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Szellemi tulajdonok, licencia szerzõdések

Szellemi tulajdonok, licencia szerzõdések tárgykörben 2005. december 2-án Brüsszelben, a 
helyi Ügyvédi Kamarában tartotta továbbképzését az UIA Szerzõdési Jog bizottsága. 
Az izgalmas program lehetõséget nyújtott az IP licenciaszerzõdések kérdéskörének mélyebb 
megismerésére.
Belgiumból, Németországból, Svájcból Hollandiából és Angliából érkezett gyakorlott ügyvéd 
kollégák osztották meg a hallgatósággal széleskörû tapasztalataikat és ismereteiket a 
licenciaszerzõdések tervezetétõl az IP jogok integritásának kérdéséig bezárólag. Speciális 
adó- és Eu-jogi ismereteket adtak át hallgatóságuknak.
Az elsõ elõadó Axel Mittelstaedt kölni ügyvéd volt, aki több mint 25 éve foglalkozik 
iparjogvédelemmel. Elõadásával azért foglalkozom részletesebben, mert az érdekes címmel 
(„A szellemi tulajdon-szerzõdések design-ja”) tartott – a továbbképzés gerincét jelentõ - 
elõadás nagyon tartalmas információkat rejtett magában. Mittelstaedt úr átfogó képet adott az 
IP licenciaszerzõdések megszerkesztésének folyamatáról, levezette, hogy mi motiválja a 
licenciaadót és a licenciavevõt a szerzõdés megkötésére. (Érdekes nézõpontot választott, 
amikor különösen 3 aspektusból elemezte a kapcsolatot a licencjog és a szellemi tulajdon 
között: 1. a szellemi tulajdonjogok, mint a mindennapok konkurrenciaharcában használható 
hatásos fegyverek, 2. a vállalkozás tõkéjének különösen fontos tényezõi, 3. a szellemi 
tulajdonjogok, mint a nagyközönség számára a vállalati stratégia direkt kifejezõdései és 
ugyanakkor ezen stratégia megvalósításának eszközei.) Különösen erõs hangsúlyt tett egy 
gyakran elhanyagolt tényre: egy vállalkozás életében a jogok és más jogilag védett érzékeny 
helyzetek egymás között egy mûködési hálózatrendszert képeznek, kommunikálnak 
egymással, hatást gyakorolva a vállalkozás életére. Éppen emiatt úgy véli, hogy a 
licenciaszerzõdések megszerkesztésénél, melyeknek a tárgya jobbára majd csak egy lesz a 
különbözõ jogok közül, mindig figyelemmel kell lenni a licencnek az összes szóbajöhetõ jog 
mûködési hálózatára gyakorolt kihatásaira.
A különbözõ szellemi tulajdonjogok tágyalását megelõzõen kifejtette, hogy licenciaszerzõdés 
tárgya lehet mindaz, ami a konkurrenciával szemben elõnyt képvisel és gazdasági értékkel 
rendelkezik.
A fõbb oltalmi formák jellemzése után felvázolta a licenciaszerzõdések lényeges tartalmát, 
felhívta a figyelmet a kockázatok sokaságára, azok elkerülésének módjaira, a szerzõdõ felek 
fõbb kötelezettségeire (fizetési, felhasználási stb.), a licencbeadó polgári jogi felelõsségére, a 
szerzõdés területi és idõbeli hatálya meghatározásának fontosságára. Kiemelte, hogy a 
licenciaszerzõdések illetve azok egyes kikötései versenykorlátozóak lehetnek illetve 
erõfölényes helyzetet eredményezhetnek. A versenykorlátozást és erõfölényt mind a 
közösségi, mind a nemzeti jogalkotások tiltják, ezért a licenciaszerzõdések tartalmának 
meghatározásakor tekintettel kell lenni a versenyjogi korlátozásokra. Az ilyen helyzetekbõl 
eredõ - szellemi tulajdonvédelmi és versenyjogi prioritások közti - konfliktus feloldásának 
egyik eszköze a csoportos mentesítés, melyre jó példa a Bizottság 772/2004/EK rendelete a 
Római Szerzõdés 81. Cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások 
csoportjaira történõ alkalmazásáról. Külön kitért a know-how nem kielégítõ védelmére és a 
védjegylicenciaszerzõdések növekvõ fontosságára.
A program a hollandiai H. Berendschot elõadásával folytatódott, melynek címe: „IP 
Licensing, az IP jogok értékelése és fenntartása” volt, majd következett a svájci Dr. Kamen 
Troller, aki nagyon érdekes elõadást tartott az IP jogog megszerzésénél, fenntartásánál és 
hasznosításánál felmerülõ adókérdésekrõl. Részletesen kitért az adóbuktatók elkerülési 
technikáira, gyakorlati példákat nyújtott hatékony és jogszerû adóelkerülési módozatokra, 
országonként elemezve a lehetõségeket.



Az átadott szellemi tulajdon integritásának megvédésérõl tartott elõadást Stephen Sidkin, aki 
egy londoni székhelyû független jogi iroda (Fox Williams) partnereként a gyorsan változó 
divattermékek gyártóinak képviseletét ellátó ú.n. Fashion Law Group vezetõje.
Ugyancsak az integritás témáját érintette elõadásában Benoit Van Asbroeck belga ügyvéd 
kolléga.
A szeminárium utolsó elõtti elõadója Conor Quigley, az UIA EU Jog Bizottságának elnöke 
volt, elõadása az „Újabb fejlemények az Európai Közösség versenyjogában és az IP jogok 
licencében” volt.
Végül Philippe Pochet francia ügyvéd kolléga beszélt a kozmetikai és illatszeripar 
licenciaszerzõdéseirõl, az új illatok megalkotásához fûzõdõ jogi védelem problémájáról, sok-
sok konkrét, neves haut couture házzal és egyéb luxusipari termékkkel kapcsolatos történettel 
és jogesettel, valamint kapcsolódó bírósági döntések ismertetésével fûszerezett elõadásában.
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