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Határidő elmulasztása miatt igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek és a határidő 
meghosszabbítása zárva tartás esetén 
 
1.  Figyelembe véve a Koronavírus (COVID-19) járvány miatti helyzetet, a Szellemi 
Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája emlékezteti a Hágai Rendszer 
használóit a Hágai Megállapodás 1999. évi szövegéhez és 1960. évi szövegéhez kapcsolódó 
Közös Végrehajtási Szabályzat szerint igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekre, beleértve a 
határidők automatikus meghosszabbítását, amennyiben a Szerződő Fél hivatala zárva tart. 
 
I. A WIPO Nemzetközi Irodájának címzett közlés határidejének elmulasztása esetén 

igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek (a Közös Végrehajtási Szabályzat 5. szabálya) 
 
2.  A COVID-19 járvány, vagy az azzal kapcsolatos intézkedések, például lezárás, 
átmeneti cégbezárás, karantén vagy önkéntes karantén jelentősen korlátozhatja a postai 
kézbesítési szolgáltatásokhoz és az elektronikus kommunikációhoz való hozzáférést, vagy 
lehetetlenné tehetik azok működését. 
 
3.   Ezért a Hágai Rendszer azon használói, akik a WIPO Nemzetközi Irodájának címzett 
közlés határidejét elmulasztják, mentesülnek a mulasztás alól, ha a közlést a postai vagy 
kézbesítési szolgáltatások helyreállását követő öt napon belül megküldik.  
 
4.   Hasonlóképpen, ha a WIPO Nemzetközi Irodájának címzett közlés határidejét a WIPO 
Nemzetközi Irodájával vagy a felhasználó helyi képviselőjével történő elektronikus 
kommunikációt érintő fennakadás miatt mulasztják el, mentesülnek ez alól, ha a közlést az 
elektronikus kommunikációs szolgáltatás helyreállását követő öt napon belül megküldik. 
 
5.  Az ügyfeleknek megfelelő bizonyítékot kell benyújtaniuk a fent említett mulasztás 
igazolására. Ilyen bizonyíték lehet például egy hivatalos közlemény, ellenőrizhető hír, vagy 
orvosi igazolás. 
 
6.   Továbbá, az ilyen bizonyítéknak és a közlésnek az adott határidő lejáratát követően 
legkésőbb hat hónapon belül meg kell érkeznie a Nemzetközi Irodához. 
 
II. Szerződő Fél hivatalának zárva tartása (a Közös Végrehajtási Szabályzat 4. szabály (4) 

bekezdése 
 
7.  A járványhelyzet miatt előfordulhat, hogy a Szerződő Fél hivatala egy bizonyos ideig 
zárva tart. Ha egy határidő olyan napon jár le, amikor az adott hivatal nincs nyitva, akkor ez a 
határidő úgy kerül meghosszabbításra, hogy a hivatal újranyitását követő első napon fog lejárni. 
A hivatalt érintő, a Hágai Rendszer szerinti valamennyi határidő (pl. a Nemzetközi Irodának 
szóló elutasítás megküldésének határideje), beleértve a hivatal által a nemzetközi lajstromozás 



jogosultjai számára előírt határidőt is, (pl. az elutasításra való válaszadási határidő) ennek 
megfelelően meghosszabbításra kerülnek.  
 
8.   Ennek megfelelően, a Szerződő Felek hivatalai tájékoztathatják a WIPO Nemzetközi 
Irodáját arról, hogy nem tartanak nyitva és meg kell adniuk, hogy meddig tartanak zárva, vagy 
ugyanabban a tájékoztatóban vagy amint ez az időpont ismertté válik, továbbá meg kell adniuk, 
hogy mikor nyitnak ki újra. 
 
9.  A WIPO Nemzetközi Irodája nyilvánosan elérhetővé tesz minden információt, amely a 
Szerződő Felek hivatalaitól beérkezik. 
 
III. A bejelentőknek és jogosultaknak szóló további tanácsok 
 
10.  Tanácsoljuk, hogy a bejelentők és jogosultak ne várjanak az utolsó percig a Nemzetközi 
Irodának vagy a Szerződő Félek hivatalainak szóló, határidőhöz kötött közlések 
megküldésével.  
 
11.  Javasoljuk, hogy a Nemzetközi Irodával történő kommunikációhoz használják a WIPO 
elektronikus szolgáltatásait, mint amilyen az e-Hague (mintaoltalmi bejelentés elektronikus 
úton), e-Pay (elektronikus úton történő fizetés) és e-Renewal (mintaoltalom megújítása 
elektronikus úton). Nem bizalmas tartalmú dokumentumokat és közléseket a Nemzetközi 
Irodának meg lehet küldeni a Contact Hague felületen a dokumentum feltöltő (Upload 
Documents) funkció használatával is. 
 
 


