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ESZE 2000-ben felülvizsgált változata 

 lehetőséget teremtett  

 a szabadalmas számára a megadott szabadalom       

igénypontjainak  

 utólagos korlátozására  

 vagy akár  az egész szabadalom megvonására  

 az összes megjelölt államban 

 

javaslat a nemzeti szabadalmak MUÖK eljárására 

 a Medeva döntésen elleni védekezés 

  ha egy országban  korlátozták a szabadalom   

család egyik tagját, ne kelljen megismételni  

a  joglemondás  lehetősége alapvető   

 

 

az előző rész tartalmából 
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SZTNH álláspont 

 bár nincs nemzetközi vagy uniós jogi 

kötelezettség 

 nyitottság 

 

írásbeli konzultáció 

 a jelentős szabadalmi aktivitást mutató nemzeti 

bejelentők 

 szakmai szervezetek körében   

 nemzetgazdasági hatások ? 

esetleges törvénymódosítási javaslat  

megalapozása 

 

 

MUÖK  bevezetésének 
mérlegelése 
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MUÖK bevezetését   
támogató indokok 

 

 

az európai szabadalmak jogosultjai 

 gazdasági szempontból  

 kedvezőbb helyzetben vannak 

 a nemzeti szabadalmak 

jogosultjaival szemben 

 a szabadalmazhatóságot megkérdőjelező 

anterioritás esetén 

egy központi korlátozási kérelem 

segítségével  

 egyszerű, költségkímélő,eljárásban 

 visszavonulhat a jogosnak ítélt oltalmi 

körre 
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MUÖK bevezetését   
támogató indokok folyt. 

 

 

a nemzeti szabadalmasok 

hátrányos, ha a szabadalom ellen a 

korlátozásra nézve sikeres megsemmisítési 

eljárás indítható 

 ráadásul a megsemmisítési eljárás 

költségeit is ő fogja viselni. 

 

a tulajdonról való lemondás  

 alapvető jog, 

 „meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a 

szabadalmas  korlátozhassa a szabadalmat, 

vagy akár a használati mintaoltalmat ” 
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MUÖK bevezetését  
megkérdőjelezi 

 

aggályos 

 visszaélésre adhat alkalmat  

az olyan igénypont módosítás, melynek 

célja valójában nem a korlátozás,  

 hanem a megadott igénypont 

hiányosságainak utólagos kiküszöbölése, 

 a szabadalmi oltalomnak a versenytárs 

időközben piacra került termékeihez való 

jogosulatlan igazítása. 

 

nem mutatkozik  

olyan magyar gyógyszeripari, vagy 

nemzetgazdasági érdek 

ami miatt az MUÖK-t lehetővé kellene 

tenni 

,  
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SZTNH álláspont 

 

az írásbeli konzultáció során 

 nem sikerült olyan jelentős 

nemzetgazdasági előnyt bemutatni,  

 amely indokolttá tenné annak a 

 MUÖK -nak a magyarországi 

bevezetését, amelyet sem nemzetközi, sem 

uniós kötelezettség nem ír elő 

jelenleg 

 nem  időszerű a MUÖK bevezetése 

 de továbbra is nyitottak vagyunk 



 


