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Ki és milyen tevékenységével bitorol?
•
•
•
•
•
•
•

A gyógyszertermék szabadalma lejár 2019. május 9-én.
A generikus forgalmazó ártámogatást kér 2019. május 10-től a forgalmazásra, és 2019
áprilisában jelentős mennyiséget legyárt a gyártó a generikus termékből.
A vényfelíró programba 2019 áprilisában bekerül a termék, az orvoslátogatók 2019.
április 1-től ismertetik az orvosoknak, hogy hamarosan elérhető lesz.
A nagykereskedők megvásárolják, 2019. május 6-án, és aznap elkezdik promócióban
kihelyezni a patikákba, azzal, hogy 2019. május 10. előtt nem szabad eladni.
Az első generikus termék patikai eladása 2019. május 10-én reggel nyitáskor.
A generikum referencia terméknek megfelelő piaci eladást ér el május végére.
Történt-e bitorlás? Ha igen, ki és milyen tevékenységével bitorolt?

Bitorló tevékenységek termékszabadalom esetén (1)
Szabadalmi törvény (Szt.) 19. § (2) bekezdés a) pont
A szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül
• Előállítja
• Használja
• Forgalomba hozza
• Forgalomba hozatalra ajánlja a találmány tárgyát képező terméket,
vagy a terméket ilyen célból
• Raktáron tartja vagy
• Az országba behozza;

Bitorló tevékenységek termékszabadalom esetén (2)
NEM bitorló tevékenységek Szt. 19. § (6) bekezdés
(szintén felsorolás és szűken értelmezendő)
Amire a kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki:
• Kísérleti célú cselekmény (az MA érdekében is!)
• Magánhasználat
• Orvos által rendelet gyógyszer gyógyszertári elkészítése
Mindegyik bitorló tevékenység lenne az Szt. 19.§ (1) szerint, de a jogszabály
kimondja, hogy nem az!

Bitorló tevékenységek termékszabadalom esetén (3)
Szt.35. § (1) bekezdés
Szabadalombitorlást követ el, aki a szabadalmi oltalom alatt álló találmányt jogosulatlanul
hasznosítja (Szt.19. §).
• kivéve 19. § (6)
Szt.35. § (4) bekezdés – NEM BITORLÓ CSELEKMÉNY
• Közvetítő (akinek a szolgáltatásait a bitorlás elkövetéséhez igénybe vették)
Szt.35. § (5) bekezdés – NEM BITORLÓ CSELEKMÉNY
• Közreműködő, aki kereskedelmi mértékben: birtokolta a bitorlással érintett terméket,
nyújtott szolgáltatást a bitorlás elkövetéséhez

Kereskedelmi forgalmazás folyamata vényköteles gyógyszernél
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gyártó
Forgalmazó
Gyógyszerismertetést végző személy
Nagykereskedő
Vényfelíró- és patikai szoftver gyártója
Patika/Kórház
Beteg

Melyik tevékenység mit jelent?
• Előállít: lényegében gyárt (csomagolás?);
• Forgalomba hoz: saját nevében a terméket eladja/forgalmazza;
• Forgalomba hozatalra ajánl: gyógyszerismertetés; orvosi szaklapokban való
reklám; a kongresszusi megjelenés – (vagy „csak reklám?”);
hivatalos terméklistában megjelenés;
• Használ: értelmezhető-e gyógyszerterméknél, ha a hatóanyagot védi a
szabadalom?;
• A fenti célból raktároz: mi van ha fuvarozó raktározza?;
• Avagy behoz az országba: célzatos

Gerber v Lectra (1995 – UK: LJ Jacob – Appeal Court)
• „A fél, aki egyedileg vagy reklám útján megkörnyékez potenciális vásárlókat azzal,
hogy hajlandó egy gépet leszállítani, amelynek a feltételeit a jövőben egyeztetik,
az ezzel eladásra ajánlja, illetve forgalomba hozza azt. Ha ez a szabadalom
érvényességi ideje alatt történik, ezzel bitorol. Zavarja a szabadalmas
monopóliumát, amelyet nem tehetne meg.”
• A forgalomba hozatalra ajánl szabadalom jogi fogalma nem azonos a polgári jogi
szerződéses ajánlattal, hanem olyan célzatos cselekmény, amely a kizárólagos
jog zavarását célozza.

Simvastatin döntés (Német Legfelsőbb Bíróság - 2006)
• Bitorlás (offer for sale – vagyis forgalomba hozatalra ajánlás):
- ha orvosi szaklapban reklámozzák a terméket a szabadalom lejárta előtt
- ha a patikai információs rendszerben („Lauer-Taxe”) megjelenik az információ
(amelyből az orvosok a gyógyszerek elérhetőségét és árát megismerik)
Abban az esetben is bitorlásnak minősül a szabadalom lejártát megelőző ajánlás,
ha olyan tényleges eladáshoz vagy forgalmazáshoz kapcsolódik, amely a
szabadalom lejártát követően teljesítődik.

Összegzés - magánvélemény
• A kereskedelmi tevékenységek mindegyike lehet szabadalombitorló akár a
termék reklámozását, akár a termék kereskedelmi forgalmazásának bármelyik
pontját érinti.
• Szabadalombitorlás MINDEN fenti tevékenység, amely a szabadalom lejártát
megelőzően megtörtént és tiltott.

Köszönöm a figyelmet!

Mindenkinek jó étvágyat kívánok!

