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I. Mi a közvetítés (mediáció) 

II. Miért jó a mediáció a képviselőknek (is)? 

III. IP mediáció jogszabályi háttere (Magyarország, 

WIPO, EUIPO) 

IV. Konklúzió: Mire figyeljenek a jogi képviselők 

munkájuk során? 

 
 



Abraham Lincoln (1850): Ne bátorítsátok a pereskedést! 

 Győzzétek meg a szomszédaitokat a kompromisszumra, 

amikor csak tudjátok. Mutassatok rá, hogy a látszólagos 

győztes gyakran valójában vesztes a díjakban és az 

eltékozolt időben. Az ügyvédnek, mint békét teremtőnek 

van a legnagyobb lehetősége, hogy jó ember legyen. Még 

mindig lesz később elég üzlet.  
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Konfliktus: valaki más vagy mások által korlátozást él meg 

  (a szükségleteiben/ (üzleti) érdekeiben) 

 

 

 

  

   

DANUBIA │ DANUBIA IP │ DANUBIA LEGAL 

együttműködés 

kompromisszum 

alkalmazkodás 

alárendelés 

kényszerítés 

elkerülés 

A viták fejlődése 
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Élet 
Szükségletek, érdekek 

Ügy Pozíciók 

Jogi szűrő 
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• Egy olyan tárgyalási folyamat, amelyet egy semleges, a 

felek bizalmát élvező személy segít/mozdít elő 

• A felek érdekei és kötelezettségei alapján 

 

I. Mediáció 



Közvetítés (Mediáció) definíciója:  

• sajátos  

• permegelőző  

• bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő 

• egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás 

• célja – összhangban a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a 

vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása 

mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli 

megállapodás létrehozása. 

 

Közvetítő (mediátor) feladata: 

• hogyan: pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint  - középen áll 

• mit: közreműködjön  a megállapodás létrehozásában – nem képvisel, hanem a 

mediáció folyamatáért felelős  
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• Win-win megoldás: mindkét fél igényeit figyelembe veszi (a vesztes ui. 

hosszú távon „visszaüt”) 

• Kreatív megoldásokat elősegíti (a felek üzleti érdeke alapján) 

• Jövőre koncentrál (nem a múltat boncolgatja) 

• Idő rövidsége 

• Költségkímélő 

• Titoktartás vonatkozik a felekre (+ nyilvánosságot is ki lehet zárni – média 

hírek) 

• Felek kapcsolatát megőrzi 

• Ha van megállapodás a végén: szerződés (köti a feleket) 

• Utána bírósági eljárás vagy arbitráció még mindig lehetséges 

• Felek kontrollálják az eljárást 
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Mediáció előnyei 



Tárgyalási folyamat:   
 
2 irányú folyamat (adok-kapok) két vagy több fél között, akik közös alapot próbálnak keresni, és 
megállapodást próbálnak kötni egy közös ügy rendezése vagy egy konfliktus megoldása érdekében 

megnézni: lehetnek-e a feleknek felszín alatti érdekeik? – szinte mindig vannak 

 Az érdekek felszínre hozásához és a konszenzus felek általi igenléséhez speciális tudás kell 
(bizalom felépítése és megtartása, speciális kommunikációs és kérdezési technikák, érzelmek 
kezelése) 

 
Mediáció: egy strukturált tárgyalási folyamat, ahol a feleket és képviselőiket egy semleges fél 
vezeti 
 
Itt a tárgyalási technikákat hatékonyabban lehet használni 

 

Semleges: míg a jogi képviselő az ügyfelét képviseli, addig a mediátor mindkét fél szempontjait nézi. 
Ezért jobban tudja a folyamatot segíteni! Jobban rá tudja vezetni a feleket az (üzleti) érdekeikre. 

 

A lehetőségek kidolgozása (megvitatandó témák jegyzéke) és értékelése  a felek érdekei és a 
megegyezés alternatívái fényében 
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Tárgyalás (negotiating) vs. Mediáció 
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II. Jogi képviselők részvétele a mediációban, avagy miért jó a 

mediáció az ügyvédeknek/ügyvivőknek? 

Sokszor nem egyértelmű, hogy kinek van igaza, ki fog nyerni – ügyvéd felelős a jogi 

tanácsért 

 

Elégedett ügyfél – visszajön, vagy több  már ügye van nálunk, vagy ajánl minket 

Mediációban is van sok szerepe a jogi képviselőknek: 

• Analízis az ügy elején: jogi vélemény ügyfélnek + javaslat mediáció megkísérlésére 

• Összefoglalás az ügyről a mediátornak 

• Ügyfél képviselete a mediációs tárgyaláson (és esetleges négyszemközti konzultáció 

az ügyfelével, a lehetőségek mérlegelése) 

• Mediációs megállapodás elkészítése 

 

Hogyan tudja elősegíteni a jogi képviselő a sikeres mediációt (a tárgyaláson)? 

• Bátorítsa ügyfelet a saját érdekeinek/szükségleteinek megfogalmazásában (jogi 

érdeket csak akkor nézze, ha szükséges) 

• Mediátor + ügyvéd + ügyfél együtt átbeszélik, hogy hogyan tudja a mediátor a 

legjobban átadni úgy az információkat a másik félnek, hogy az a legjobban fogadja 
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Jogi képviselők feladata/felelőssége 

• Vitamegoldási javaslatot tesz (KKV-nál különösen hallgatnak rá, de multi cégeknél is) – 

meghatározza az ügy irányát 

• Preventív legyen: jogvita előtt 

• De: Soha nem túl késő 

 

A) Szerződésekbe érdemes mediációs klauzulát írni – ez nem jelent gyengeséget (magyar 

szerződésekbe és nemzetközi szerződésekbe is) – ez is prevenció 

 

B) Jogvitánál megvizsgálni - alkalmas-e mediációra ügy jellege miatt, és hogy: 
• Üzleti érdekek mik 

• Kapcsolatok milyenek (hosszú távú kapcsolatnál pl. licencszerződés, K +F, családi cégek stb.) 

• Érzelmi elem van-e  

• Időtényező, költségek 

• Adok-kapok 

• Mennyire erős a jogalap 

 

 



A) Magyarországon 

 Medtv. (2002. évi LV. tv) vonatkozik rá – IM névjegyzékben szereplő magyar 

mediátorhoz fordulhatnak felek 

• Szerződésben kötik ki felek (magyar felek között) 

• Jogvita esetén egyik fél javasolja és másik egyetért  

 

B) WIPO Arbitration and Mediation Center előtt (1994 óta) 

• Szerződésben kötik ki felek (nemzetközi v. nemzeti ügyben is lehet) 

• Jogvita esetén egyik fél javasolja és másik egyetért  

C) EUIPO előtt 

• EUIPO javasolja, bizonyos fellebbezési ügyekben; EUIPO folytatja le 

 
      . 

DANUBIA │ DANUBIA IP │ DANUBIA LEGAL 

III. Mediáció IP (iparjogvédelmi) ügyekben 
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Mediáció (= közvetítés) – 2002. évi LV. tv. A közvetítői 

tevékenységről (Medtv)  

• Célja: Természetes és más személyek személyi és 

vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült polgári és 

közigazgatási jogviták rendezését elősegítse 

Nem terjed ki: 

• Külön tv-ben szabályozott más közvetítői eljárásra 

• Békéltető eljárásra 

• Választottbírósági eljárásra 

A) Mediáció Magyarországon 



• Kereskedelmi jogviták – amelyet IP-t és technológiát tartalmaznak – privát 

felek közötti megoldását segíti,  bíróságon kívüli eljárások révén 

•  Irodák Genf, Szingapúr 

•  Használók világszerte 

• IP viták alternatív vitarendezése, egy specializált ADR szolgáltató útján 

• WIPO mediátorok, arbitrátorok és szakértők, akik az IP technológia 
világában szakértők 

• Kompetitive WIPO díjak 

• Nemzetközi vagy hazai jogviták esetén is 

• Területek: i. Mediáció, ii. (gyorsított) választottbíróság (arbitráció), iii. 
szakértő kirendelése (expert determination), iv. domain név vitarendezés 
(WIPO UDRP) 
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B) WIPO Arbitration and Mediation Center 



• Cross-border vagy nemzetközi (több országot érintő) ügyben hatékony 
megoldás 

• Gyors megoldás (figyelembe véve pl. a rövid termék és piaci időtartamokat) 

• Technikai szakértelem megvan (2000 + mediátor) 

• Az IP területén a megalkotás és az értékesítés sokszor együtt jár – a 
kapcsolatokat meg kell őrizni 

• Rugalmas (lehet vegyesen is az eljárásokat) 

• WIPO Rule alapján ún. Active Case Management (pénz és idő felügyelve) 

 - Felek közötti kommunikáció (pl. egyoldalú kérelem esetén másik fél rábírása 
a mediációra) 

    -  Segít kiválasztani a mediátort a listából 

    - Helyiség biztosítása (ha szükséges) 
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Miért jó még a WIPO Mediáció? 



 
SIKERES ÜGYEK SZÁMA 

 
      . 

DANUBIA │ DANUBIA IP │ DANUBIA LEGAL 

Sikeres ügyek aránya 



1. Szerződéses kikötés  

•  mediáció 

•  arbitráció v. gyorsított arbitráció (arbitration vagy expedited arbitration) 

•  szakértő (expert determination) 

•    kombinálva is lehet ezeket: MED-ARB (pl. mediation followed by expedited arbitration), 

          MED + szakértő (expert determination) 

 www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html   - WIPO Clause Generator 

Fő elemek: hely, nyelv 

 

2. Felek megállapodása    (pl. szerződésen kívüli jogvitákban) 

•  per előtt, vagy folyamatban lévő bírósági perben, vagy a bíróság ajánlására 

 

3. Egyoldalú kérelem és a másik hozzájárul  

 (WIPO Mediation Rules 4 paragrafusa) – 2016  óta 
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Eljárás kezdeményezése 

http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html


Szerződések: 

• Licencszerződések (védjegy, szabadalom, szerzői jog, szoftver, know-how) 

• K+F szerződések 

• Technológia transzfer szerződések 

• Forgalmazási és franchise szerződések 

• Információ Technológia szerződések 

• Co-egzisztencia megállapodások, per előtti megállapodások 

• Joint venture szerződések 

• Marketing szerződések (pl. sport) 

• Filmgyártási, tévéforgalmazási, kiadói szerződések 

• Közös jogkezeléssel kapcsolatos szerződések 

• M&A szerződések, amelyekben IP jogok, vagyoni elemek vannak 

Jogviták:  

• felszólalások,  

• törlési eljárások,  

• bitorlási perek 
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Alkalmazási területek: Szerződések + Jogviták 
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27% 

23% 
20% 

18% 

12% 

ICT  

Mobile Apps  

Outsourcing  

Systems Integration  

Software Development  

Software Licensing  

Telecommunications 

Commercial  

Design 

Distribution  

Energy  

Franchising  

Marketing  

Sports 

Trademarks 

Coexistence 

Infringements  

Licenses  

Oppositions  

Revocations 

Patents  

Cross-licensing  

Infringements  

Licenses  

Ownership  

Patent Pools  

R&D / Tech Transfer  

Royalty Payment 

  

  

Copyright  

Art  

Broadcasting  

Collective Management 

Entertainment  

Film and Media  

Infringements  

TV Formats 

  



C) Mediáció az EUIPO-nál 

 
Alternative  Dispute Resolution Service - 2018 végén hozták létre: 

a) Mediáció 

b) Békéltetés (conciliation): ügyintéző, javaslatokat tesz a feleknek a megállapodáshoz, 

konferencia hívás vagy e-mail útján (külön-külön), egyenlő bánásmód, pártatlan marad, 

magában az eljárásban  

Jogi háttere 

EUTMR 47 (4), 64 (4):  „The office may, if it thinks fit, invite the parties to make a friendly 

settlement” (felszólalási, törlési ügyekben); EUTMR 151.3: The Office may provide voluntary 

mediation services for the purpose of assisting parties in reaching a friendly settlement 

Decision No. 2011-1 adopted by the Presidium of the Boards of Appeal on 14 April 2011: a viták 

békés rendezéséről (Decision on Mediation), ill. a helyébe lépő 2013-3 és a Decision No EX-

11-04 (August 1, 2011 a díjazásról a mediációval kapcsolatosan) 

EUTMR 170: Mediation Center-ről 
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• Alicante és Brüsszel 

• Költségkímélő ( ingyen Alicantében, 750 € Brüsszelben) 

• 18 mediátor  az EUIPO-ból, CiArb és CEDR végzettséggel 

• Sok EU nyelven 

• A felek vagy a rapporteur javaslatára  

• Fellebbezési eljárás során, ahol több EUIPO-s eljárás is van folyamatban a felek 

között, vagy egyes más országban lévő korábbi jogok támadva vannak  

• Felfüggesztik a fellebbezési eljárást hivatalból 

• Felek választják a mediátort a hivatal listájából 

• Nem lehet, aki a támadott határozatot hozta vagy a rapporteur (hacsak le nem mond 

az ügyről) 
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ADR Statisztika 

63 

210 Mediations proposed 82 Conciliations proposed 

30 Mediations accepted 

15 Mediations settled 

64 

50 Conciliations settled 

Amicable settlements 

(*) Data from 01/01/2013 until 24/05/2019 

1383 

Conciliations accepted 
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ADR Statisztika: eljárás nyelve 

DE 
20% 

EN 
63% 

ES 
3% 

FR 
8% 

IT 
6% 
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ADR Statisztika: Felek jellege 



Mediáció lehetséges eredményei 

• Co-existence megállapodás (pl. piacok felosztása) 

• Árujegyzék korlátozása 

• A védjegy (design) egy bizonyos formában történő használata 

• Átruházás 

• Licenciaszerződés létrehozása a felek között 

• Egyéb jogvitákban megegyezés 

• Jövőbeni együttműködés a cégek között  
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• Szerződésekbe (licencia, K+F, egyéb bonyolult, IP-t érintő szerződésekbe) belevenni 

mediációs klauzulát /vagy WIPO vagy Magyarországra vonatkozót/ - hely, nyelv 

• Jogvita keletkezésekor vagy még előtte megvizsgálni, hogy érdemes lehet-e mediációt 

ajánlani ügyfélnek (és nem rögtön eljárást kezdeményezni – bejelentés, bitorlás, felszólalás, 

törlés vagy ezek kombinációja esetén) – akár csak magyar ügyben is 

• Jogvita során is bármikor lehet – semmi nem zárja ki 

• Coexistencia agreement összetettsége esetén is, főleg ha több országot érint és ügyvédek 

nem jutnak dűlőre 

• Segítse ügyfelét saját érdekeinek megfogalmazásában 

• Segítse a mediátort: ne ellene hangoljon 

• Képviselje az ügyfelét a mediációs eljárásban 

 

 
      . 

DANUBIA │ DANUBIA IP │ DANUBIA LEGAL 

IV. Mire figyeljenek a jogi képviselők munkájuk során? 

 



 

Nem ellenségek vagyunk, hanem barátok. Nem szabad 

ellenségeskednünk, lehetnek közöttünk feszültségek, 

de a szeretet sohasem törhet meg. Az emlékezet titkos 

húrjai meg-megpendülnek (Abraham Lincoln) 

 

 

 

Mediáció: 

Híd két fél között 
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A ráció is azt mondja: jó a mediáció  

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

Dr. Lantos Judit ügyvéd,  

mediátor, WIPO-mediátor 
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http://www.danubia.hu/

