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Az IP jelentőségének felismerése 
 

Az Európai Unió felfedezte a szellemi tulajdon 

jelentőségét 

 

 

• Európa 2020, a Bizottság intelligens, fenntartható és 

inkluzív növekedés stratégiájáról szóló közleménye, 2010. 

március 3. 

• A Bizottság európai digitális menetrendről szóló 

közleménye,  2010. augusztus 26. 

• az Európai Bizottság szellemitulajdon-védelmi 

stratégiáját tartalmazó közleménye, 2011. május 24. 

 



A szerzői jog uniós felfedezése 
 

• védelmi idő irányelv módosításáról szóló irányelv 

• árva művekről szóló irányelvjavaslat 

• az audiovizuális művek európai unión belüli online 

terjesztéséről szóló Zöld Könyv  

• a kulturális anyagok digitalizálásáról szóló bizottsági 

ajánlás 

• várható közös jogkezeléssel kapcsolatos irányelv 

• erős felügyelet 

• átláthatóság 

• határon átnyúló engedélyezés – „szerzői jogi bróker” 

 

 



Szellemi tulajdon itthon 

• A 2010. évi CXLVIII. törvény hatálybalépése 

• a Szellemi  Tulajdon Nemzeti Hivatala  

• az angol, a Benelux, a svájci és a szlovén hivatal 
 

• az SZTNH hatáskörei kibővültek   

• a közös jogkezelők nyilvántartása,  

• felügyelete,  

• díjszabásai jóváhagyásával kapcsolatos eljárás 
 

• az SZTNH szerzői jogi tevékenységei az 

iparjogvédelmi feladatokkal azonos jelentőséget 

nyernek 

 

 

 

  





A KJK feladatellátás 

           NEFMI  

  (2011. március 31.) 

Helyzetfelmérés 

(március-április) 

 

Helyzetértékelés Intézkedési terv 

 

hatósági munka ütemezése  

 kodifikációs javaslat 

szakmai 

tanácskozás 

(május 31.) 

stratégiai 

partnerségi 

megállapodás 

(április 26.) 

(május 15.) 



Helyzetértékelés  

Megállapítások 

• az előző évek beszámolói és az ezeken alapuló 

dokumentáció  nem „egyenszilárdságú” 

• szokásjog érvényesül a díjszabási eljárásokban 

• a jogosulti érdekek nem teljes mértékben 

érvényesülnek (pl. díjszabások, jogdíjfelosztás) 

• eltérő támogatási rendszerek 

• a döntéshozatal eltérő szintjei 

• DE: a jogkezelők együttműködők 

 

 



Hatósági feladatok  

Felügyelet 

Időpont (2011) Eljárási cselekmények > 100 

június 30-ig  beszámolók benyújtása 

július - augusztus beszámolók elemzése 
 

szeptember 

 

felügyeleti eljárások megindítása 
hiánypótlásra felhívó végzések,  
adatszolgáltatásra,  nyilatkozattételre 

vonatkozó felhívások megküldése 
 

október díjszabási eljárásokkal kapcsolatos 
felügyeleti jogkörgyakorlás – igazolások 
ellenőrzése 

jelenleg eljárások folyamatban 

egész évben szükség szerinti felügyeleti eljárások 





Hatósági feladatok 

Nyilvántartás 

  

 

 

 

 

 

 



Szerzői jogi portál kialakítása 

közös jogkezelő szervezetek publikus adatai 

 

Intelligens regiszter 

         

átfogó szerzői jogi portál megjelenítése az SzTNH honlapján 

 

Célok:  

          felhasználóbarát szolgáltatásnyújtás 

          informatív és hatékony keresést biztosító felület 

 

 





 A törvénymódosítási javaslat 

• Nem átfogó szerzői jogi reform, célja: 

 KJK-k hatékony működésének, átláthatóságának növelése 

 többes jogkezelés lehetőségének törvényi megteremtése 

  egyesületi forma megtartása az önkormányzatiság biztosítása 

mellett 

 számviteli és gazdálkodási követelmények részletes 

meghatározása az egységesítés céljából 

 Díjszabási eljárás törvényi ütemezése 

• a vhr-ek megalkotása folyamatban 

 Korm. Rend. felügy. elj.+ díj, nyilv., díjszabás  elj. 

 Min. Rend. a nyilvántartással kapcsolatos  ig.szolg. díjak 

 

 

 



Nemzetközi feladatok 
 

• uniós feladatok - magyar álláspont kialakítása 

képviselete 

• nemzetközi feladatok - WIPO szerzői jogi 

bizottsága előtti képviselet 

• uniós, nemzetközi jogfejlődés nyomon 

követése 

• külföldi megkeresésekre válaszadás 

 





Köszönöm figyelmüket! 


