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STRATEGIAI PARTNERSEGI MEGÄLLAPODÁS

Amely létrejött

egyrészrol:
Dr. Trócsányi Lász|ó igazságugyi miniszteľ (Igazságügyi Minisztérium, a továbbiakban:
Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.), mint a megállapodással érintett
jogszabályok előkészítésééľt felelős miniszter,

másľészľől:
a Magyar Ipaľjogvédelmi és Szerzói Jogi Egyesület (székhely: 1061 Budapest, Dalszínház
utca 10 Iĺ3, nyllválntaľtási szám;01-02-000039I., a továbbiakban: MIE), mint stľatégiai
partneľ, képviseletében: Dr. Szecskay András elnök,

közott (a továbbiakban együtt: Szerzodő Felek), a jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételról szóló zorc. évi CXXXI. toľvény (a továbbiakban: Töľvény) 13-15. $-a szerinti
stľatégiai partnerségi együttmtĺködés feltételeinek és keľeteinek lefektetése céljából.

Tekintettel ama, hogy a MIE
- széles kciľű, különösen a nemzetközi, európai uniós és hazai, az elméIet és gyakoľlat

eľedményeinek feldolgozásán alapuló szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a szerzóĺ jogi
és ipaľjogvédelmi jogi szabáiyozás és jogalkalmazás terén,

- képes a jelen Megállapodás II. pontjában felsoľolt szabályozási tárgykörcikhöz
kapcsolódóan széles könĺ vélemények képviseletére, valamint elismeľtsége és a
szabályozási tárgyköľcjkben nyújtott szakmai teljesítménye révén segítheti a jogszabály-
előkészítés soľán a minőségi és hatékonysági szempontok éľvényesülését,

- tagjai tudományos tevékenységet is folytatnak az érintettjogterületeken,

aSzerzódő Felek megállapítják, hogy a MIE a Törvény 13. $ (1) bekezdése alapján a stratégiai
partnerségre vonatkozó kovetelményeknek megfelel.

A Szerződo Felek a jogszabályok közvetlen egyeztetésére vonatkozó feltételeket jelen
megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzítik.

I. Az egyiittműkłidés célja

L A Szerződő Felek kcizötti együttműkĺidés célja, hogy a kozöttük létrejovő, a Torvény 13. $-
a szerinti közvetlen egyeztetés eredményeképpen minél jobb minőségű, megalapozott,
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hatékonyan érvényesülni képes, a szabályozási célnak leginkább megfelelő jogszabályok
szülessenek. E cél keretei közott a Szeľződő Felek el kívánják érni a szellemi tulajdon
védelmét éľintő jogszabáIyok előkészítői, valamint a szellemitulajdon-védelem területén
műkodő szakmai szervezetek közotti együttműködés módjának és eljáľási rendjének
szabályozása révén, hogy a Megállapodás II.2. pontjában meghatározott táľgykciľokben
alkotott jogszabályok a szakmai tapasztalatok maľadéktalan figyelembevétele mellett
jcijjenek létre, ezzel biztosítva a szellemitulajdon-védelem olyan magas szintű' egyben
kiegyensúlyozott érdekviszonyokat megteľemtő szabáiyozását, amely ahazai alkotókat és
vá|lalkozásokat, illetve ahazai innovációs szeľeplőket lij, a társadalom számára is hasznos
és értékes szellemi alkotások létrehozataláľa saľkallhada' lehetővé teszi a szellemi tulajdon
mint versenyeszkoz hatékony alkalmazását, valamint hozzájárul a kľeatív ipaľágak
fellendüléséhez.

il. Az egyiittműködéssel éľintett táľgyköľök

2. A Szeľződő Felek az együttműködéssel éľintett tárgyköľöket a Koľmány tagjainak feladat-
és hatáskciľéről szóló 94l2ol8' (V. 22') Korm. rendelet ľendelkezései szerint, az
igazságugyi miniszteľ felelősségi koľébe tartoző, a miniszter által előteľjesztett, a
gazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódó jogszabályokľa vonatkozóan, valamint a
MIE tagjai által képviselt jogterületeket éľintő szabályozási teľületekben határozzák meg'
Ide tartoznak különösen a kovetkező jogteľületek:

- a polgőłri és keľeskedelmi jog szerzőijogot, iparjogvédelmet és üzleti titok (know-
how) védelmét éľintő területei,
- szerzőijog és iparjogvédelmi jogok,
- aZijzleti titok (know-how) vódelme,
- kutatás-fejlesztés és technológiai innováció,
- a veľsenyjognak a szerzői és iparjogvédelmi jogok, és az uzleti titokhoz fuzt5dő
jog gyakoľlását érintő teľületei,
- a poIgálľi eljárásjognak a szerzői és iparjogvédelmi jogok, valamint az uz|eti
titokhoz ftiződő jog gyakorlását érintő teľületei, ideéľtve a jogi /ipaľjogvédelmi
képviselet e||átását és a képviselőket tomörítő szervezetek létesítését és műkcidését
óľintő jogszabályokat,

- a nemzetkcizi magánjognak a szerzői és iparjogvédelmi jogok, valamint az ĺťrzleti

titokhoz fíizĺő dł5 j o g gyakoľlás át éľintő területei.

3. A miniszter a 2. pontban foglaltakon túl külon egyeztetés a|apján esetenként más
kapcsolódó jogteľtileteket érintő jogalkotási tervezetekkel kapcsolatban is véleményezési
eljáľást kezdeményezhet, illetve lefolytathat a MIE képviselőivel.
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ilI. A kapcsolattaľtás módja

4. A Szerződő Felek személyesen, telefonon, telefaxon, postai vagy elektľonikus úton
taľtanak kapcsolatot'

5. A Szeľződő Felek a kapcsolattartás hatékonysága céljábőI Kapcsolattaľtókat jelcilnek ki:

a minisztet részérő|: Dr. Nemessányi Zoltán, helyettes államtitkár,
valamint Dľ. Salgó Lász|ó Péter helyettes államtitkár, akik ré,szére a
MIE a megkeľeséseket és véleményezéseket egyidejtíleg küldi meg:
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.

E-mail: niehat@im.gov.hu, iefhat.eqveztetes @ im. gov.hu

Telefonszám: 896-1134,

b a MIE részérol: Dr. Szecskay András elnok:
E-mail: andľas.szecskay@szecskay.com, valamint
ľacsek.zsoka @ mie.oľg.hu ; és varadi.nora @ mie.org'hu ;

Telefonszám: 47 2-3ooo, 3 53 - 1661 Fax: 41 2-300I

6. Báľmelyik Szeľződő Fél a másik Szęrződo Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal új
kapc s ol attaľtót j elölhe t kĺ az általa nevezett hel yett.

7. A Szeľződő Felek rögzítlk, hogy a kapcsolattartás elsődlegesen a Kapcsolattartókon
keľesztül tciľténik, akadáIyoztatásuk esetén a Kapcsolattaľtók által írásban kijelcilt személy
jár el.

8. A Szerződő Felek az aktuális feladatok meghatálrozása érdekében, valamint a szakmai,
koncepcionális kérdések megtárgyalása céljábőI évente legalább egy alkalommal egyeztető
találkozót tartanak. A Szeľződő Felek aZ e1yeztetó találkozók alkalmával áttekintik és

értékelik a közvetlen egyeztetés éľdekében végzett munkát, megvitatják az együttműkodés
fej lesztését célz6 jav aslatokat.

IV. A véleményalkotáshoz szükséges infoľmációkhoz va|őhozzálféľés szabályai

9. A miniszter részérŕől a Kapcsolattartó gondoskodik
a) a Koľmány nyilvános határozata szerinti jogalkotási teľvének,
b) báľmely miniszteľ álta|készített, a II. pontban felsorolt tárgyköľök által érintett

a
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tervezetek noľmaszcivegónek és indokolásának,
c) a b) pontban említett tervezetek megismeľhető koncepcióinak
(a továbbiakban egyĺitt: véleményezendo anyagok) a MIE számá'ra elektľonikus formában
torténő elküldéséľől, a véleményezendő anyag elkészültét követő lehető legkcizelebbi
időpontban.

10.A miniszter részéról a Kapcsolattartó gondoskodik arľól, hogy a véleményezendő anyagok
mellett a MIE - arÍa irányuló külön kéľés nélkül - a lehetőségekhez képest a legteljesebb
körben, megfelelő időben hozzájusson a véleményezendő anyagokat kísérő, kiegészítő,
r észletező, magy ar áző, ö s szefo gl aló, illu s ztrál ó stb. szakmai anyagokhoz.

11.A miniszter részéről a Kapcsolattartó' amennyiben lehetséges, a MIE kéľésóre a vélemény
kialakításához szükséges eseti tájékoztatást nyújt a MIE számára.

v. A véleményezési eljáľás

I2.A MIE a kcilcsönös együttműkodési kcitelezettségľe figyelemmel vá|asztja ki a
véleményezendő anyagok közül azokat, amelyekkel kapcsolatban közvetlen egyeztetés
keretei kcjzött véleményt kíván kifejteni.

13'A MIE jogosult a miniszteľ irányábajelezni, hogy milyen tárgykciľben látja szükségesnek
tervezet elkészítését és a tervezet minisztéľiumi elkészítése előtt jogosult azza| kapcsolatos
j avaslatait előterj eszteni.

14.A véleményezési eljáľás soľán a MIE a MIE-t megkereső Kapcsolattartóval áll közvetlen
kapcsolatban (vélemény eljuttatása, személyes részvétellel történő egyeztetés szeľvezése
stb.). A Kapcsolattaľtó gondoskodik a véleményezési eljáľás keretében szükséges
kommunikáció megszervezéséről a MIE és a jogszabály előkészítéséért felelős más
minisztériumok közcitt.

15.A miniszter jogosult jelezni a MIE felé, hogy melyik véleményezendő anyag
vonatkozásában kéri kifejezetten a MIE véleményét. A jogszabály-előkészítés
folyamatába a MIE - felelősséget nem keletkeztető, előzetes véleményalkotás, illetve
szakmai konzultáció céljáből - bármikor bevonható.

16. A miniszteľ jogosult a MIE-vel folytatott egyeztetés alapján a véleményezésre nyitva álló
határidőt meghatározni oly módon, hogy a vélemény elkészítésére észszeľű időt biztosít.
Ezen határidő meghatározása soľán koteles figyelembe venni külcincjsen a jogszabály-
tetyezet terjedelmét, szakmai és táľsadalmi jelentőségét, módosítás esetén a módosított
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jogszabály szerkezetét éľintő váłltozás mértékét és azt, ha a VI' alpontban foglaltak
szeľinti, stľatégiai paľtnerséggel nem rendelkező szeľvezetek véleményét is be kell
szerezni, valamint azt, hogy a MIE jelentős taglétszátmmal ľendelkező egyesület, mely a
tagsággal folytatott konzultáció alapján tudja kialakítani végleges véleményét' A MIE
fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben megítélése szeľint a véleményezésre
biztosított hatáľidő nem a jelen pontban meghatározottaknak megfelelő észszeruhatáridó,
eltekintsen a véleményezéstĺĺl.

17.A MIE' amennyiben a véleménynyilvánítá,stől taftőzkodni kíván, erľől köteles a MIE-t
megkeľeső Kapcsolattartőt a véleményezésre nyitva álló hatáľidőn belül írásban értesíteni.

18.A MIE véleménynyllvánítástól való ÍartőzkodáSa nem értelmezhető a véleményezésre
megküldött anyaggal való egyetéľtésként és nem jelenti a vóleményezésre megküldött
anya9 tá,mogatását.

19' A MIE a kiválasztott véleményező anyagokat belső szabá|yzatálnak éslvagy gyakorlatának
megfelelően megküldi éľintett tagjainak, illetve esetleges belső szervezeti egységeinek és
a véleményét összesített formában készíti el.

20. Az összesített véleményt a MIE a miniszter Kapcsolattaftójatészéĺe megküldi

2I'A véleményezendó anyag, valamint a vélemény cisszetettsége, a jogszabály tervezett
hatálybalépésének időponda és egyéb releváns tényezok figyelembe vételével a miniszteľ
határozza meg a MIE véleményével kapcsolatos egyeztetés formáját (írásos vagy
személyes részvétellel tcĺrténő egyeztetés).

ZŻ.Személyes ľészvétellel történó egyeztetést bármelyik Szerződő Fél kezdeményezhet a
másik félhez intézett íľásos javaslatában' amelyben a javaslatot tevő Szeruődő Fél köteles
megielölni
- aszemélyes részvétellel törtónő egyeztetés tervezett időpontját,
- ajavasolt ľésztvevőket és

- a személyes ľészvétellel torténo egyeztetéssel éľinteni kívánt témakoröket'

23. A személyes ľészvétellel történő egyeztetésľe felkért fél kcĺteles 10 munkanapon belül
írásban válaszolni az egyeztetés formájára vonatkozó javaslatľa, kitérve a tervezett időpont
elfogadásáÍa, vagy helyette más időpont aján|ására, vagy az egyeztetési javaslat elutasítása
esetén azt megfelelően indokolni.

24. A személyes részvétellel töľténő egyeztetés időpontját úgy kell meghatátozni, hogy a
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vá]aszkézhezvétele és a tárgyalás napja között legalább 10 munkanap legyen.

25 ' A személyes egyeztetés eľedményességének éľdekében a MIE, amennyiben ez lehetséges,
a noľmaszciveggel kapcsolatos véleményét az egyeztetést megelőzően íľásban eljuttatja a
MIE-t megkereső Kapcsolatt artő részére.

26. A személyes részvétellel töľténő egyeztetésről az e1yezÍetést kezdeményezo félnek
osszefoglalót kell készítenie, amelynek honlapon (www.kormany.hu) tciľténő - a
jogszabályteľvezetek és szabályozási koncepciók kozzétételérol és véleményezéséről szóIő
3oll20Í0. (XIJ. Ż3.) Koľm. ľendelet szeľinti - kozzétételéről a miniszteľ gondoskodik. Az
összefoglalónak tartalmaznia kell a MIE á|tal képviselt' indokokka| alátámasztott
álláspontot. A kozzététel előtt az összefoglalót az elkészÍtéséért felelős fél a másik fél
ľendelkezésére bocsátja véleményezés céljából. A véleményezo fél kciteles észľevételeit 5
munkanapon belül eljuttatni az összefoglalót készíto félhez. A honlapon a Szerződő Felek
által j óv áhagyott ö s szefo gl aló keriil közzétételre.

2J. Amennyiben az igazságieyi miniszter a Törvény t4. $ (2) bekezdése alapján a stľatégiai
partnereken kívĹil mást is bevon az érintett tervezet közvetlen egyeztetésébe, a miniszteľ
gondoskodik arról' hogy a MIE véleménye a közvetlen egyeztetés soľán, illetve azt
követően az egyéb résztvevők véleményétől elkülcinítve
a) jelenjen meg,
b) legyen megvitatva,
c) legyen közzétéve.

VI A stľatégiaĺ paľtneľséggel nem ľende|kező szeľvezetek véleménye
megielenítésének kötelessége

28.A Torvény 14. $ (1) bekezdése alapján a stratégiai partneľ mindent megtesz annak
érdekében, hogy a kcizvetlen egyeztetés során az adott jogteľülettel foglalkozó, stratégiai
paľtneľséggel nem rendelkező szeľvezetek (a továbbiakban: Szeľvezetek) véleményét is
megjelenítse, feltéve, hogy (i) aZ IM megjetöli azokat a Szervezeteket' amelyek
vélemónyének megjelenítését szĹikségesnek tarda, (ii) a vélemény adására észszeĺu idő áll
a MIE rendelkezéséľe' és (iii) a MIE és az adott szeryezet közott az adott kéľdésben nincs
érdekellentét.

vu. Adatvédelem

29'A MIE, mint stratégiai partner kötelezettséget vállal aľra, hogy
a) jelen Megállapodás hatáiya alatt, valamint annak megszűnésót követően a
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Megállapodással összefüggésben birtokába jutott báľmely nem nyilvános infoľmáciőt,
tényt, adatot bizalmasan kezel' azokat sem ľészben, sem egészben jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgáltatja ki, kivéve' ha a miniszter eltérően ľendelkezik,

b) az esetlegesen birtokába jutott adathoľdozókat, dokumentumokat nem másolja,
többszcirözi, kivéve, ha erre vonatkozóan a miniszter írásbeli engedélyével rendelkezik,

c) a feladatai ellátásába bevont személyekkel szemben is éľvényesíti az a) és b) pontban
fo glalt kötelezettségeket'

30.A Kapcsolattartó a MIE-I arészére megküldott információk vagy adathoľdozők átadásáva|
egyidejtĺleg tájékoztatja, ha azok a jelen pont hatálya alá tartoző, bízalmasan kezelendő,
nem nyilvános információt, tényt Vagy adatot taľtalmaznak, amely tájékoztatási
kötelezettség nem éľinti a MIE jogszabályból eredő adatvédelmi kotelezettségeit és
felelősségét.

31'A Mm tudomásul veszi, hogy a Torvény 14. $ (3) bekezdése alapján a közvetlen
egyeztetés soľán á|tala írásban közölt vélemónyeket a töľvényjavaslatot tárgya|ő
országgyíilési bizottság kérésére abizottságrészérehozzáférhetővé kell tenni.

32.A MIE az á|ta|a készített véleményt a Kapcsolattaftó (ltján (V.14.) a miniszter részére
továbbítja. Az IM hozzájárul, hogy a lľiĺIE, az álta|a készített véleményt a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnökének megküldje' illetve a saját honlapján
kozzétegye.

vIII. A Megállapodás hatálya, megszűnése, megsziintetése

33.A Megállapodás annak aláírásakoľ lép hatályba.

34.Szerződő Felek a Megállapođást az annak aláírásakor Magyaroľszágon hivatalban lévő
miniszteľelnök megbízatásának megszűnéséig teľjedő határozott időtartamĺa kotik.

35. A Megállapodást a Szerzodo Felek kcizĺis megegyezéssel megszĹintethetik.

36. A Szerződó Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél a jelen
Megállapodásból eľedő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy báľmelyik fél jogosult a másik
félhez intézett egyoldalú íľásbeli nyilatkozattal a jelen Megállapodást azonnali hatállyal a
jövőľe nézve megszüntetni (rendkívüli felmondás).

31. A Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a másik félbez
intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a Megállapodást a jövőre nézve indokolási
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kötelezettség nélkül 30 napos felmondási idő tűzésével megszüntetni (ľendes felmondás).

IX.Iśőzzététell

38. A miniszteľ gondoskodik a Megállapodás mindenki számára hozzá,férhetové tételéÍol a
honlapj án (www.kormany'hu)'

X. Lz együttműkiidés kĺbővítése az ITM és az SZTNH bevonásával

39. Figyelemmel aŻ. pontban meghatározott, az egyuttműködés tárgyátképezó táľgykörokre,
a Szerződő Felek töľekednek arra, hogy az együttműkodésbe bevonják az Innovációs és
Technológiai Minisztéľiumot (ľľM) és az SZTNH-t, annak érdekében, hogy a jövőben az
együttműködésről négyoldalú stľatégiai partneľségi megállapodást kossenek' amely a
jelen Megállapodás helyébe lép.

Budapest, 20Í9' febľuár hó 12. napján

Igazságíigyi Mĺnĺsztéľium képviseletében : MIE

Dľ y1 Dľ. Szecskay András
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