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Mi az a mesterséges intelligencia?

Gépi tanulás 

Mély tanulás 



Mi az a mesterséges intelligencia?

Vizuális észlelés

Beszédfelismerés

Nyelvfordítás



Mi az a mesterséges intelligencia?

Szerzői jog Formatervezési 
mintaoltalom

Védjegy Szabadalom



Az AI szellemitulajdon-vonatkozásai

Szerzőség

IP adminisztrációAI generated IP AI assisted IP



• M i n i m á l i s e m b e r i 
közreműködéssel létrehozott 
tartalom

• L é t r e h o z o t t t a r t a l o m 
tulajdonjoga ? 

• Jogsértésért való felelősség ?
• Gépi tanulás
• Automatikus döntéshozatal
• Ember szerepe idővel csak 

adatok betáplálása

AI és szerzői jog



AI és szerzői jog



AI és szerzői jog

1. Kit illet az AI által létrehozott mű szerzői joga? 

2. Ki felelős a szerzői jog által védett művek
    AI általi megsértéséért?



AI és szerzői jog
1. Kit illet az AI által létrehozott mű szerzői joga? 

A) Az AI által készített alkotások szerzői jogi oltalmának megtagadása

B) Az AI által készített alkotások szerzői jogai magát az AI-t illetik

C) Az AI által készített alkotások szerzői jogai az AI szoftver alkotóját illetik meg



AI és szerzői jog
B) Az AI által készített alkotások szerzői jogai magát az AI-t illetik

Szjt. 4. § (1) bek.: „A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).”

„A mű a szellemi munka gyümölcse, amely az elme teremtő erején alapul.” 

Csak az emberi lények által készített alkotásokat lehet szerzői jogi védelem alá vonni.

„eredetiség” követelménye természetes személy „szellemi alkotása”
Nem jogosultak szerzői jogi védelemre a hatályos uniós jogszabályok értelmében

Szerzői jog a mű létrehozásában érintett természetes személy

A szerzői jogi jogszabályaink átfogó felülvizsgálatáról szóló 1100/1997. (IX. 30.) Korm. határozat 3. b) pont:
„Nem indokolt változtatni azon az alapelven, hogy szerző, vagyis a mű megalkotója csak természetes személy lehet”

Shenzhen Tencent v. Shanghai Yingxun
“Dreamwriter”
AI assisted IP Szerzői jog a Dreamwriter fejlesztőjét illeti

Eredeti mű, szerzői jogi oltalom illeti meg



Deep fake



Deep fake

1. 2. 3.



Védjegyek

Nincs szerző, feltaláló

Interakció online környezetben

AI-asszisztens, keresőmotor, 
ügyfélszolgálati robot
Fogyasztó csak korlátozott számú 
márkával találkozhat

IP adminisztráció



Védjegyek



Védjegyek



Védjegyek

Interakció online környezetben

AI-asszisztens, keresőmotor, 
ügyfélszolgálati robot

Fogyasztó csak korlátozott 
számú márkával találkozhat

Az AI alkalmazás szűrőt képez a fogyasztó és a márka között!

“Post sale confusion”



Védjegyek

Fogyasztók csökkentett termék- és márkaválasztékkal szembesülnek

AI térnyerésével kevésbé lesz fontos (többek között):

A védjegyek vizuális, hangzásbeli és fogalmi összehasonlítása

„tökéletlen emlékkép”

„Átfogó értékelés alapján való összetévesztés veszélye”



Védjegyek

Kit tekintenek „átlagfogyasztónak”?

Ki vagy mi a felelős a védjegybitorláshoz vezető vásárlásért?

Jogesetek:
“Louis Vuitton v Google France" (C-236/08 és C-238/08. sz. egyesített ügyek)

Nem állapítható meg a Google védjegybitorlásért való felelőssége, amennyiben
nem vállalt aktív szerepet a kulcsszóreklámozás rendszerének működésében.

“L’Oréal v eBay" (C‑324/09. sz. ügy)
Nem állapítható meg az eBay védjegybitorlásért való felelőssége, kivéve 
ha arról tudomása volt és nem tett megfelelő intézkedéseken ellene. 

“Coty v Amazon" (C‑567/18. sz. ügy)



Szabadalmaztathatóság

1. A feltaláló természetes személy

EPO iránymutatása DABUS ügy (2020)

2 európai szabadalmi bejelentés 

feltaláló: „DABUS” mesterséges intelligencia rendszer 

bejelentő: Dr. Stephen Thaler (a rendszer létrehozója)

bejelentések elutasítása ! EPC kifejezetten előírja, hogy a feltaláló 
természetes személy (alkalmasnak kell lennie arra, hogy a feltalálói 
minőségéhez kapcsolódó jogokat érvényesíteni tudja) 



Szabadalmaztathatóság

2) Feltalálói tevékenység

A találmány a szakember számára a technika állásához képest nem nyilvánvaló

Problémák:

• a „szakember” fogalma nehezen meghatározható

• a mesterséges intelligencia számos olyan 
háttérműveletet végez, amelyeket a szabadalmi 
leírásban lehetetlen olyan részletességgel feltárni, 
ami alkalmassá teszi a szabadalom megadására



Szabadalmaztathatóság

A szabadalom lényege, kettős funkciója:

• a találmány bárki számára megismerhetővé 
é s h a s z n o s s á v á l i k a t á r s a d a l o m 
számára,valamint a  létrehozásához 
szükséges tudás ismeretében a technológia 
további fejlődése is biztosítható

• a jogosult meghatározott időre kizárólagos 
piaci jogosultságot szerez, így a hozzá 
fűződő gazdasági érdek is érvényesül



Szabadalmaztathatóság

Jelenlegi szabályozás:

Az AI alkotott találmányok kiesnek az oltalmazhatósági körből

A tudás üzleti titok marad (gazdasági érdek)

Társadalmi érdek elvész

Hosszútávon a technika fejlődésének lassulását eredményezheti



Szabadalmaztathatóság

Az EU koordinált álláspontja

Szabadalombitorlás

Szakember fogalma

AI részvételével és által alkotott találmányok elhatárolása

“Black box” jelenség



Szabadalmaztathatóság

Gyakorlati kitekintés - jelenlegi álláspontok

Európa - EPO

USA

Dél-Afrika

Ausztrália

DABUS 
ügy



Köszönjük a figyelmet!
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