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„Az EPO-val több ország is létesített olyan 

videokonferencia alapú kapcsolatot 

 amelynek segítségével  

a megadási eljárásban felmerülő  

szóbeli meghallgatásokat ilyen úton lehet 

lefolytatni. 

Hosszabb távon 

  a videokonferencia lehetősége  

 a magyar felek részére  

 az egységes hatályú európai szabadalmakkal 

kapcsolatos eljárásokban is óriási segítség lenne, 

 gondolva itt elsősorban az eljárási költségek 

csökkentésére. 

 

 

a javaslat 
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A gyakorlat megszerzése 

az EPO előtti eljárásban  

előkészítené ezen technika  

jövőbeli gördülékeny alkalmazását  

a tervezett  egységes hatályú európai 

szabadalmi rendszerben. 

Ezért célszerű lenne  

minél hamarabb a műszaki feltételek 

megteremtése, miként ez már 

megtörtént az EPC több tagállamában.” 

 

 

 

a javaslat 
folyt. 
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2012. május 1. óta kérhető 

 a szóbeli meghallgatásokra  

 főleg olyan ügyekben, ahol a kérdések  nem túl 

számosak és teljesen egyértelműek 

a probléma viszonylag egyszerű és                      

rövid idő alatt megoldható 

 

felhasználóbarát intézkedés 

 nagyon pozitív eredmények   

 növeli a hatékonyságot 

 kommunikációt megkönnyíti  

 

 

 

 

videokonferencia 
az EPO-nál 

 

 

Benoît Battistelli 
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lehetőségek 

  ISDN technológia max. átviteli 

sebesség 768 Kbit/s   

IP  technológia  max. átviteli 

sebesség 1024 Kbit/s 

a kérelemben meg kell jelölni, hogy 

melyik technológiát  kívánják 

használni 

jelentős idő és költség  megtakarítás 

a kérelmet minél előbb, előnyösen  a 

szóbeli meghallgatásra irányuló 

kérvénnyel együtt  érdemes benyújtani 

 a kapcsolatot javasolt jóval a 

meghallgatás előtt létrehozni 

 

 

 

jelátvitel 
legalább 256 Kbit/s 
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OHIM 

 eszköz beszerzése, kiépítése 

 kommunikáció egyszerűsítésére, gyorsítására 

 kiváló hang és képminőség 

 a képernyő felbontása lehetővé teszi 

 párhuzamos ppt prezentáció tartását is  

 megosztott  képernyő mellett 

 

kapcsolatfelvétel  gyakorisága 

 havi,  kéthavi rendszerességgel 

 

 

 

videokonferencia 
az SZTNH-nál 
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előkészítés 

  hivatalunk felvette a kapcsolatot  

  a lehetőségek kiderítésére, esetleg  

  bilaterális együttműködés keretében  

  készülék beszerzés ?  

 

továbbiak 

  alkalmazkodás az EPO                                               

    kommunikációs rendszeréhez  

  a használt szoftver  

    és kamera specifikálása 

  elbírálói munkaállomások felszerelése 

    mikrofonnal, webkamerával 

  

 

EPO-SZTNH 
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egy éven belül 

 az OHIM mellett 

 megindulhat a videokonferencia 

 az EPO-val is  

 nem biztos hogy 3D-ben … 

 

  

 

 

ha minden jól megy 
 

 

 



 


