jo gi jog ér vé nye sí tés je len tős megkülönböztetője, hi -

szen ami az egyik nél lé nyeg te len, a má sik nál alap ve tő szük ség let, hogy fenn áll jon. 

Em lé kez te tünk, hogy a bi tor lás sal szem be ni pol gá ri jo gi úton tör té nő jog ér vé nye sí -

tés hez nem szük sé ges, hogy a bi tor ló azt szán dé ko san te gye, sőt az sem szük sé ges, 

hogy a bi tor ló az adott jog lé te zé sé ről egyál ta lán tu do más sal bír jon. 

A Bün te tő Tör vény könyv23 (a to váb bi ak ban: Btk.) szel le mi al ko tá sok ra vo nat ko -

zó tény ál lá sai kö zül a szer zői vagy szer zői jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se az 

egyet len, amely ki zá ró lag a szer zői jog és a kap cso ló dó jo gok vé del mét szol gál ja, 

az itt em lí tett tény ál lá sok kö zül a leg több ször meg va ló su ló alak zat. E tény ál lás csak 

a va gyo ni jo gok meg sér té se út ján va ló sít ha tó meg, te hát ide tar to zik a díj igé nyek 

meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa is, de nem vé di a Btk. ezen tény ál lás ke re tei kö zött  

a sze mély hez fű ző dő jo go kat. 

Bár mely szer zői va gyo ni jog en ge dély nél kü li gya kor lá sa le het jog sér tő, ezért  

a bűn cse lek mény el kö ve té si tár gya sem min dig va la mi lyen do log, amely ben a tel -

je sít mény meg tes te sül, ha nem le het akár egy (immateriális) elő adás, mű sor, vi lág -

há lón el ér he tő vé tett vé dett tar ta lom is. 

A bűn cse lek mény el kö ve té si ma ga tar tá sa va la mely jog nak a jo go sult tól szár ma -

zó, vagy a tör vény alap ján biz to sí tott en ge dély nél kü li gya kor lá sa. A sza bad fel hasz -

ná lás meg va ló sí tá sa nem le het bűn cse lek mény, de ha a sza bad fel hasz ná lás va la -

mely Szjt. sze rin ti fel té te le nem va ló sul meg, ak kor az már tény ál lás sze rű le het. 

A bűn cse lek mény alap ese té ben a be fe je zett ség hez szük sé ges a tény le ges va -

gyo ni hát rány oko zá sa, va gyis az ered mény-bűn cse lek mény. Kí sér let nek mi nő sül 

és ek ként bün te ten dő, ha ugyan nem kö vet ke zik be a va gyo ni hát rány, de az er re 

irá nyu ló cél zat bi zo nyít ha tó. A tény ál lás mi nő sí tett ese tei a va gyo ni hát rány nagy -

sá gá tól függenek. 

Ugyan úgy bün te ten dő, aki a szer zői jo gi tör vény sze rint a ma gán cé lú má so lás ra 

te kin tet tel a szer zőt, il let ve a kap cso ló dó jo gi jo go sul tat meg il le tő üreshordozó-díj, 

il let ve reprográfiai díj meg fi ze té sét el mu laszt ja. Az el kö ve té si tárgy ezek ben az 

ese tek ben az üres hor do zó, il let ve a reprográfiára al kal mas ké szü lék, ame lyen a díj 

meg fi ze té se kor ter mé sze te sen még nem je le nik meg ma ga a mű vagy a vé dett tel -

je sít mény. Az el kö ve té si ma ga tar tás a díj meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa. A mu lasz tás 

ak kor áll be – az az ak kor tény ál lás sze rű a cse lek mény –, ha a díj meg fi ze té sé re az 

Szjt.-ben rög zí tett ha tár időt a kö te le zett el mu laszt ja. 

Szer zői jog vagy szer zői jog hoz kap cso ló dó jo gok ese té ben sza bály sér tést alap -

ve tő en két fé le ma ga tar tás sal le het meg va ló sí ta ni: egy részt az zal, ha va la ki más nak 

vagy má sok nak a szer zői jog ról szó ló tör vény alap ján fenn ál ló szer zői vagy ah hoz 

kap cso ló dó jo gát vagy jo ga it 100 000 fo rin tot meg nem ha la dó va gyo ni hát rányt 

okoz va meg sér ti, más részt ha a szer zői jog ról szó ló tör vény sze rint a ma gán cé lú má -

so lás ra te kin tet tel a szer zőt, il let ve a kap cso ló dó jo gi jo go sul tat meg il le tő, 100 000 

fo rin tot meg nem ha la dó üreshordozó-díj, il let ve reprográfiai díj meg fi ze té sét el mu -
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laszt ja. Amennyi ben te hát a jog sér tés sel oko zott va gyo ni hát rány a 100 000 fo rin tot 

nem ha lad ja meg, sza bály sér tés mi att le het fel lép ni az el kö ve tő el len. 

A szer zői vagy szer zői jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se mel lett a Btk. is me ri 

az iparjogvédelmi jo gok meg sér té se tény ál lá sát is, amely ak kor ve he tő fi gye lem be, 

ha a de sign formatervezésiminta-ol tal mat ka pott. A Btk. sze rint ha va la ki a jo go -

sult nak tör vény, tör vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi szer ző dés vagy eu ró pai uni ós 

jo gi ak tus alap ján fenn ál ló iparjogvédelmi ol ta lom ból ere dő jo gát (I) az ol ta lom tár -

gyá nak után zá sá val vagy át vé te lé vel, vagy (II) az ol ta lom tár gyá nak után zá sá val 

vagy át vé te lé vel elő ál lí tott áru for ga lom ba ho za ta lá val, vagy az ilyen áru for ga lom -

ba ho za tal cél já ból va ló meg szer zé sé vel vagy tar tá sá val meg sér ti, és ez zel va gyo ni 

hát rányt okoz, ak kor meg va ló sít ja az iparjogvédelmi jo gok meg sér té se tény ál lást. 

A tény ál lás sze rű cse lek mény azon túl, hogy pl. a Formatv. ér tel mé ben jog sér tést 

va ló sít meg, az után zás vagy át vé tel több let kö ve tel mé nyé nek is meg kell, hogy 

felel jen. Ez azt je len ti, hogy az el kö ve tő szán dé ká nak ar ra kell irá nyul nia, hogy  

a formatervezésiminta-ol ta lom alatt ál ló tel je sít ményt a sa ját cél ja i ra hasz nál ja. Az 

után zás ese tén az el kö ve tő cél ja, hogy azt a lát sza tot kelt se, mint ha a jog sér tő áru 

a jo go sult tól szár maz na (vagy az ő en ge dé lye alap ján ál lí tot ták vol na elő), az át vé -

tel pe dig az ol ta lom alatt ál ló szel le mi tel je sít mény is me re tét és a ki fe je zet ten 

abból tör té nő me rí tést fel té te le zi. Nem hor doz nak ma guk ban tár sa da lom ra ve szé -

lyes sé get, és így nem te kint he tők bün te tő jog el le nes nek a pár hu za mos fej lesz tés -

sel elő ál lí tott, de iparjogvédelmi jo gok ba üt kö ző áruk kal kap cso la tos cse lek mé nyek. 

Va gyo ni hát rány le het az el ma radt ha szon/va gyo ni előny és a va gyon ban oko zott 

tény le ges kár is. Ah hoz, hogy bűn cse lek mény va ló sul jon meg, leg alább száz ezer fo -

rin tos va gyo ni hát rányt kell okoz ni (ez alat ti össze gű va gyo ni hát rány ese té ben 

sza bály sér té si el já rás in dul). A va gyo ni hát rány pon tos mér té két szel le mi tu laj do ni 

jog sér té sek ese té ben nem egy sze rű meg ha tá roz ni, te kin tet tel a vé dett szel le mi 

alko tá sok sok fé le sé gé re és a fel hasz ná lá sok ál tal okoz ha tó hát rány mér té ké nek el -

té ré se i re is. Az oko zott va gyo ni hát rány mér té két jel lem ző en a jo go sult/sér tett nyi -

lat ko za tá nak fi gye lem be vé te lé vel ál la pít ják meg, hi szen ők tud ják leg in kább meg -

ha tá roz ni az ál ta la el szen ve dett va gyo ni hát rányt. A va gyo ni hát rány mér té ké nek 

meg ál la pí tá sá nál be vált esz köz az ún. licencanalógia al kal ma zá sa, ez ab ban az eset -

ben se gít, ha az adott mű adott fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an a jo go sult már adott 

fel hasz ná lá si en ge délyt, vagy a pi a con is mert a ha son ló mű vek fel hasz ná lá sá ra vo -

nat ko zó szo ká sos dí ja zás mér té ke. Ha ilyen van, ak kor en nek meg fe le lő en ál la pít -

ják meg a va gyo ni hát rányt. Ke res ke del mi for ga lom ban egyéb ként kap ha tó mű vek 

ese té ben a net tó kis ke res ke del mi ár 8–10%-át szok ták el ma radt licenc díj ként meg -

ál la pí ta ni. 

Vé gül szük sé ges le het itt szól ni a ha tá ron át nyú ló ese tek ről, ame lyek ben kül föl di 

mű vet, min tát sértenek meg Ma gyar or szá gon, il let ve for dít va: ma gyar mű vet, min -

tát sértenek meg kül föl dön. Itt – a rész le tek ki tár gya lá sa nél kül – azt az alap ve tő 

el vet kell rög zí te ni, hogy a szel le mi tu laj don jo gok te rü le tén a lex loci protectionis 

elve ér vé nye sül, az az azt a jo got kell al kal maz ni a jog sér tés te kin te té ben, amely or -

szág te rü le tén a jog sér tés meg tör tént. A fen ti ek ben be mu ta tott ma gyar jo gi sza bá -

lyok te hát al kal ma zan dók kül föl di mű vek, min ták meg sér té se ese té ben is, fel té ve, 

hogy a jog sér tést Ma gyar or szá gon kö vet ték el. Hoz zá kell azon ban ten ni, hogy en -
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nek ér te lem sze rű elő fel té te le az, hogy az adott mű, min ta Ma gyar or szá gon vé dett -

nek mi nő sül jön, el len ke ző eset ben jog sér tést nem le het meg ál la pí ta ni. 

 

 

VII.5. A vám jo gi esz köz tár (a vám fi gye lés) 
 

A ha mi sí tás és így a má so lás el le ni küz de lem egyik to váb bi esz kö ze a szük sé ges 

vám el já rás megin dí tá sa, te hát a vám ha tó sá gi in téz ke dés irán ti ké re lem be nyúj tá sa 

az il le té kes vám szer vek hez még aze lőtt, hogy konk rét jog sér tés ről tu do mást sze -

rez nénk. 

 

A vám el já rást te hát ti pi ku san nem ak kor szok ták megin dí ta ni, ami kor már 

egy jog sér tés ről tu do mást sze rez tünk, ha nem sok kal in kább aze lőtt, pre ven -

ci ós cél lal. 

 

Míg a fent em lí tett pol gá ri pert (ide ért ve az ide ig le nes in téz ke dés irán ti ké rel met is) 

vagy bün te tő el já rást csak a jog sér tés ről va ló tu do má sul vé telt kö ve tő en le het meg -

in dí ta ni, ad dig az itt is mer te tett vám fi gye lés sel nem szük sé ges meg vár ni min dezt. 

A vám el já rás megin dí tá sa kor ar ra kell fi gye lem mel len ni, hogy mi lyen szel le mi 

tu laj don jog alap ján mi lyen te rü let re nyúj tunk be vám fi gye lést. Az Eu ró pai Unió 

vám uni ót is ké pez, a tag ál la mok te rü le te te hát egyet len egy sé ges vám te rü let nek te -

kin ten dő, így a tag ál la mok kö zöt ti áru for ga lom te kin te té ben nem al kal maz ha tó ak 

vám ha tó sá gi in téz ke dé sek. En nek meg fe le lő en, ha a ha mi sít ványt az EU te rü le tén 

be lül gyártják és a for gal ma zás is az EU-n be lül tör té nik, ak kor a vám jo gi kö vet kez -

mé nyek nem al kal maz ha tó ak. 

Fon tos ki emel ni, hogy a vám ha tó ság nem dönt a szer zői jo gi vagy formaterve -

zé siminta-jo gi jog sér tés ről, csu pán a vám fi gye lé si ké re lem ha tá sá ra a jog sér tő(nek 

vélt) áruk fel tar tóz ta tá sát kö ve tő en a jo go sult tal fel ve szi a kap cso la tot és a jo go sult 

meg te he ti a szük sé ges jo gi lé pé se ket, ame lye ket fent már is mer tet tünk (pol gá ri per, 

bün te tő el já rás). A vám ha tó ság azon ban úgy ne ve zett egy sze rű sí tett el já rás ban el -

ren del he ti a jog sér tő áruk meg sem mi sí té sét pol gá ri vagy bün te tő jo gi el já rás le foly -

ta tá sa nél kül is. Az egy sze rű sí tett el já rás hoz még a ké sőb bi ek ben vissza té rünk. 

Az Eu ró pai Uni ón be lül egy szel le mi tu laj don jo gok vám ha tó sá gi ér vé nye sí té sé -

ről szó ló ren de let24 (a to váb bi ak ban: „Vám ren de let”) ad ja meg a sza bá lyok ke re te it, 

de a nem ze ti jog sza bá lyo kat25 is al kal maz ni kell. Ma gyar or szá gon a ha tás kör rel 

ren del ke ző ha tó ság a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (a to váb bi ak ban: „NAV”). A vám -

ha tó sá gok ak kor jo go sul tak szel le mi tu laj don vé del mi vám in téz ke dés meg té te lé re, 

ha vám ke ze lé si vagy vám el len őr zé si el já rás so rán (pl. vám rak tá ro zás, EU te rü le té re 

be vagy on nan ki lé pő áruk el len őr zé se) olyan áru ra buk kan nak, ame lyek fel te he tő -

en ha mis áru nak (vagy a köz nyelv sze rint „ka lóz áru nak”) mi nő sül nek a vám ha tó ság 
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ren del ke zé sé re ál ló in for má ci ók alap ján. Egy áru ak kor mi nő sül ka lóz áru nak, ha  

a jo go sult en ge dé lye nél kül ál lí tot ták elő, és amely te kin te té ben a má so lat az Szjt. 

sze rint szer zői jo gi jog sér tés nek vagy a Formatv. sze rint a formatervezésiminta-

olta lom bi tor lá sá nak mi nő sül. 

A vám ha tó sá gok há rom eset ben biz to san nem jo go sul tak fel lép ni: 

1. Ha a jo go sult hoz zá já ru lá sá val elő ál lí tott ter mék ről van szó, ame lyet az EU te -

rü le té re hoz nak be en ge dély nél kül. Ez azért van így, mert ilyen kor az áru nem 

ha mis (nem ka lóz), hi szen az ere de ti ter mék ről van szó, csak nem jog sze rű en 

ke rül be az EU te rü le té re. An nak el le né re, hogy ez az eset szer zői jog sér tés 

le het, nem jo go sult a vám ha tó ság el jár ni, ugyan is a vám el já rás csak a ha mis 

áruk te kin te té ben nyújt se gít sé get. 

2. Ha a fel hasz ná lá si szer ző dés ben meg ha tá ro zot tak nál el té rő fel té te lek kel gyár -

ta nak le egy árut (pl. sok kal na gyobb mennyi ség ben). Eb ben az eset ben sem 

be szél he tünk ha mis ter mék ről, így ez sem a vám ha tó ság ra tar to zik. 

3. Uta sok sze mé lyes poggyá szá ban ta lál ha tó nem ke res ke del mi jel le gű áruk ra. 

Eb ben az eset ben te hát füg get le nül at tól nem ké pe zi vám in téz ke dés tár gyát 

az áru, hogy ha mis vagy ere de ti. An nak meg íté lé se, hogy mi lyen mennyi ség 

mi nő sül ke res ke del mi jel le gű nek, a vám ha tó sá gok ha tás kö ré be tar to zik. 

 

A vám ha tó sá gok te hát ki zá ró lag ha mis áruk („ka lóz áruk”) te kin te té ben jo go -

sul tak fel lép ni. 

 

A vám ha tó ság a jo go sult in téz ke dés irán ti ké re le mé re a ké re lem nek helyt adó ha -

tá ro zat ban meg ál la pí tott, leg fel jebb egyéves, de is mé telt ké re lem mel meg hosszab -

bít ha tó idő sza kon be lül hoz in téz ke dé se ket. Ezt a ké rel met szo kás vám fi gye lé si 

kére lem nek hív ni. Két ké re lem tí pus lé te zik: 

 

(I)    nem ze ti ké re lem: va la mely tag ál lam ban be nyúj tott olyan ké re lem, amely  

a vám ha tó sá go kat az adott tag ál lam ban tör té nő in téz ke dés re ké ri fel. Szer -

zői jo gi ala pon csak nem ze ti ké re lem nyújt ha tó be. 

(II)   uni ós ké re lem: va la mely tag ál lam ban be nyúj tott olyan ké re lem, amely az 

adott tag ál lam vám ha tó sá ga it és egy vagy több má sik tag ál lam vám ha tó sá -

ga it a sa ját te rü le tü kön tör té nő in téz ke dés re ké ri fel. Uni ós ké rel met ki zá ró lag 

uni ós jo gon ala pu ló, az EU egész te rü le té re ki ter je dő ha tállyal bí ró szel le mi 

tu laj don jo gok te kin te té ben le het be nyúj ta ni. Így uni ós ké rel met ma gyar for-

matervezésiminta-ol ta lom ra ala poz va nem, csak kö zös sé gi formatervezési -

minta-ol ta lom ra ala poz va le het be nyúj ta ni. 

 

Össze fog lal va te hát, mi vel a szer zői jog te rü le tén je len leg uni ós jog nin csen, 

ezért szer zői jo gi ala pon csak nem ze ti ké re lem nyújt ha tó be. Forma ter ve zési -

minta-ol ta lom ese tén vi szont, ha a jo go sult nak kö zös sé gi formaterve zési -

minta-ol tal ma van, ak kor uni ós ké rel met is be nyújt hat, ma gyar nem ze ti for -

ma tervezésiminta-ol ta lom alap ján vi szont nem ze ti ké rel met kell be nyúj ta ni. 
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Nem ze ti, il let ve uni ós ké rel met a szer zői jog vagy a formatervezésiminta-ol ta lom 

jo go sult ja, to váb bá bi zo nyos kö zös jog ke ze lő szer vek és szak mai szer vek jo go sul -

tak be nyúj ta ni. 

Nem ze ti ké rel met ezenfe lül be nyújt hat nak a de sign fel hasz ná lá sá ra/hasz no sí tá -

sá ra fel jo go sí tott sze mé lyek vagy szer ve ze tek, aki ket/ame lye ket a jo go sult hi va ta -

lo san fel ha tal ma zott, hogy szel le mi tu laj don jog meg sér té sé nek meg ál la pí tá sa iránt 

el já rást in dít sa nak. Ez te hát azt je len ti, hogy ak kor jo go sult ilyet a fel hasz ná ló/hasz -

no sí tó be nyúj ta ni, ha a jo go sult és köz te kö tött (fel hasz ná lá si) szer ző dés be ki kö töt -

ték a fe lek. 

Ezenfe lül uni ós ké rel met ket tő vagy több tag ál lam tel jes te rü le té re ki ter je dő 

kizá ró la gos fel hasz ná lá si/hasz no sí tá si en ge dély jo go sult ja, akit e tag ál la mok ban  

a jo go sult hi va ta lo san fel ha tal ma zott, hogy szel le mi tu laj don jog meg sér té sé nek meg -

ál la pí tá sa iránt el já rást in dít son. 

A ké re lem hez csa tol ni kell azo kat az ira to kat, ame lyek alap ján az il le té kes vám -

szerv meg bi zo nyo sod hat ar ról, hogy a ké rel me ző jo go sult a ké re lem be nyúj tá sá ra. 

A do ku men tu mok le het nek írott, nyom ta tott vagy elekt ro ni kus do ku men tu mok.  

A jo go sul tak nak bi zo nyí ta ni uk kell jog cí mü ket, pél dá ul a nyil ván tar tás hi te le sí tett 

ki vo na tá nak, hi te le sí tett lajst rom ki vo nat nak vagy a szó ban for gó jo gok egy pél dá -

nyá nak be nyúj tá sá val, amennyi ben azok a kü lön fé le véd jegy hi va ta lok ban stb. online 

nem el ér he tő ek. Lajst ro mo zás nél kül ol ta lom ban ré sze sü lő szer zői jo gok, szom szé -

dos jo gok vagy formatervezésiminta-ol tal mi jo gok ese té ben a jo go sult nak hi te le sen 

iga zol nia kell, hogy a jog gal kap cso lat ban jog ér vé nye sí tés re jo go sult (pl. köz jegy zői 

meg ha tal ma zás, szer zői nyi lat ko za tok, adott eset ben a szer zői jo gok nyil ván tar tás -

ba vé te lé ről ki ál lí tott iga zo lá sok). Ha a jo go sult nem a jo gok tu laj do no sa, ha nem  

a jo gok fel hasz ná lá sá ra jo go sult sze mély, a ké rel me ző nek a tu laj don jog iga zo lá sa 

mel lett iga zol nia kell a jo gok hasz ná la tá ra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sát. Ezt rend sze -

rint a meg fe le lő szer ző dé sek be nyúj tá sá val te he ti meg. Kü lön nyom tat vány hasz -

ná la ta nél kül is be le het nyúj ta ni a jo go sult tól szár ma zó kü lön meg ha tal ma zást. 

Ma gát a ké rel met vi szont a Vám ren de let ál tal meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá -

nyon két pél dány ban kell be nyúj ta ni az il le té kes vám szerv hez. Az uni ós ké rel met 

az EUIPO ke re té ben lét re ho zott IP Enforcement por tá lon26 ke resz tül online is el le -

het in dí ta ni (ame lyet majd pa pírala pon is be kell kül de ni), de az IP Enforcement 

por tá lon ke resz tül vi szont tény le ge sen le het kö vet ni, ha va la me lyik vám szerv be -

je len ti, hogy ha mis árut fog lalt le, a kom mu ni ká ció te hát sok kal egy sze rűbb és 

gyor sabb. 

 

A vámhathatósági el já rás kez de mé nye zé se (te hát a vám fi gye lés be ál lí tá sa) 

költ ség men tes, ugyan ak kor a ké rel me ző ké sőbb szá mos költ ség meg té rí té -

sé re kö te lez he tő (pl. vissza tar tott áruk tá ro lá si költ sé ge, meg sem mi sí tés so -

rán fel me rült költ ség, for dí tá si költ ség stb.). 
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A Vám ren de let pon to san fel so rol ja azo kat a kö te le ző tar tal mi ele me ket, ame lye ket 

meg kell je löl ni a ké re lem ben. Ezen tar tal mi ele mek fel so ro lá sá ra je len ta nul mány 

ke re té ben azért nem bo csát ko zunk, mert a for ma nyom tat vány és a hoz zá tar to zó 

na gyon rész le tes út mu ta tók tar tal maz zák. Ugyan ak kor fel hív juk a fi gyel met, hogy 

a vám ha tó ság a ké rel met el uta sít ja, ha nem tar tal maz za a kö te le ző tar tal mi ele -

meket. 

Amennyi ben a vám ha tó ság a ké re lem nek helyt ad, ak kor a nem ze ti ké re lem az 

el fo ga dást kö ve tő na pon lép ha tály ba, az uni ós ké re lem pe dig ab ban a tag ál lam ban, 

ahol a ké rel met be nyúj tot ták, a meg ho za ta luk nap ját kö ve tő na pon; min den más 

tag ál lam ban, ahol a vám ha tó sá gok in téz ke dé sét ké rel me zik, a vám ha tó sá gok nak  

a Vám ren de let tel össz hang ban tör té nő ér te sí té se nap ját kö ve tő na pon, fel té ve, 

hogy a ha tá ro zat jo go sult ja tel je sí tet te a for dí tá si ké ré sek kel kap cso la tos kö te le -

zett sé ge it. 

Vé ge ze tül rö vi den ar ra is ki té rünk, hogy amennyi ben egy jo go sult (ké rel me ző) 

ren del ke zik vám fi gye lés sel, mi tör té nik ak kor, ha a vám ha tó ság ész le li, hogy bi zo -

nyos áruk fel te he tő en szel le mi tu laj don jo got sértenek: 

1.    A vám ha tó ság, mi e lőtt az áruk ki a dá sát fel füg gesz te né vagy vissza tar ta ná, 

meg ke res he ti a jo go sul tat az áruk kal kap cso la tos ér de mi tá jé koz ta tás cél já -

ból. A vám ha tó sá gok to váb bá tá jé koz tat hat ják a ha tá ro zat jo go sult ját az 

érin tett áruk tény le ges vagy be csült mennyi sé gé ről, azok tény le ges vagy 

fel te he tő jel le gé ről, és az eset kö rül mé nye i hez ké pest ké pe ket is kö zöl het nek 

ró luk. A jo go sult még az áruk ból min tá kat is jo go sult meg te kin te ni (úgy ne -

ve zett min ta vé tel). 

2.    Ha a vám ha tó ság ész le lé se vagy az 1. pont ban írt meg ke re sés alap ján fel te -

he tő, hogy ka lózáru ról van szó, ak kor az el já rás alá vont áruk ki a dá sát fel -

füg gesz ti vagy le fog lal ja azo kat és köz vet len vám fe lü gye let alá ve szi őket. 

Er ről a jo go sul tat (aki a vám fi gye lést kér te) min den eset ben ér te sí ti. 

3.    A jo go sult nak az in téz ke dés ről szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tő en 10 

mun ka nap ja van ar ra, hogy 

      a) meg egyez zen a ka lózáruk tu laj do no sá val az áruk meg sem mi sí té sé ről, vagy 

      b) el já rást in dít son szer zői jog sér tés vagy formatervezésiminta-ol ta lom 

bitor lása mi att. Le het sé ges a fent em lí tett pol gá ri jo gi vagy bün te tő jo gi 

lépé sek meg té te le is. 

4.    Ha a 10 mun ka na pos ha tár idő alatt (amely egy szer meg hosszab bít ha tó to -

váb bi 10 mun ka nap pal) a vám ha tó sá got nem ér te sí ti a jo go sult ar ról, hogy 

megin dí tot ta a meg fe le lő el já rá so kat, vagy nem egye zett meg az áruk meg -

sem mi sí té sé ről, ak kor a ha mis áruk tu laj do no sá nak ké ré sé re a vám ke ze lés 

után az áru kat ki ad ja, il let ve meg szün te ti a le fog la lást. Te hát a fel te he tő en 

ha mis áruk így vissza tér nek a pi ac ra. 

 

Amennyi ben a jo go sult megin dít ja va la me lyik el já rást, ak kor az el já rás le foly ta tá -

sá ig az áruk vám fe lü gye let alatt ma rad nak. Amennyi ben a bí ró ság sze rint nem tör -

tént jog sér tés, ak kor a vám ha tó ság ter mé sze te sen kö te les az áru kat ki ad ni, il let ve 

a le fog la lá su kat meg szün tet ni. Ugyan ak kor ha a bí ró ság sze rint jog sér tő ek az áruk, 

ak kor azo kat be lép tet ni, sza bad for ga lom ba hoz ni, ki vin ni, új ra ki vin ni, fel dol goz ni 
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vagy be tá rol ni ti los. A bí ró ság a jo go sult ké rel mé re dönt a ka lózáruk to váb bi sor -

sá ról, rend sze rint meg sem mi sí tés re ke rül nek. 

Vé ge ze tül szük sé ges szól nunk még az úgy ne ve zett egy sze rű sí tett el já rás ról.  

A fen ti ek sze rint be mu ta tott vám fe lü gye let alatt ál ló áruk vo nat ko zá sá ban le het 

he lye az egy sze rű sí tett el já rás nak, amely le he tő vé te szi a fel te he tő en ka lóz áruk 

meg sem mi sí té sét anél kül, hogy a jo go sult a költ sé ges el já rá so kat vé gigvi gye és 

anél kül, hogy ezen el já rá sok so rán kell jen az áruk jog sér tő jel le gét meg ál la pí ta ni és 

el ren del ni azok meg sem mi sí tést, to váb bá nem me rül fel a több évig tör té nő rak tá -

ro zás költ sé ge és prob lé má ja sem. Mi vel az egy sze rű sí tett el já rás ban nem lesz 

meg ál la pít va, hogy az áruk jog sér tő ek-e vagy sem, egyéb igé nyek nem ér vé nye sít -

he tő ek (pl. kár té rí tés), de ha té ko nyan meg le het ál lí ta ni a ha mis áruk ter je dé sét. 

Amennyi ben a jo go sult az egy sze rű sí tett el já rás le he tő sé gé vel sze ret ne él ni, úgy 

a jo go sult nak a fen ti 2. pont ban fog lalt ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tő en 10 mun -

ka na pon be lül tá jé koz tat nia kell a vám ha tó sá got, hogy az áru sér ti a szel le mi tu laj -

don jo gát (elég csak ál lí ta ni, bi zo nyí ta ni nem kell), és ugyan ezen ha tár időn be lül az 

áru be ho zó já nak írás be li hoz zá já ru lá sát is át kell ad nia ah hoz, hogy az áru kat meg -

sem mi sít he tik. Rög tön fel me rül het az ol va só ban, hogy mi ért ten ne ilyet a ka lóz áruk 

tu laj do no sa? A vá lasz egy sze rű. Alap ve tő en azért, mert így nem in dul el le ne el já -

rás, amely ben to váb bi költ sé gek és ká rok meg té rí té sé re kö te lez né őket a bí ró ság. 

To váb bá a hoz zá já ru lás meg szer zé sé vel kap cso lat ban van egy vé le lem is: amennyi -

ben a meg adott idő tar tam (10+10 mun ka nap) alatt a ka lóz áruk be ho zó ja nem til ta -

ko zik ki fe je zet ten a meg sem mi sí tés el len, ak kor úgy kell ven ni, mint ha meg ad ta 

vol na a hoz zá já ru lá sát. Az egy sze rű sí tett el já rás is szá mos előnnyel ren del ke zik, 

így min den kép pen ja va solt ka lóz áruk ról va ló ér te sü lés ese tén él ni ve le. Ha ugyan is 

az áruk be ho zó ja til ta ko zik, ak kor vissza tér az el já rás a ko ráb ban be mu ta tott med -

ré be, és a jo go sult megin dít hat ja a pe res vagy bün te tő el já rást az igény ér vé nye sí -

tés cél já ból.
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