
A százhúsz éves önálló magyar szabadal-
mi törvény címmel tartott konferenciát
2015. június 4-én a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete Jogi Szekciója és a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
a hivatal Garibaldi utcai épületében. 

A rendezvény résztvevõit Sándor
Gertud, a Jogi Szekció elnöke, valamint
Gyetvainé Virág Dóra, a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatalának szabadalmi fõ-
osztályvezetõje köszöntötte.

Elsõ elõadóként Alpár Erzsébet ipar-
jogvédelmi szakértõ átfogó képet adott a
magyar szabadalmi jogalkotás százhúsz
éves történetérõl. Mint bevezetõjében el-
hangzott: nem is gondolnánk, de a szaba-
dalom mindennapjaink része. Elég csak
belépni például egy konyhába, ahol a for-
matervezett konyhai eszközök, védjegy-
gyel ellátott gépek, szerzõi joggal bíró
szakácskönyvek sorát találjuk. Mind-
mind jogi oltalom alatt állnak, s e nélkül
bárki felhasználhatná, lemásolhatná az
egyedi találmányokat. Ám amíg eddig el-

jutottunk, hosszú volt az út – derült ki a
szakértõ elõadásából. Az elsõ ismert sza-
badalmi levél I. Jakab angol király nevé-
hez fûzõdik, s Rathbone Áronnak adomá-
nyozta õméltósága 1617-ben. Hazánkban
néhány évtizeddel késõbb, 1675-ben
Christian Sind gyapjúszövõgyára gyári,
száz évvel késõbb, 1770-ben Madruczy
András tojáshéjból készített festéke pe-
dig találmányi szabadalmat kapott. Az
ipari találmányok korában, 1822 és 1895
között már a szabadalomhoz kapcsolódó
rendeletek, pátensek és egyezmények
születtek, amelyek megadták a jogi ala-
pot. E korban alkotott például Jedlik
Ányos, Irinyi János vagy Puskás Tivadar
is. Ekkor még az osztrák–magyar szaba-
dalom nem vált külön, s a legtöbben – a
magyarok is – az osztrák felségterületen
jelentették be a szabadalmat, így a pénz
is oda vándorolt. Ennek hátrányát csak-
hamar felismerték, s 1895-tõl már önálló
magyar szabadalmaztatásról beszél-
hetünk, amelyet kezdetben a Magyar 
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„Az ész szüleményei” oltalom alatt

✒✒    Balog Eszter

Az elõadások során a szabadalmi törvény százhúsz évébe tekinthetett be a hallgatóság



Kereskedelmi Minisztérium, majd a Sza-
badalmi Hivatal intézett. Az oltalom
lajstromszámot kapott, tizenöt évre szólt,
s ezen idõszakban jellemzõen a gyógy-
szeripar használta ki leginkább a lehetõ-
séget. Miután néhány évig (1949–1957) a
szovjet modell alapján kialakított szaba-
dalmi rendszer mûködött, 1969-tõl visz-
szatértünk a klasszikus piacgazda-
sági jogvédelmi rendszerhez az 1969. 
évi II. törvény révén. Ezt az 1995. évi
XXXIII. törvény váltotta, amely amellett,
hogy megtartotta a százéves szabadalmi
törvény alapjait, nemzetközi jogharmoni-
zációt valósított meg. 

A történelmi áttekintést követõen
Végh László osztályvezetõ (SZTNH) ré-
vén konkrét szabadalmakkal és tervekkel
ismerkedhettünk meg. Az elõadás során
virtuálisan elutaztunk 1790-be, amikor is
George Washington szignálta az elsõ
amerikai szabadalmat. Kiderült az is,
hogy az elsõ bejegyzett, magyar azonosí-
tóval sorszámozott szabadalom egy ön-
mûködõen záródó ruhaakasztó volt
Schwarczenberg Károlytól. Megtudhat-

tuk, hogy Karl Benz 1886-ban kapott
szabadalmat az elsõ „gázmotor hajtású
jármûvére”, a mai személyautó elõdjére.
Érdekességként említette az osztályveze-
tõ, hogy a német mérnök neve és az azzal
összecsengõ benzin elnevezés nem függ
össze. Néhány évtizeddel késõbb szüle-
tett a dízelmotor szabadalma Rudolf Die-
seltõl, majd 1906-ban Enrico Forlanini
szabadalmaztatta a „vízen és levegõben
mozgó jármûvét”, a hidroplánt.

Azt, hogy mennyire szorosan egymás-
ra épülnek, „egymásra szorulnak” a talál-
mányok, jól mutatja, hogy az autó megal-
kotása egy sor, a jármû korszerûsítését,
fejlesztését célzó találmányt is szült. De
például 1909-ben magyar szabadalmi
szám alatt regisztrálták az elsõ italau-
tomatát, ami magával hozta a papírpohár
feltalálását is. Az ötletgyártás pedig egy-
re szélesebb kört szólított meg, nem kel-
lett tudós embernek lenni ahhoz, hogy
nagyot alkosson a kor kreatívja. A vízi
velocipédet például egy kovács és egy
molnármester közös munkájával hozták
létre 1896-ban, s olyan, a mindennapi
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életet megkönnyítõ kis apróság is ekkor
esett szabadalom alá, mint a kenyeres
zacskókat napjainkban is lezáró, hajto-
gatható pánt. 

Az SZTNH adatbázisa segítségével
bebarangolt elmúlt százhúsz évet követõ-
en Ignéczi Lilla egy egészen más „talál-
mány” területére kalauzolta el a hallgató-
ságot: a honlap-fõszerkesztõ az SZTNH
nemrég megújult weblapját mutatta be. 
A http://www.sztnh.gov.hu/hu cím alatt
elérhetõ oldal az érintettség, érdeklõdés,
tájékoztatás, jogkövetés, megszólítás és
tudásnövelés hívószavak mentén alakult
át, s az eddigi tapasztalatok szerint jól
mûködõ, könnyen kezelhetõ és szerethe-
tõ felület született. A hivatal igyekszik 
a legszélesebb korosztályt megcélozni,
illetve tájékoztatni. A szakmai hírek, ada-
tok mellett közérdekû, közérthetõ infor-
mációt is megosztanak. Lehetõség van 
e-ügyintézésre, de ügyfélszolgálat is az
érdeklõdõk rendelkezésére áll. Az elõadó
bemutatta az SZTNH legfiatalabb egysé-
gét is, a 2008-ban alakult Hamisítás El-

leni Nemzeti Testületet, amely a legszé-
lesebb kört – fogyasztók, vállalkozók, 
diákok, pedagógusok, jogalkotók – cé-
lozza meg információval. Zárszavában
Ignéczi Lilla felhívta a figyelmet egy
napjainkban nagyon is aktuális honlapra,
a http://www.hamisitasellen.hu/hamis-
gyogyszer/-re, amelyet a testület üzemel-
tet. Mint mondta, ezzel is igazodnak a
mindennapi élet tendenciáihoz, hiszen
napjainkban rengeteg gyógyszer, illetve
gyógykészítmény kerül forgalomba, s a
fogyasztókat segíteni kell eligazodni
ezen a veszélyes terepen.

A honlap-fõszerkesztõ elõadásához
Széchenyi István mottójával – „[A] múlt
ismerete nélkül nem lehet jövõt építeni”
– Tószegi Zsuzsanna nyugalmazott elnö-
ki fõtanácsadó kapcsolódott, aki a hon-
lapon található Magyar feltalálók és ta-
lálmányaik linkre, az Arcok a múltból
sorozatra, illetve az Országos Széchényi
Könyvtárral közös Jeles napok weboldal-
ra hívta fel a figyelmet. Mindemellett
részletesen beszélt a szerzõi jogvédelem
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alatt álló képek felhasználásának szabá-
lyairól, kitérve a képügynökségi fotókra
is. Elhangzott: mindig nézzük meg, mi-
lyen feltételek mellett engedik a képek
felhasználását, jogvédett fotókat csak
szerzõdés birtokában használjunk, hivat-
kozzuk meg a forrást, utaljunk a további
képek meglétére, illetve fellelhetõségére.
Megtudhattuk továbbá, hogy miként
„védhetõk” a felvételek exif adatokkal,
digitális vízjellel, illetõleg a sztegonográ-
fia módszerével, amely tulajdonképpen
egy szabad szemmel nem látható kép el-
helyezését jelenti a kép mögött. Zársza-
vában Tószegi Zsuzsanna óva intett min-
denkit attól, hogy azt gondoljuk, egy-egy
régi fotó csak úgy átvehetõ, mert már
nem esik oltalom alá. Ez nem igaz, hi-
szen a digitalizálás során újabb jogok ke-
letkeztek, amelyeket szintén nem szabad
figyelmen kívül hagyni.

Erre, csakúgy, mint a délelõtt fo-
lyamán elhangzott érdekes és hasznos
részletekre is figyelemmel leszünk a
munkánk során, s ezúttal is köszönettel
tartozunk a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala munkatársainak a színvonalas
elõadásokért. 

Zárásként került sor a jogi szekció
tisztújítására. Ennek az volt az indoka,
hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
te 2015. május 6-án megtartott küldött-
közgyûlése Gerencsér Juditot a szervezet
fõtitkárává, Amberg Esztert az ellenõrzõ
bizottság elnökévé választotta, Füzes
Barnabás pedig megválasztását követõen
lemondott tisztségérõl. A megüresedett
helyekre új vezetõségi tagokat választot-
tunk Balog Eszter és Elek Judit szemé-
lyében, míg az ellenõrzõ bizottság elnöke
Nagyné Gvizd Ágnes lett.

Szeretnénk ezúton is köszönetet mon-
dani a rendezvény ötletéért, a befogadá-
sért, a szervezés lebonyolításáért, a nagy-
szerû vendéglátásért házigazdáinknak, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ve-
zetõségének, a kedves köszöntõ szava-
kért Gyetvainé Virág Dóra szabadalmi
fõosztályvezetõnek, Tószegi Zsuzsanna
elnöki fõtanácsadónak, a Frecskay János
Szakkönyvtár minden munkatárásának,
de különösen Varju Zsuzsannának, Tóth
Ritának, Katona Edinának és Sajti Eriká-
nak. Az elõadóknak pedig köszönjük az
érdekfeszítõ, tanulságos és remek elõ-
adásokat. ■
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