A szabadalom jövője,
a jövő
ő szabadalma
b d l
– Európában és hazánkban
Ficsor Mihály és Hajdú Judit,
Szellemi
ll
Tulajdon
l d Nemzeti Hivatala
l
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Egerszalók, 2012. november 22‐23.

Bevezetés
„Alice
Ali … így
í ffolytatta:
l t tt
‐ Lenne szíves megmondani, merre kell mennem?
‐ Az attól függ
függ, hová akarsz jutni ‐ felelte a Fakutya
Fakutya.
‐ Ó, az egészen mindegy ‐ mondta Alice.
‐ Akkor az is egészen mindegy,
mindegy hogy merre mégy ‐
mondta a Fakutya. ‐ Csak menj, menj, ameddig...
‐ Ameddig
g valahová el nem jjutok ‐ ffejezte
j
be Alice.
‐ Valahová okvetlen eljutsz ‐ mondta a Fakutya ‐, ha
elég sokáig mégy.
Ez tagadhatatlan volt.”
(Lewis Carroll: Alice Csodaországban)
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Bevezetés
A jövőkutatás múltja:
 ESZH: Scenarios for the Future, stratégiai vita;
 EU: Európa 2020 Stratégia, a Bizottság 2011
májusi
áj i IPR‐stratégiája;
IPR
é iáj
 WIPO: középtávú
p
stratégiai
g terv (2010);
(
);
 az MSZH stratégiája (2007‐2010), a 2007. évi
F hé Kö
Fehér
Könyv, MIE
MIE‐konferenciák
k f
iák tematikája.
t
tikáj

3

Bevezetés
A Jedlik‐terv:
‐ nemzeti stratégia a szellemi tulajdon
védelmére;
‐ szakpolitikai
k li ik i stratégia
é i [38/2012
[38/2012. (III
(III. 12
12.)) K
Korm.
r.];
‐ időhorizont: 2012‐2016;
‐ társadalmi
tá d l i vitája
itáj ez év
é decemberében
d
b éb
indulhat.
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Bevezetés

A Jedlik‐terv pillérei

A NEMZ
ZETPOLITIKA
A ÉS EGYES SZA
AKPOLITIKÁK
K
TÁM
MOGATÁSA

SZER
RZŐI JOG – A KREATÍV
K
IPAR
RÁGAK ÉS A
KULTÚRA
A FELLENDÍTÉ
ÉSE

IPAR
RJOGVÉDELEM
M – NEMZETG
GAZDASÁGI
FELE
EMELKEDÉS

INTÉZMÉNYI TELJESÍTŐKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE

5

Bevezetés
A Jedlik‐terv alapelvei:
‐ együttműködés,
‐ egyensúly,
‐ hosszú távú szemlélet,
‐ a nemzeti
nemzeti, európai és nemzetközi szintű
cselekvés egysége,
‐ átlátható, követhető végrehajtás.
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Bevezetés
Áttekintés a Jedlik‐terv alapján:
‐ a szabadalmi eszköztár intenzívebb
alkalmazásával a versenyképesség javításáért;
‐ az oltalomszerzés
l l
é és
é a jogérvényesítés
j é é
íé
feltételeinek javítása;
‐ a nemzeti és a szupranacionális
(európai/egységes) oltalom harmonikus
együttélése.
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A szabadalmi eszköztárral a
versenyképességért
Fő
ő irányok:
iá k
 a hazai vállalkozások és a nemzeti innovációs
szféra más szereplői hatékonyabban és nagyobb
mértékben aknázzák ki az iparjogvédelemben (a
szabadalmakban) rejlő – versenyképességet javító
– lehetőségeket;
 harmonikus kapcsolat egyfelől a nemzeti kutatási‐
fejlesztési és innovációs politika és infrastruktúra,
másfelől a szellemi tulajdon rendszere (a
szabadalmi rendszer) között.
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A szabadalmi eszköztárral a
versenyképességért
A szabadalmi
b d l i rendszer
d
llehetőségeinek
h ő é i k hatékonyabb
h ék
bb éés
szélesebb körű kiaknázása:
‐ a szabadalmi
b d l i iismeretszint
t i t éés ttudatosság
d t á erősítése;
ő íté
‐ a szabadalmi szolgáltatások kínálatának bővítése és
fejlesztése (pl
(pl. a jelenlegi öt szabadalomkutatási
szolgáltatás reformjával, szellemivagyon‐diagnózissal);
‐ a tényleges hasznosulást előmozdító kezdeményezések
[magyar szabadalmi alap (állami kereskedőház) francia,
amerikai,, dán és európai
p uniós mintára;;
licenciakészségi nyilatkozat díjkedvezménnyel].
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A szabadalmi eszköztárral a
versenyképességért

‐
‐

‐
‐

Harmonikus és hatékony kapcsolódás a K+F+I és a szabadalmi
rendszer között:
szabadalmazhatósági
b d l
h ó á i (szabadalmazási
( b d l
á i esély)
él ) mint
i bí
bírálati
ál i
szempont az állami forrásallokációban;
aaz iparjogvédelmi
pa jog éde te
tevékenység
é e ység tá
támogatható
ogat ató te
tevékenységként
é e ység é t
az innovációs pályázatokban (nemzeti, nemzetközi, uniós
oltalomszerzési és fenntartási költségek, továbbá az SZTNH
szolgáltatásainak igénybevétele céljából is);
a K+F+I támogatás 2‐4%‐át szabadalmi (IP‐) célokra;
külön támogatás a magyar találmányok külföldi
szabadalmazásához,
b d l
á áh piaci
i i bevezetéséhez
b
é éh (IPARJOG_12,
(IPARJOG 12 200M
Ft).
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Az oltalomszerzés és a jogérvényesítés
feltételeinek javítása
Fő irányok:
iá k
 a hazai, nemzeti szintű oltalomszerzés esélyeinek
javítása a szabadalmi hatósági tevékenység
további áramvonalasításával, ügyfélbarát
jellegének erősítésével;
 nemzetközi együttműködés az ügyfelek jobb
kiszolgálásáért és a hatósági munkamegosztás
elmélyítéséért;
 a jjogsértésekkel
g
szemben történő fellépés
p
hatékonyságának javítása a HENT középtávú
akcióterve mentén.
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Az oltalomszerzés és a jogérvényesítés
feltételeinek javítása
A hazai – nemzeti szintű – oltalomszerzés esélyeinek javítása:
‐ a hatósági
g eljárások
j
gyorsítása,, átfutási idejük
gy
j csökkentése
(írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés
kevesebb mint 6 hónap alatt);
‐ az ISO‐szabványok szerint tanúsított minőségirányítási és
információbiztonsági rendszer működtetése az SZTNH‐nál
(nyilvános, számszerűsíthető vállalásokkal és mérőszámokkal);
‐ minőségi
i ő é i kodifikáció
k difiká ió a stratégiai
t té i i partnerségre
t
é
éépülő
ülő szakmai‐
k i
társadalmi konzultáció mellett (a Ket. és az iparjogvédelmi
eljárások viszonya, a 2005. évi L. törvény és az iparjogvédelmi
nemzetközi
kö i szerződések
ődé k végrehajtási
é h j á i szabályzatainak
bál
i k
kihirdetése, iparjogvédelmi kódex);
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Mennyi idő alatt szerezhető magyar szabadalom?
• Két halmaz eltérő jellemzőkkel és „életpályával”
2003
19 000
folyamatban lévő
bejelentés

2012

(A + B)
6 000
folyamatban lévő
bejelentés

(A)
3 500
„backlog”
nagyrészt
gyógyszeripar

Célkitűzés:
„backlog”
felszámolása

(B)
2 500
– 2009 utáni bejelentés
– ISO szerint
– nagyrészt hazai

• A „B” halmazbeli bejelentések átlagos átfutási ideje ~ 30 hónap,
nettó/bruttó átfutási időket számolva az átfutási idő ~ 24 hónap.
• Gyorsított eljárás (korábbi KT, érdemi vizsgálat kérése, akár 12
hónap alatt engedélyezés): az utóbbi 3 évben összesen 148
bejelentés esetében kérték
kérték.
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Az oltalomszerzés és a jogérvényesítés
feltételeinek javítása
A hazai – nemzeti szintű – oltalomszerzés
esélyeinek javítása (folyt.):
‐ teljes körű,
körű kétirányú elektronikus ügyintézés,
ügyintézés
csatlakozás az EFER‐hez és a SZEMAFOR
„bekapcsolása”;
b k
lá ”
‐ a jjoggyakorlati
ggy
források transzparenciájának
p
j
javítása.
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Az oltalomszerzés és a jogérvényesítés
feltételeinek javítása

‐
‐
‐
‐

Nemzetközi együttműködéssel az oltalomszerzés
esélyeinek
y
jjavításáért:
a Dunai Szabadalmi Intézet (DSZI) létrehozása (erről
részletesen is);
a szabadalmi gyorsforgalmi hálózat (Patent Prosecution
Highway, PPH) felfuttatása (erről részletesen is);
a szabadalmi anyagi jog globális harmonizációja az
America Invents Act után;
a WIPO újrapozícionálása: nemzetközi normaalkotás és
a globális IP‐rendszerek hatékony működtetése.
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„Van‐e
Van e élet a csatlakozás után?”
után?
• Gyakorlatilag megszűntek a magyar nemzeti
p PCT‐bejelentések.
j
szakaszba lépő
• A nemzeti utat választó külföldi bejelentők
száma elenyésző.
elenyésző
• A mindig is csekély hazai bejelentői aktivitás
nem elegendő arra, hogy a technika minden
területén (kellően finom NSZO
NSZO‐megoszlás
megoszlás
mellett) biztosítsa az elbírálói szakértelem
megőrzését.
megőrzését
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„Előre menekülés”
A hivatal középtávú stratégiája
• A jövőben is maradjon fenn a teljes vizsgálat rendszere.
• Biztosítani kell a „kritikus szakértelem” megőrzését.
• A hivatal szerezzen felhatalmazást Nemzetközi Kutatási és
Elővizsgálati Szervként való működésre.
Előnye:
Fennmarad egy engedélyezésében jártas, a jogvitákban fellépni
t dó az innovációt
tudó,
i
á iót tá
támogatni
t i képes,
ké
h tó á i szakembergárda
hatósági
k b ád
Hátránya:
A backlog
b kl lassabban
l
bb számolható
á lh ó ffell (differenciált
(diff
iál kkezelési
lé i módra
ód
adott a lehetőség – gyorsított vizsgálat)
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A bejelentések számának alakulása
2003 január 11. ESZE
2003.
ESZE-csatlakozás
csatlakozás

Bejelentés
eredete
Hazai
bejelentések
Nemzeti úton
benyújtott
yj
külföldi
bejelentések
A korábbi PCT
megjelölésekből
eredő nemzeti
eljárási kérelmek
A szabadalmi
bejelentések
száma
á

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

810

919

842

756

738

699

715

686

682

756

660

734

610

485

117

63

57

32

53

34

30

33

3 339

3 922

4 579

3 937

1 856

519

177

52

56

35

5

4 880

5 451

5 906

4 810

2 657

1275

924

791

772

821

698

Folyamatban lévő bejelentések
számának alakulása
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Dunai Szabadalmi
Intézet
Dunai Szabadalmi
Intézet = kormányközi
szervezetként működő
nemzetközi kutatási és
elővizsgálati szerv
(PCT‐hatóság)
(PCT
hatóság) a
közép‐európai régió
számára
számára.

”The Danube Patent Institute is
hereby established as an
intergovernmental organisation
for cooperation in the field of
patents.”
”The main task of the DPI shall be to
act as an International Searching
Authority and International
Preliminary Examining Authority
within the meaning of the PCT. The
Administrative Board may decide to
entrust the DPI with other tasks in
the field of patents. […]
The establishment and the
operation of the DPI shall in no way
affect
ff t th
the exclusive
l i competence
t
off
the national offices with respect to
national patents and patents having
the same effect
effect.”
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Dunai Szabadalmi
Intézet
Célja:
‐ hozzáférés
h áfé é a helyi
h l i ipar
i
számára
á á
– előnyös feltételekkel – a PCT
rendszeréhez megkönnyítve a
rendszeréhez,
szabadalmi oltalom nemzetközi
megszerzését;
‐ a részt vevő szabadalmi
hatóságok szakmai kapacitásának
jobb kihasználása;
‐ és ezáltal a versenyképesség és
az innováció
i
á ió előmozdítása
lő
dí á a
régióban.

”Desiring to foster innovation and creativity
and to promote economic growth and
competitiveness in the Central and Eastern
European region,
Recognizing the crucial role their own
industrial property offices perform in attaining
these objectives through serving their
inventors and industries in the area of patent
law and practice and providing them with
high‐quality expertise necessary for securing
legal protection for their inventions,
Desiring that their industrial property offices
enhance their cooperation with a view to
strengthening that expertise and pooling their
resources for the benefit of their users, in
particular individual inventors, small and
medium‐sized enterprises, and publicly funded
research organisations,
Desiring to offer Central and Eastern European
as well as certain other users of the patent
system a favourable and efficient option for
obtaining patent protection internationally
and, to that end, to facilitate their access to
the system established under the Patent
Cooperation Treaty,”
21

Dunai Szabadalmi Intézet
Szerződő Államok:
Ausztria,
M
Magyarország,
á
Románia.

”This Agreement shall be
open to accession by any
European State at the
invitation off the
Administrative Board.”

A DSZI Igazgatótanácsának
meghívására más európai állam
is csatlakozhat.

22

Az alapító atyák
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Dunai Szabadalmi Intézet
Budapesti székhely, bécsi
és bukaresti fiókokkal.
fiókokkal
The DPI shall have its
”The
headquarters in Budapest.
… The DPI shall have a
b
branch
h office
ffi iin each
h off the
h
other Contracting States
unless the Administrative
Board decides otherwise at
the request of a
C
Contracting
i State
S
not
wishing to host such an
office.”
office.
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Dunai Szabadalmi Intézet
Tevékenységét a PCT, az ESZE
központosítási jegyzőkönyve és a
WIPO l megkötendő
WIPO‐val
kö dő megállapodás
áll
dá
határozza meg.
HU+RO: a jegyzőkönyv III.
szakaszának (1) bekezdése alapján
[saját + ESZE‐ben részes szomszédos
országok + Moldova állampolgárai és
az itt honos személyek számára
(utóbbi két kategóriában: átvevő
hivatalaik kijelölése alapján) ].
AT: az Európai Szabadalmi
Szervezettel a csatlakozásuk
alkalmával kötött külön
megállapodás alapján egyes fejlődő
országok
á k bejelentői
b j l tői számára.
á á

”the DPI shall act as an International
Searching Authority and International
Preliminary Examining Authority within the
meaning of the PCT, in accordance with an
agreement between the WIPO and the DPI,
for applications filed with the receiving
Office
ff of,
f or acting ffor, any State party to
this Agreement. […]
The agreement between the WIPO and the
DPI may provide that the DPI shall also act
for other applications filed with the
receiving Office of, or acting for, any other
Contracting State of the PCT where the
receiving
i i Office
Offi off such
h State
S
specifies
ifi the
h
DPI for that purpose. […]
When concluding and implementing the
agreement referred to [above], the DPI shall
comply with the obligations the Contracting
States of this Agreement have under the
Convention on the Grant of European
P
Patents
(E
(European
P
Patent
C
Convention),
i )
including its Protocol on the Centralisation
of the European Patent System and on its
Introduction,, as well as under anyy special
p
agreement pertaining to their application.”
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DSZI ‐ nyelvi kérdések
A ffelhatalmazottság
lh t l
tt á nyelve:
l magyar éés román
á (a
(
központosítási jegyzőkönyv alapján).
A DSZI mint PCT hatóság munkanyelvei (a WIPO‐val
megkötendő
köt dő megállapodásban
áll
dá b h
határozandók
tá
dók meg):
)
magyar, román, angol, német (?).
A DSZI mint kormányközi szervezet hivatalos nyelve (pl.
az Igazgatótanácsban): angol.

26

A DSZI vonzáskörzete

+ az ÖPA‐
vall
szerződött
f jlődő
fejlődő
országok
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A DSZI modellje
D

Igazgatótanács
g g

SZ

Iroda

I

ÖPA

SZTNH

OSIM

kutatás és vizsgálat

kutatás és vizsgálat

kutatás és vizsgálat
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A DSZI modellje
A Nordic Patent Institute
mintájára:
a DSZI Irodája – csupán
koordinációs adminisztratív,
koordinációs,
adminisztratív
titkársági feladatok;
érdemi munkavégzés a részt
vevő nemzeti hivataloknál
(PCT‐ és egyéb kutatás és
elővizsgálat).

”Activities of the DPI as an
International Searching
Authority and International
Preliminary Examining
Authority and in relation to
any other task entrusted to
it … shall
h ll be
b carried
i d outt by
b
the national offices on
behalf of the DPI in
accordance with the terms
and conditions laid down by
the Administrative Board.”
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A DSZI modellje
j
A munkamegosztásról
k
á ól a
DSZI Igazgatótanácsa
dönt
dönt.
A részt
é vevő
ő nemzetii
hivatalok térítést kapnak a
DSZI számára végzett PCT‐
PCT
és egyéb kutatási és
elővizsgálati munkájukért.

”The Administrative Board shall lay
g the
down the criteria ffor distributing
work to be carried out under
paragraph (4) among the national
offices They shall be fair
offices.
fair, equitable
and relevant, ensuring a balanced
distribution as well as the financial
and budgetary viability of the DPI
DPI’ss
operations. […] The national offices
shall, in accordance with the
Fi
Financial
i lR
Regulations,
l i
receive
i
reimbursements for the activities
they carry out under paragraph (4).”
[paragraph (4) = ISA + IPEA work +
any other task entrusted to the DPI]

30

A DSZI mint projekt
p j
Six phases
Si
h
off a project:
j t
1. Enthusiasm
2. Disillusionment
3. Panic
4. Search for the Guilty
5. Punishment of the Innocent
6. Praise and reward for the non‐participants
Forrás: e‐tales,, London,, 2000,, szerk.: Richard Carr

Egy projekt hat szakasza: 1. lelkesedés, 2. kiábrándulás, 3. pánik, 4.
bűnbakkeresés, 5. az ártatlanok bűnhődése, 6. a kimaradók
dicsérete és megjutalmazása.
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A DSZI mint projekt
„Az alkalom központjába az idő hosszú ösvényén át visz az út”
Baltasar Gracián: Oráculo manual

Előzmények:
lő é k
‐ a finn hivatal 2003‐ban PCT‐hatósággá válik és ilyenként 2005‐ben
megkezdi működését (első új európai PCT‐hatóságként az ESZE
hatálybalépése óta);
‐ „stratégiai vita”az ESZSZ‐ben: az új ESZE‐tagállamoknak a csatlakozásra való
felkérésük kapcsán tett önkorlátozó nyilatkozatai annulálódtak (CA/109/05);
‐ 2006‐ban megalakul és PCT hatósággá válik a Nordic Patent Institute (DK,
IS, NO) és 2008‐ban megkezdi működését (új modell: kormányközi szervezet,
);
de a munkaszervek a nemzeti hivatalok);
‐ az MSZH stratégiája (2007‐2010): 2010‐ig kiépíteni a PCT hatósági
státuszhoz szükséges feltételeket, előkészület a nemzetközi felhatalmazás
megszerzésére és döntés a szervezeti megoldásról (önállóan vagy regionális
kooperációban);
‐ 2008: szerződés az ÖPA‐val a PCT‐hatósági munkájukban való alvállalkozói
részvételünkről (+ notifikáció az ESZSZ
ESZSZ‐ben
ben és a WIPO IB felé).
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A DSZI mint projekt
Úton a DSZI felé – az eddig megtett lépések:
‐ 2009: tárgyalások kezdődnek az ÖPA
Ö és az MSZH között
elnöki és szakértői szinten (munkacsoportban) a DPI
lé h á á ól
létrehozásáról;
‐ 2011. április: együttes szándéknyilatkozat hivatalvezetői
szinten
i
(Joint
(J i Declaration
l
i off Intent);
I
)
‐ 2011. május: előterjesztés az NKITT számára és miniszteri
f lh l
felhatalmazás
á a nemzetközi
k szerződés
dé előkészítésére;
l ké í é é
‐ 2011. október: az OSIM bejelenti részvételi szándékát;
‐ 2012. március: háromoldalú együttes szándéknyilatkozat
hivatalvezetői szinten (Joint Declaration of Intent).
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A DSZI mint projekt
Úton a DSZI felé – az eddigi eredmények:
‐ háromoldalú együttes szándéknyilatkozat hivatalvezetői
szinten (Joint Declaration of Intent);
‐ elfogadott
g
üzleti terv ((Business Plan)) a DSZI működésének
első három évére;
‐ konszenzus a munkacsoportban a nemzetközi szerződés
tervezetének szövegéről;
‐ a megvalósíthatósági tanulmány (Feasibility Study)
véglegesítésre
g g
váró változata;;
‐ 127/2012. (X. 17.) ME határozat a Dunai Szabadalmi
Intézetről szóló Megállapodás szövegének létrehozására
adott felhatalmazásról
felhatalmazásról;
‐ főigazgatói támogatás és szakmai kapcsolatfelvétel a
WIPO‐ban.
WIPO
ban.
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A DSZI mint projekt
Úton a DSZI felé – ami még hátravan:
‐ a DSZI létrehozásához szükséges nemzetközi szerződés létrehozása,
aláírása
láí á és
é ratifikálása
tifikálá mindhárom
i dhá
országban
á b (2012 és
é 2013
folyamán);
‐ PCT‐hatóságként
g
való kijelölés
j
a PCT közgyűlésében
gy
(a
( Műszaki
Együttműködési Bizottság véleménye alapján – igazolandó a PCT VSZ
36. és 63. szabályában megszabott PCT‐hatósági minimális
követelmények teljesítése), valamint a DSZI és a Nemzetközi Iroda
között létrehozandó megállapodás jóváhagyása (2/3) (2013.
szeptember);
‐ az ESZSZ IT határozata az ESZE 153.
153 cikkének (7) bekezdése alapján a
kiegészítő kutatási jelentés díjának csökkentéséről a DSZI‐n keresztül
érkező európai bejelentések kapcsán, valamint az ESZH és a DPI
kö ö i különmegállapodás
közötti
külö
áll
dá jóváhagyásáról
jó áh á á ól (3/4) (2013.
(2013 október);
k ób )
‐ a DSZI felállítása, a WIPO főigazgatójának értesítése a működés
megkezdésének
g
időpontjáról
p j
és a működés megkezdése
g
(2014.
(
január
j
1.?)
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A DSZI mint projekt
p j
Úton a DSZI felé – „ötéves terv” (tárgyalások 2009‐től, de
működés csak 2014‐től)?
„Ami hamar áll elő, hamar semmivé lesz.”
Baltasar Gracián: Oráculo manual

Az NPI létrehozása sem igényelt kevesebb időt.
Mindeddig az SZTNH stratégiai dokumentumaiban előirányzott
időtávon belül maradtunk.
36

A DSZI mint projekt
Úton a DSZI felé – kockázati tényezők:
‐ zavar a részt vevő országok belső kormányzati folyamataiban (pl.
ratifikáció elakadása, vezetőváltás a hivatalok valamelyikének élén,
kapacitáscsökkentő létszámleépítések és költségvetési lefaragások,
kedvezőtlen belpolitikai fejlemények);
‐ az ÖPA és a serv.ip tervezett egyesítése és átszervezése;
‐ pszichózis a WIPO‐ban („túl sok már a PCT‐hatóság”, „nem ez volt a
PCT eredeti célja”, stb.);
‐ politikai ellenállás az ESZSZ‐ben (a központosítási törekvések
jegyében vagy AT részvétele miatt,
miatt illetve a német munkanyelvként
való használata kapcsán).
„A rosszakarat néha hegyeket elmozdít, melyeknek a jóakarat nem
merne nekigyürkőzni.”
Baltasar Gracián: Oráculo manual
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A DSZI mint projekt
„B terv”

 „zavar a részt
é t vevő
ő országok
á kb
belső
l ő kkormányzati
á
ti ffolyamataiban”
l
t ib ”
 átalakítás az ÖPA‐nál
önállóan (chilei minta alapján „mixed examination”)
Feltételek
 Min. 100 fő elbírálói kapacitás (SZF 60 fő + HIPAVILON 20 fő +
fejlesztés)
 PCT Chapter 21‐nek megfelelő minőségbiztosítási rendszer (ISO)
 Megfelelő technikai háttér (EPOQUE, stb.)
Kb 2013.
Kb.
2013 júliusára a humán hátteret a WIPO felé valószínűsíteni kell.
kell
1 hónappal a tervezett kezdés előtt kell jelezni a WIPO‐nak, hogy a
működésre készen állunk.
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A PPH szélesítése
A PPH modellje:
d llj
‐ kétoldalú hivatalközi megállapodásokra épülő
együttműködés
gy
nemzeti és regionális
g
szabadalmi hatóságok
g
között;
‐ megkönnyíti a szabadalmi oltalom megszerzését a részt
vevő hivataloknál
hivataloknál, gyorsított szabadalmi vizsgálattal;
‐ kiküszöböli a párhuzamos munkavégzést a másik hivatalnál
már elvégzett
g
kutatás és vizsgálat
g
eredményének
y
felhasználásával;
‐ ehhez kölcsönös bizalom kell: a PPH a szabadalmi hivatalok
„Bajnokok
Bajnokok Ligája
Ligája”;;
‐ a bejelentő számára: a világpiac legfontosabb területeire
érvényes „szabadalmazhatósági útlevél”.
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A PPH szélesítése
Az SZTNH a PPH‐ben:
‐ megállapodás a japán, az osztrák, a finn és a
gg , valamint az USA hivatalával;;
koreai hatósággal,
‐ erőfeszítések a hazai bejelentők PPH‐
aktivitásának
kti itá á k serkentésére,
k té é a PPH promóciója;
ó iój
‐ további kétoldalú megállapodások
g p
és részvétel
a PPH fejlesztésében.
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A PPH szélesítése
A PPH globális hálózata

41

A PPH szélesítése
A PPH továbbfejlesztésének irányai:
‐ a PPH és a PCT összekapcsolása;
‐ plurilaterális PPH (egyetlen sokoldalú
nemzetközi szerződés alapján).
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Feltételek a PPH‐ben
PPH ben
• Az OSF‐ben benyújtott bejelentés érvényesen igényli egy OFF‐ben
benyújtott bejelentés elsőbbségét. Ha pl. az SZTNH az OSF, a PPH
kérelem benyújtására olyan nemzeti szakaszba lépett PCT
bejelentés estében is van lehetőség, amely nem igényelt
elsőbbséget
• Az OFF a bejelentés legalább egy igénypontját szabadalmazhatónak
találta.
• Az OSF‐ben
OSF ben vizsgált bejelentés valamennyi igénypontja megfelel az
OFF‐ben szabadalmazhatónak talált igénypontoknak.
j
mégg nem vizsgálta/nem
g /
engedélyezte.
g
y
Ha p
pl.
• Az OSF a bejelentést
az SZTNH az OSF, a PPH kérelem benyújtására a megadás alapjául
szolgáló szövegváltozatnak a kiküldéséig van lehetőség.
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A PPH kérelem mellékletei
• az igénypontokat
g yp
felsoroló ((konkordancia)) táblázat,, amelyy az
igénypontok egymásnak való megfelelőségére vonatkozó
magyarázatot tartalmaz;
• az OFF‐ben már szabadalmazhatónak ítélt igénypontok
másolata, kivéve, ha az OFF‐nél van elektronikus akta‐
b t ki té i lehetőség
betekintési
l h tő é (pl.
( l a Japán
J á Szabadalmi
S b d l i Hivatal
Hi t l AIPN
szolgáltatása);
• az OFF valamennyi hivatali intézkedésének a másolata,
másolata kivéve,
kivéve
ha az OFF‐nél van elektronikus akta‐betekintési lehetőség;
• az OFF elbírálója által idézett dokumentumok másolata
másolata, kivéve,
kivéve
ha azok szabadalmi leírások.
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A PPH kérelem mellékletei
Ahol az aktabetekintő rendszer még fejlesztési
szakaszban van, ott a hivatalok közötti e‐mail
útján:
• hivatali felhívások és azok angol fordítása (gépi
fordítás is lehet),
• engedélyezett igénypontok és azok angol
fordítása (nem gépi),
• OFF által
ál l ffelhozott
lh
d
dokumentumok
k
k ((NPL
csatolása).
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A kétoldalú PPH együttműködések
gy
internetes portálja
http://www jpo go jp/ppph‐portal/index htm
http://www.jpo.go.jp/ppph‐portal/index.htm
statisztikák
i ikák (a
( kérelmek
ké l k száma,
á
megadások
dá k aránya)
á )
PPH brosúrák
PPH módszertani
ód
i útmutatók
ú
ók
PPH kérelem űrlapok
a résztvevő
é
ő hivatalok
hi
l k honlapjaihoz
h l j ih vezető
ő linkek
li k k
az akta‐betekintési rendszerekhez (Dossier Access
S
System)
) vezető
ő linkek
li k k
A portál frissítése egyre nehezebbé vált.
•
•
•
•
•
•
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PLPPH (Plurilateral PPH) hálózat
létrehozása
• közös portál
• közös kérelem űrlap (mellékletek)
• a kérelem mellékleteinek on‐line adatbázisból való
hozzáférhetővé tétele
• az igénypontok elfogadásáról, megadásról szóló
„statement” egységesítése
• a fordítások
f dítá k egységes
é
k lé (hivatali
kezelése
(hi t li intézkedések,
i té k dé k
igénypontok)
• az igénypontok egymásnak való megfelelésének
kérdése
• a PPH
PPH‐re
re jogosító bejelentés típusok egységesítése
47

A “Plurilateral PPH” létrehozása
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Jelenleg
Jelenleg…

Plurilateral PPH

(Kétoldalú megállapodások és
útmutatók „csokra”)

Egyetlen PPH megállapodás
Egyetlen „közös” útmutató

JPO javaslat: Közös útmutató
• Túl sokféle „PPH guidelines” létezik
• Nemcsak tartalmi, de formai eltérések is vannak
• A bejelentők számára megterhelő a különbségek felderítése
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A “Közös
Közös útmutató
útmutató” létrehozása
• Sok azonosság van az útmutatókban a korábbi
egyeztetések eredményeként – ezeknek a „szabvánnyá”
tétele.
• A gyakoribb eltérések opciókká tétele.
• A ritkább eltérések (amelyek csak 1‐2 hivatalnál
találhatók) – pl. nem használnak aktabetekintő
rendszereket, nem fogadnak el gépi fordítást –, a közös
útmutató „Egyedi megjegyzések” rovatába kerülhetnek.
• Minden útmutató azonos formátumú lesz.
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Az oltalomszerzés és a jogérvényesítés
feltételeinek javítása
A jogérvényesítés hatékonyságának fokozása:
‐ a HENT középtávú akcióterve mentén;
‐ nemzetközi
tkö i és
é európai
ó i kezdeményezésekben
k d é
é kb
való részvétellel (Observatory az EU‐ban,
MEDICRIME‐egyezmény, a jogérvényesítési
y felülvizsgálata,
g
, a COPIS‐adatbázis).
)
irányelv
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Az oltalomszerzés és a jogérvényesítés feltételeinek javítása
A jogérvényesítés hatékonyságának fokozása (folyt.);
a Hamisítás Elleni Akcióterv pillérei:
II. KERESLETCSÖKKENTÉS

S
SZEKTORIÁ
ÁLIS

ÁLTALÁN
NOS

I. KÍNÁLATCSÖKKENTÉS
1. A harmadik országokból érkező
hamis termékek beáramlásának
megakadályozása

2.A hazai kereskedelem
megtisztítása a hamis és kalóz
fizikai termékektől

3.Az interneten elkövetett jogsértések elleni fellépés

9.

10.

Lakossági
tudatosságnövelés

A fiatalok,
iskolások
oktatása

4.Szellemi, infrastrukturális kapacitásfejlesztés

5.
Kreatív- és
informatikai
iparágak

6.
Élelmiszer,
növényvédő szer

7.

8.

Egészségügyi
termékek
hamisítása

Műtárgyhamisítás,
műkereske
delem

III. GAZDASÁGI JELENTŐSÉG
11. Makrogazdasági monitorozás

12. A vállalkozók szellemitulajdon-védelmi
ismereteinek növelése, felkészítése a jogsértések elleni
fellépésre
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Harmonikus együttélés az európai és
globális rendszerekkel
Fő irányok:
 az egységes hatályú európai szabadalom
( egységes szabadalom
(„egységes
szabadalom”)) bevezetése és az
Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB)
létrehozása;
 az európai szabadalmi rendszer és a PCT
korszerűsítése.
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Harmonikus együttélés az európai és
globális rendszerekkel
Az egységes szabadalom és az ESZB:
‐ az ESZH és a nemzeti hivatalok együttműködésének
elmélyítése („enhanced partnership”), a „utilisation”
modelljén túlmenően is;
‐ egységes szabadalom fenntartási díja: mértékének
meghatározásakor a lefedett piac méretét kellő súllyal
vegyék figyelembe, az ESZH 50%‐nál többet ne
tarthasson meg, a tagállamok közötti felosztás kulcsa
„kompenzációs
kompenzációs szempontokat” is tükrözzön (a kisebb,
kisebb
elmaradottabb és új tagállamok javára);
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Harmonikus együttélés az európai és
globális rendszerekkel
Az egységes
A
é
szabadalom
b d l
és
é az ESZB (folyt.):
(f l )
‐ a nyelvi rezsimből adódó hátrányok csökkentése
( é ét l az ESZH gépi
(részvétel
é i fordítási
f dítá i programjában,
jáb 12 éves
é
átmeneti időszak, a hosszabbítás lehetőségével, angol
nyelvű fordítás önkéntes benyújtása
benyújtása, a nem ESZH
ESZH‐
nyelven tett bejelentések kapcsán alkalmazott
kompenzációs
p
mechanizmus alkalmazása);
)
‐ az ESZB‐megállapodás előzetes hatás‐ és
alkotmányossági vizsgálata;
‐ az ESZB eljárási díjainak kiegyensúlyozott,
kedvezményeket is biztosító megállapítása;
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Harmonikus együttélés az európai és
globális rendszerekkel
Az egységes
A
é
szabadalom
b d l
éés az ESZB (f
(folyt.):
l t)
‐ az ESZB lehetséges (centralizált‐decentralizált)
szervezeti modelljei;
modelljei regionális divízió,
divízió budapesti
székhellyel;
‐ az ESZB bíróképző központja Budapesten;
‐ a hazai szabadalmi ügyvivők képzése a European
Patent Litigation Certificate megszerzése
érdekében;
‐ a hazai bíráknak az ESZB
ESZB‐nél
nél részmunkaidőben
történő foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályi
feltételek.
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Stratégiai vita Európai Szabadalmi
Hálózat
• Az ESZH lemondott az egyébként sem jelentős
mennyiségű „special search”‐ről (a tagállamok
igyekeztek ezt szolgáltatási tevékenységükbe vonzani,
nem sok sikerrel, nálunk kb. 50 megbízás/év).
• Az ESZH átadott bizonyos „nem szeretem feladatokat”
((mint p
például a hivatalunk által ma is végzett
g
átosztályozás, ami szűk szakmai területen, magas fokú
szakértelmet igénylő
g y feladat).
• National Action Plan  Bilateral Cooperation Plan
57

Bilateral Cooperation Plan

•
•
•
•
•

Kétoldalú kooperációs tevékenység ‐ projektkártyák
alapján
Szakmai tréningeken való támogatott részvétel
Gépi fordítási projektben való együttműködés
e‐learning anyagok fejlesztésének támogatása
Ü i ők támogatása
Ügyvivők
tá
tá az EQE‐vizsgára
EQE i á készülésben
ké ülé b
Egységes európai bemeneti pont létrehozása (deep‐
linking hatályosított európai szabadalmak nemzeti
regiszter‐rekordjaihoz)
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Harmonikus együttélés az európai és
globális rendszerekkel
Az európai szabadalmi rendszer korszerűsítése:
‐ az Európai Szabadalmi Hálózat (EPN) fejlesztése (az
„outsourcing” irányában is);
‐ tagállami kontroll az ESZH felett;
‐ az átfutási idő csökkentése, a vizsgálat minőségének
javítása az ESZH‐nál;
‐ szabályozási és díjpolitikai változtatásokkal
egyszerűsítés könnyítés és gyorsítás az ESZH előtti
egyszerűsítés,
oltalomszerzésben;
‐ kiegyensúlyozott kapcsolat az ESZSZ és az EU között.
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Harmonikus együttélés az európai és
globális rendszerekkel
A PCT korszerűsítése:
‐ a nemzetközi Iroda 2009. évi útvonalterve (PCT
(
Roadmap) mentén;
‐ a PCT‐ből
PCT ből eredő kötelezettségek következetes
végrehajtása;
‐ a munkamegosztás előmozdítása, a kutatás és
vizsgálat párhuzamosságainak kiszűrésével;
‐ kiváló minőségű kutatási és elővizsgálati
jelentések hozzáférhetővé tétele.
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Köszönjük a figyelmet!
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