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MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM?

Az alkotásának hasznát az alkotó élvezhesse

És ne azok, akik nem voltak részesei az alkotás folyamatának.
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A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME
Szellemi alkotások és árujelzők tekintetében biztosított jogi oltalom
Szellemi alkotás és jogi oltalom – az alkotás folyamata szerint lehetnek:
- Műszaki alkotások (szabadalmak és használati minták)
- Irodalmi, művészeti, tudományos alkotások, valamint szoftverek
(szerzői jogi védelem)
- Alkotási folyamatot lényegében nélkülöző árujelzők (védjegyek és
földrajzi árujelzők)
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A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME
Miben segít az alkotónak?
- Időleges monopolhelyzetet teremt;
- Kizárólagos hasznosítási, használati, felhasználási jogot nyújt, amely
akár önmagában is értékesíthető;
- Biztosítja a K+F ráfordítások, befektetések, marketing kiadások
megtérülését.
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MILYEN IP KIHÍVÁSOKKAL SZEMBESÜLNEK A KKV-k?
- Szellemi tőkéjük értéke jóval meghaladja reál vagyontárgyaik értékét
- A befektetők, a potenciális partnerek és akvizitorok figyelme az IP portfólióra
irányul
- Komoly összegeket költenek az IP jogok megszerzésére, megszerzett jogaik
hasznosítása azonban elmarad vagy nem hatékony (!)
- IP stratégiában való gondolkodás vagy annak hiánya
- A kulcs kompetenciákra koncentráló IP portfólió és az üzletfejlesztési stratégia
közötti összhang megteremtése.
- Hatékony forrásfelhasználás
- Meglepetések sorozata, versenytárs szabadalmak.
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IP TUDATOSSÁG és TERVEZÉS
- Az IP ráfordításokat azokra a kulcsfontosságú jogokra koncentráljuk, amelyek
közvetlen üzleti céljainkat támogatják,
- A cégvezetés egyszerűen hozzáférhető és jól áttekinthető módon kapjon tájékoztatást
az IP portfólióról és adott IP tématerületről.
- Hatástalanítsuk a lehetséges „IP taposó aknákat”, amelyek a kifejlesztés alatt lévő
termékeinkre nézve veszélyt jelentenek.
- Ügyeljünk arra, hogy nyilvánosságra kerülés miatt ne veszítsünk IP jogokat.
(publikáció, hírverés vs. mielőbbi szabadalmaztatás)
- IP ügyekre és stratégiára figyelmet fordító vállalati kultúrát építünk ki.
- Az együttműködő partnerek és ügyfelek felé pontosan és átgondolt módon
kommunikáljuk az IP információkat.
- A kulcstermékekre összpontosítva növeljük az IP portfóliót
- Maximalizáljuk a feltalálói részvételt, a motiváltság erősítése érdekében növeljük a
szabadalommal rendelkező feltalálók számát.
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A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM RENDSZERE
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SZABADALOM (20 év)
A találmányok jogi oltalmát biztosítja
Szabadalmazható a találmány, ha:
- Új (nem tartozik a technika állásához);
- Feltalálói tevékenységen alapul (szakember
számára nem nyilvánvaló);
- Iparilag alkalmazható (az ipar vagy
mezőgazdaság valamely ágában előállítható,
használható
- További érdemi és alaki feltételek.
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Miért kedvelik a cégek a szabadalmakat?
• Folyamatban levő bejelentéseik ideiglenes oltalmat biztosítanak innovatív
megoldásaiknak
• Kommunikálni tudják innovativitásukat a befektetők felé
• IP portfóliójuk gyarapítása pénzügyi források bevonása révén tőkeerejüket növeli
• Monopolhelyzet kialakítására törekszenek
• Gátolják versenytársaik piacra lépését
• Licencia árbevételt generáljanak
• A pereket elkerüljék
• Markáns piaci üzenet értéke van, láthatóvá válik cégük aktivitása
• Mérni tudják a cég vagy a munkatársak teljesítményét
• .... vagy csak egyszerűen el akarják kerülni a még ismeretlen következményeket ....
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Használati mintaoltalom (10 év)
A használati minta egy tárgy kialakítására, szerkezetére
vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás.

A használatiminta-oltalom az új, szabadalmazható
találmány színvonalát el nem érő megoldásoknak biztosít
jogi oltalmat.

- Új;
- Feltalálói lépésen alapul (mesterségben járatos
személy számára nem nyilvánvaló);
- Iparilag alkalmazható ;
- További alaki feltételek;
- Nincs érdemi vizsgálat.
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Üzleti titok és 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.
•
•
•

Oltalmi ideje korlátlan.
De a védelem megszűnik, ha annak jogosultja a titkosság biztosítása érdekében nem tesz
megfelelő intézkedéseket, vagy harmadik személy valamely jogszerű módon hozzájut a
védett információhoz.
Védelem megszerzéséhez nincs szükség kérelem benyújtásához, eljárás lefolytatásához.

•

Bizonyítás megkönnyítése érdekében közjegyzői okiratba foglalás

vagy önkéntes

műnyilvántartás.
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Védjegy (10+x*10 év)
A védjegy egyértelműen és pontosan ábrázolható,
lajstromozott megjelölés, amely az egyes áruk és
szolgáltatások azonosítására, mások áruitól, illetve
szolgáltatásaitól való megkülönböztetésére szolgál.
A védjegy mint árujelző elősegíti azt, hogy a fogyasztók
megfelelően
tájékozódhassanak
a
termékek
és
szolgáltatások kereskedelmi eredetéről.
Típusai: szó, szóösszetétel, jelmondat, betű, szám, ábra,
szín, hang, fényjel, hologram, térbeli
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Formatervezésiminta-oltalom (5+4*5 év)
Termék egészének vagy részének elsődlegesen esztétikai
megjelenése (dizájn, design).
Ez a megjelenés a termék vagy egy része külső
jellegzetességeinek, ideértve azok díszítésének (pl. a
rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a
felhasznált anyagok jellegzetességei) az eredménye.
Ha a dizájn új és egyéni jelleggel rendelkezik, akkor jogi
védelemben, azaz formatervezésiminta-oltalomban (dizájnoltalomban) részesülhet.
A
formatervezésiminta-oltalom
vonatkozhat
háromdimenziós megjelenésre is (mint például egy termék
alakja vagy felületének kidolgozása), illetve kétdimenziós
formai kialakításra is (mint amilyenek például a
motívumok, vonalak, színek)
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Szerzői jog (70 év)

• Tárgya lehet irodalmi, művészeti alkotás (pl. regény,
színdarab, zenemű, festmény)
• nem a szerzői gondolatot, nem a tartalmat, hanem
annak egyéni, eredeti kifejezési módját oltalmazza a
másolás ellen (pl. cikk egy találmányról )
• nincs szükség hatósági eljárásra, a védelem az alkotás
megszületésével automatikus ( nem kell díjat fizetni az
oltalom fenntartásáért )
• a szerző halálát követő 70 év után
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