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II. Cofemel és Flos ügyek



Bevezetés
• Keretek – cím  magyarázata

• Európai joggyakorlat vizsgálata (Európai Unió Bírósága, tagállami gyakorlat)

• C-683/17 Cofemel – Sociedade de Vestuário SA 
• az iparjogvédelmi oltalom és a szerzői jogi védelem kumulációja
• Lajstromozott és lajstromozatlan formatervezési minták oltalma és a szerzői jogi védelem
• A „mű” és az „egyéni-eredeti jelleg” szerzői  jogi értelmezése  

• Jogalkotási, szakpolitikai folyamatok vizsgálata
• Formatervezési minta-irányelv, közösségi formatervezési minta rendelet - COM általi értékelésükre még nem került sor; 
• Minta rendelet 2006-os módosítása [az Európai Közösségnek az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás 

genfi szövegéhez való csatlakozása hatálybalépése érdekében - lásd Tanács 1891/2006/EK rendelete ( 2006. december 18.)]; 
• EU formatervezésiminta-jogi reform a láthatáron?



Előzmények

• 1959 – Bizottság javaslata – tárgyi munkacsoport létrehozása

• 1962 – Roscioni-jelentés

• 1991- ipari minták jogi oltalmáról szóló Zöld Könyv (előzménye egy Max Planck Intézet 
tanulmány, hasonlóan a védjegyjogi reform esetében)

• 1993 - az első közösségi formatervezési mintákról szóló rendeletjavaslat és a 
formatervezési minták oltalmáról szóló irányelvjavaslat

• 1998. október 13. - irányelv elfogadása - a rendelet elfogadásának jogalkotási eljárása 
hosszabb és körülményesebb volt ( két másik javaslat előterjesztését igényelte 1999-ben 
és 2000-ben)



A kapcsolódó EU jogszabályi háttér
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  1998. október 13-i 98/71/EK IRÁNYELVE a formatervezési minták oltalmáról
• 17. cikk
• A szerzői joggal való kapcsolat
• A valamely tagállamban vagy tagállam vonatkozásában az irányelvvel összhangban való lajstromozás útján oltalomban részesülő 

formatervezési mintát bármilyen formában történő megalkotásától vagy rögzítésétől az adott állam szerzői jogi jogszabályai szerinti 
védelem is megilleti. E védelem terjedelmét és feltételeit, ideértve az előírt eredeti jelleg mértékét, az egyes tagállamok 
határozzák meg.

• A Tanács 6/2002/EK rendelete (2001. december 12.) a közösségi formatervezési mintáról
• 96. cikk
• A nemzeti jog szerinti más oltalmi formákhoz való viszony
• (1) E rendelet rendelkezései nem érintik a Közösség, illetve az érintett tagállam jogszabályainak a lajstromozás nélkül oltalomban 

részesülő formatervezési mintákra, a védjegyekre és más megkülönböztetésre alkalmas megjelölésekre, a szabadalmakra és a 
használati mintákra, a betűformákra, a polgári jogi felelősségre, illetve a tisztességtelen versenyre vonatkozó rendelkezéseit.

• (2) A közösségi oltalomban részesülő formatervezési mintát bármilyen formában történő megalkotásától vagy rögzítésétől az adott 
állam szerzői jogi jogszabályai szerinti védelem is megilleti. E védelem terjedelmét és feltételeit, ideértve az előírt eredeti jelleg 
mértékét, az egyes tagállamok határozzák meg.



A kapcsolódó EU jogszabályi háttér
• Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs 

társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról (Infosoc
irányelv)

• 9. cikk
• Egyéb jogszabályi rendelkezések alkalmazása
• Ez az irányelv nem érinti a különösen a szabadalmi jogokra, a védjegyekre, a formatervezési és 

használati mintákra, a félvezető termékek topográfiájára, a tipográfiai jelekre, a feltételes 
hozzáférésre, a műsorközvetítő szolgáltatások kábelrendszereihez való hozzáférésre, a nemzeti 
kincsek védelmére, a törvényi letétbe helyezési követelményekre, a versenykorlátozó 
magatartással és a tisztességtelen versennyel kapcsolatos szabályokra, az üzleti titokra, a 
biztonságra, a titok- és az adatvédelemre és a magánélet védelmére, a közérdekű 
dokumentumokhoz való hozzáférésre, valamint a szerződési jogra vonatkozó rendelkezéseket.

• (60) preambulum:  Az ezen irányelv által biztosított védelem nem érintheti az olyan egyéb 
területeken elfogadott nemzeti, illetve közösségi jogszabályi rendelkezéseket, mint az ipari 
tulajdon, az adatvédelem, a feltételes hozzáférés, a közérdekű dokumentumokhoz való 
hozzáférés, illetve a médiában történő felhasználás időrendjének szabályai, amelyek a szerzői jog 
és a szomszédos jogok védelmét befolyásolhatják.



C-168/09 Flos SpA

• Irányelv 17. cikkével ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely kizárja az e 
tagállam szerzői jogi jogszabályai által biztosított védelem alól az olyan 
formatervezési mintákat, amelyek valamely tagállamban vagy tagállam 
tekintetében lajstromozásra kerültek, és amelyek e szabályozás hatálybalépését 
megelőzően a közkincs részévé váltak, noha megfelelnek az e védelem 
nyújtásához előírt valamennyi feltételnek.

• Az irányelv 17. cikkével ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely az olyan 
formatervezési minták szerzői jogi védelmét, amelyek – noha megfelelnek az e 
védelem nyújtásához előírt valamennyi feltételnek – e szabályozás 
hatálybalépését megelőzően a közkincs részévé váltak, akár egy jelentős 
időtartamra, nevezetesen tíz évre, akár teljesen kizárja olyan harmadik személyek 
tekintetében, akik az adott államban már gyártottak és forgalmaztak az e 
formatervezési mintáknak megfelelően előállított termékeket, függetlenül attól, 
hogy ezen aktusokat mikor hajtották végre.



C-168/09 Flos SpA
Arco lámpamodell



C-683/17 Cofemel

• Alapeljárás
• G-Star – ARC farmermodell, ROWDY szabadidőfelső- és pólómodell 
•

• Cofemel - TIFFOSI farmer-, szabadidőfelső- és pólómodellek      



C-683/17 Cofemel
• előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
• 1) Ellentétes-e a Bíróságnak a 2001/29 irányelv 2. cikkének a) pontjára vonatkozó értelmezésével az olyan 

nemzeti szabályozás – a jelen ügyben a szerzői és a szomszédos jogokról szóló törvénykönyv 2. cikke 
(1) bekezdésének i) pontja szerinti rendelkezés –, amely szerzői jogi védelemben részesíti az olyan 
iparművészeti alkotásokat, ipari formatervezési mintákat vagy tervezőművészeti alkotásokat, amelyek a 
kitűzött felhasználási célon kívül sajátos és esztétikai szempontból megkülönböztető jellegű vizuális hatást 
eredményeznek, mivel a szerzői jog területén az oltalom biztosítására irányadó alapvető kritérium az eredeti 
jelleg?

• 2) Ellentétes-e a Bíróságnak a 2001/29 irányelv 2. cikkének a) pontjára vonatkozó értelmezésével az olyan 
nemzeti szabályozás – a jelen ügyben a szerzői és a szomszédos jogokról szóló törvénykönyv 2. cikke 
(1) bekezdésének i) pontja szerinti rendelkezés –, amely szerzői jogi védelemben részesíti az iparművészeti 
alkotásokat, ipari formatervezési mintákat vagy tervezőművészeti alkotásokat, ha azok a művészeti jelleget 
illető különösen igényes értékelés alapján, a kulturális és intézményi körökben uralkodó elképzeléseket 
figyelembe véve érdemesek a »művészeti alkotás« vagy »műalkotás« minősítésre?”

• 2019. május 2. - Szpunar főtanácsnok indítványa
• 2019. szeptember 12. - a Bíróság ítélete (harmadik tanács)



C-683/17 Cofemel – Szpunar indítvány

• 36-38.pontok
• Lajstromozott – lajstromozatlan formatervezési minták

• Mérlegelési jogkör a rendelet alapján – „rendelkezést ideiglenes 
megoldásnak szánták, amíg a szerzői jog harmonizációja le nem zárul.”

•
• Szerzői jogi reform – DSM irányelv?



C-683/17 Cofemel – Szpunar indítvány

• 50-61. pontok

• Kumuláció aggályai - hátrányok és azok kiküszöbölése



C-683/17 Cofemel – Ítélet
• Alapvetően az indítvány követése, de eltérő következtetés

• 29-35.pontok

• „mű”, „egyéni-eredeti jelleg” szerzői  jogi értelmezése; EuB állandó ítélkezési gyakorlata - Anikó 

• 50-54.pontok

• Kumuláció – „formatervezési minták oltalma és a szerzői jogi védelem az uniós jog értelmében 
biztosítható egymással halmozottan ugyanazon teljesítmény számára, e halmozás csak bizonyos 
helyzetekben képzelhető el.”

• az „esztétikai” kifejezés szubjektív jellegű hatás - önmagában nem jellemezheti a szerző saját 
szellemi alkotása lévén létrejött eredeti - a kellő pontossággal és objektivitással azonosítható –
teljesítmény létét.

• az esztétikai jellegű megfontolások - az alkotó tevékenység része

• „Mindazonáltal az a körülmény, hogy valamely formatervezési minta esztétikai hatást vált ki, 
önmagában nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy e minta az alkotójának szabad 
döntését és személyiségét tükröző, szellemi alkotásnak minősül-e, és így megfelel-e a jelen ítélet 
30. és 31. pontjában felidézett eredetiség követelményének” (54.pont).

• Az Infosoc irányelvvel ellentétes,  ha  valamely nemzeti jogszabály szerzői jogi védelemben 
részesíti az alapügy tárgyát képező ruhamodellekhez hasonló formatervezési mintákat azzal az 
indokkal, hogy a kitűzött felhasználási céljukon kívül sajátos és esztétikai szempontból 
megkülönböztető jellegű vizuális hatást eredményeznek.



III. Egyéni, eredeti jelleg (a védelem 
anyagi jogi pozitív kritériumai) a szerzői 
jogban



III. 1. Nemzetközi szerzői jog

• Berni Uniós Egyezmény (+ WIPO szerződések 1-21. cikk BUE) 
• nincs kifejezett rendelkezés, 
• nem harmonizált 
• USA – EU/nemzeti megközelítés igen eltérő



III.2.1. C-5/08. Infopaq I-ügy (2009)
• Kérdés: 11 szavas kivonat alkalmas lehet-e a szerzői jogi védelemre (2001/29/EK irányelv hatálya)?
• […] a 2001/29 irányelv 2. cikke a) pontja szerinti szerzői jog kizárólag olyan teljesítmény 

vonatkozásában alkalmazható, amely eredeti abban az értelemben, hogy a szerző saját szellemi 
alkotása.

• Ami valamely alkotás részeit illeti, a 2001/29 irányelvben és a tárgy vonatkozásában irányadó más 
irányelvben sincs utalás arra, hogy e részekre más szabályok vonatkoznának, mint az egész műre. 
Következésképpen ezek akkor részesülnek szerzői jogi védelemben, ha jellegüknél fogva szerepet 
játszanak az egész mű eredetiségében = saját (megjelenik benne a védelem feltétele).

• Egy adatrögzítési eljárás folyamán megvalósított cselekmény, amely egy védelem alatt álló műből 
származó tizenegy szavas szövegkivonat tárolásából és azt követő kinyomtatásából áll, tartozhat a 
részben történő többszörözésnek az Infosoc irányelv 2. cikke szerinti fogalma alá, amennyiben −és 
ennek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata − az így átmásolt elemek a szerző saját szellemi 
alkotásának kifejeződései.

Presenter
Presentation Notes
Az Infopaq az írottmédia‑figyelés és elemzés területén folytat üzleti tevékenységet, amely elsősorban dán napilapokból és egyéb időszaki kiadványokból kiválogatott cikkek összefoglalóinak elkészítését foglalja magában. A cikkek kiválasztása a megrendelők által meghatározott témához kötődő szempontok alapján, úgynevezett „adatrögzítési eljárás” folyamán történik. Az összefoglalókat e‑mailen keresztül küldik el a megrendelőknek.14      A DDF a dán napilapkiadók szakmai egyesülete, amelynek célja többek között tagjainak segítése valamennyi, szerzői joggal kapcsolatos kérdésben.15      2005 folyamán a DDF tudomást szerzett arról, hogy az Infopaq a cikkekhez fűződő szerzői jogi jogosultak hozzájárulása nélkül végzi újságokból kivágott cikkek kereskedelmi célú szkennelését. Mivel úgy vélte, hogy az újságcikkek szóban forgó eljárás során történő szkenneléséhez szükséges a jogosultak hozzájárulása, a DDF tájékoztatta álláspontjáról az Infopaqot.16      Az adatrögzítési eljárás az öt alábbi szakaszt foglalja magában, amelyek a DDF álláspontja szerint újságcikkek többszörözésének négy cselekményét valósítják meg.17      Először is a kiadványokat az Infopaq dolgozói manuálisan rögzítik egy elektronikus nyilvántartási adatbázisban.18      Másodszor a kiadvány szkennelése következik, azt követően, hogy gerincét levágják, hogy minden lapja külön legyen. Közvetlenül azelőtt, hogy egy kiadvány a szkennerbe kerülne, a szkennelendő szakaszt kiválasztják a nyilvántartási adatbázisból. A művelet lehetővé teszi a kiadvány minden egyes oldalának TIFF („Tagged Image File Format”) fájllá történő alakítását. E művelet befejeztével a TIFF‑fájlt egy OCR („Optical Character Recognition”) (optikai karakterfelismerő) szerverre küldik át.19      Harmadszor a TIFF‑fájlt az OCR szerver digitálisan feldolgozható adatokká alakítja át. E folyamat során minden betű képe egy olyan kóddá alakul át, amely jelzi a számítógépnek egy adott karakter típusát. Például a „TDC” betűk képe e folyamat során olyan adattá alakul át, amelyet a számítógép TDC betűkként tud kezelni, és ennek során olyan formátumba kerül, amely a számítógép számára lehetővé teszi a szöveg „olvasását”. Ezek az adatok szövegfájlként kerülnek mentésre, amelyet bármely szövegszerkesztő program megért. Az OCR‑folyamat a TIFF‑fájl törlésével fejeződik be.20      Negyedszer a szövegfájl feldolgozásra kerül egy előre megadott keresőszó megkeresése céljából. A keresőszót érintő minden egyes találat alkalmával olyan fájl képződik, amely megmutatja a találat szerinti kiadványt, szakaszt és oldalszámot, továbbá a szövegben való előfordulást jelző 0 és 100% közötti mutatót, megkönnyítve ezzel a cikk olvasását. Hogy a keresőszó megtalálása a cikk olvasásakor könnyebb legyen, a keresőszó előtti és utáni öt szó is rögzítésre kerül (a továbbiakban: tizenegy szavas szövegkivonat). A folyamat végén a szövegfájl törlődik.21      Ötödször, az adatrögzítési eljárás végén egy adatlap kerül kinyomtatásra a kiadvány minden olyan oldala tekintetében, ahol az adott keresőszó megtalálható. Az adatlap formája az alábbi lehet:„2005. november 4. – Dagbladet Arbejderen, 3. oldal:TDC: 73% »eladásra vár a TDC távközlési cégcsoport, amelyet a várakozások szerint meg is fognak vásárolni«”.



III.2.2. C-145/10. Painer-ügy (2011)
• Kérdés: óvodai portréfotó állhat-e szerzői jogi védelem alatt?
• Védelmiidő-irányelv (17) preambulumbekezdés „[…] meg kell határozni az eredetiség megkövetelt 

szintjét; […] a Berni [Uniós] Egyezmény értelmében a fotóművészeti alkotást akkor kell eredetinek 
tekinteni, ha a szerző saját szellemi alkotása, amely személyiségét tükrözi, és ezen felül a védelem 
nem függhet egyéb kritériumtól, úgymint értéktől vagy céltól; […] az egyéb fotóművészeti 
alkotások védelmét a nemzeti jogszabályok szabályozhatják”.

• 6. cikk A fotóművészeti alkotások védelme A fotóművészeti alkotások az 1. cikk alapján 
részesülnek védelemben, amennyiben abban az értelemben eredetiek, hogy a szerző saját 
szellemi alkotásának minősülnek. Annak megállapításához, hogy fennállhat-e ilyen védelem, más 
feltétel nem alkalmazható. A tagállamok más fotóművészeti alkotásokat is védelemben 
részesíthetnek.

• A Védelmi idő-irányelv 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egy portréfotó e rendelkezés alapján 
akkor részesülhet szerzői jogi védelemben, ha – és ezt a nemzeti bíróságnak kell az adott ügyben 
megítélnie – a szerző olyan szellemi alkotása, amely tükrözi az ő személyiségét, és amely a 
szerzőnek a fénykép létrehozása során hozott szabad és kreatív döntéseiben jut kifejeződésre. 
Amennyiben megállapítást nyert, hogy a szóban forgó portréfotó műnek minősül, nem részesül 
csekélyebb mértékű védelemben, mint bármely más mű, beleértve a fényképészeti alkotásokat is.
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Presentation Notes
E.‑M. Painer hosszú évek óta szabadúszó fényképészként dolgozik, és többek között óvodás és napközis gyerekeket fényképez. E tevékenysége keretében több fényképet készített Natascha K.‑ról, melynek során megtervezte a hátteret, meghatározta a beállítást és az arckifejezést, valamint elkészítette és előhívta a fényképeket (a továbbiakban: vita tárgyát képező fényképek).28      A felperes az általa készített fényképeken több mint 17 éve feltünteti a nevét. Az évek során különbözőféleképpen tette ezt: matrica felragasztásával és/vagy díszmappára vagy paszpartura nyomtatással. A megjelölések minden esetben tartalmazták a nevét és üzletének címét.29      E.‑M. Painer az általa készített papírképeket eladta, de a fotókhoz fűződő jogokat nem engedte át harmadik személyeknek, és a képek nyilvánosságra hozatalához sem járult hozzá. A fotókért kért vételár ezért csak a papírképek ellenértékére vonatkozott.30      Miután Natascha K.‑t 1998‑ban tízévesen elrabolták, az illetékes közbiztonsági hatóságok nyomozási felhívást tettek közzé, amelyhez felhasználták a vita tárgyát képező fényképeket.31      Az alapeljárás alperesei újságkiadó vállalatok. Csak a Standard székhelye van Bécsben (Ausztria). Az alapeljárás többi alperesének székhelye Németországban van.32      A Standard adja ki az Ausztriában megjelenő Der Standard napilapot. A Süddeutsche Zeitung GmbH adja ki az Ausztriában és Németországban megjelenő Süddeutsche Zeitung napilapot. A Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG egy Ausztriában is megjelenő hetilapot, a Der Spiegelt adja ki. A Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG a kizárólag Németországban megjelenő Express napilapot adja ki. Az Axel Springer adja ki a Bild napilapot, amelynek németországi kiadását Ausztriában nem terjesztik. Ennek az újságnak a müncheni kiadása viszont Ausztriában is megjelenik. Az Axel Springer továbbá egy másik napilapot, a Die Weltet is kiadja, amelyet Ausztriában is terjesztenek, és amely internetes híroldalakat is üzemeltet.33      2006‑ban Natascha K.‑nak sikerült az elrablójától megszöknie.34      Natascha K. szökését követően és első nyilvános megjelenését megelőzően az alapeljárás alperesei az említett újságokban és internetes oldalakon úgy jelentették meg a vita tárgyát képező fényképeket, hogy nem nevezték meg a fényképek szerzőjét, illetve E.‑M. Painer neve helyett egy másik nevet adtak meg szerzőként.35      A különböző újságokban és az internetes oldalakon megjelent tudósítások a kiválasztott, vita tárgyát képező képek és a kísérőszöveg tekintetében különböztek egymástól. Az alapeljárás alperesei arra hivatkoznak, hogy a vita tárgyát képező fényképeket egy hírügynökségtől kapták, E.‑M. Painer nevének megjelölése nélkül, illetve eltérő névvel jelölve.36      Ezenkívül az újságok közül több is megjelentetett egy olyan portréképet, amelyet számítógépes eljárással, a vita tárgyát képező fényképek alapján készítettek, és amely – mivel Natascha K.‑ról első nyilvános megjelenéséig nem állt rendelkezésre újabb fénykép – Natascha K. feltételezett arcképét ábrázolta (a továbbiakban: vita tárgyát képező fantomkép).37      A Handelsgericht Wien (bécsi kereskedelmi bíróság) előtt 2007. április 10‑én benyújtott keresetével E.‑M. Painer azt kérte, hogy a bíróság azonnali hatállyal tiltsa meg az alapeljárás alpereseinek, hogy a vita tárgyát képező fényképeket, valamint a vita tárgyát képező fantomképet az engedélye és szerzőként való feltüntetése nélkül többszörözzék és/vagy terjesszék.38      E.‑M. Painer ezenkívül azt is kérte a bíróságtól, hogy kötelezze az alapeljárás alpereseit elszámolás bemutatására, és megfelelő díj, valamint kártérítés fizetésére.39      E.‑M. Painer ezzel egyidőben ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is benyújtott, amelyről legfelsőbb bírósági fórumként az Oberster Gerichtshof (legfelsőbb bíróság) 2009. augusztus 26‑i ítéletével határozatot hozott.40      Ahogyan az az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból következik, az Oberster Gerichtshof a vonatkozó nemzeti rendelkezések alapján azt állapította meg, hogy a vita tárgyát képező fantomképnek az alapeljárás alperesei által történt nyilvánosságra hozatalához nem volt szükség E.‑M. Painer hozzájárulására.41      E bíróság szerint a vita tárgyát képező fénykép, amelyet a vita tárgyát képező fantomképhez mintaként használtak, valóban szerzői jogi védelemben részesülő fényképészeti alkotás. A fantomkép elkészítése és nyilvánosságra hozatala azonban nem olyan feldolgozás volt, amelyhez E.‑M. Painernak – mint a fényképészeti alkotás szerzőjének – a hozzájárulására lett volna szükség, hanem olyan szabad felhasználás, amely a hozzájárulása nélkül is bekövetkezhetett.42      Az ugyanis, hogy feldolgozásról vagy szabad felhasználásról van‑e szó, a mintában megnyilvánuló kreatív teljesítménytől függ. Minél nagyobb a kreatív teljesítmény, annál kevésbé lehet szó a minta szabad felhasználásáról. Olyan portréfotó esetében, mint amilyen a vita tárgyát képező fénykép, az alkotónak csupán kevés lehetősége van egyéni művészi alkotásra. Ennek a fényképnek a szerzői jogi védelme ennek megfelelően korlátozott mértékű. Ezenkívül a fénykép alapján készült, vita tárgyát képező fantomkép új, független és önálló szerzői jogi védelemben részesülő mű.�



III.2.3. C-393/09 BSA-ügy (2010)

• Kérdés: szoftver grafikus felhasználói felülete állhat-e szerzői jogi védelem 
alatt?

• 91/250 irányelv 1. cikk (3) A számítógépi program akkor részesül 
védelemben, ha eredeti abban az értelemben, hogy a szerző saját szellemi 
alkotása. Annak megállapításához, hogy fennállhat-e ilyen védelem, más 
feltétel nem alkalmazható.”

• Valamely számítógépi program grafikus felhasználói felülete nem minősül a 
Szoftver irányelv 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett, e program 
bármely formában történő kifejezésének, és ezen irányelv alapján nem 
részesülhet a számítógépi programok szerzői jogi védelmében. Azonban e 
felület az Infosoc irányelv alapján műként szerzői jogi védelemben 
részesülhet, ha ez a felület a szerző saját szellemi alkotásának minősül.
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Presentation Notes
 2001. április 9‑én a BSA egyesületként a szerzői jogi törvény 98. cikke alapján kérelmet nyújtott be a Ministerstvo kulturyhoz a számítógépi programokra vonatkozó szerzői vagyoni jogok közös kezelésének engedélyezése iránt. A BSA e jogok terjedelmét egy 2001. június 12‑én kelt levélben határozta meg.16      E kérelmet ugyanúgy elutasították, mint az elutasítás ellen benyújtott közigazgatási jogorvoslati kérelmet. A BSA tehát e határozatokkal szemben bírósági keresetet nyújtott be a Vrchní soud v Prazéhoz.17      Miután a Nejvyšší správní soud, amely elé az ügyet terjesztették, megsemmisítette a két elutasító határozatot, a Ministerstvo kultury 2004. április 14‑én új határozatot fogadott el, amellyel ismét elutasította a BSA kérelmét. Ez utóbbi ezért közigazgatási jogorvoslattal élt a Ministerstvo kulturynál, amely visszavonta ezen elutasító határozatot.18      2005. január 27‑én a Ministerstvo kultury új határozatot fogadott el, amelyben különösen azzal az indokkal utasította el ismét a BSA kérelmét, hogy egyrészt a szerzői jogi törvény csak a számítógépi program tárgyi kódját és forráskódját védi, valamely program számítógép képernyőjén történő megjelenítésének eredményét viszont semmilyen formában nem, mivel a grafikus felhasználói felület csak a tisztességtelen versennyel szembeni védelem tárgyát képezi. Másrészt a Ministerstvo kultury előadta, hogy a számítógépi programok közös kezelése elvileg valóban lehetséges, azonban a kötelező közös kezelés elképzelhetetlen, az önkéntes közös jogkezelés pedig hatástalan.19      A BSA e határozat ellen közigazgatási jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amelyet a Ministerstvo kultury a 2005. június 6‑i határozatával elutasított. Ezen elutasítást követően az említett egyesület ezen utóbbi határozatot megtámadta a Mĕstský soud v Praze előtt. Keresetében a BSA azzal érvel, hogy a számítógépi programnak a szerzői jogi törvény 2. cikkének (2) bekezdésében szereplő meghatározása a grafikus felhasználói felületre is kiterjed. Véleménye szerint egy számítógépi program mind a tárgykód vagy forráskód szintjén, mind a kommunikáció módjának a szintjén (kommunikációs interfész) érzékelhető.20      Mivel a Mĕstský soud v Praze elutasította a keresetet, a BSA felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a Nejvyšší správní soudhoz. A BSA úgy véli, hogy valamely számítógépi program felhasználás tárgyát képezi, amennyiben azt felhasználói képernyőkön jelenítik meg, és következésképpen az ilyen felhasználást a szerzői jogi védelemben kell részesíteni.„(1)      Ennek az irányelvnek a rendelkezései szerint a tagállamok a számítógépi programokat az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény értelmében vett irodalmi műként szerzői jogi védelemben részesítik. Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a »számítógépi programok« fogalma magában foglalja azok előkészítő dokumentációját is.(2)      Az irányelv alapján biztosított védelem a számítógépi programok bármely formában történő kifejezésére vonatkozik. A számítógépi program bármely elemének – beleértve a csatlakozási felületeket – alapjául szolgáló ötletek és elvek ennek az irányelvnek az értelmében nem részesülnek szerzői jogi védelemben.



III.2.4. C-403/08., C-429/08. Premier League-
ügyek (2011)
• 98 Márpedig a sportesemények nem tekinthetők a szerzői jogi irányelv 

értelmében műnek minősíthető szellemi alkotásoknak. Ez különösen így 
van a labdarúgó-mérkőzések esetében, amelyekre olyan játékszabályok 
vonatkoznak, amelyek nem engednek teret a szerzői jogi értelemben vett 
alkotói szabadságnak.

• 99 E körülmények között ezek a mérkőzések a szerzői jog alapján nem 
élvezhetnek védelmet. Másrészt az nem vitatott, hogy az uniós jog ezeket a 
mérkőzéseket a szellemi tulajdon területén semmilyen más címen nem 
védelmezi.

• 100 Így tehát a sportmérkőzések önmagukban egyedi és ebben a 
vonatkozásban eredeti jellegűek, ami azokat a művek védelméhez hasonló 
védelemre méltó teljesítményekké teheti, amely védelem a 
sportmérkőzések számára adott esetben a különböző belső jogrendekben 
biztosítható =szerzői jogi védelem (és nem szomszédos jogi!).
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Presentation Notes
Az FAPL irányítja a „Premier League”‑et, amely az Angliában székhellyel rendelkező hivatásos labdarúgóklubok legjelentősebb hivatásos labdarúgó-bajnoksága.31      Az FAPL tevékenységei között szerepel többek között a Premier League mérkőzései felvételének megszervezése, és ezen mérkőzések vonatkozásában a televíziós közvetítési jogok, azaz az arra vonatkozó jogok gyakorlása, hogy a sportmérkőzések audiovizuális tartalmát televíziós közvetítés útján a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák (a továbbiakban: közvetítési jogok).A –  A „Premier League” mérkőzéseinek közvetítésére vonatkozó felhasználási jogok átengedése32      Az FAPL az említett élő közvetítésre vonatkozó felhasználási jogokat területi alapon és hároméves időszakokra engedi át. Ebben a tekintetben az FAPL arra törekszik, hogy a bajnokságot az egész világon eljuttassa a televíziónézőkhöz, és ezzel egyidejűleg a tagklubjai érdekében optimalizálja ezen jogok értékét.33      Ennélfogva ezeket a jogokat a televíziós műsorsugárzó szervezeteknek nyílt közbeszerzési eljárás útján ítélik oda, amely eljárás az ajánlattevőkhöz intézett azon felhívással kezdődik, hogy nyújtsák be az egész világra kiterjedő, vagy regionális alapú, vagy esetleg egyes területekre vonatkozó ajánlataikat. Ezt követően a kereslet határozza meg azt a területi alapot, amelyen az FAPL értékesíti a nemzetközi jogait. Mindazonáltal, főszabály szerint, ez az alap nemzeti, mivel az egész világra vagy egész Európára vonatkozó jogok ajánlattevői részéről csak korlátozott kereslet áll fenn, tekintettel arra, hogy a műsorsugárzó szervezetek általában területi alapon működnek, és azok vagy a saját országukban, vagy az azonos nyelvű egymással szomszédos országok kis csoportját látják el.34      Amennyiben az ajánlattevő valamely terület vonatkozásában elnyeri a „Premier League” mérkőzéseinek élő közvetítésére vonatkozó jogok egy csomagját, kizárólagos jogot kap arra, hogy ezen a területen sugározza a mérkőzéseket. Az FAPL szerint ez azért szükséges, hogy megszerezzék ezen jogok összességének a legkedvezőbb kereskedelmi értékét, mivel ezért a kizárólagosságért a műsorsugárzó szervezetek hajlandóak kiegészítő összeget fizetni, tekintettel arra, hogy a kizárólagosság lehetővé teszi számukra, hogy a saját szolgáltatásaikat megkülönböztessék a versenytársaik által nyújtott szolgáltatásoktól, és ezáltal növeljék a bevételteremtő képességüket.35      Márpedig a területi kizárólagosságának védelme érdekében, az FAPL‑lel kötött felhasználási szerződésben minden egyes műsorsugárzó szervezet kötelezettséget vállal annak megakadályozására, hogy a műsorait a nyilvánosság azon a területen kívül vehesse, amelyre e szervezet engedéllyel rendelkezik. Ennek egyrészt az az előfeltétele, hogy minden egyes szervezet biztonságosan kódolja az összes olyan műsorát, amely valószínűleg e területen kívül is vehető – különösen a műhold útján sugárzott műsorokat –, és azokat ne lehessen venni kódolatlan formában. Másrészt a műsorsugárzó szervezeteknek meg kell győződniük arról, hogy tudatosan ne engedélyezzenek olyan eszközt, amely bárki számára lehetővé tenné, hogy a közvetítéseiket az érintett területen kívül megtekintse. Következésképpen e szervezeteknek többek között tilos az olyan eszközök rendelkezésre bocsátása, amelyek lehetővé teszik a műsoraik dekódolását annak érdekében, hogy azokat azon területen kívül használják, amelyre engedéllyel rendelkeznek.B –  A „Premier League” mérkőzéseinek sugárzása36      Az FAPL tevékenységi köre magában foglalja a „Premier League” mérkőzései felvételének megszervezését, és a jel közvetítését azon szervezetek számára, amelyek jogosultak a mérkőzések sugárzására.37      Ennek érdekében a mérkőzés során felvett képanyagot és háttérhangot a gyártási egységnek továbbítják, amely ahhoz logókat, képsorokat, képernyőn megjelenő grafikákat, zenét és angol nyelvű kommentárt ad hozzá.38      A jelet műhold útján visszaküldik a televíziós műsorsugárzó szervezetnek, amely ahhoz hozzáadja a saját logóját és esetleg kommentárt. Ezt követően a jelet tömörítik és kódolják, majd műhold útján az előfizetőkhöz közvetítik, akik a jelet parabolaantenna segítségével veszik. Végül a jelet egy műholdas dekódoló egységben dekódolják és kitömörítik, amely működéséhez dekódoló eszköz – így például dekódoló kártya – szükséges.39      Görögországban a „Premier League” mérkőzései sugárzásának a NetMed Hellas az alengedélyese. A mérkőzéseket a „SuperSport” csatornákon, a „NOVA” platformon sugározzák, amelynek a tulajdonosa és működtetője a Multichoice Hellas.40      Az említett csatornákhoz a NOVA műholdas csomagot előfizető televíziónézők férhetnek hozzá. Az összes előfizetőnek képesnek kell lennie egy név, valamint görögországi cím és telefonszám megadására. Az előfizetés magán vagy kereskedelmi célra köthető meg.41      Az Egyesült Királyságban az alapeljárás tényállása idején a „Premier League” élő közvetítéseire vonatkozó engedély kizárólagos jogosultja a BSkyB Ltd volt. Amennyiben az Egyesült Királyságban valamely természetes vagy jogi személy közvetíteni kívánja a „Premier League” mérkőzéseit, ennél a társaságnál kell kereskedelmi előfizetést kötnie.42      Mindazonáltal az Egyesült Királyságban bizonyos vendéglátóipari létesítmények külföldi dekódoló eszközöket kezdtek használni annak érdekében, hogy hozzáférjenek a „Premier League” mérkőzéseihez. Ezek a vendéglátóipari létesítmények olyan dekódoló kártyát és dekódoló egységet vesznek az értékesítőtől, amely lehetővé teszi a valamely más tagállamban közvetített műholdas csatornák – mint például a NOVA csatornáinak – vételét, és amelynek a BSkyB Ltd‑hez képest kedvezőbb az előfizetése. Ezeket a dekódoló kártyákat a szolgáltató engedélyével gyártották és hozták forgalomba, azonban azokat ezt követően meg nem engedett módon használták, mivel a műsorsugárzók azok átadását – a jelen ítélet 35. pontjában leírt kötelezettségvállalásnak megfelelően – attól a feltételtől tették függővé, hogy ezeket a kártyákat az ügyfelek nem használják az érintett nemzeti területen kívül.43      Az FAPL úgy vélte, hogy ezek a tevékenységek károsak az érdekeire, mivel azok hátrányosan érintik az adott terület vonatkozásában átengedett felhasználási jogok kizárólagosságát, és ebből következően ezen jogok értékét. Ugyanis a gyakorlatban az a televíziós műsorsugárzó szervezet válhat európai szintű televíziós műsorsugárzó szervezetté, amelyik a legolcsóbb dekódoló kártyákat gyártja, ennek következtében a műsorsugárzási jogokat az Európai Unióban európai szinten kell átengedni. Ez mind az FAPL mind a televíziós műsorszolgáltató szervezetek számára jelentős bevételkieséssel fog járni, és ezáltal csökkenteni fogja az általuk nyújtott szolgáltatások életképességének alapjait.44      Következésképpen az FAPL és társai a C‑403/08. sz. ügyben a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division előtt három keresetet nyújottak be, amelyeket próbapereknek tekintenek. A keresetek közül kettő a QC Leisure, D. Richardson, az AV Station és M. Chamberlain ellen irányul, akik a pubokat áruval és olyan műholdas dekódoló kártyával látják el, amely lehetővé teszi azon külföldi műsorsugárzók – köztük a NOVA – műsorainak vételét, amelyek élőben közvetítik a „Premier League” mérkőzéseit.45      A harmadik kereset M. Madden, az SR Leisure Ltd, P. G. C. Houghton és D. Owen ellen irányul, akik ital-kiskereskedők illetőleg négy olyan pub üzemeltetői, amelyekben külföldi dekódoló eszköz használatával, élőben mutatták be a „Premier League” mérkőzéseit.46      Az FAPL és társai azt állítják, hogy ezek a személyek sértik a szerzői jogról, formatervezési mintákról és szabadalmakról szóló törvény 298. cikkében oltalmazott jogaikat, mivel olyan kereskedelmi ügyleteket kötnek, vagy a harmadik kereset alperesei esetében kereskedelmi célból olyan külföldi dekódoló eszközöket birtokolnak, amelyeket az FAPL szolgáltatásaihoz való engedély nélküli hozzáférés lehetővé tételére terveztek vagy alakítottak át.47      Ráadásul az FAPL és társai szerint a harmadik kereset alperesei megsértik a szerzői jogaikat a műholdas dekódoló egység működése során a művekről másolatok készítésével és a műveknek a képernyőn való megjelenítésével, valamint a művek nyilvános előadásával, közvetítésével és bemutatásával, és azoknak a nyilvánossággal való közlésével.48      Ezenkívül a QC Leisure és az AV Station megsértették a szerzői jogaikat azáltal, hogy engedélyezték azokat a cselekményeket, amelyeket a harmadik kereset alperesei, valamint azon egyéb személyek követtek el, akiket a QC Leisure és az AV Station láttak el dekódoló kártyákkal.49      A QC Leisure és társai szerint a keresetek nem megalapozottak, mivel ők nem kalóz dekódoló kártyákat használnak, tekintettel arra, hogy az összes érintett kártyát egy másik tagállamban az érintett műholdas televíziós műsorsugárzó szervezet értékesítette és hozta forgalomba.50      A C‑429/08. sz. ügyben K. Murphy, aki egy pub üzemeltetője, NOVA dekódoló kártyát szerzett be a „Premier League” mérkőzéseinek bemutatása érdekében.51      Az MPS alkalmazottai – amely szervezetet az FAPL azzal bízott meg, hogy bűnüldözési kampányt folytasson azon pubok üzemeltetőivel szemben, akik külföldi dekódoló eszközöket használnak – megállapították, hogy K. Murphy a pubjában vette a NOVA által közvetített „Premier League” mérkőzéseket.52      Következésképpen az MPS a Portsmouth Magistrates’ Court elé idéztette K. Murphyt, amely elmarasztalta őt a szerzői jogról, formatervezési mintákról és szabadalmakról szóló törvény 297. cikkének (1) bekezdésében meghatározott két bűncselekmény miatt, mivel K. Murphy – azzal a szándékkal, hogy a sugárzott műsorokért a vételi díj megfizetését elkerülje – tisztességtelenül vett egy Egyesült Királyságbeli helyről nyújtott műsorsugárzási szolgáltatásban szereplő programot.53      Miután a Portsmouth Crown Court lényegében elutasította K. Murphynek a marasztalásával szemben benyújtott fellebbezését, utóbbi fellebbezést nyújtott be a High Court of Justice előtt, amelyben a QC Leisure és társai által elfoglalttal megegyező álláspontra hivatkozott.



III.2.5. Cofemel

• 29 A „mű” valamennyi fenti rendelkezés szerinti fogalma – amint az a 
Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatából következik – az uniós jog 
önálló fogalma, amelyet azonos módon kell értelmezni és alkalmazni, 
és amely két elem együttes fennállását feltételezi. E fogalom egyrészt 
valamilyen eredeti teljesítmény fennállását jelenti, abban az 
értelemben, hogy az a szerzőjének saját szellemi alkotása. Másfelől a 
„műnek” minősítés azon elemekre korlátozódik, amelyekben a szerző 
ilyen alkotása megnyilvánul (lásd ebben az értelemben: 2009. július 
16-i Infopaq International ítélet, C-5/08, EU:C:2009:465, 37. és 
39. pont; 2018. november 13-i Levola Hengelo ítélet, C-310/17, 
EU:C:2018:899, 33. és 35–37. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat).
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Presentation Notes
Az FAPL irányítja a „Premier League”‑et, amely az Angliában székhellyel rendelkező hivatásos labdarúgóklubok legjelentősebb hivatásos labdarúgó-bajnoksága.31      Az FAPL tevékenységei között szerepel többek között a Premier League mérkőzései felvételének megszervezése, és ezen mérkőzések vonatkozásában a televíziós közvetítési jogok, azaz az arra vonatkozó jogok gyakorlása, hogy a sportmérkőzések audiovizuális tartalmát televíziós közvetítés útján a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák (a továbbiakban: közvetítési jogok).A –  A „Premier League” mérkőzéseinek közvetítésére vonatkozó felhasználási jogok átengedése32      Az FAPL az említett élő közvetítésre vonatkozó felhasználási jogokat területi alapon és hároméves időszakokra engedi át. Ebben a tekintetben az FAPL arra törekszik, hogy a bajnokságot az egész világon eljuttassa a televíziónézőkhöz, és ezzel egyidejűleg a tagklubjai érdekében optimalizálja ezen jogok értékét.33      Ennélfogva ezeket a jogokat a televíziós műsorsugárzó szervezeteknek nyílt közbeszerzési eljárás útján ítélik oda, amely eljárás az ajánlattevőkhöz intézett azon felhívással kezdődik, hogy nyújtsák be az egész világra kiterjedő, vagy regionális alapú, vagy esetleg egyes területekre vonatkozó ajánlataikat. Ezt követően a kereslet határozza meg azt a területi alapot, amelyen az FAPL értékesíti a nemzetközi jogait. Mindazonáltal, főszabály szerint, ez az alap nemzeti, mivel az egész világra vagy egész Európára vonatkozó jogok ajánlattevői részéről csak korlátozott kereslet áll fenn, tekintettel arra, hogy a műsorsugárzó szervezetek általában területi alapon működnek, és azok vagy a saját országukban, vagy az azonos nyelvű egymással szomszédos országok kis csoportját látják el.34      Amennyiben az ajánlattevő valamely terület vonatkozásában elnyeri a „Premier League” mérkőzéseinek élő közvetítésére vonatkozó jogok egy csomagját, kizárólagos jogot kap arra, hogy ezen a területen sugározza a mérkőzéseket. Az FAPL szerint ez azért szükséges, hogy megszerezzék ezen jogok összességének a legkedvezőbb kereskedelmi értékét, mivel ezért a kizárólagosságért a műsorsugárzó szervezetek hajlandóak kiegészítő összeget fizetni, tekintettel arra, hogy a kizárólagosság lehetővé teszi számukra, hogy a saját szolgáltatásaikat megkülönböztessék a versenytársaik által nyújtott szolgáltatásoktól, és ezáltal növeljék a bevételteremtő képességüket.35      Márpedig a területi kizárólagosságának védelme érdekében, az FAPL‑lel kötött felhasználási szerződésben minden egyes műsorsugárzó szervezet kötelezettséget vállal annak megakadályozására, hogy a műsorait a nyilvánosság azon a területen kívül vehesse, amelyre e szervezet engedéllyel rendelkezik. Ennek egyrészt az az előfeltétele, hogy minden egyes szervezet biztonságosan kódolja az összes olyan műsorát, amely valószínűleg e területen kívül is vehető – különösen a műhold útján sugárzott műsorokat –, és azokat ne lehessen venni kódolatlan formában. Másrészt a műsorsugárzó szervezeteknek meg kell győződniük arról, hogy tudatosan ne engedélyezzenek olyan eszközt, amely bárki számára lehetővé tenné, hogy a közvetítéseiket az érintett területen kívül megtekintse. Következésképpen e szervezeteknek többek között tilos az olyan eszközök rendelkezésre bocsátása, amelyek lehetővé teszik a műsoraik dekódolását annak érdekében, hogy azokat azon területen kívül használják, amelyre engedéllyel rendelkeznek.B –  A „Premier League” mérkőzéseinek sugárzása36      Az FAPL tevékenységi köre magában foglalja a „Premier League” mérkőzései felvételének megszervezését, és a jel közvetítését azon szervezetek számára, amelyek jogosultak a mérkőzések sugárzására.37      Ennek érdekében a mérkőzés során felvett képanyagot és háttérhangot a gyártási egységnek továbbítják, amely ahhoz logókat, képsorokat, képernyőn megjelenő grafikákat, zenét és angol nyelvű kommentárt ad hozzá.38      A jelet műhold útján visszaküldik a televíziós műsorsugárzó szervezetnek, amely ahhoz hozzáadja a saját logóját és esetleg kommentárt. Ezt követően a jelet tömörítik és kódolják, majd műhold útján az előfizetőkhöz közvetítik, akik a jelet parabolaantenna segítségével veszik. Végül a jelet egy műholdas dekódoló egységben dekódolják és kitömörítik, amely működéséhez dekódoló eszköz – így például dekódoló kártya – szükséges.39      Görögországban a „Premier League” mérkőzései sugárzásának a NetMed Hellas az alengedélyese. A mérkőzéseket a „SuperSport” csatornákon, a „NOVA” platformon sugározzák, amelynek a tulajdonosa és működtetője a Multichoice Hellas.40      Az említett csatornákhoz a NOVA műholdas csomagot előfizető televíziónézők férhetnek hozzá. Az összes előfizetőnek képesnek kell lennie egy név, valamint görögországi cím és telefonszám megadására. Az előfizetés magán vagy kereskedelmi célra köthető meg.41      Az Egyesült Királyságban az alapeljárás tényállása idején a „Premier League” élő közvetítéseire vonatkozó engedély kizárólagos jogosultja a BSkyB Ltd volt. Amennyiben az Egyesült Királyságban valamely természetes vagy jogi személy közvetíteni kívánja a „Premier League” mérkőzéseit, ennél a társaságnál kell kereskedelmi előfizetést kötnie.42      Mindazonáltal az Egyesült Királyságban bizonyos vendéglátóipari létesítmények külföldi dekódoló eszközöket kezdtek használni annak érdekében, hogy hozzáférjenek a „Premier League” mérkőzéseihez. Ezek a vendéglátóipari létesítmények olyan dekódoló kártyát és dekódoló egységet vesznek az értékesítőtől, amely lehetővé teszi a valamely más tagállamban közvetített műholdas csatornák – mint például a NOVA csatornáinak – vételét, és amelynek a BSkyB Ltd‑hez képest kedvezőbb az előfizetése. Ezeket a dekódoló kártyákat a szolgáltató engedélyével gyártották és hozták forgalomba, azonban azokat ezt követően meg nem engedett módon használták, mivel a műsorsugárzók azok átadását – a jelen ítélet 35. pontjában leírt kötelezettségvállalásnak megfelelően – attól a feltételtől tették függővé, hogy ezeket a kártyákat az ügyfelek nem használják az érintett nemzeti területen kívül.43      Az FAPL úgy vélte, hogy ezek a tevékenységek károsak az érdekeire, mivel azok hátrányosan érintik az adott terület vonatkozásában átengedett felhasználási jogok kizárólagosságát, és ebből következően ezen jogok értékét. Ugyanis a gyakorlatban az a televíziós műsorsugárzó szervezet válhat európai szintű televíziós műsorsugárzó szervezetté, amelyik a legolcsóbb dekódoló kártyákat gyártja, ennek következtében a műsorsugárzási jogokat az Európai Unióban európai szinten kell átengedni. Ez mind az FAPL mind a televíziós műsorszolgáltató szervezetek számára jelentős bevételkieséssel fog járni, és ezáltal csökkenteni fogja az általuk nyújtott szolgáltatások életképességének alapjait.44      Következésképpen az FAPL és társai a C‑403/08. sz. ügyben a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division előtt három keresetet nyújottak be, amelyeket próbapereknek tekintenek. A keresetek közül kettő a QC Leisure, D. Richardson, az AV Station és M. Chamberlain ellen irányul, akik a pubokat áruval és olyan műholdas dekódoló kártyával látják el, amely lehetővé teszi azon külföldi műsorsugárzók – köztük a NOVA – műsorainak vételét, amelyek élőben közvetítik a „Premier League” mérkőzéseit.45      A harmadik kereset M. Madden, az SR Leisure Ltd, P. G. C. Houghton és D. Owen ellen irányul, akik ital-kiskereskedők illetőleg négy olyan pub üzemeltetői, amelyekben külföldi dekódoló eszköz használatával, élőben mutatták be a „Premier League” mérkőzéseit.46      Az FAPL és társai azt állítják, hogy ezek a személyek sértik a szerzői jogról, formatervezési mintákról és szabadalmakról szóló törvény 298. cikkében oltalmazott jogaikat, mivel olyan kereskedelmi ügyleteket kötnek, vagy a harmadik kereset alperesei esetében kereskedelmi célból olyan külföldi dekódoló eszközöket birtokolnak, amelyeket az FAPL szolgáltatásaihoz való engedély nélküli hozzáférés lehetővé tételére terveztek vagy alakítottak át.47      Ráadásul az FAPL és társai szerint a harmadik kereset alperesei megsértik a szerzői jogaikat a műholdas dekódoló egység működése során a művekről másolatok készítésével és a műveknek a képernyőn való megjelenítésével, valamint a művek nyilvános előadásával, közvetítésével és bemutatásával, és azoknak a nyilvánossággal való közlésével.48      Ezenkívül a QC Leisure és az AV Station megsértették a szerzői jogaikat azáltal, hogy engedélyezték azokat a cselekményeket, amelyeket a harmadik kereset alperesei, valamint azon egyéb személyek követtek el, akiket a QC Leisure és az AV Station láttak el dekódoló kártyákkal.49      A QC Leisure és társai szerint a keresetek nem megalapozottak, mivel ők nem kalóz dekódoló kártyákat használnak, tekintettel arra, hogy az összes érintett kártyát egy másik tagállamban az érintett műholdas televíziós műsorsugárzó szervezet értékesítette és hozta forgalomba.50      A C‑429/08. sz. ügyben K. Murphy, aki egy pub üzemeltetője, NOVA dekódoló kártyát szerzett be a „Premier League” mérkőzéseinek bemutatása érdekében.51      Az MPS alkalmazottai – amely szervezetet az FAPL azzal bízott meg, hogy bűnüldözési kampányt folytasson azon pubok üzemeltetőivel szemben, akik külföldi dekódoló eszközöket használnak – megállapították, hogy K. Murphy a pubjában vette a NOVA által közvetített „Premier League” mérkőzéseket.52      Következésképpen az MPS a Portsmouth Magistrates’ Court elé idéztette K. Murphyt, amely elmarasztalta őt a szerzői jogról, formatervezési mintákról és szabadalmakról szóló törvény 297. cikkének (1) bekezdésében meghatározott két bűncselekmény miatt, mivel K. Murphy – azzal a szándékkal, hogy a sugárzott műsorokért a vételi díj megfizetését elkerülje – tisztességtelenül vett egy Egyesült Királyságbeli helyről nyújtott műsorsugárzási szolgáltatásban szereplő programot.53      Miután a Portsmouth Crown Court lényegében elutasította K. Murphynek a marasztalásával szemben benyújtott fellebbezését, utóbbi fellebbezést nyújtott be a High Court of Justice előtt, amelyben a QC Leisure és társai által elfoglalttal megegyező álláspontra hivatkozott.



III.2.6. Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV 
(Case C-310/17)
• 40 Következésképpen a „műnek” a 2001/29 irányelv értelmében vett fogalma szükségszerűen magában 

foglalja a szerzői jogi védelem tárgyának kifejeződését, amely lehetővé teszi, hogy azt kellő pontossággal és 
objektivitással azonosítani lehessen, még akkor is, ha e kifejeződés nem szükségszerűen állandó.

• 41 Egyrészről a szerzői joghoz kapcsolódó kizárólagos jogok védelmének biztosításáért felelős 
hatóságoknak ugyanis képesnek kell lenniük arra, hogy az ekképp védelemben részesített teljesítményeket 
világosan és pontosan ismerjék. Ugyanez vonatkozik a magánszemélyekre, különösen a gazdasági 
szereplőkre, akiknek képesnek kell lenniük arra, hogy a harmadik felek, különösen a versenytársak javára 
védelemben részesített műveket világosan és pontosan azonosítsák. Másrészről a védett teljesítmény 
azonosításának folyamatában a jogbiztonságra nézve káros szubjektív tényezők kizárásának szükségessége 
azt jelenti, hogy e teljesítmény kifejeződésének pontosnak és objektívnek kell lennie.

• 42 Ugyanakkor a pontos és objektív azonosítás lehetősége hiányzik egy adott élelmiszer ízének esetében. 
Ellentétben ugyanis például irodalmi művekkel, festészeti és filmalkotásokkal, vagy zeneművekkel, amelyek 
pontos és objektív kifejezések, egy élelmiszer ízének azonosítása lényegében ízérzeteken és -tapasztalatokon 
alapul, amelyek szubjektívek és változóak, mivel többek között a szóban forgó élelmiszert kóstoló személyhez 
kapcsolódó tényezőktől függnek, mint e személy kora, étkezési preferenciái, táplálkozási szokásai, valamint 
azon környezettől vagy kontextustól, amelyben e terméket megkóstolja.
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Presentation Notes
Az FAPL irányítja a „Premier League”‑et, amely az Angliában székhellyel rendelkező hivatásos labdarúgóklubok legjelentősebb hivatásos labdarúgó-bajnoksága.31      Az FAPL tevékenységei között szerepel többek között a Premier League mérkőzései felvételének megszervezése, és ezen mérkőzések vonatkozásában a televíziós közvetítési jogok, azaz az arra vonatkozó jogok gyakorlása, hogy a sportmérkőzések audiovizuális tartalmát televíziós közvetítés útján a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák (a továbbiakban: közvetítési jogok).A –  A „Premier League” mérkőzéseinek közvetítésére vonatkozó felhasználási jogok átengedése32      Az FAPL az említett élő közvetítésre vonatkozó felhasználási jogokat területi alapon és hároméves időszakokra engedi át. Ebben a tekintetben az FAPL arra törekszik, hogy a bajnokságot az egész világon eljuttassa a televíziónézőkhöz, és ezzel egyidejűleg a tagklubjai érdekében optimalizálja ezen jogok értékét.33      Ennélfogva ezeket a jogokat a televíziós műsorsugárzó szervezeteknek nyílt közbeszerzési eljárás útján ítélik oda, amely eljárás az ajánlattevőkhöz intézett azon felhívással kezdődik, hogy nyújtsák be az egész világra kiterjedő, vagy regionális alapú, vagy esetleg egyes területekre vonatkozó ajánlataikat. Ezt követően a kereslet határozza meg azt a területi alapot, amelyen az FAPL értékesíti a nemzetközi jogait. Mindazonáltal, főszabály szerint, ez az alap nemzeti, mivel az egész világra vagy egész Európára vonatkozó jogok ajánlattevői részéről csak korlátozott kereslet áll fenn, tekintettel arra, hogy a műsorsugárzó szervezetek általában területi alapon működnek, és azok vagy a saját országukban, vagy az azonos nyelvű egymással szomszédos országok kis csoportját látják el.34      Amennyiben az ajánlattevő valamely terület vonatkozásában elnyeri a „Premier League” mérkőzéseinek élő közvetítésére vonatkozó jogok egy csomagját, kizárólagos jogot kap arra, hogy ezen a területen sugározza a mérkőzéseket. Az FAPL szerint ez azért szükséges, hogy megszerezzék ezen jogok összességének a legkedvezőbb kereskedelmi értékét, mivel ezért a kizárólagosságért a műsorsugárzó szervezetek hajlandóak kiegészítő összeget fizetni, tekintettel arra, hogy a kizárólagosság lehetővé teszi számukra, hogy a saját szolgáltatásaikat megkülönböztessék a versenytársaik által nyújtott szolgáltatásoktól, és ezáltal növeljék a bevételteremtő képességüket.35      Márpedig a területi kizárólagosságának védelme érdekében, az FAPL‑lel kötött felhasználási szerződésben minden egyes műsorsugárzó szervezet kötelezettséget vállal annak megakadályozására, hogy a műsorait a nyilvánosság azon a területen kívül vehesse, amelyre e szervezet engedéllyel rendelkezik. Ennek egyrészt az az előfeltétele, hogy minden egyes szervezet biztonságosan kódolja az összes olyan műsorát, amely valószínűleg e területen kívül is vehető – különösen a műhold útján sugárzott műsorokat –, és azokat ne lehessen venni kódolatlan formában. Másrészt a műsorsugárzó szervezeteknek meg kell győződniük arról, hogy tudatosan ne engedélyezzenek olyan eszközt, amely bárki számára lehetővé tenné, hogy a közvetítéseiket az érintett területen kívül megtekintse. Következésképpen e szervezeteknek többek között tilos az olyan eszközök rendelkezésre bocsátása, amelyek lehetővé teszik a műsoraik dekódolását annak érdekében, hogy azokat azon területen kívül használják, amelyre engedéllyel rendelkeznek.B –  A „Premier League” mérkőzéseinek sugárzása36      Az FAPL tevékenységi köre magában foglalja a „Premier League” mérkőzései felvételének megszervezését, és a jel közvetítését azon szervezetek számára, amelyek jogosultak a mérkőzések sugárzására.37      Ennek érdekében a mérkőzés során felvett képanyagot és háttérhangot a gyártási egységnek továbbítják, amely ahhoz logókat, képsorokat, képernyőn megjelenő grafikákat, zenét és angol nyelvű kommentárt ad hozzá.38      A jelet műhold útján visszaküldik a televíziós műsorsugárzó szervezetnek, amely ahhoz hozzáadja a saját logóját és esetleg kommentárt. Ezt követően a jelet tömörítik és kódolják, majd műhold útján az előfizetőkhöz közvetítik, akik a jelet parabolaantenna segítségével veszik. Végül a jelet egy műholdas dekódoló egységben dekódolják és kitömörítik, amely működéséhez dekódoló eszköz – így például dekódoló kártya – szükséges.39      Görögországban a „Premier League” mérkőzései sugárzásának a NetMed Hellas az alengedélyese. A mérkőzéseket a „SuperSport” csatornákon, a „NOVA” platformon sugározzák, amelynek a tulajdonosa és működtetője a Multichoice Hellas.40      Az említett csatornákhoz a NOVA műholdas csomagot előfizető televíziónézők férhetnek hozzá. Az összes előfizetőnek képesnek kell lennie egy név, valamint görögországi cím és telefonszám megadására. Az előfizetés magán vagy kereskedelmi célra köthető meg.41      Az Egyesült Királyságban az alapeljárás tényállása idején a „Premier League” élő közvetítéseire vonatkozó engedély kizárólagos jogosultja a BSkyB Ltd volt. Amennyiben az Egyesült Királyságban valamely természetes vagy jogi személy közvetíteni kívánja a „Premier League” mérkőzéseit, ennél a társaságnál kell kereskedelmi előfizetést kötnie.42      Mindazonáltal az Egyesült Királyságban bizonyos vendéglátóipari létesítmények külföldi dekódoló eszközöket kezdtek használni annak érdekében, hogy hozzáférjenek a „Premier League” mérkőzéseihez. Ezek a vendéglátóipari létesítmények olyan dekódoló kártyát és dekódoló egységet vesznek az értékesítőtől, amely lehetővé teszi a valamely más tagállamban közvetített műholdas csatornák – mint például a NOVA csatornáinak – vételét, és amelynek a BSkyB Ltd‑hez képest kedvezőbb az előfizetése. Ezeket a dekódoló kártyákat a szolgáltató engedélyével gyártották és hozták forgalomba, azonban azokat ezt követően meg nem engedett módon használták, mivel a műsorsugárzók azok átadását – a jelen ítélet 35. pontjában leírt kötelezettségvállalásnak megfelelően – attól a feltételtől tették függővé, hogy ezeket a kártyákat az ügyfelek nem használják az érintett nemzeti területen kívül.43      Az FAPL úgy vélte, hogy ezek a tevékenységek károsak az érdekeire, mivel azok hátrányosan érintik az adott terület vonatkozásában átengedett felhasználási jogok kizárólagosságát, és ebből következően ezen jogok értékét. Ugyanis a gyakorlatban az a televíziós műsorsugárzó szervezet válhat európai szintű televíziós műsorsugárzó szervezetté, amelyik a legolcsóbb dekódoló kártyákat gyártja, ennek következtében a műsorsugárzási jogokat az Európai Unióban európai szinten kell átengedni. Ez mind az FAPL mind a televíziós műsorszolgáltató szervezetek számára jelentős bevételkieséssel fog járni, és ezáltal csökkenteni fogja az általuk nyújtott szolgáltatások életképességének alapjait.44      Következésképpen az FAPL és társai a C‑403/08. sz. ügyben a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division előtt három keresetet nyújottak be, amelyeket próbapereknek tekintenek. A keresetek közül kettő a QC Leisure, D. Richardson, az AV Station és M. Chamberlain ellen irányul, akik a pubokat áruval és olyan műholdas dekódoló kártyával látják el, amely lehetővé teszi azon külföldi műsorsugárzók – köztük a NOVA – műsorainak vételét, amelyek élőben közvetítik a „Premier League” mérkőzéseit.45      A harmadik kereset M. Madden, az SR Leisure Ltd, P. G. C. Houghton és D. Owen ellen irányul, akik ital-kiskereskedők illetőleg négy olyan pub üzemeltetői, amelyekben külföldi dekódoló eszköz használatával, élőben mutatták be a „Premier League” mérkőzéseit.46      Az FAPL és társai azt állítják, hogy ezek a személyek sértik a szerzői jogról, formatervezési mintákról és szabadalmakról szóló törvény 298. cikkében oltalmazott jogaikat, mivel olyan kereskedelmi ügyleteket kötnek, vagy a harmadik kereset alperesei esetében kereskedelmi célból olyan külföldi dekódoló eszközöket birtokolnak, amelyeket az FAPL szolgáltatásaihoz való engedély nélküli hozzáférés lehetővé tételére terveztek vagy alakítottak át.47      Ráadásul az FAPL és társai szerint a harmadik kereset alperesei megsértik a szerzői jogaikat a műholdas dekódoló egység működése során a művekről másolatok készítésével és a műveknek a képernyőn való megjelenítésével, valamint a művek nyilvános előadásával, közvetítésével és bemutatásával, és azoknak a nyilvánossággal való közlésével.48      Ezenkívül a QC Leisure és az AV Station megsértették a szerzői jogaikat azáltal, hogy engedélyezték azokat a cselekményeket, amelyeket a harmadik kereset alperesei, valamint azon egyéb személyek követtek el, akiket a QC Leisure és az AV Station láttak el dekódoló kártyákkal.49      A QC Leisure és társai szerint a keresetek nem megalapozottak, mivel ők nem kalóz dekódoló kártyákat használnak, tekintettel arra, hogy az összes érintett kártyát egy másik tagállamban az érintett műholdas televíziós műsorsugárzó szervezet értékesítette és hozta forgalomba.50      A C‑429/08. sz. ügyben K. Murphy, aki egy pub üzemeltetője, NOVA dekódoló kártyát szerzett be a „Premier League” mérkőzéseinek bemutatása érdekében.51      Az MPS alkalmazottai – amely szervezetet az FAPL azzal bízott meg, hogy bűnüldözési kampányt folytasson azon pubok üzemeltetőivel szemben, akik külföldi dekódoló eszközöket használnak – megállapították, hogy K. Murphy a pubjában vette a NOVA által közvetített „Premier League” mérkőzéseket.52      Következésképpen az MPS a Portsmouth Magistrates’ Court elé idéztette K. Murphyt, amely elmarasztalta őt a szerzői jogról, formatervezési mintákról és szabadalmakról szóló törvény 297. cikkének (1) bekezdésében meghatározott két bűncselekmény miatt, mivel K. Murphy – azzal a szándékkal, hogy a sugárzott műsorokért a vételi díj megfizetését elkerülje – tisztességtelenül vett egy Egyesült Királyságbeli helyről nyújtott műsorsugárzási szolgáltatásban szereplő programot.53      Miután a Portsmouth Crown Court lényegében elutasította K. Murphynek a marasztalásával szemben benyújtott fellebbezését, utóbbi fellebbezést nyújtott be a High Court of Justice előtt, amelyben a QC Leisure és társai által elfoglalttal megegyező álláspontra hivatkozott.



III.3. Summa summarum…

• Nincs nemzetközi jogi fogalom
• Nincs egységes EU-s fogalom (egyes műtípusok tekintetében van 

szabály)
• Saját mű fogalma – egyéni, eredeti jelleg fogalma eltérő!
• Saját mű inkább csak eredetiség értelemben követelmény
• Tagállamok joga teljesen heterogén



IV. Tagállami eltérő gyakorlat



UK
• University of London Press v. University Tutorial Press [1916] 2 Ch

601, at 609–610; Ladbroke (Football) v. William Hill (Football) [1964] 1 
WLR 273, at 281–282, 287–291.

• A szerzőtől származó művek, amelyek a szerző saját megfelelő képességének, 
munkájának és erőfeszítéseinek, költségeinek és megítélésének (nem 
feltétlenül minden kritérium egyidejű) termékei, szerzői jogi védelmet 
élveznek. 

• A művészi eredetiség (Artistic originality) vagy a találékonyság, (ingenuity) a 
kreativitás és az újdonság nem releváns 

• Ipari minta – Lucasfilm Limited and others v Ainsworth and another
[2012] 1 AC 208 – művészi kivitelezés

http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2011/39.html�
http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2011/39.html�
http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2011/39.html�


NL 
•

„Ahhoz, hogy irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotásnak lehessen tekinteni 
(…), szükség van a saját,

• - Eredeti, mint értelmében nem másolva eredeti karakter
• - Eredeti, mint minimális kreatív szint a gyártó személyes lenyomatát viseli ”
• - Eredeti személyi bélyegzés értelmében (Hoge Raad, 1991.1.4., Van Dale / Romme

• „Személyes lenyomat” azt jelenti, hogy a forma kreatív emberi tevékenység, és 
így a kreatív választás eredménye, „tehát az emberi elme terméke”, 

• Ahol az intellektuális produkciók kategóriája teret kínál kreatív emberi 
döntésekhez, akkor a műkategória alkotása a szerzői jog területéhez tartozik. 

• A szerzői jog kiterjedhet az űrlapokra is, ha még 1 kreatív választást is megtettek
• Ipari formatervezés ? - Legfelsőbb Bíróság, 2013. április 12., Hauck / Stokke

(Cofemel megválaszolta)



Holland Legfelsőbb Bíróság a S&S IMPORT EN EXPORT B.V. és ESSCHERT DESIGN B.V.ügyben hozott ítélete
(Hoge Raad der Nederlanden, Urteil 25. Oktober 2013 Erste Kammer Nr. 12/01479 LZ / NH 
(http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:1036 ) 

Ítélet 4.1.2 bekezdése
A FTM Irányelv 17. cikke értelemében a tagállamok szabadon döntenek abban, hogy
egyáltalán, és ha igen, milyen mértékben oltalmazzák formatevezési-mintákat a szerzői jog
által .
A szabályozás hatálybalépését követő években az európai szabályozás és az Európai Bíróság
egy sor, kezdve az Infopaq-üggyel, hozott határozata harmonizálta a szerzői jog által védett
munka fogalmát. Ez a 2001/29/ Szerzői Jogi Irányelv 2. cikkének értelmezésnek keretében
történik.
.

NL 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:1036�


DE
BGH GRUR 1987, 903, 904 ff. –Le Corbusier-Möbel

Muesum Test
Dann geschützt, wenn als Werke der bildenden Kunst anerkannt, beispielsweise bei
Aufnahm ein Museum

BGH, URTEIL VOM 13. NOVEMBER 2013, I ZR 143/12 -
GEBURTSTAGSZUG

az alkalmazott művészeti alkotások szerzői jogi védeleméhez 
„szükség lenne olyan kreativitási szintre, amely lehetővé teszi a 
művészetre nyitott és a művészeti elképzelésekben elég jól 
képzett közönség számára, hogy„ művészeti ”előadásnak 
nevezze” 
A „személyes intellektuális alkotás” olyan szabadságot igényel, 
amelyet a szerző használ a „kreativitásának eredeti módon 
történő kifejezésére”



IT
• Az olasz szerzői jogi törvény (ICL) 1. cikke értelmében minden, kreatív jellegű, irodalomhoz, 

zenéhez, ábrázoló művészethez, építészethez, színházhoz vagy mozifilmhez tartozó alkotás, 
kifejezési módjától és formájától függetlenül, jogosult szerzői jogi védelemre.

• Bizonyos körülmények között az ipari formatervezési munkák szerzői jogi védelem alatt állhatnak. 
Az ilyen típusú művek szerzői jogi védelemhez való hozzáférésének küszöbértékét a kreatív jelleg 
és a művészi érték két követelménye felett kell meghatározni. A művészi érték azt jelenti, hogy az 
eredetiség esztétikai szempontból a termék funkcionalitása felett érvényesül, és a fogyasztók 
véleménye szerint magasabb, mint a piacon lévő más műveké.

• „A művészi érték felmérése érdekében összetett elemzést kell végezni, figyelembe véve sok 
egymást követő tényezőt, például a releváns történelmi és kulturális összefüggéseket és hátteret, 
annak érdekében, hogy a lehető leg objektívebben meg lehessen állapítani, hogy a szóban forgó 
formatervezési minta rendelkezik-e gyökerezik a nyilvánosságban és a kulturális körökben tágabb 
értelemben. ”

• („Panton szék” ügy - 2012. szeptember 13-i határozat)
• Ugyanezen elv alkalmazásával az olasz bíróság elismeri a szerzői jogok védelmét mind Pier

Giacomo, mind Achille Castiglionia „Arco lámpájához,



FR
• Egyetlen (szubjektív) követelmény: az eredetiség, amelyet az ítélkezési gyakorlat határoz meg a 

szerző személyiségének lenyomataként
• a mű létrehozásának személyes eredete, függetlenül a technika állásától, az összehasonlító 

megközelítéstől függetlenül. Nincs olyan meghatározott létező formai örökség (vagy technika 
állása), mint az újdonság számára.

• A kreatív erőfeszítés követelménye nem szerepel az IPC L511-2 cikkben. Valójában ez a szerzői 
jogokra vonatkozó követelmény eltér a formatervezési mintákra alkalmazandó követelményektől 
(Párizsi Legfelsőbb Bíróság, 2015. április 7., 14/07503. Sz.)

• Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 5. pólus, Ch. 2016. április 12., SANDRO ANDY SAS / DIRAMODE SA
• A „technika állása” (antériorité) fogalma nem releváns a szerzői jogban, amely megköveteli a kérelmezőtől a 

szerzői jogi oltalmat annak bizonyítására, hogy a mű egyéni jellegű, amely a szerző esztétikai elfogultságát 
mutatja és a szerző személyiségének lenyomatát tükrözi.

• Párizsi Legfelsõbb Bíróság, Ch. 2016. március 25-én, ISABEL MARANT DIFFUSION SAS / MANGO 
FRANCE SARL.

• Az eredeti alak az ismert elemek eredeti kombinációjából adódhat. A munka eredetisége esztétikai 
elfogultságokból és önkényes döntésekből fakad, amelyek különleges megjelenést adnak neki (FR: 
physionomie propre), és így tükrözik a szerző személyiségét.



V. A Cofemel & a [lajstromozás nélküli] 
közösségi formatervezésiminta



Formatervezési mintajogi csemege

Lajtromozás 
NÉLKÜLI

formatervezési
minta (UCD)

Egyéni 
jelleg

Nyilvánosságra 
jutás

Utánázás



Peres statisztika – avagy a UCD alkalmazása

• Az általános arány a 3D dizájnok az EU területén történő 
érvényesítésre a UCD-n alapítva: 13,9 %

• Németország: 17,6 %
• Olaszország: 20,1 %
• Portugália: 10 %
• Egyesült Királyság: 9,3 % (van nemzeti lajstromozás nélküli dizájn)
• Bulgária: 2,3 %
• Lengyelország: 5,8 %
• Románia: 2 %
• Magyarország: ? %

Iparművészeti 
alkotásokon 
szerzői jogi 
védelem akkor 
állhat fenn, ha 
van művészi 
értékük.

Adatok forrása: EUIPO Webinar 2019.11.1.9 (https://euipo.blumm.it/uploads/originals/webinar/20191119/Cofemel.pdf)

https://euipo.blumm.it/uploads/originals/webinar/20191119/Cofemel.pdf�


A lajstromozás nélküli közösségi 
formatervezési minta létjogosultsága

• 6/2002/EK Rendelet preambuluma
(16) Egyes ágazatok nagy mennyiségű formatervezési mintát állítanak elő
gyakran rövid piaci életű termékekre nézve, amelyek esetén a lajstromozási
alakszerűségek terhe nélküli oltalomszerzés előnyt jelent, és az oltalom
időtartamának csekélyebb a jelentősége.

(17) Mindez az oltalom két formáját kívánja meg, az egyik a rövid időtartamú
lajstromozás nélküli formatervezésiminta-oltalom, a másik a hosszabb
időtartamú lajstromozott formatervezésiminta-oltalom.



Lajstromozott vs lajstromozás nélküli

• A lajstromozás nélküli közösségi formatervezés minta (UCD) az 
alábbiakban különbözik a lajstromozott társától:

• A védelem keletkezéséhez nincs formai követelmény;
• Csak 3 éves időtartamban kapnak védelmet;
• A UCD kikényszerítéséhez az utánzást (másolást) kell bizonyítani az egyébként 

irányadó teszt mellett (összbenyomás viszgálata a tájékozott használó 
szemszögéből)

• A védelemhez szükséges a Közösségben történő nyilvánosságra hozatal



Nyilvánosságra jutás 1.

• Rendelet 11. cikk
(1) Az a formatervezési minta, amely megfelel az 1. szakaszban
meghatározott követelményeknek, lajstromozás nélkül részesül
oltalomban attól a naptól számított hároméves időtartamra, amelyen a
Közösségben először jutott nyilvánosságra.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a formatervezési mintát akkor kell a
Közösségben nyilvánosságra jutottnak tekinteni, ha azt oly módon
tették közzé, állították ki, hozták kereskedelmi forgalomba, vagy vált
bárki számára hozzáférhetővé, hogy ezek az események a rendes
üzletvitel során ésszerűen juthattak az érintett ágazatban a
Közösségben működő szakmai körök tudomására. (…)



Nyilvánosságra jutás 2.

• Első nyilvánosságra jutásnak az Európai Unió területén kell lennie?
• Gebäckpresse ügy
• IGEN: következmény egy kínai első nyilvánosságra hozatalnak

• Lajstromozás nélkül közösségi formatervezési mintaoltalmat nem élvezhet
• De: újdonságrontó hatása van a kínai nyilvánosságra hozatalnak, mert az érintett 

ágazaton belül a Közösségben működő szakmai körök tudomására jutott
• A 12 hónapos türelmi idő ellenére a dizájner nincs védve, mert a UCD nem keletkezik

• A Rendelet 110a cikk (5) bekezdés csak annyit rögzít, hogy „(…) a 11. 
cikk alapján, az olyan formatervezési minta, amely nem került 
nyilvánosságra a Közösség területén, nem élvezhet lajstromozás 
nélküli közösségi formatervezési mintaoltalmat.” => NEM 
EGYÉRTELMŰ



C-479/12 „Großhandel”
A baldachinos kerti pavilon lajstromozás nélküli formatervezési mintaoltalom alatt áll! 

Nyilvánosságra jutás: „MBM-Újdonságok”-ban, amelyet az ágazat legnagyobb
bútor- és kertibútor-kereskedői, valamint német bútorbeszerzési szervezetek körében
terjesztettek

=> ezen ágazatban működő kereskedők körében történő terjesztés
tekinthető úgy, hogy minta a rendes üzletvitel során ésszerűen az említett
ágazat szakmai körei tudomására jutott;
=>értékelése a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróság feladata
=> a nyilvánosságra jutást megvalósító cselekménynek nem feltétlenül az
Unió területén kell megtörténnie DE EZT A 7. CIKK TEKINTETÉBEN
VIZSGÁLTÁK ÉS NEM A 11. CIKK (2) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN



Utánzás („copying”) 1.

• Rendelet 19. cikk (2) bekezdés: A lajstromozás nélküli mintaoltalom 
esetén a mintaoltalom jogosultja csak akkor léphet fel az (1) 
bekezdésben említett cselekmények megakadályozása érdekében, ha 
az engedély nélküli hasznosítás az oltalom alatt álló minta 
utánzásának következménye.

• Kérdés: Ki bizonyítja az utánzást? => Großhandel ügy (44. bek):az 
oltalom alatt álló minta jogosultját terheli annak bizonyítása, hogy a 
vitatott használat e minta utánzásának következménye.

Bitorlás
UCD 

esetén
Pozitív 

összbenyomás 
teszt

Utánzás



Utánzás („copying”) 2.
• TÉNYKÉRDÉS: az utánzás bizonyítása mindig nagy teher (lásd részletes 

brit joggyakorlat), de a feltételezett jogsértő mentesül a Rendelet 19. 
cikk (2) bekezdése szerint ha bizonyítja:

• A dizájn a szerző önálló alkotómunkájának eredménye, és
• Ésszerűen feltételezhető, hogy nem ismerhette a jogosult által nyilvánosságra 

hozott formatervezési mintát (objektív teszt).

• Az oltalom terjedelmét a plusz feltétel NEM csökkenti:
• Nem kell a feltételezetett jogsértő formatervezési mintának az általánosan 

alkalmazandó összbenyomás tesztnél „közelebb” állni a védett mintához

• Általános összbenyomás teszt:
Ugyan azt az össbenyomást kelti a 
feltételezett jogsértő minta utánzás UCD bitorlás

A jogsértő minta megyezik a UCD-vel
Nem állapítható 
meg az utánzás

NINCS bitorlás



VI. Jogeset és vita 



SI, Brompton Bicycle Ltd kontra Chedech/Get2Get
(C-833/18. sz. ügy)



SI, Brompton Bicycle Ltd kontra Chedech/Get2Get
(C-833/18. sz. ügy)
• i. Nyitott helyzetben: 

- a főváz formája, amelynek jellemzője a hajlított fővázcsőből és egy hátsó háromszög-szakaszból álló kialakítás; és/vagy 

- a hátsó váz formája, amelynek jellemzője, hogy keskeny, derékszögű háromszög alakú, amely alsó sarkánál ívelt, felső 
sarkánál pedig felfüggesztő elemmel rendelkezik; és/vagy 

- a láncfeszítő rendszer láthatósága; és/vagy 

- laza kábelek; BROMPTON BICYCLE 

• ii. „Stand-by” helyzetben: 

- a hátsó háromszög alakú váz a főváz és a főváz ívét követő hátsó kerék alatt helyezkedik el; és/vagy 

- a lánc mozgását felfogó, összehajtott láncfeszítő látható; 

• iii. Összecsukott helyzetben: 

- a hátsó váz látható, amely oly módon rögzíti a hátsó kereket, hogy az érinti a hajlított fővázcső alsó részét; és/vagy 

- az első kerék látható, amely párhuzamos a fővázzal és érinti a földet; és/vagy 

- a kományszarv lefelé van hajtva a kerékpár külső oldalának irányába, 



• A jelen találmány új összecsukható kerékpárra vonatkozik, amelyben a
hátsó kereket (21) a hátsó keretbe (20) a kerékpár főkeretéhez (11a,
11b) csuklósan rögzítettük úgy, hogy a hátsó keret a kerékpár alatt
összecsukható legyen. A 11a, 11b főkeret szintén van egy 12
csuklópánttal és a 3 kormánykar lefelé hajtva. A különféle
összecsukható alkatrészekhez speciális gyorskioldók is vannak (13).
(EPO Patenttranslate)

EP0026800





SI, Brompton Bicycle Ltd kontra Chedech/Get2Get
(C-833/18. sz. ügy)
• Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
• Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az információs társadalomban a 

szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 
2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet,1 amely többek között a 2–5. cikkében rögzíti a szerzői jogi jogosultakat 
megillető különféle kizárólagos jogokat, mint amely kizárja azon művek szerzői 
jogi védelmét, amelyek formáját szükségképpen az elérni kívánt műszaki hatás 
határozza meg?

• Valamely formának a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges jellege 
megítélése során figyelembe kell-e venni a következő kritériumokat:

• ugyanazon technikai hatás elérését lehetővé tévő más formák létezése;
• az említett hatás elérésére alkalmas forma hatékonysága;
• az állítólagos jogsértő ezen hatás elérésére irányuló szándéka;
• annak ténye, hogy az elérni kívánt műszaki hatást lehetővé tévő eljárás korábban szabadalmi 

oltalom alatt állt?

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211274&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2947704�


A Cofemel esetleges hatása a szerzői 
jog/formatervezési mintajog viszonyára

Szerzői jog Formatervezési mintajog

Mű, amely szabad döntést és 
személyiséget tükröz

Olyan teljesítmények védelme, amelyek használati jelleggel bírnak és 
rendeltetésük a tömeges előállítás (Cofemel ítélet)

Hosszabb védelmi idő 3 év / 25 év

Nincs a Design Rendelet 8. cikk (1) 
szerinti műszaki rendeltetésre vonatkozó 
kizárás (BROMTON CYLES az EUB előtt)

Nem részesülhet közösségi formatervezésiminta-oltalomban a külső
jellegzetesség, amely kizárólag a termék műszaki rendeltetésének
következménye (Doceram Ítélet).

Összekapcsolási kizárás nincs (Design 
Rendelet 8. cikk (2))

Nem részesülhet közösségi formatervezésiminta-oltalomban a termék olyan
külső jellegzetessége, amelyet szükségképpen pontosan ugyanabban a formában
és méretben kell megvalósítani ahhoz, hogy a termék, amelyben a minta
megtestesül, illetve amelyre a mintát alkalmazzák, szerkezetileg összekapcsolható
legyen egy másik termékkel, vagy elhelyezhető legyen benne, körülötte vagy rajta
oly módon, hogy mindegyik termék betölthesse a rendeltetését.

Az Infosoc irányelv 5. cikk (3) l) nem 
kötelező (alkatrész klauzula)

Alkatrész klauzula a Design Rendeletben (110. cikk)

Eltérő bitorlási teszt Összbenyomás teszt (+alkotói szabadságfok)



VII. Kérdések és Válaszok



Köszönjük a figyelmet!

• Dr. GRAD-GYENGE Anikó,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

• Dr. BAKSAY-NAGY György,
Oppenheim Ügyvédi Iroda

• Dr. GYÖRGY Ádám, 
SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

• Dr. MUNKÁCSI Péter, 
Igazságügyi Minisztérium
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