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I.

Szolgálati és alkalmazotti találmány

1.) A szabadalom és a feltaláló
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
1.§ (1) Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag
alkalmazható találmány a technika bármely területén.
7. § (1) Feltaláló az, aki a találmányt megalkotta.
PK 275: közös találmánynál a feltalálói minőség arányát az alkotómunkában való részvétel
határozza meg. Az ettől eltérő megállapodás érvénytelen.
A találmányból eredő vagyoni jogosultság - szabadalom, szabadalmi igény, hasznosítási
díjkövetelés, találmányi díjkövetelés - eltérhet a feltalálói minőségtől, illetve annak a
részarányától. A vagyoni jogok tekintetében önmagában nem eredményez
érvénytelenséget a feltalálói minőségre vagy annak részarányára vonatkozó érvénytelen
megállapodás.
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2.) A szolgálati találmány fogalma
9. § (1) Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból folyó
kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki.
EBH2003. 948.: a munkaköri kötelezettség értelmezése:
A munkaviszonyból folyó kötelezettség körébe tartozik a megoldás kidolgozása, ha
az általában és konkrét vezetői feladat kiosztás eredményeként is a munkavállaló
munkakörébe tartozott. A magasan kvalifikált műszaki szakember a munkaköri
kötelezettségének tesz eleget akkor is, ha a feladatát az átlagost meghaladó
színvonalon teljesíti.
A munkaköri kötelezettség nemcsak az, ami munkaköri leírásban szerepel, hanem a
felettes írásbeli, szóbeli, ráutaló magatartással tett utasítása is.
A szolgálati jelleghez elég, ha a munkaköri kötelezettség a találmány tárgykörébe
eső megoldások kidolgozására terjed ki, nem kell, hogy új megoldások kidolgozására
vonatkozzon.
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3.) Az alkalmazotti találmány fogalma

9. §(2) Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki, anélkül, hogy ez
munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek
hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik.
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4.) Kit illet a találmány?
10. § (1) A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a
munkáltatót illeti meg.
(2) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, azonban a
munkáltató jogosult a találmány hasznosítására.

A munkáltató hasznosítási joga nem kizárólagos; a munkáltató hasznosítási engedélyt
nem adhat.
A hasznosítási jog a munkáltató megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása
esetén a jogutódra száll át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.
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5.) A munkáltató jogai és kötelezettségei a szolgálati találmány esetén
A feltaláló a megalkotását követően haladéktalanul köteles ismertetni a
munkáltatóval a találmányt
A munkáltató 90 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy igényt tart-e a szolgálati
találmányra:
•
igényt tart → köteles ésszerű időn belül szabadalmi bejelentést tenni
•
nem tart igényt → feltaláló rendelkezhet a szolgálati találmánnyal
•
nem nyilatkozik → feltaláló rendelkezhet a szolgálati találmánnyal
Munkáltató dönt:
• Szabadalmi bejelentést tesz
• Szabadalmi bejelentéstől eltekinthet vagy a bejelentést visszavonhatja, ha a
találmányt titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja.
Erről köteles tájékoztatni a feltalálót.

Vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítani, hogy a megoldás az ismertetés
átvételének időpontjában nem volt szabadalmazható.
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6.) A munkáltató jogai és kötelezettségei az alkalmazotti találmány esetén
A feltaláló köteles a találmányt, megalkotását követően, haladéktalanul ismertetni a
munkáltatóval.
A munkáltató az ismertetés átvételétől számított kilencven napon belül köteles
nyilatkozni arról, hogy az alkalmazotti találmányt hasznosítani kívánja-e.
A munkáltató az alkalmazotti találmányt csak a feltalálónak a találmány nyilvánosságra
hozatalához való jogával összhangban hasznosíthatja.

Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót a munkáltató hasznosítási
jogának terhe nélkül illeti meg, ha a munkáltató ehhez hozzájárul, vagy nem
nyilatkozik arról, hogy az alkalmazotti találmányt hasznosítani kívánja-e.
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7.) A találmányi díj

13. § (1) A szolgálati találmány értékesítése esetén a feltalálót találmányi díj illeti
meg, ha
a) találmányt szabadalom védi, az értékesítés megkezdésétől a végleges
szabadalmi oltalom, illetve - ha a találmány tárgyára kiegészítő oltalmat szereztek a kiegészítő oltalom megszűnéséig;
b) a találmány végleges szabadalmi oltalma, illetve - ha a találmány tárgyára
kiegészítő oltalmat szereztek - kiegészítő oltalma a munkáltató lemondása vagy a
fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt szűnt meg, az értékesítés
megkezdésétől addig az időpontig, amikor a szabadalom, illetve a kiegészítő oltalom
lejárat miatt szűnt volna meg;
c) a találmányt titokban tartják, az értékesítés megkezdésétől a találmány
nyilvánosságra jutásáig, vagy - ha ez a későbbi - a találmánynak a munkáltatóval
történő ismertetésétől számított húsz év elteltéig.
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A szolgálati találmány értékesítésének kell tekinteni:
• a találmány hasznosítását, ideértve a hasznosításnak előnyös piaci helyzet
teremtése vagy fenntartása érdekében történő mellőzését is;
• a hasznosítás más részére történő engedélyezését;
• a szabadalmi igény vagy a szabadalom teljes vagy részleges átruházását.
A feltalálót a hasznosítás, az egyes hasznosítási engedélyek és az átruházás esetén
külön-külön, valamint a hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezése és az ingyenes
átruházás esetén is megilleti a találmányi díj.

Díjfizetésre kötelezett jogalany:
• Munkáltató
• Hasznosító szabadalmastárs a közös szabadalom esetén
• Jogszerző: a hasznosítás engedélyezése és átruházás esetén átvállalhatja a
díjfizetési kötelezettséget.
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A díjazás alapja:
A feltaláló díjazására a munkáltatóval, a hasznosító szabadalmastárssal, illetve a
jogszerzővel kötött szerződése - a találmányi díjszerződés - az irányadó.
A találmányi díjszerződést, az alkalmazotti találmány hasznosítása esetén járó díjazásra
irányadó szerződést írásba kell foglalni!

A díj mértéke - licenciaanalógia (13. § (7)-(8)):
• A hasznosítás ellenében járó találmányi díjnak arányban kell állnia azzal a díjjal,
amelyet - a találmány tárgya szerinti műszaki területen kialakult licenciaforgalmi
viszonyokra figyelemmel - szabadalmi licenciaszerződés alapján a találmány
hasznosítására adott engedély fejében a munkáltatónak, illetve a hasznosító
szabadalmastársnak fizetnie kellene.
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• A hasznosítás engedélyezése, illetve a szabadalom átruházása esetén a találmányi
díjnak a hasznosítási engedély, illetve az átruházás ellenértékével, vagy a hasznosítás
ellenérték nélküli engedélyezéséből, illetve az ingyenes átruházásból származó
gazdasági előnnyel kell arányban állnia.
• Olyan találmányi díjszerződés is köthető, amelyben meghatározott összegű díjat
állapítanak meg a feltaláló jövőben megalkotásra, illetve értékesítésre kerülő
találmányaival kapcsolatban (kockázatmegosztásra irányuló találmányi díjszerződés).
(15. § (2))

A találmányi díj mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:
• a munkáltatónak a találmány megalkotásához nyújtott hozzájárulását
• a feltaláló munkaviszonyból eredő kötelességet
• Titokban tartott találmány esetén: a feltalálót az oltalomszerzés elmulasztása folytán
érő hátrányokat is.
Jogeset: ha a feleknek nem kötnek találmányi díjszerződést, a feleknek egy korábbi
szellemi alkotással kapcsolatos megállapodása irreleváns, ilyen esetben a licencia
analógia alkalmazandó.
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Példa a licenciaanalógiára:
Feltalálók munkaviszony keretében megalkotott találmányát a munkáltató hasznosította,
azonban találmányi díjszerződést nem kötöttek.
A munkáltató egy harmadik féltől ajánlatot szerzett be → ezzel állt arányban a perbeli
találmány hasznossága, ennyit ért a munkáltatónak.
Ez az összeg nem licencia díj, hanem vételár, amely magában foglalja a termék és az
abban megtestesülő szellemi alkotások használatának ellenértékét is. → ez az összeg a
díjalap, ennek meghatározott százaléka a feltalálóknak járó találmányi díj (díjkulcs).
Licenciadíj mértéke: iparáganként változó, hogy a nettó árbevétel hány százaléka:
• átlag: 0,5-5%
• Gyógyszerek: 8-10%
• Szoftverek: 5-15%
• Egyes anyagok előállítása: 0,1-1%.
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Díjcsökkentő tényező:
Az adott találmány egy korábbi szabadalom megjavítása, amelyért a feltalálók korábban
már díjazásban részesültek

A munkáltató és a munkavállalók találmányhoz megalkotásához való hozzájárulása: 5050%

díjkulcs fele (2,5%) vehető figyelembe
Díjnövelő tényező:
A szabadalom széles körben, tartósan került felhasználásra → 1% díjkulcs növelés
Díjkulcs = 5% -2,5%+1%=3,5%
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A szolgálati és az alkalmazotti találmányra vonatkozó közös szabályok
Írásba kell foglalni:
• találmányi díjszerződést,
• az alkalmazotti találmány hasznosítása esetén járó díjazásra irányadó szerződést
• ismertetést,
• nyilatkozatot,
• értesítést és
• tájékoztatást.
Az ismertetett rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, ha:
•
•
•
•
•

kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló vagy
szolgálati viszonyban foglalkoztatott személy vagy
munkaviszony jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott szövetkezeti tag alkotta
meg a találmányt.
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II. A munkaviszonyban létrehozott mű
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
1.) Fogalom:
30. § (1) – (2) Eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a
szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző
munkaviszonyból folyó kötelessége. A megszerzett vagyoni jogok a munkáltató
személyében bekövetkezett jogutódlás esetén átszállnak a munkáltató jogutódjára.
„Munkaviszonyból folyó kötelesség” tartalmát a munkajogi szabályok és a munkaügyi
bírói gyakorlat szerint kell értelmezni.
SZJSZT 09/04. sz. szakvélemény: Ez a kötelesség objektív, nem attól függő, hogy mi a
munkavállaló-szerző szándéka az alkotáskor. A „kötelességkénti alkotás” minősítésnél
nem számít, hogy az munkahelyen, munkaidőben történik-e.
A „kötelességből történő alkotás” fogalma a közszolgálati, kormányzati, állami
szolgálati, közalkalmazotti, szolgálati viszonyban is e jogviszonyok sajátos szabályai
szerint ítélendő meg.
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A konkrét jogviszonyban a munkaszerződésben, munkaköri leírásban, kollektív
szerződésben meghatározott munkaköri feladatokból kell kiindulni.

A szolgálati mű a munkáltató kifejezett előírását, utasítását feltételezi.
Nem vonatkozik a munkaviszonyban álló szerző minden művére → a szerző belső
ösztönzés, saját cél alapján létrehozhat a munkaköri kötelességébe nem eső műveket is.
→ Ezekre a munkáltatónak nem keletkezik joga, a szerző szabadon dönt a
felhasználásukról.
A szerző munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként megalkotott művel
kapcsolatos jognyilatkozatokat írásba kell foglalni. → az írásbeli megállapodások
elmaradása a munkáltató javára szóló általános jogátszállási vélelmet hagyja érvényesülni.
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Jogeset:
-

Munkáltató: szoftverfejlesztő cég
Munkavállaló: informatika vezető – nem szoftverfejlesztő
Munkaszerződés: általános megfogalmazások
Munkaköri leírás: nincsen írásban és később sem kapott írásbeli utasítást
Szoftverfejlesztés idejét beosztották, önállóan nem fejlesztettek
A szoftver külső szerver hozstolja
Tanúk szerint a kérdéses szoftver a munkavállaló ötlete alapján jött létre
Szoftver elhelyezés szerveren: irreleváns már

-

„szerző munkaviszonyból álló kötlessége” nem nyert bizonyítást
- Vélelem értelmében a szerzőt illetik a jogok, ha elmaradt az írásbeli utasítás,
vagy bizonyítás nem vezetett eredményre
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2.) A munkáltatót megillető jogok
• A vagyoni jogokat megszerzi a mű átadásával
• A művet felhasználhatja
A mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés,
b) a terjesztés,
c) a nyilvános előadás,
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként,
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a
nyilvánossághoz történő továbbközvetítése,
f) az átdolgozás,
g) a kiállítás.
• A felhasználásra másnak engedélyt adhat

• A művel kapcsolatos vagyoni jogokat másra ruházhatja.
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3.) A szerzőt megillető jogok
A) Személyhez fűződő jogok
• Nyilvánosságra hozatal = a mű átadása munkáltató részére

• Név feltüntetéséhez való jog
• Név feltüntetésének mellőzése, ha a szerző a mű visszavonására irányuló
nyilatkozatot tesz vagy a szerző kérésére, ha a művön a munkáltató a
munkaviszonyból eredő jogaival élve változtat, de a változtatással a szerző
nem ért egyet.
BH2016. 306.: A munkáltató felperest, mint a munkaviszonyban létrehozott mű
tekintetében a szerzői vagyoni jogok jogosultját a szerző személyhez fűződő jogai
védelmében az igényérvényesítési jogosultság nem illeti meg.
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B) Díjigény
A szerzőt megfelelő díjazás illeti meg, ha a munkáltató a felhasználásra másnak
engedélyt ad vagy a művel kapcsolatos vagyoni jogokat másra átruházza.
Szt. 16. § (4) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a szerzőt a mű felhasználására
adott engedély fejében díjazás illeti meg, amelynek - eltérő megállapodás hiányában - a
felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel kell arányban állnia. A díjazásról a jogosult csak
kifejezett nyilatkozattal mondhat le. Ha a törvény a felhasználási szerződés
érvényességét megszabott alakhoz köti, a díjazásról való lemondás is csak a megszabott
alakban érvényes.
(5) A törvényben meghatározott esetekben a szerzőt a mű felhasználásáért megfelelő
díjazás illeti meg anélkül, hogy a felhasználás engedélyezésére kizárólagos joga volna. A
törvény kizárhatja az ilyen díjazásról való lemondás jogát; a szerző ilyen rendelkezés
hiányában is csak kifejezett nyilatkozattal mondhat le a díjazásról.
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A munkáltatóra átkerülő felhasználási, engedélyezési jogok ellenértéke (szerzői díja)
mindaddig benne foglaltatik a munkabérben, amíg a felhasználást maga a munkáltató
valósítja meg. Ilyen saját felhasználás például az írott és elektronikus sajtó munkavállaló
szerző műveinek a munkáltató lapjában, műsorában való közzététele, sugárzása vagy a
munkavállaló által készített tervek kivitelezése (BH1974. 432.).
Ha a munkaviszony és a munkakör meghatározásából egyértelműen és kétségtelenül
kitűnik, hogy a munkakörben alkotott művek elsősorban és jellemzően a munkáltató
körén kívüli felhasználás céljára készülnek, a szerzőkkel kötött munkaszerződés ilyen
kifejezett kizárás nélkül is értelmezhető úgy, hogy a munkavállaló-szerzők munkabére
eleve az adott „külső” felhasználásra tekintettel került megállapításra, azaz tartalmazza
az Szjt. 30. § (3) bekezdésében foglalt díjat (SzJSzT 14/2002.).
„Bestseller-klauzula” analóg alkalmazásának nincs helye → A munkáltató saját
műfelhasználásának nagy gazdasági sikere sem jár plusz szerzői díjazási joggal a
munkavállaló javára.
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Mikor nem illeti meg díjigény a szerzőt?

Szjt. kizárja a díjigényt:
• a számítógépi programokra,
• az adatbázisra
• a filmre.
Felek megállapodása is kizárhatja.
Nem tekinthető visszaélésszerű joggyakorlásnak, ha a munkáltató a vagyoni jog
átruházása, illetve a felhasználási jog átengedés esetére valamennyi érintett szerzőmunkavállalójára nézve általános szerződési feltétellel (kollektív szerződésben vagy
szerzői jogi szabályzatban) kizárja a munkavállaló szerző díjazását. (SzJSzT 9/2001.).
A szerző a munkáltató jogszerzése esetén is jogosult marad arra a díjazásra, amely e
törvény alapján a felhasználás jogának átruházását követően is megilleti. → közös
jogkezelésből eredő díjigények, pl.: üreshordozó-jogdíj, reprográfiai díj.
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III. Üzleti titok és a know-how
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző
személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró
olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a
titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható
magatartást tanúsítja.
Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon
rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek
összeállítása.
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Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése:
Az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti, aki:
• az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi:
• Hasznosítja vagy felfedi:
Ha olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) titoktartási megállapodást vagy más titoktartási kötelezettséget sért;
c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses
kötelezettséget vagy más kötelezettséget szeg meg.
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
8. §(4) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a
munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem
terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra
vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.
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Jogeset:
-

Munkáltató: talajkondicionáló szereket fejleszt és forgalmaz
Munkavállaló: korábban saját cégében alkalmazott, majd később munkavállaló
Munkaszerződés: „kutatás vezető”, nyugdíjas foglalkoztatása napi 4 órában
Munkaköri leírás, írásbeli munkáltatói leírás nincsen
Korábbi know-how-t átadta és az fejlesztett tovább
NÉBIH engedélyezési eljárás
Know how jogosulatlan átadása harmadik személy javára, annak hasznosítása

Kiemeli a másodfokú bíróság, hogy ha a természetes személy munkaviszonyban, vagy
ezzel egy tekintet alá eső más foglalkoztatási viszonyban áll, az általa kifejlesztett
védett ismeret, tény-, adattitok jogosultja is a munkáltató.
Ugyancsak erre a következtetésre lehet jutni – kifejezetten ismeretre, megoldásra
nézve, – a szolgálati találmányra vonatkozó azon szabálytól, amelyek azt a helyzetet
rendezik, ha a munkáltató titokban kívánja tartani a találmány tárgyát (Kommentár a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez www.ujjogtar.hu).
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IV. Használati mintaoltalom
1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról
1.) Minta fogalma:
1.§(1) Használatiminta-oltalomban részesül valamely tárgy kialakítása, szerkezete
vagy részeinek elrendezése, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható.
Mintának minősül a berendezés és a több - egymással kapcsolatban lévő - eszközből álló
rendszer is, nem tartozik azonban a minta fogalmába különösen a termék esztétikai
kialakítása, a növényfajta, a vegyi termék és a keverék.
2.) Munkaviszonyban létrehozott mintára irányadó szabályok
A munkaviszonyban alkotott mintára a szabadalmi törvénynek a szolgálati és az
alkalmazotti találmányra irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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Formatervezési mintaoltalom
2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról
1. § (1) Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új és egyéni jellegű
formatervezési minta.
(2) Mintának minősül valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet
magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei - különösen a
rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok
jellegzetességei - eredményeznek.
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Szolgálati minta:
Szolgálati minta annak a mintája, akinek munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a
minta tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki.
A szolgálati mintára a mintaoltalom a szerző jogutódjaként a munkáltatót illeti meg.
Alkalmazotti minta:
Alkalmazotti minta annak a mintája, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő
kötelessége lenne, olyan mintát alkot, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi
körébe tartozik.
Az alkalmazotti mintára a mintaoltalom a szerzőt illeti meg, a munkáltató azonban
jogosult a minta hasznosítására. A munkáltató hasznosítási joga nem kizárólagos; a
munkáltató hasznosítási engedélyt nem adhat.
A hasznosítási jog a munkáltató megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén
a jogutódra száll át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.
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Megfelelően alkalmazni kell a szabadalmi törvénynek a szolgálati és az alkalmazotti
találmányra vonatkozó rendelkezéseit.

Eltérések:
• a szolgálati találmány titokban tartására és üzleti titkot képező megoldásként való
hasznosítására vonatkozó rendelkezések a szolgálati mintára nem alkalmazhatók;
• szolgálati minta esetén a fenntartási díj megfizetésének elmulasztásán a
mintaoltalom megújításának elmulasztását, lejáraton pedig az oltalmi időnek azt a
lejártát kell érteni, amelyet követően már nincs helye az oltalom megújításának;
• a szerzőnek csak olyan szolgálati minta értékesítése esetén jár díj, amelyre a
mintaoltalom kiterjed.
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14. cikk - Közösségi Formatervezési Rendelet
A közösségi formatervezésiminta-oltalomhoz való jog
(1) A közösségi formatervezésiminta-oltalom a szerzőt vagy jogutódját illeti meg.
(2) Ha a mintát két vagy több személy közösen alkotta meg, a közösségi
formatervezésiminta-oltalom őket közösen illeti meg.
(3) Ha a mintát munkaviszonyból eredő kötelességének teljesítéseként vagy
munkáltatója utasításait követve alkalmazott alkotta meg, a közösségi
formatervezésiminta-oltalmi igény a munkáltatót illeti meg, feltéve hogy a felek
eltérően nem állapodtak meg, vagy az adott ország jogszabályai másként nem
rendelkeznek.
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C-32/08. sz. - Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

1)
A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK
tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó a megbízás alapján
megalkotott közösségi formatervezési mintákra.

2)
Olyan körülmények között, mint amilyenek az alapeljárásban szerepelnek, a
6/2002 rendelet 14. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a közösségi
formatervezésiminta-oltalomhoz való jog a szerzőt illeti meg, amennyiben
szerződéssel nem ruházták át azt a jogutódjára.
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KÖSZÖNJÜK

