Az MSZTT 2/2002. (II. 28.) sz. testületi ülése jegyzőkönyvéhez
6. melléklet
A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács
állásfoglalása
az EPC-hez történő csatlakozással kapcsolatos jogalkotásról
és gazdasági hatáselemzésről, valamint
az UPOV 1991. évi szövegének érvényesítéséről
1) A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) – 2002. évi
munkatervének megfelelően – foglalkozott
- az Európai Szabadalmi Egyezményhez (EPC) történő csatlakozással kapcsolatos
törvényalkotás megalapozásával (mt.1.p.),
- az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi egyezmény (UPOV) 1991. évi
szövegnek hazai érvényesítésével (mt.2.p.), valamint
- az EPC-hez történő csatlakozás várható gazdasági hatásainak felmérésével
(mt.3.p.).
2) A Tanács véleményének kialakításához munkaanyagként alapul vette:
- a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.)
módosítására irányuló – a Magyar Szabadalmi Hivatalban működő munkacsoport
által kidolgozott – előzetes normaszöveg tervezet; valamint
- a Tanács megbízása alapján az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. által
készített, „Az Európai Szabadalmi Egyezményhez való csatlakozás gazdasági
hatásai, különös tekintettel a K+F-re és a kis- és közepes vállalatokra” című
elemző tanulmányt.
3) A Tanács a munkaanyagokat 2002. február 28-dikán, az ügyrend 8. pontja szerint
megtartott határozatképes testületi ülésén megvitatta.
4) A fentiek eredményeként a Tanács az EPC-hez történő csatlakozással kapcsolatos
jogalkotásról és gazdasági hatáselemzésről, valamint az UPOV 1991. évi szövegének
érvényesítéséről a következő állásfoglalást fogadta el:
a) A Tanács egyetért azzal, hogy Magyarország 2003. január 1-jei hatállyal
csatlakozzon az EPC-hez és az UPOV 1991. évi szövegéhez, s hogy egyidejűleg hatályba
lépjenek az ehhez szükséges hazai jogszabályi intézkedések.
b) A Tanács helyesnek tartja, hogy az EPC-hez történő illeszkedést megteremtő
rendelkezések az Szt-ben kerüljenek elhelyezésre, az EPC végrehajtási szabályainak való
megfelelést biztosító rendelkezések pedig miniszteri rendeletben kerüljenek megállapításra,
továbbá hogy a kiegészítő oltalmi tanúsítvány bevezetéséről – az Szt-be kerülő utaló
szabálytól eltekintve – külön jogszabály intézkedjen.
c) A Tanács megfelelőnek tartja az előzetes normaszövegben felvázolt törvényi
szerkezetet és érdemben egyetért az EPC-vel kapcsolatos Szt-beli szabályozás tartalmával is,
közöttük
- az európai szabadalmi bejelentés nemzeti bejelentéssé való átalakíthatóságával,
- a párhuzamos oltalom megengedésével,

-

az európai szabadalmak hazai nyilvántartásának és publikálásának tervezett
rendjével.

A Tanács megerősíti továbbá azt a korábbi állásfoglalását, amely szerint szükséges az
európai szabadalmak magyar nyelvű szövegének megkövetelése.
d) A Tanács egyetért azzal, hogy – az elavult kormányrendelet helyett – maga az Szt.
tartalmazza a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapvető végrehajtási szabályait
(a részletek pedig miniszteri rendeletbe kerüljenek), s hogy a PCT-t kihirdető jogszabály
módosításra kerüljön a nemzeti szakaszba lépés megváltozott határideje tekintetében.
e) Az UPOV 1991. évi szövegének hazai érvényesítése kapcsán a Tanács
- helyesnek tartja a fajtaoltalomnak az Szt. keretében, annak külön részeként való
szabályozását;
- szükségesnek tartja a növényfajták oltalma tekintetében a Hivatal és az Országos
Mezőgazdasági Minősítő Intézet közötti feladatmegosztás fenntartását (amellyel
egyező megoldást alkalmaz a közösségi fajtaoltalmi rendelet is);
- érdemben egyetért az előzetes tervezetnek az UPOV 1991. évi szövegével
összhangba hozott rendelkezéseivel;
- támogatja, hogy a gazdálkodói kedvezmény (farmer privilégium) később, az EUcsatlakozással egyidejűleg kerüljön bevezetésre, a közösségi rendelettel egyező
körben és tartalommal;
- egyetért az állatfajták oltalmának elhagyásával, mivel az nemzetközileg nem
terjedt el, s arra hazai igény sem volt.
f) A Tanács – korábbi állásfoglalását fenntartva – helyesli, hogy az Szt. esedékes
módosítása megteremtse a tételes jogi összhangot a biotechnológiai találmányokkal
kapcsolatos európai irányelvvel, és elvégezze az egyéb kisebb törvényi korrekciókat.
g) A Tanács figyelemre méltónak tatja a normaszöveg előzetes tervezetében a
jogorvoslati rendszert érintő javaslatokat; azok további egyeztetését tartja szükségesnek.
h) A Tanács álláspontja szerint az EPC-csatlakozás várható gazdasági hatásainak
tanulmányozása alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy
- a csatlakozás – az alapvető érdekek érvényesülése mellett – nem jár számottevő és
el nem hárítható gazdasági hátrányokkal;
- megfelelően előkészített cselekvési program alapján, a szükséges segítő
intézkedések megtételével a gazdasági élet szereplői – köztük a kis- és közepes
vállalkozások – megfelelő helyzetbe hozhatók a csatlakozással együttjáró
terhekkel való együttélésre.
i) Végezetül a Tanács – a tárgyban folyamatban lévő törvényalkotás kivételes
jelentőségére figyelemmel – indokoltnak tartja, hogy a tervezeteket a munkálatok előre
haladtával ismételten véleményezhesse.
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