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Jedlik-terv
• Társadalmi egyeztetést és kormányzati egyeztetést követően
2013 augusztus 14-én fogadta el a kormány a Jedlik-tervet.
• Átfogó kormányzati stratégia a szellemitulajdon-védelmével
kapcsolatban.
• Pillérei:
•
•
•
•

Iparjogvédelem – nemzetgazdasági felemelkedés
Szerzői jog – a kreatív iparágak és a kultúra fellendítése
A nemzetpolitika és egyes szakpolitikák támogatása
Intézményi teljesítőképesség erősítése

Jedlik-terv
• WIPO 2011. évi IP jelentése alapján az IP tulajdonnal való
rendelkezésnek központi szerepe van az innovatív vállalkozások
stratégiájában
• Hazai iparjogvédelmi aktivitásban előrelépés az általános
innovációs teljesítmény javulásával történhet
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozása
• Közel 200 milliárd forint kutatásra fejlesztésre és innovációra.
• Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap létrehozása + strukturális
alapokból származó összegek
• A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló
törvényt jelenleg a parlament előtt van

Jedlik-terv
• Célja többek között a nemzeti, az európai és a nemzetközi
oltalomszerzési, illetve oltalmi opciók egyensúlyának és
harmonikus együttműködésének fenntartása
• Hazai iparjogvédelmi szolgáltatási kínálat fejlesztése
• Szellemi javak hasznosulását előmozdító intézkedések
• Iparjogvédelmi ismeretszint emelése és az iparjogvédelmi
tudatosság fokozása (VIVACE- program, IPorta (kkv-k számára),
INNOVACCESS hálózat (hivatalok közötti tapasztalatcsere az IP
szolgáltatásokról), EUKTS)
• Innováció-menedzsment és vállalkozásfejlesztési ismeretek
bővítése és oktatása az iparjogvédelmi oktatáson belül

Jedlik-terv
• Hatékony kapcsolódás a K+F+I és a szellemi tulajdon között
• Közpénzek felhasználásával létrejött szellemi alkotások
oltalmának elősegítése
• Szellemitulajdon-védelmi követelmények fokozott érvényre
juttatása a forrásallokáció során (K+F pályázatok)
• Nemzeti és nemzetközi oltalomszerzés támogatása (IPARJOG
pályázatok)
• Hazai iparjogvédelmi tevékenység során az eljárások
gyorsításának célkitűzése.
• Átfutási idők csökkentése (hangsúlyozott feladat)

Nemzeti szabadalomengedélyezési eljárás –
átfutási idők
• Írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre
vonatkozó szabályok újragondolása megtörtént
• Gyorsított eljárásban is kérhető
• Akár 2 hónap alatt is elkészülhet, ha alaki szabályoknak
megfelel a bejelentés
• Akár többször is kérhető
• A határidőket minden esetben sikerült tartani.

Nemzeti szabadalomengedélyezési eljárás –
átfutási idők
• Nemzeti szabadalmi bejelentések – hazai bejelentők, külföldi
bejelentők uniós elsőbbségre alapuló nemzeti bejelentései, PCT
nemzeti szakaszba lépett ügyek
• Régi PCT nemzeti szakaszba lépett ügyek kidolgozása
folyamatos, száma 1000 alá csökkent
• Folyamatban lévő ügyek száma kb. 2300
• A folyamatban lévő ügyek számának további csökkenése segíti
az átfutási idő csökkentését.
• A hazai ügyek befejezésének bruttó átlagos átfutás ideje 29
hónapra csökkent (2013-ban 44 hónap)
• Célul tűztük ki, hogy az első érdemi felhívás az érdemi szakasz
megindításától számított 6 hónapon belül megtörténjen.

Nemzetközi együttműködéssel az
oltalomszerzés esélyeinek javításáért

• Egységes hatályú európai szabadalom bevezetése
• Visegrádi Szabadalmi Intézet
• Global PPH

Küszöbön az európai szabadalmi reform
• EU-s jogszabályok
(Versenyképességi
Tanács 2012.
december 25-ei
ülésén fogadták el)

• Megerősített
együttműködés
25 tagállam között
× ES
× HR
× IT

Alaprendelet
1257/2012/EU

Az Egységes
Szabadalmi
Bíróságról (ESZB)
szóló megállapodás

Nyelvi rezsim
1260/2012/EU
rendelet

! A rendeletek csak az ESZB megállapodás
hatálybalépése után alkalmazhatók
! A megállapodás akkor lép hatályba, ha legalább
13 tagállam ratifikálja, köztük DE, FR, UK
mindenképpen

• Nemzetközi
szerződés, de csak
EU tagállamok
csatlakozhatnak
• Aláírása: 2013.
február 19.
× ES
× HR
× PL

Egységes hatályú európai szabadalom
• A szabadalom megadásáig az ESZE szabályai alkalmazandók
(Bejelentés, határidők, felszólalás, költségek, stb…)

• A 25 résztvevő tagállamra nézve ugyanolyan igénypont-sorral
megadott európai szabadalmak esetében 1 hónapon belül
kérhető az ESZH-tól az egységes hatály bejegyzése a résztvevő
tagállamokra nézve
+ kérhető a rendeletek hatálybalépését megelőzően benyújtott bejelentések
alapján a hatálybalépés után megadott szabadalmakra is

Egységes hatály:
• nincs szükség hatályosításra a tagállamokban
• egységes átruházás, korlátozás, megsemmisítés, jogérvényesítés

Egységes hatályú európai szabadalom
• Megadás utáni adminisztrációs feladatok: ESZH

(a felügyeletet a tagállamok képviselőiből álló Select Committee gyakorolja)

•

Egységes hatály iránti kérelmek fogadása és elintézése

•

Az egységes hatályú európai szabadalmak lajstromának vezetése

•

A licenciakészségi nyilatkozatok nyilvántartása

•

Az átmeneti időszakban a fordítások közzététele

•

Az egységes hatályú európai szabadalmak fenntartási díjainak kezelése

•

Kompenzációs mechanizmus (és a gépi fordítások rendszere)

•

Az ESZH döntéseivel szemben bírósági (ESZB) felülvizsgálat

Egységes hatályú európai szabadalom
• Fenntartási díjak

A szabadalmasok az ESZH-nak fizetik, 50% a tagállamoknak jut
Felosztás szempontjai: (az alaprendelet szerint, döntés a Select Committee-ben)
•
•
•

a szabadalmi bejelentések száma
a piac mérete
kompenzáció azon tagállamoknak, amelyek:
– hivatalos nyelve nem ESZH-nyelv;
– aránytalanul alacsony szabadalmi aktivitással rendelkeznek; és/vagy
– viszonylag rövid ideje tagjai az Európai Szabadalmi Szervezetnek

Az egységes hatályú szabadalom nyelvi rezsimje
• A bejelentés bármely nyelven benyújtható, de az eljárás során az
ESZH valamelyik hivatalos nyelvére le kell fordítani (EN, FR, vagy DE)
• E fordításhoz az EU-nyelven benyújtott bejelentések után teljes (de
korlátos) kompenzáció jár EU-beli kkv-k, természetes személyek,
non-profit szervezetek, egyetemek és kutatóhelyek számára
• Az egységes hatály bejegyzéséhez nincs szükség további fordítás
benyújtására, ha
igénypontok: EN+FR+DE
szabadalmi leírás: EN vagy FR vagy DE
• Jogvita esetén a szabadalmas köteles a teljes fordítást elkészíteni
saját költségére (a bíróság pedig figyelembe veszi a felróhatóság
megítélésénél, ha az alperes nem férhetett hozzá saját nyelvén a
szabadalom szövegéhez)

A nyelvi rezsim átmeneti szabályai
• „a jó minőségű gépi fordítások rendelkezésre állásáig”, de
legfeljebb 12 évig (sunset clause), a 6. évtől kétévente szakértői
felülvizsgálat

• Fordítások az átmeneti időszakban
– az egységes hatály bejegyzéséhez mellékelni kell:
EN fordítás (FR és DE nyelvű szabadalmak esetén) vagy
bármely EU nyelvre való fordítás (EN nyelvű szabadalmak esetén)

• Gépi fordítások rendszere
(ingyenes, on-line, tájékoztatási céllal)

Egységes Szabadalmi Bíróság
• Centralizált fórumrendszer – első fokú decentralizációval
– Elsőfokú Bíróság
• Helyi divíziók a tagállamokban (tagállamonként legfeljebb 4)
• Regionális divíziók (tagállamok megállapodásai alapján)
• Központi divízió (bizonyos ügytípusokban kizárólagos illetékesség)
– Fellebbviteli Bíróság
– Adminisztratív szervek

(Hivatal, Igazgatási, Költségvetési és Tanácsadó Bizottság)

Egységes Szabadalmi Bíróság
• Székhelyek
• Elsőfok központi divíziója: Párizs (első elnök: francia)
– londoni szakosított szekció (thematic cluster): gyógyszeripar
– müncheni szakosított szekció (thematic cluster): gépipar

• Fellebbviteli Bíróság és Hivatal: LU
• Mediációs és Választottbíráskodási Központ: PT, SI
• A bírák képzési központja: HU

Egységes Szabadalmi Bíróság
• ESZB hatásköre: egységes hatályú és „klasszikus” európai
szabadalmakkal kapcsolatos jogviták (ideértve az SPC-ket is)
–
–
–
–
–
–

bitorlás (és a kapcsolódó védekezés, ideértve a kártérítési igényeket)
megsemmisítés (viszontkereset nem kizárólagosan)
nemleges megállapítás
ideiglenes intézkedések
előhasználati jog, ideiglenes oltalomból és előzetes licenciából fakadó igények
ESZH-döntések felülvizsgálata (az egységes hatály adminisztrációja körében)

• Eljáró tanácsok

– elsőfokon 3 tagú tanácsok, másodfokon 5 tagú tanácsok
– jogi végzettségű bírák, műszaki végzettségű bírák, „pool of judges”
– többnemzetiségű tanácsok

• A döntések hatálya az egységes hatály (és a hagyományos
európai szabadalmak hatályosítása) által lefedett tagállamok
területére terjed ki

Egységes Szabadalmi Bíróság
• Az eljárás nyelve

– divízió tagállama határozza meg (központi divízió: szabadalom nyelve)
– a felek megállapodhatnak, hogy a szabadalom nyelve legyen
– másodfok: főszabályként az elsőfokú eljárás nyelve

• Bírósági illetékek
– vegyes rendszer

• közepes díjmérték
• kiegészítő díj a pertárgy értékének figyelembevételével

– kkv (és egyéb) kedvezmények

• Képviselet

– ügyvédek
– európai szabadalmi ügyvivők („megfelelő képzettséggel”)
– segítőként: szabadalmi ügyvivők

Egységes Szabadalmi Bíróság
• A hatálybalépés és az átmenet kérdései
– ratifikációs küszöb

a megállapodás hatálybalépéséhez 13 tagállam (köztük DE, FR, UK
mindenképpen) ratifikációja szükséges

– fokozatos „egységesedés”

a 13 minimálisan szükséges ratifikáció után az egységes hatály területe
fokozatosan fog növekedni a később ratifikáló tagállamok területével

– átmeneti időszak (7 év, meghosszabbítható)
• az érintettek továbbra is fordulhatnak klasszikus európai
szabadalmakkal kapcsolatos ügyekben a nemzeti bíróságokhoz és
hatóságokhoz
• a bejelentő a klasszikus európai szabadalmat kivonhatja az ESZB
kizárólagos joghatósága alól (opt-out nyilatkozat)

A rendszer működésének előkészítése
• ESZB működésének előkészítése
–
–
–
–

cél: teljes működőképesség az első naptól
Előkészítő Bizottság (céldátum: 2015)
5 munkacsoport (jogi, gazdasági, IT, létesítményügyi, HR és képzés)
Titkárság

• Az egységes hatályú európai szabadalom rendszerének
felállítása

– Select Committee az ESZSZ Igazgatótanácsában (következő ülés: 2014 december)
– Európai Szabadalmi Hivatal

• Belső eljárások

– hatásvizsgálat, konzultáció
– ESZB-megállapodás ratifikációja
– a nemzeti jog módosítása

? Hatálybalépés, 25 tagállam általi ratifikáció időpontja kérdéses
Eddig (Ausztria, Belgium, Dánia és Franciaország)

A rendszer várható előnyei és hátrányai
• Egyszerűsítés
– oltalomszerzés az EU teljes területére egyetlen lépésben, fordítás nélkül
– könnyebb menedzselhetőség (egy lajstrom, egy fenntartási díj)
– egységes bíróság – egységes joggyakorlat, egyszerűsödő jogérvényesítés

• Megtakarítás
– fordítás-kompenzáció
– elmaradó hatályosítási költségek (fordítás, jogi képviselet, meghirdetés díja)
– a fenntartási díj lényegesen alacsonyabb lesz, mint a klasszikus rendszerben mind
a 25 tagállam fenntartási díjának összege…
– … ugyanakkor várhatóan magasabb lesz, mintha legfeljebb 2-3 tagállamban
hatályosítanák a klasszikus európai szabadalmat
– egységes bíróság – a több tagállamban történő párhuzamos pereskedésnél
várhatóan olcsóbb lesz

A rendszer várható előnyei és hátrányai
• Terhek (főként az „alperesi” oldalon)
– a Magyarországra kiterjedő szabadalmak számának megugrása miatt több
akadályozó jog lesz a piacon (üvegplafon)
– számos szabadalmi irat nem lesz elérhető magyar nyelven
• saját fordítások a bitorlás elkerülése érdekében
• félrevezető gépi fordítások
– a párhuzamos pereskedésnél alacsonyabb, de jelentős jogérvényesítési költségek
– külföldön, idegen nyelven folyó eljárás

• Haszonélvezők
– tudásintenzív uniós gazdaságok (különösen ESZH-nyelvekkel)
– tengerentúli bejelentők

Az előkészítő munka állása
• A Select Committee várhatóan 2015 nyarán dönt a fenntartási
díjakról és a felosztási kulcsról
• ESZB-megállapodást ratifikálta: AT, BE, DK, FR és SE
• SZTNH megbízásából hatástanulmány készült (PwC) a ratifikáció
előkészítésének segítésére
• SE+balti államok: megállapodás közös regionális divízióról
• HR+HU+SI igazságügyi tárcák előzetesen megállapodtak a budapesti
székhelyű közös regionális divízió létrehozásáról
• Bírák képzése: jelöltek kiválasztása 2014 nyarán megtörtént

Visegrádi együttműködés
CZ, HU, PL, SK

• Terv: PCT alapján nemzetközi kutatási szerv és nemzetközi
elővizsgálati szerv létrehozása kormányközi szervezetként
• Összhangban az EU Duna Régió Stratégiájának céljaival
• Célja:
– innováció, kreativitás, gazdasági növekedés és versenyképességet
előmozdítása közép- és kelet-európai régióban
– kedvező és hatékony lehetőség megteremtése a szabadalmi rendszer
használóinak a szabadalmi oltalom nemzetközi szinten történő
megszerzéséhez

Patent Prosecution Highway (PPH)
a kiindulás

MIE Konferencia; Debrecen
2014. November 20-21.
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Global Patent Prosecution Highway
(GPPH)
• A Global Patent Prosecution Highway (GPPH), 2014.
január 6-án indult. Az SZTNH a kezdeményező hivatalok
első körével együtt csatlakozott.
• Jelenleg 19 szabadalmi hivatal együttműködésével
működik, így például az amerikai (USPTO), japán(JPO),
angol(UKIPO) illetve az orosz szabadalmi oltalom
megállapításának soronkívülisége is kezdeményezhető.
• (A további hivatalok a következő dián: pld. ausztrál, svéd,
dán szingapúri, vagy a frissen csatlakozott osztrák)

MIE Konferencia; Debrecen
2014. November 20-21.
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Global Patent Prosecution Highway

MIE Konferencia; Debrecen
2014. November 20-21.
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Global Patent Prosecution Highway

MIE Konferencia; Debrecen
2014. November 20-21.
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Global Patent Prosecution Highway
(GPPH)
• A nemzetközi együttműködésnek az a célja, hogy lehetővé
tegye a szabadalmi hivatalok közötti közvetlen információ
cserét és felgyorsítsa a szabadalom engedélyezési eljárást.
• A szabadalmi bejelentő igényelheti a gyorsított elbírálást
az együttműködésben résztvevő bármelyik hivatalnál,
abban az esetben, ha a 19 hivatal bármelyikében
szabadalomképesnek találták a szabadalmi leírás
igénypontját.
MIE Konferencia; Debrecen
2014. November 20-21.
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Global Patent Prosecution Highway
(GPPH)
A GPPH alapján magyar bejelentések így mostantól
gyorsabban kaphatnak külföldi oltalmat, az SZTNH gyors
ügyintézésében bízva:
- szükség esetén a magyar eljárásban rendelkezésre álló
egyedi gyorsítási eszközök igénybevételével
- általában a „Felhívás nyilatkozattételre és a megadási díj
megfizetésére” hivatali végzés megküldésekor
- de akár már a Hivatal pozitív írásos véleményére alapozva
is
MIE Konferencia; Debrecen
2014. November 20-21.
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Global Patent Prosecution Highway
(GPPH)
A PPH igénybevételéhez fontos kiemelni a meglévő feltételek
közül:
• az előírt azonos elsőbbséget,
• az általánosan kötelező igénypont-megfeleltetést,
• továbbá a tagállamok többségében fennálló időbeli
korlátot, amely szerint ezekben az országokban a PPH
kérelem csak az érdemi vizsgálati szakasz megkezdése
előtt kérhető.
MIE Konferencia; Debrecen
2014. November 20-21.
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Global Patent Prosecution Highway
(GPPH)
A magyar bejelentők a GPPH együttműködésben
résztvevő hivatalokhoz az egyezmény honlapján található,
"How to make Request" rovatban országonként
összegyűjtött
dokumentáció
igénybevételével
fordulhatnak, ahol további részletes információk és
kitöltendő formanyomtatványok is találhatók :
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm
Az SZTNH honlapján:
http://www.sztnh.gov.hu/szabadalom/pph/
•

MIE Konferencia; Debrecen
2014. November 20-21.
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CPC: Cooperative Patent Classification


2011. januárban megkezdődtek a tárgyalások a CPC osztályozási rendszer
kialakítására az EPO és USPTO között



Cél: az osztályozási rendszerek további harmonizálása, a párhuzamosan
végzett munkák elkerülése



CPC felépítése követi az IPC elvét





CPC-be osztályozó hivatalok:





tartalma: A-H szekció (mint IPC) + Y szekció (új technológiák)
CPC:250.000 alosztály (IPC :70.000 alosztály)

EPO, USPTO, JP, CH, KR, BR, RU, IN
közeljövőben: HU, ES, FI, GB, SE, AT, DK, GR

www.cpcinfo.org: jelzetek, konkordancia táblák

CPC: Cooperative Patent Classification


CPC hatékony kutatást biztosít a finomabb felosztásnak köszönhetően



42 millió dokumentum CPC-ben osztályozva (2014. októberi adat)



45 Szabadalmi Hivatalban 25000 elbíráló használja



Elérhető az EPO adatbázisaiban, pl. az ESPACENET-ben:

Átosztályozási program az EPO és az
SzTNH között


2010 óta az SzTNH elbírálói részt vesznek az EPO adatbázisában lévő
szabadalmi dokumentumok átosztályozásában



Évente 4500-5000 dokumentum átosztályozását végzik



Folyamatosan megfelelnek az EPO magas minőségi követelményeinek



A feladat lényege: a C07C29 alkohol előállítási eljárásoknál a termékek
CPC-be osztályozása és hozzárendelése az adott eljáráshoz, ún.
„combination set” (C-set) létrehozása



C-set-ek az ESPACENET-ben:

Zöld szabadalmak gyorsított megadása
program I. Nemzetközi kitekintés
• Az első: 2009. május, Egyesült Királyság
• Továbbiak: Ausztrália, Korea, Japán, Egyesült Államok, Izrael (2009.),
Kanada (2011.), Brazília, Kína (2012.)
• Cél: a "zöld"* szabadalmak megszerzéséhez szükséges idő jelentős
lecsökkentése, hogy felgyorsíthassák ezeknek a technológiáknak az
elterjedését.
• Megvalósítás: „ahány ház, annyi szokás”:
eltérő szabályok, követelmények és korlátok
• A szabadalmi bejelentések 0,05-0,90 %-a, a zöld szabadalmi
bejelentések 0,76-20,91 %-a gyorsított → népszerűsítés!
• Gyorsítás mértéke az eljárás időtartamában: 42-75 %
* megújuló energia technológiák (szél-és napenergia), közlekedés,
szén-dioxid-leválasztás, biomassza, szürke víz újrafelhasználás és
sótalanítás
Forrás: Dechezleprêtre, A: Fast-tracking Green Patent Applications: An
Empirical Analysis (2013). ICTSD Issue Paper No. 37

Zöld szabadalmak gyorsított megadása program
II. Hazai program - ügyintézés
– A bejelentés alaki vizsgálatakor a „zöld bejelentések”
kiválasztása nemzetközi osztályjelzetek alapján
– Bejelentő tájékoztatása, meghívása a programba
– Kérelem beküldése korábbi közzététel igénylésével
– Gyorsított újdonságkutatás (1 hó) és közzététel
– Érdemi vizsgálati kérelemre gyorsított vizsgálat és
• A) megadás alapjául szolgáló példány (2 hó)
• B) felhívás (2 hó), elutasítás, vagy megadás alapjául szolgáló
példány (2 hó)

– Megadás

Zöld szabadalmak gyorsított megadása program
III. Hazai program – célok/elvárások
• Zöld technológiák terjedésének segítése a jogbiztonság
növelése és az újdonságtartalom gyors meghatározása
útján
• Nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére Iparjogvédelemmel a zöldgazdaságért (Jedlik-terv)
4.3.2. fejezete
• A „zöld bejelentések” átfutási idejének lecsökkentése:
akár 1-1,5 éven belül oltalmat kaphat
• A „zöld bejelentések” előnyben részesítése ne okozzon
érezhető késedelmet a többi ügyben
• 20-25 „zöld bejelentés”/év
• 2015. január 1-től 1 év próbaidő

Köszönöm a figyelmet!

