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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Gazdasági bizottságának 

 
Kulturális és sajtó 

bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

 az egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével 
összefüggő módosításáról szóló T/18091. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
 

(Együtt kezelendő a T/18091/7. sz. ajánlással.) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), - első helyen kijelölt bizottságként, Gazdasági bizottsága, valamint 
a Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság) megvitatta az egyes 
törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő 
módosításáról szóló, T/18091. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/18091/8-9. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Szt.: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 
Vt.: védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 
Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
 
 

1.  Dr. Csákabonyi Balázs képviselő - kapcsolódva Dr. Serfőző András képviselő 
T/18091/4/1. számú módosító indítványához (T/18091/7. számú ajánlás 1. pontja) - a 
törvényjavaslat 9. §-ában az Szt. 104. § (2)-(3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 

________ 
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 /9. § Az Szt. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Szabadalombitorlás miatt indított perekben az ideiglenes intézkedést – az 
ellenkező valószínűsítéséig – a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelméhez 
szükségesnek kell tekinteni, ha a kérelmező igazolja, hogy a találmány szabadalmi oltalom 
alatt áll, és ő a szabadalmas vagy olyan hasznosító, aki jogosult saját nevében fellépni a 
bitorlással szemben. Az ellenkező valószínűsítése során figyelembe kell venni az eset összes 
körülményeit, [ideértve azt is] különösen azt, hogy a szabadalmat a Magyar Szabadalmi 
Hivatal vagy az első fokon eljáró bíróság megsemmisítette, vagy hogy a Magyar 
Köztársaságban is hatályos európai szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal felszólalási 
osztálya megvonta, illetve azt az Európai Szabadalmi Szervezet másik tagállamában 
megsemmisítették. A kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelmének szükségességét 
megalapozó vélelemre vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható, ha a szabadalombitorlás 
megkezdése óta hat hónap, illetve a kérelmezőnek a bitorlásról és a bitorló személyéről való 
tudomásszerzése óta hatvan nap már eltelt. 
 
 (3) [A (2) bekezdés nem alkalmazható, ha a szabadalombitorlás megkezdése óta 
hat hónap, illetve a kérelmezőnek a bitorlásról és a bitorló személyéről való 
tudomásszerzése óta hatvan nap már eltelt.] Az ideiglenes intézkedéssel okozott hátrány és 
az azzal elérhető előnyök mérlegelése során figyelembe kell venni azt is, ha az intézkedés 
nyilvánvalóan és jelentős mértékben sérti a közérdeket, illetve harmadik személyek jogos 
érdekeit." 
 

Indokolás: Lásd a T/18091/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA! 

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Dr. Havas Szófia és dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva Dr. Serfőző 
András képviselő T/18091/4. számú módosító indítványához (T/18091/7. számú ajánlás 1. 
pontja) - a törvényjavaslat 9. §-ában az Szt. 104. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /9. § Az Szt. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Szabadalombitorlás miatt indított perekben az ideiglenes intézkedést – az 
ellenkező valószínűsítéséig – a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelméhez 
szükségesnek kell tekinteni, ha a kérelmező igazolja, hogy a találmány szabadalmi oltalom 
alatt áll, és ő a szabadalmas vagy olyan hasznosító, aki jogosult saját nevében fellépni a 
bitorlással szemben. Az ellenkező valószínűsítése során figyelembe kell venni az eset összes 
körülményeit, ideértve azt is, hogy a szabadalmat a Magyar Szabadalmi Hivatal vagy az első 
fokon eljáró bíróság megsemmisítette, vagy hogy a Magyar Köztársaságban is hatályos 
európai szabadalmat az Európai Szabadalmi Szervezet másik tagállamában megsemmisítették, 
illetve ha a szabadalom megsemmisítése iránt eljárást indítottak, kivéve ha a bitorló ezt 
nyilvánvalóan a szabadalombitorlás miatt indított per elhúzása céljából indította." 
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Indokolás: Lásd a T/18091/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 7. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 


