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Mi változott?

1. Szerkezeti változások, új fejezet

2. Módosult jogszabályok követése

3. Joggyakorlati változások

4. Részletesebb útmutatások, magyarázatok
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Szerkezeti változások, új fejezet 
megjelenése

• Különálló VI/1. számú melléklet: 
A szabadalom megsemmisítésének feltételeire alkalmazandó 
korábban hatályos jogszabályokról

• Megsemmisítési feltételek: 
2.3 fejezet  – A hatályos Szt. alapján, egységes szerkezetben

Hatályosított európai szabadalom megsemmisítési feltételek: 
jóval részletesebben

• Új 4. fejezet: 

Közegészségügyi problémák kezelése érdekében adott 
kényszerengedélyekkel összefüggő eljárások (2007. V. 1-től, 
Szt. 83/A.-83/H. §)
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Módosult jogszabályok

• Megsemmisítési feltételekre vonatkozó 
jogszabályi változások: 
– 2.3 fejezetben és VI/1.mellékletben (pl. második és további 

indikációk (Szt. 2. § (5)), gyógyászati, sebészeti, testen 
végzett diagnosztikai eljárások: iparilag nem alkalmazható 
(Szt. 5.§)   nem oltalmazható (Szt. 6. § (5) -2007.12.13-
tól)

– Európai szabadalom megsemmisítésének feltételei – ESZE 
2000-ben felülvizsgált szövege alapján

• Eljárásjogi változások         joggyakorlati 
változások
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Kontradiktórius eljárások  közös szabályai

• Ellenérdekű felek részvételével

• A tényeket a kérelem keretei között, az ügyfelek
nyilatkozatai és állításai, valamint az ügyfél által igazolt adatok
alapján vizsgálva

• Ügyfél: Jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti (Ket.):

– Szolgálati találmány feltalálója, szabadalmi lajstromba
bejegyzett hasznosító is, amennyiben ezt kéri

– a szabadalmastársakat megillető jogok és kötelezettségek
(költségviselésnél is)

• Példányszám: eggyel több példányban kell benyújtani, mint
ahány ellenérdekű fél van, ha kevesebb példányban nyújtották
be, a pótlásra fel kell hívni, a pótlás elmaradása esetén a
kérelmet visszavontnak, a szabadalmas nyilatkozatát pedig be
nem nyújtottnak kell tekinteni (Szt. 47. § (3a))
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Kontradiktórius eljárások  közös szabályai

• Európai szabadalom szövegének fordítása: 

– A magyar nyelvű fordítást (ha még nem nyújtotta be) szabadalmas 
köteles a saját költségén rendelkezésre bocsátani a hivatal előtt 
folyó eljárásban (Szt. 84/G. § (2))

– Nemleges megállapítási eljárásnál: kérelmező kérésére Hivatal 
felhívja a szabadalmast a fordítás benyújtására, ha nem tesz eleget 
a szabadalmas költségére kérelmező elkészíttetheti, kivéve, ha 
szabadalmas úgy nyilatkozik, hogy nincs ütközés (Szt. 82. § (1))

– fordítás költségét szabadalmas viseli

• Gyorsított eljárás (megsemmisítési és nemleges

megállapítási eljárás):  

bármelyik fél kérelmére, ha a szabadalom bitorlása miatt pert 
indítottak, vagy a keresetlevél benyújtását megelőzően 
ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elő, és 
ezt igazolják. (Szt. 81/A. § (1))
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Megsemmisítési eljárás

Kérelem vizsgálata:

• A kérelemben meg kell jelölni a megsemmisítés alapjául szolgáló 
okokat - ami a gyakorlatban a bejelentés napján hatályos 
szabadalmi törvény szerinti jogalapokra való pontos 
hivatkozást jelenti - és mellékelni kell az okirati 
bizonyítékokat. 

• Okirati bizonyíték: tágan értelmezendő: 

– bármilyen formátumban (hang, kép, elektronikus formában)

– nem csak okirat; egyéb dokumentum

– nyilatkozat is elegendő lehet (pl. feltárás, ipari 
alkalmazhatóság hiánya esetén)
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Kérelem vizsgálata: 

• Kérelem feltételei részletesebben kifejtve a módszertani 
útmutatóban

• Kérelmező felhívása hiánypótlásra

• Nem pótol:

– kérelem visszavontnak tekintése (nincs „kérelem elutasítása 
eljárás indításának törvényi kizárása miatt” - nemleges 
megállapítási eljárásnál sem) 

• Részben pótol: 

– vagy visszavontnak tekintés (pl. nincs legalább egy ok és 
okirati bizonyíték, nem megfelelő példányszám)

– vagy a hivatal folytatja az eljárást, de egyes kérelmeknek 
nem ad helyt vagy nem a kért terjedelemben, a 
bizonyítékokat hiányosságaiknak megfelelően veszi 
figyelembe (kellő időben még benyújthat bizonyítékokat, 
nyilatkozatot) 
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Kérelem vizsgálata: 

Korlátozásra irányuló kérelem:  

• egyértelmű legyen (igényponti javaslattal)

• ha kérelmező felhívásra nem pótolja, teljes terjedelemben 
történő megsemmisítési kérelemnek tekintendő

Visszavonás, visszavontnak tekintés:
• Az eljárást befejező végzés tárgyaláson kívül is meghozható 

(Szt. 81. § (1))

• Ha felmerülhettek költségek, akkor rendelkezni kell az eljárási 
költségek viseléséről

9Szabadalmi Fórum 2017.10.20. 



Írásbeli előkészítés

• Cél: a tárgyalás és a hivatali döntéshozatal megfelelő 
előkészítése:

– A felek jogi álláspontjának tisztázása – kétségek, 
ellentmondások, értelmezhetetlenségek esetében, de nem 
iránymutatás

– Szóbeli tárgyaláson tisztázandó kérdések számának, 
jellegének csökkentése

• Hiánypótlási vagy nyilatkozattételi felhívás keretében, ha 
a fél nem nyilatkozik, a tanács a rendelkezésre álló adatok 
alapján dönt
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Felfüggesztés

• Párhuzamos európai szabadalom  elleni  felszólalási eljárás  nem 
felfüggesztési ok – eljárások egymástól függetlenek

• Hatályosított európai szabadalom:

érvényes oltalmi kört érdemben érintheti: felszólalási, 
szabadalom megvonási vagy korlátozási eljárások (Szt.84/M. §
(2)): indokolt esetben felfüggesztés
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Szóbeli tárgyalás

• Tárgyalás kitűzése:

– Feleket végzéssel értesíti; tanút és szakértőt idézi

– Szakértő kirendelése: ha különleges szakértelem szükséges    
(Ket.), csak ha a  Hivatal nem rendelkezik megfelelő 
szakértelemmel

– Szakértői vélemény, tárgyaláson jelen lévő szaktanácsadó 
nyilatkozata bizonyítékként figyelembe vehető

• Tárgyalás elhalasztása: felek közös kérelmére, 

külön kérve  – csak indokolt esetben
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Szóbeli tárgyalás

• Iratismertetés: csak a szükséges mértékben

• Új bizonyítékok, nyilatkozatok figyelembevétele: 

– figyelmen kívül hagyhatók, ha nem kellő időben  terjesztik be (Szt. 
47. § (3))

– tárgyalás tartása esetén – általában véve – a tárgyalás napját 
megelőzően benyújtható 

– tárgyaláson vagy azt közvetlenül megelőzően benyújtva: volt-e 
előzmény, indokolt-e

– nagy terjedelmű, előzmény nélküli – nem kellő időben benyújtott

– indokolt esetben szünet elrendelése vagy a tárgyalás elhalasztása

– figyelembe nem  vett nyilatkozat, állítás, bizonyíték bíróság előtt 
sem vehető figyelembe  (Szt. 100. § (4))
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Szóbeli tárgyalás

• Jegyzőkönyv:

– hangfelvétel  alapján, amit a hivatal digitálisan archivál (nem 
semmisít meg)

– ügyfélnek határozattal együtt megküldjük

• Határozat kihirdetése:

– Rendelkező rész tartalma: döntés, korlátozott igénypontok 
szövege, költségviselésről hozott döntés, jogorvoslati 
lehetőség

– Indoklás: szóban röviden (Nincs külön ív, nem a 
jegyzőkönyv része, de hangfelvételen rögzített; részletes 
indoklás írásbeli határozatban)
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Szóbeli tárgyalás

Eljárási költségek

• A vesztes fél viseli (Szt 81. § (7))

• Ha a szabadalmas a megsemmisítési eljárásra okot nem adott 
és az oltalomról - legalább az igénypontok érintett része vonat-
kozásában - a bejelentés napjára visszaható hatállyal, a 
számára nyilatkozattételre kitűzött határidő lejárta előtt lemond, 
az eljárási költséget a kérelmező viseli.

• Igazgatási szolgáltatási díjon kívül általában bemutatott 
bizonyíték alapján (legkésőbb a tárgyaláson nyújtható be)

• Ha a képviselet munkaköri kötelesség: nem tekinthető felmerült  
költségnek

• Igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmező részleges eljárás-
nyertessége esetén is teljes mértékben a szabadalmas viseli
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Határozat meghozatalának szempontjai

• Kérelemhez kötöttség

• Kérelmező:  elsődleges és - eshetőleges - további (korlátozási) 
kérelmei lehetnek. A Hivatal az igénypontok hatályos szövegéből 
indul ki, de a kérelem keretén nem terjeszkedhet túl.

• Szabadalmas: korlátozási javaslata az oltalmazhatóság 
helyreállítására,  vagy másodlagos - eshetőleges - javaslatként 
előterjesztve. További javaslatok is előterjeszthetők. 
Hivatalt köti: megengedhetőség vizsgálata után a javasolt 
korlátozott igénypontokat vizsgálja.

• Az európai szabadalom esetében alkalmazni kell az 
Egyezmény 138. cikkének (3) bekezdését is (Szt. 84/N. § (1)): 
szabadalmas igénypontok módosításával a szabadalmat 
korlátozhatja, az eljárásban ezt kell alapul venni.

• Tanács  általi korlátozás: csak egyértelmű esetben
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További cél: 

Módszertani útmutató folyamatos frissítése, 
aktualizálása
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Köszönöm a figyelmet!

Földvári Edit

Vegyészeti és Biotechnológiai Osztály

edit.foldvari@hipo.gov.hu
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