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Szerzői jog
Az irodalmi, művészeti és tudományos alkotásokat védi.
A Berni Egyezmény (1886. szeptember 09.) az irodalmi és művészeti
művekre vonatkozó szerzői jogvédelem alapvető tételeit alakította ki,
egységes védelmi rendszert és elveket létrehozva valamennyi részes
államban.
Jogszabályi háttér:
(i) szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.),
(ii) (EU) 2019/790 irányelv (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a
szerzői és szomszédos jogokról

Szerzői jogi védelem feltétele az egyéni, eredeti jelleg.
De gustibus non est disputandum - avagy e követelmény értékítélettől
mentes. A jogvédelem a mű egyéni kifejezésére korlátozódik. A mű ne
legyen más mű szolgai másolata, abban a szerző szellemi
tevékenységből fakadó egyéni-eredeti jellege a felismerhető módon
tükröződjön (BDT2006.1319, SZJSZT 03/09).
A szerzői jognak az applikációk esetében több szinten is jelentősége
van. Szerzői jogi oltalom kapcsolódhat az applikáció szoftveréhez, a
grafikus felhasználói felület (GUI – graphical user interface) elrendezéséhez,
és a GUI egyes önálló elemeihez, összetevőihez is.
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Az applikáció szoftverének szerzői jogi oltalma
Szabályozási környezet:
(i) a számítógépi programok jogi védelméről szóló Európai parlament és a tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április 23.)
(ii) Szjt.  VI. fejezet - Számítógépi programalkotás (szoftver)
Előkészítő dokumentáció szerzői jogi védelme, a szoftver kifejezési formájaként:
• szoftver irányelv (7) preambulumbekezdés: a szoftver fogalma magában foglalja az annak kifejlesztéséhez vezető
előkészítő dokumentációt is - feltéve, hogy az előkészítő munka jellegénél fogva későbbi fázisában számítógépi
programot eredményezhet.
• Szjt. 1.§ (2) bekezdés c) pontja  szerzői jogi védelem alá tartozik a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó
dokumentáció
• amennyiben a specifikáció nem szűkíti be a programozó alkotói szabadságát annyira, hogy a programozás csak egyféle
végeredménnyel járhasson, akkor az nem minősülhet olyan előkészítő dokumentumnak, amely alkalmas lenne arra, hogy
később számítógépi programot eredményezzen, ebből következően pedig a specifikáció a szoftver kifejezési formájaként
nem áll védelem alatt (SZJSZT -04/10)
A specifikáció irodalmi műként védelem alatt állhat, amennyiben egyéni, eredeti jelleget mutat. (SZJSZT -04/10)
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Szerzői jogi védelem alá tartozik a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció, akár
forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a
felhasználói programot és az operációs rendszert is.
Az Szjt. 4. § (2) bekezdésében foglaltakat (átdolgozás, feldolgozás, fordítás szerzői jogi védelme)
alkalmazni kell a szoftvernek az eredeti programnyelvétől eltérő programnyelvre történő átírására is.

compiler

tárgykód

forráskód
(programnyelven - pl.: Java, Swift - írt kód)

(célplatformon a készülék által futtatható kód)

A szoftver működési elvének, felépítésének tanulmányozása  hibák feltárása, platform váltás, versenytárs „utánzása”
(i) forráskód alapú, a tárgykód forráskóddá való alakítása (dekompilálás vagy visszafejtés) révén,
(ii)specifikáció alapú, az applikáció funkcionalitásának, specifikációinak vizsgálata révén, a forráskód ismerete nélkül (ún.
„fekete-doboz” tesztelés)
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Jogszabályi kivétel - Visszafejtés
Szoftver irányelv 6. cikk és Szjt. 60.§

Nem szükséges a szerző engedélye a kód olyan többszörözéséhez, fordításához, amely elengedhetetlen az önállóan megalkotott
szoftvernek más szoftverekkel való együttes működtetéséhez szükséges információ megszerzése érdekében.
A dekompiláció az interoperabilitás biztosítása érdekében
lehetséges (szoftver és hardver), mely célból
való
felhasználás előnyös a verseny és az innováció
szempontjából (Microsoft Corp. vs. Európai Bizottság,
T-201/04, ECLI:EU: T:2007:289)

Hardverekkel való együttműködés is pl. GPS,
kamera, giroszkóp. Szoftverek természetüknél fogva
nem elszigetelten működnek, arra is szolgálnak, hogy
más szoftverekkel és hardverekkel kapcsolatba lépjenek,
azokkal együttműködjenek. (Microsoft Corp. vs. Európai
Bizottság, T-201/04, ECLI:EU: T:2007:289)
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Jogszabályi kivétel - Visszafejtés
Szoftver irányelv 6. cikk és Szjt. 60.§

Nem szükséges a szerző engedélye a kód olyan többszörözéséhez, fordításához, amely
(i) elengedhetetlen az önállóan megalkotott szoftvernek más szoftverekkel való együttes működtetéséhez szükséges
információ megszerzése érdekében,
(ii) felhasználási cselekményeket a jogszerű felhasználó vagy a szoftver példányának felhasználására jogosult más
személy, vagy az ő megbízottjuk végzi;
(iii) együttes működtetéshez szükséges információ nem könnyen hozzáférhető,
(iv) e felhasználási cselekmények a szoftvernek azokra a részeire korlátozódnak, amelyek az együttes működtetés
biztosításához szükségesek.
A megszerzett információ
• NEM használható fel más célra,
• NEM közölhető mással,
• NEM használható fel kifejezési formájában lényegében hasonló másik szoftver kifejlesztéséhez, előállításához és
forgalomba hozatalához, sem pedig a szerzői jog megsértésével járó bármely más cselekményhez.
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„Fekete-doboz” tesztelés
Szoftver irányelv (14) preambulumbekezdés és 5. cikk (3) bekezdés, valamint Szjt. 59.§ (3)

A számítógépi program felhasználására jogosult személy számára nem tiltható meg, hogy elvégezze a program
működésének megfigyeléséhez, tanulmányozásához vagy kipróbálásához szükséges cselekményeket, feltéve, hogy
e cselekmények nem sértik a programhoz fűződő szerzői jogokat.

Aki a szoftver valamely példányának felhasználására jogosult, a szerző engedélye nélkül is megfigyelheti és
tanulmányozhatja a szoftver működését, továbbá kipróbálhatja a szoftvert annak betáplálása, képernyőn való
megjelenítése, futtatása, továbbítása vagy tárolása során abból a célból, hogy a szoftver valamely elemének alapjául
szolgáló elgondolást vagy elvet megismerje  ez nem járhat a tárgykód forráskóddá alakításával, mert az a visszafejtést
jelentené.

A megszerzett információ más hasonló szoftver kifejlesztéséhez használható.
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GUI szerzői jogi oltalma
Szoftver irányelv (10) preambulumbekezdés

A GUI a programnak a szoftver- és hardverelemek közötti összekapcsolódást biztosító részei,
„csatlakozási felületek”, amelyek lehetővé teszik a számítógépi program és a felhasználó
közötti kommunikációt.
A GUI nem minősül a számítógépi program szoftver irányelv értelmében vett kifejezési
formájának, így nem részesülhet a számítógépi programok szerzői jogi egyedi védelmében. A
GUI a számítógépi program olyan elemének minősül, amellyel a felhasználó a program
funkcionalitását használja. (BSA ügy, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816,SAS Institute C-406/10,
ECLI:EU:C:2012:259)
Szerzői jogi oltalom kapcsolódhat a
- GUI elrendezéséhez
- GUI összetevőihez: menük, gombok, csúszkák, ikonok, szövegdobozok, betűtípus (SZJSZT
38/2004., SZJSZT 20/2004 – font és karakterkészlet szerzői jogi védelme), animációk,
vizuális, audiovizuális elemek
DE nem állhat fenn szerzői jog, olyan összetevő esetében, ahol a szerző alkotó
tevékenységének egyéni-eredeti jellege nem tükröződhet (pl. funkcionális elem, ami egyféle
módon valósítható csak meg) .
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Védjegyjog
A védjegy a tudatos brand építés egyik elengedhetetlen eszköze.
Olyan árujelző, amely lehetővé teszi a versenytársaktól való
megkülönböztetést,
segítheti
a
fogyasztókat,
hogy
könnyebben
választhassanak az egyes applikációk között, valamint hatékony jogvédelmet
tesz lehetővé.
A védjegyoltalom korlátlan alkalommal megújítható, territoriális jellegű. A
territoriális jelleg egyrészről anyagi korlátot, másrészről jogérvényesítési
nehézséget is jelent. Az oltalom megszerzésének költsége és az oltalom
megszerzéséhez szükséges idő optimalizálható a regionális oltalmi rendszerek,
EU védjegy és a védjegyek nemzetközi lajstromozását célzó madridi rendszer
nyújtotta lehetőségek kihasználásával.
Szabályozási környezet:
(i) az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 rendelet (EUTMR),
(ii) felhatalmazáson alapuló (EU) 2018/326 rendelet (EUTMDR),
(iii) EUTMR egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó (EU) 2018/626 rendelet
(EUTMIR),
(iv) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló (EU) 2015/2436
irányelv
(v) védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
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Védjegyoltalomban részesülhet minden olyan megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy
szolgáltatást mások áruitól, szolgáltatásaitól megkülönböztessen és a védjegylajstromban olyan
módon ábrázolható legyen, hogy az lehetővé tegye az oltalom tárgyának egyértelmű, pontos
meghatározását a jogalkalmazó szervek és nyilvánosság számára.
Megkülönböztetőképesség  alkalmassá teszi a megjelölést arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen
mások áruitól vagy szolgáltatásaitól, ezáltal képes a védjegy betölteni árujelző funkcióját.

Body Editor Booth Skinny & Fat
Fejlesztő: Revosoft Technologies PTY LTD

Pro Retouch: Body editor, face
Fejlesztő: Oleg Foltyn

Retouch Me: Body & Face Editor
Fejlesztő: Good Retouch LP

szerzett megkülönböztetőképesség  az EUB a CHIEMSEE ügyben rögzítette azokat a körülményeket, amelyek
ennek vizsgálata esetében relevanciával bírhatnak (C-108/97. C-109/97. egyesített ügyek, ECLI:EU:C:1999:230)
Hotels.com: Travel Booking
Fejlesztő: Hotels.com LP.

PureVPN: Fast, Secure & Easy
Fejlesztő: GZ Systems Ltd

Jófogás
Fejlesztő: Adevinta Classified
Media Hungary Kft.

HOTELS.COM

PUREVPN

Jófogás

EUTM nr. 015771645

EUTM nr. 017950614
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EUTM nr. 018111668

Ábrázolhatóság  a megjelölés bármely megfelelő formában - nem szükségszerűen grafikai
eszközökkel -, széles körben elérhető technológia alkalmazásával történő ábrázolásának
megengedettnek kell lennie, amennyiben az ábrázolás egyértelmű, pontos, önmagában teljes,
könnyen hozzáférhető, érthető, tartós és objektív. (EUTMR (10) preambulumbekezdés)
A védjegyoltalom megszerzéséhez szükséges, hogy ne álljon fel sem abszolút, sem pedig relatív kizáró ok a
megjelölés vonatkozásában. Relatív kizárók ok  más korábbi jogát sértené (pl. korábbi azonos vagy
összetéveszthetőségig hasonló védjegy, más szerzői joga vagy más kereskedelmi neve).
A korábbi ütköző jogok feltárása érdekében  előzetes védjegykutatás a célpiacokon.
Applikációk esetében a nizzai osztályozás szerinti 9. osztály releváns: számítógépes szoftverek, illetve a hangok, képek
vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök, valamint a
rögzített és letölthető média is  a túl tág árujegyzék növelheti a hivatali elutasítás, ütközés lehetőségét (felszólalás,
törlés).

GUI elrendezése, mint védjegy  képes-e árujelző funkció betöltésére, kizárólag a GUI alapján a fogyasztó képes-e arra,
hogy azt összekapcsolja az adott alkalmazással.
GUI funkcionalitása: a védjegyoltalomnak nem célja valamely vállalkozás számára monopóliumot nyújtani műszaki
megoldásokra, az áru használati jellemzőire nézve. C-30/15 P, ECLI:EU:C:2016:849, C 48/09 P, ECLI: EU:C:2010:516
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Szóvédjegy, szóösszetétel:

ANGRY BIRDS
EUTM nr. 1034096

INSTAGRAM

FORZA FOOTBALL

TINDER

EUTM nr.1129314

EUTM nr. 012719779

EUTM nr. 012278396

EUTM nr. 017962966

EUTM nr. 014904353

Ábrás védjegy:

EUTMR nr. 018309418

EUTM nr. 012111746c

EUTM nr. 018321500

Szín, színösszetétel:

EUTM nr. 007172364

MyO2

EUTM nr. 009053463

- 13 -

LORAR+

Hang:
EUTM nr. 011074705 (ANGRY BIRDS)

Mozgó, multimédia védjegy:

EUTM nr. 018140429

EUTM nr. 017912571
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Formatervezési-mintaoltalmi jog
A formatervezési minta lényegét tekintve, valamely termék egészének vagy
részének megjelenéséhez kötődik. A formatervezésbe fektetett alkotói
munkához kötődő védelem  a mintán párhuzamosan szerzői jog is
fennállhat.
A közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK rendelet 96. cikk (2)
bekezdése alapján a közösségi oltalomban részesülő formatervezési mintát
bármilyen formában történő megalkotásától vagy rögzítésétől az adott állam
szerzői jogi jogszabályai szerinti védelem is megilleti – a védelem feltételeit
az egyes tagállamok határozzák meg. A minta oltalma nem befolyásolja a
mintán mint művészeti alkotáson fennálló szerzői jogok védelmét
(Formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 64. §)
A formatervezési mintaoltalom ugyancsak territoriális jellegű. Közösségi
formatervezési minta, valamint lehetőség van egységes nemzetközi bejelentés
megtételére, a Hágai Megállapodás alapján: az adott mintára egyetlen bejelentéssel,
egyidejűleg több megjelölt országra kiterjedően igényelhető oltalom (az elbírálás a
nemzeti szabályok szerint történik). Előnye: gyors, egyszerű, költséghatékony –
megtehető online: eHague platformon (https://hague.wipo.int/) keresztül, ill. hazánkban
az SZTNH útján.
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Szabályozási környezet:
(i) közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK rendelet,
(ii) formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (Fmtv.)
Az oltalom fennállásának feltételei (Fmtv. 2-10.§):
• újdonság  azonos vagy külső jellegzetességei lényegtelen részében különböző minta nem jutott
korábban nyilvánosságra
• egyéni jelleg korábban nyilvánosságra jutott mintához képest a tájékozott használóra eltérő
összbenyomást tesz
Nem részesülhet mintaoltalomban a külső jellegzetesség, amely kizárólag a termék műszaki rendeltetésének
következménye  műszaki haladást olyan külső jellegzetességek formatervezésiminta-oltalomban való részesítése gátolja,
amelyek kizárólag a termék műszaki rendeltetésének következményei (DOCERAM ügy, C 395/16 ügy ECLI:EU:C:2018:172)
Nem részesülhet a minta oltalomban ha
• közrendbe, közerkölcsbe ütközik,
• jogosulatlanul használ felségjelzést, vagy nemzetközi szervezetet megillető jelzést,
• ütközik korábban nyilvánosságra jutott mintával,
• sérti másnak iparjogvédelmi (pl. védjegyhez fűződő) vagy szerzői jogát,
• más korábbtól fogva ténylegesen használja belföldön, feltéve, hogy a megjelölésnek a mintában
való használata a korábbi használó hozzájárulása hiányában jogszabályba ütközne

App: Ganja Farm
Fejlesztő: Vasili Tryndyk
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A mobiltelefonos applikációk külső megjelenése  GUI  számos tekintetben állhat oltalom alatt:
elrendezés, menügombok, ikonok, animált ikonok, 3D karakterek, képernyőképek, betűtípusok,
• átfedés a szerzői jog mellett a védjegyjoggal is (logó, grafikus elemek)

Betűtípus, karakterkészlet:

RCD nr. 002740472-0001

Ikonok, 3D figurák, képernyőtervek, GUI megjelenése:

RCD nr. 008156988-0004

RCD nr. 002726372-0014

RCD nr. 002726372-0024
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RCD nr. 002726372-0053

RCD nr. 005827425-0048

A formatervezési mintaoltalmak közötti eligazodást segíti a locarnói osztályozás:
• 14. osztály 04. alosztály: grafikus felhasználói felület, ikonok, animált ikonok, képernyőképek
• 18. osztály 03. alosztály: betűtípus vagy betűkészlet
• 32. osztály 00. alosztály: díszítések, logók vagy grafikus szimbólumok
Többes bejelentés segítheti a költségek optimalizálását  mivel több formatervezési minta is benyújtható egy
bejelentésben és a minták száma után díjkedvezmény jár. Feltétele: a minták azonos locarnói osztályhoz tartozzanak, az
alosztályhoz tartozás nem feltétel. (Fmtv. 38. § (1) bekezdés)
Előzetes kutatás  akadályozó jogok, minták kiszűrése érdekében, nem csak a lajstromozott hanem a
korábban bármilyen módon nyilvánosságra jutott mintára vonatkozóan
Ábrázolás  meghatározza a mintaoltalom terjedelmét, az ábrázolás
• lehet fénykép, rajz, digitális terv vagy más egyéb grafikai ábrázolás,
• egyértelműen be kell, hogy mutassa a mintát, amelyre az oltalmat igénylik,
• szerint a minta legyen jól kivehető, kontrasztos,
• ne legyen kivehetetlen, elmosódott!  oltalomszerzési és jogérvényesítési kockázat
RCD nr. 000839469-0117
(megszűnt)
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Szabadalmi és
használati-mintaoltalmi jog
SZABADALOM

HASZNÁLATIMINTA-OLTALOM

Oltalmazhatóság feltételei:
(i) újdonság
(ii) feltalálói tevékenység
(iii) ipari alkalmazhatóság

Oltalmazhatóság feltételei:
(i) újdonság
(ii) feltalálói lépés
(iii) ipari alkalmazhatóság

Tárgya: találmány (lehet eljárás is)

Tárgya: minta (tárgy
szerkezete
vagy
elrendezése)

kialakítása,
részeinek

MŰSZAKI MEGOLDÁSOK VÉDELMÉRE SZOLGÁLNAK
Jogszabályi háttér:
Jogszabályi háttér:
(i) Európai Szabadalmi Egyezmény
(i) használati minták oltalmáról szóló
(ii) találmányok szabadalmi oltalmáról 1991. évi XXXVIII. törvény
szóló 1995. évi XXXIII. törvény
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Applikáció szoftverének szabadalmi oltalma
• Szabadalmi tv. 1. § (2) bekezdés c) pont, valamint EPC 52.cikk (2)(c) és (3): nem
minősül találmánynak a számítógépi program

•
•
•

ahhoz, hogy szabadalmaztatható legyen, a számítógépes programnak "további
műszaki hatást" kell kiváltania, ha számítógépen fut (mely túlmutat a szoftver,
hardver interakción)
EPO Guideline Part G 3.6
T-117/97 (IBM)

Applikáció, mint számítógéppel megvalósított
találmány (CII - computer implemented invetion)

•

•

SW

CII

GUI

Applikáció grafikus felhasználói felületének oltalma
•

számítógépeket, számítógépes hálózatokat vagy más
programozható berendezéseket foglalnak magukban,
ahol legalább egy jellemzőt egy program
segítségével valósítanak meg
EPO Guideline Part F 3.9.

•

•
•
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Szabadalmi tv. 1. § (2) bekezdés b) pont: nem
minősül találmánynak az esztétikai alkotás

felhasználói interakciót (bevitelt) biztosító részei sokkal
valószínűbb, hogy műszaki jelleggel rendelkezhetnek,
mint azok a részei, amelyek megjelenítésre
vonatkoznak  csupán csak a grafikus elemek nem
EPO Guideline Part G. 3.7.1.
T 1741/08 (GUI layout/SAP)

•

hatékony innovációvédelmi eszköz

•

biztosítja az innováció megtérülését

•

szabadalmi portfólió vonzóbb a befektetők
számára
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•

oltalomszerzés lassú és költséges

•

SW és GUI szabadalmaztathatósága
problémás
lehet
(műszaki
hatás
követelménye)

•

FLOSS (szabad felhasználású és nyílt
forráskódú és elemek) használata esetén
további problémák merülhetnek fel

•

nem minden SW fejlesztési módszerhez
igazítható  cél elnagyolt rendszer
kifejlesztése (finomhangolás később)

VÉDJEGY

FORMATERVEZÉSI
MINTA

applikáció elnevezése
applikáció szlogen
applikáció ikon
GUI elrendezése
GUI összetevői, elemei
(vizuális, audio)

applikáció ikon
GUI elrendezése
GUI összetevői, elemei
(vizuális)
applikáció grafikus elemei

műszaki megoldást

másolás ellen (ugyanazt
a művet többszörözik,
átdolgozzák, engedély
nélkül felhasználják)
művészet, irodalom és
tudomány területén
egyéni, eredeti jelleg

SZERZŐI JOG

Mit védhet?

Mit nem véd?

Mi ellen véd?

Oltalomszerzés
követelményei

applikáció
szoftvere
applikáció
sajátos
elnevezése
GUI elrendezése
GUI összetevői, elemei
(vizuális, audio)
ötletet

+

SZABADALOM

HASZNÁLATI MINTA

applikáció szoftvere
GUI
applikáció – mint CII

applikáció  de csak
berendezéshez kötődve
(pl.
diagnosztikai
készülékek)

műszaki megoldást

műszaki megoldást

műszaki megoldást

esztétikumot

esztétikumot

megjelölés
vagy
azzal
összetéveszthetőségig
hasonló
megjelölés
engedély nélküli használata
 kizárólagos jog

azonos, hasonló minta
engedély
nélküli
hasznosítása
(így
pl.
előállítás,
használat,
forgalomba hozatala) 
kizárólagos jog

szabadalom engedély
nélküli hasznosítása
(pl.
előállítás,
forgalomba hozatal,
arra
ajánlás)

kizárólagos jog

minta engedély nélküli
hasznosítása
(pl.
előállítás,
forgalomba
hozatal, arra ajánlás) 
kizárólagos jog

megkülönböztetőképesség
ábrázolhatóság

újdonság
egyéni jelleg

újdonság
feltalálói tevékenység
ipari alkalmazhatóság

újdonság
feltalálói tevékenység
ipari alkalmazhatóság

korlátlan
(10 évente megújítható)

max. 25 év
(5 évente megújítható)

max. 20 év (25)

20 év

Védelmi idő

szerző
életében
halálától 70 év

Territoriális

nem: szinte világszintű
(BUE)

X

X

X

X

Lajstromozás

nincs szükség

X

X

X

X
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Köszönöm a figyelmet!
dr. Béres Evelin
Iparjogvédelmi Jogtanácsos, Védjegyosztály
Egis Gyógyszergyár Zrt.

-- 23 --

