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I.

Bevezetés

• Szabadalmi eljárás időtartama az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) előtt 2019.
évben
• 4,1 hónap kutatás + 26,1 hónap érdemi vizsgálat = 2,5 év
• 17,5 hónap felszólalási eljárás (+ 9 hónap felszólalási határidő)
• + Fellebbviteli Tanács eljárás

https://www.epo.org/
about-us/annualreportsstatistics/statistics/20
20/statistics/qualityindicators.html
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I.

Bevezetés
• 2019. évben 74 db magyar illetőségű bejelentő szerzett európai szabadalmat
az ESZH előtt
• 2019. évben 135 db magyar nemzeti szabadalmat adott meg a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
• Feltételezés: minden második szabadalom bitorlási per (ideiglenes intézkedési
eljárás) hatályosított európai szabadalmon alapul
Patents granted by EPC states' national offices in 2019

Country
Hungary

Granted
patents
HU

Change
135 -0,13462

EPO statistics
European patent granted1 2011-2020 per country of residence of the first named applicant2
https://www.epo.org/about-us/annual-reportsstatistics/statistics.html#data
Country
2011
2012
2013
2014
HU
Hungary
46
38
50
41
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2015
38

2016
62

2017
59

2018
66

2019
74

2020
79

I.

Bevezetés
• 553 db megadott magyar illetőségű európai szabadalom
• 36.201 db Magyarországon hatályosított európai szabadalom (6070 db
2019. évben)
• Estek 98,5 %-ban magyar illetőségű társaságok alperesek (kérelmezett)
lesznek szabadalom bitorlási perben (ideiglenes intézkedési eljárásban)

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/
Validations of EP patents in EPC states in 2019
Country
Hungary

Validations Change
HU

6 070

12,8%
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https://www.epo.org/aboutus/annual-reportsstatistics/statistics.html#data

II. Londoni Megállapodás és fordítási követelmények
• 2009. évi XXIII. Törvény - a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai
szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló
Megállapodáshoz való csatlakozásról (2011. január 1-jén lépett hatályba)

https://en.wikipedia.org/wiki/London_Agreem
ent_(2000)
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II. Londoni Megállapodás és fordítási követelmények
Londoni Megállapodás 1. cikk
(1) Az e Megállapodásban részes olyan állam, amelynek hivatalos nyelve megegyezik az
Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek valamelyikével, eltekint az Európai
Szabadalmi Egyezmény 65. cikkének (1) bekezdésében előírt fordítási követelményektől.
(2) Az e Megállapodásban részes olyan állam, amelynek egyik hivatalos nyelve sem
egyezik meg az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek valamelyikével, eltekint
az Európai Szabadalmi Egyezmény 65. cikkének (1) bekezdésében előírt fordítási
követelménytől, ha az európai szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos
nyelvei közül az ezen állam által megjelölt nyelven adták meg, vagy azt erre a nyelvre
lefordították, és a fordítást az Európai Szabadalmi Egyezmény 65. cikke (1) bekezdésében
foglalt követelményeknek megfelelően benyújtották.
(3) A (2) bekezdésben említett államoknak továbbra is jogukban áll, hogy megköveteljék
az igénypontok hivatalos nyelveik egyikére történő fordításának benyújtását az Európai
Szabadalmi Egyezmény 65. cikke (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően.
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II. Londoni Megállapodás és fordítási követelmények
Londoni Megállapodás 2. cikk - Fordítások jogvita esetén

E Megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy az korlátozná az e Megállapodásban
részes államok jogát arra, hogy az európai szabadalmakkal kapcsolatos jogvita
esetén előírják azt, hogy a szabadalmas a saját költségén köteles
a) a feltételezett bitorló kérésére a szabadalom teljes fordítását rendelkezésre
bocsátani annak az államnak a hivatalos nyelvén, amelynek a területén a
feltételezett bitorlás bekövetkezett,
b) az illetékes bíróság vagy igazságszolgáltatási jogkört gyakorló hatóság
felhívására a szabadalom teljes fordítását rendelkezésre bocsátani az érintett
állam hivatalos nyelvén az előttük folyó eljárásban.
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II. Londoni Megállapodás és fordítási követelmények
Londoni Megállapodás 2. cikk - Fordítások jogvita esetén
• mit kell érteni "az európai szabadalommal kapcsolatos jogvitán" (dispute relating
to a European patent).
- nem szűkíthető az európai szabadalommal kapcsolatos jogvita fogalmi köre
csupán a bitorlási perekre, az minden bizonnyal kiterjed a nemleges
megállapítási, a megsemmisítési ügyekre és - feltételezhetően - egyéb jogvitákra
(pl. a kényszerengedélyekkel vagy az előhasználattal kapcsolatos perekre)
• jogvitáról csak a per, illetve az eljárás megindulását követően beszélhetnénk, vagy
például már akkor is, ha az állítólagos bitorlónak a szabadalmas felszólító levelet
küldött.
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II. Londoni Megállapodás és fordítási követelmények
2002. évi Szt.-módosítás indokolása
jogbiztonsági és egyéb alkotmányos aggályokat vethetne fel, továbbá
kiiktatná a fordítási követelménynek a valós gazdasági érdekeltséghez nem
köthető oltalmi igényeket kiszűrő hatását.
A szabadalmi rendszer egyik alapelve is csorbát szenvedne, hiszen
elmaradna a találmánynak a köz számára a kizárólagos hasznosítási jog
ellenében - a hivatalos nyelven - történő feltárása.
Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács (MSZTT) állásfoglalása szerint
sérülne:
•a vállalkozás joga és a gazdasági verseny szabadsága [9. § (2) bek.],
•a hátrányos megkülönböztetés tilalma [70/A. §],
•a jogállamiság és a jogbiztonság követelménye [2. § (2) bek.], valamint
•a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog [61. § (1) bek.]."
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II. Londoni Megállapodás és fordítási követelmények

Iparjogvédelmi és Szerzői jogi Szemle - 110. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. DECEMBER
FÓRUM - FICSOR MIHÁLY - A Londoni Megállapodás: bárány farkasbőrben?
https://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200512/forum2.html
vagy
16 év távlatából báránybőrbe bújt farkas?
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FICSOR MIHÁLY :
Az igénypontok magyar nyelven való hozzáférhetővé tétele ugyanis
lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a szabadalom tárgyával,
terjedelmével, a belőle folyó jogokkal legalább nagy vonalakban
tisztába kerüljenek. Okszerű gazdálkodást folytató, az üzleti
viszonyokban szokásos körültekintéssel eljáró vállalkozás pedig nem
mulasztja el, hogy közelebbről tájékozódjon a tevékenysége
szempontjából relevánsnak tűnő, az érdekkörébe eső szabadalmak pontos
tartalmáról és terjedelméről. Ezt megteheti a teljes fordítás elkészíttetése
útján, de - talán még inkább - a hiteles (azaz az ESZH előtti eljárás
nyelvén készült) szöveg tanulmányozásával. Aligha hihető, hogy
ésszerűen gazdálkodó, körültekintően fejlesztő vállalkozás - ahogy a MIE
munkabizottsága írja - többéves kutató és fejlesztő munkába vágna bele,
gyártóüzemet létesítene anélkül, hogy az ilyen irányú tevékenységét
akadályozó vagy korlátozó európai szabadalom hiteles szövegét előtte ne
tanulmányozná. Nem takaródzhatnak a jogbiztonság követelményével
olyan vállalkozások, amelyek ilyen nagyfokú üzleti negligenciát
tanúsítanak. (…)
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III. Szt. fordítási követelmények és „lehetőségek”

Szt. 84/H. § * (1) * Az európai szabadalom hatályossá válik Magyarországon,
ha megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétől
számított három hónapon belül a szabadalmas benyújtja a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalához az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvű
fordítását, valamint - ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve a
francia vagy a német volt - az európai szabadalom igénypontokon kívüli
szövegének angol vagy magyar nyelvű fordítását.
(1a) * Az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar
nyelvű fordítása az igénypontok magyar nyelvű fordításával együtt benyújtható
akkor is, ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve az angol volt.
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III. Szt. fordítási követelmények és „lehetőségek”

Szt. 84/H. (10a) * A szabadalmas az európai szabadalom igénypontokon kívüli
szövegének magyar nyelvű fordítását - az (1) és (1a) bekezdésekben szabályozott
eseteken kívül is - bármikor benyújthatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalához. E fordítás benyújtására és meghirdetésére a (4)-(7) és a (10)
bekezdéseket megfelelően alkalmazni kell.
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III. Szt. fordítási követelmények és „lehetőségek”
Szt. 84/J. § * (1) * Ha az európai szabadalmi bejelentés és az európai szabadalom
igénypontjainak, illetve leírásának fordítása (84/E., 84/H. és 84/I. §) szerint a
szabadalmi oltalom terjedelme szűkebb, mint az Európai Szabadalmi Hivatal előtti
eljárás nyelvén készült igénypontok, illetve leírás szerint, a szabadalmi oltalom
terjedelmét a fordítás szerint kell megállapítani.
(1a) * Ha a szabadalmas a 84/H. § (1a) vagy (10a) bekezdése alapján benyújtotta az
európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítását is, az
(1) bekezdést - a fordítás benyújtásáról szóló hatósági tájékoztatás közlését követően erre a fordításra kell alkalmazni.
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III. Szt. fordítási követelmények és „lehetőségek”

Szt. 84/G. § (2) Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvű fordítását a
szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, az európai szabadalommal
kapcsolatos jogvita esetén a szabadalmas köteles e fordítást a saját költségén
rendelkezésre bocsátani a feltételezett bitorló kérésére, illetve - szükség szerint
felhívásra - a bíróság vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt folyó
eljárásban.
104. § (15) Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvű fordítását a
szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, és nem bocsátotta - a 84/G. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint - a feltételezett bitorló rendelkezésére annak
kérésére sem, azt úgy kell tekinteni, hogy az alperes a perre okot nem adott.
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III. Szt. fordítási követelmények és „lehetőségek”
Szt. 35. § (3) * Szabadalombitorlás esetén a szabadalmas a polgári jogi
felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. Ha az európai szabadalom
szövegének magyar nyelvű fordítását a szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H.
§ alapján, és a bitorló lakóhelye vagy székhelye Magyarország területén van, a
bitorlást mindaddig nem lehet neki felróhatónak tekinteni, amíg a szabadalmas
eleget nem tesz a 84/G. § (2) bekezdésében foglaltaknak vagy amíg a 84/H. §
(10a) bekezdése szerinti fordítás benyújtásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala nem közölte a 84/H. § (10) bekezdése szerinti hatósági tájékoztatást,
kivéve, ha a szabadalmas bizonyítja, hogy a bitorló a fordítás hiányában is
megérthette az európai szabadalom szövegét.
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IV. Szt. alapján kérhető ideiglenes intézkedés feltételei

• MIÉRT?
• MIKOR?
• HOGYAN?

FORDUL egy SZABADALMAS
Ideiglenes intézkedéssel bírósághoz?

Szabadalmi peres eljárásban vagy önálló nem-peres eljárásban indított
ideiglenes intézkedés
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IV. Szt. alapján kérhető ideiglenes intézkedés feltételei
Ideiglenes intézkedés feltételei – valószínűsítés szintjén

Jogsértés

triumvirátus

Arányosság

Szükségesség
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IV. Szt. alapján kérhető ideiglenes intézkedés feltételei
Ideiglenes intézkedés feltételei – szükségesség valószínűsítés szintjén

Szt. 104. § (2) bekezdése - különös méltánylást érdemlő ok fennállását
megalapozó vélelem
Pp. 103. § (1) bekezdés d) pontja - egyéb, különös méltánylást érdemlő ok
Pp. 103. § (1) bekezdés c) pontja - kérelmezőt közvetlenül fenyegető hátrány
bekövetkezésének elhárítása
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.1. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.24.079/2018/10. sz. végzés,
(Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.410/2019/5. sz. jogerős végzésével, valamint a
Kúria is a Pfv.IV.21.229/2019/7. sz. végzésével is helybenhagyta)
Tényállás
Kérelmező – amerikai vízipipa gyártó cég
Kérelmezett – keleti áruk kereskedelemével foglalkozó magyar Bt.
2018. július 25. B1 hiteles lajstromkivonat EP szabadalom megadása
2018. szeptember 4. hatályosítási kérelem SZTNH előtt
2018. október 24. SZTNH határozat hatályosítás elismeréséről
2018. december 19. ideiglenes intézkedés iránti kérelem
2019. január 11. bíróság felhívására hiánypótlás, teljes fordítás csatolása az
eljárásban
2019. január 28. SZTNH hatósági tájékoztatás európai szabadalom
igénypontja fordításának benyújtásáról
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.1. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.24.079/2018/10. sz.,
a kérelmező egy hatályosított európai szabadalom oltalmát kívánja
érvényesíteni. A kérelmezett ebbéli érvei nyomán és az ilyen ügyek növekvő
számára tekintettel a bíróság indokoltnak látja részletesebben áttekinteni a
hatályosított európai szabadalmak lényegét és a nemzeti szabadalmakkal
szembeni sajátosságait. Ezek ugyanis fontos konzekvenciával bírnak az ilyen
jogra alapított ideiglenes intézkedés elrendelhetősége szempontjából is, ami a
nemzeti szabadalom érvényesítése nyomán kialakult joggyakorlaton túl
újabb szempontok figyelembevételét kívánja meg, különösen az ideiglenes
intézkedés szükségességének, és azon belül a különös méltánylást érdemlő ok
vélelmének [Szt. 104. § (2) bekezdés], illetve fennállásának [Pp. 103. § (1)
bekezdés d) pontja] megítélését illetően.
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.1. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.24.079/2018/10. sz.,
Szt. 84/H. § vonatkozásában bíróság: Ez a szabály a hatályosítás minimumfeltételét rögzíti,
azonban a szabadalmas nincs elzárva attól, hogy az európai szabadalmi bejelentés
igénypontja, illetve leírása magyar nyelvű fordításának már korábban nyilvánosságot
szerezzen.
(i)

A szabadalmas igényelheti az európai szabadalom magyarországi ideiglenes szabadalmi oltalmát. Ez akkor
keletkezik, amikor a Hivatal a hivatalos lapjában közölte a hatósági tájékoztatást az igénypontok magyar nyelvű
fordításának benyújtásáról. A Hivatal a hatósági tájékoztatást akkor közli, ha a bejelentő erre irányuló kérelmet
nyújtott be; a kérelemhez mellékelni kell a közzétett igénypontok magyar fordítását. A Hivatal megtekinthetővé
teszi az igénypontok magyar nyelvű fordítását és jegyzékben tünteti fel, hogy az európai szabadalmi bejelentés
közzétételével ideiglenes oltalom keletkezett; ezt a jegyzéket bárki megtekintheti (84/E. §).

(ii)

(ii) Továbbá, az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítása az igénypontok
magyar nyelvű fordításával együtt benyújtható akkor is, ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve
az angol volt, [Szt. 84/H. § (1a) és (10) bekezdés]; a fordítás benyújtásáról a Hivatal tájékoztatást közöl a
hivatalos lapjában és a fordítást megtekinthetővé teszi.

(iii) (iii) Végül pedig a szabadalmas az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítását
– az (1) és (1a) bekezdésekben szabályozott eseteken kívül is – bármikor benyújthatja a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalához. [Szt. 84/H. § (10a) bekezdés]
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.1. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.24.079/2018/10. sz.,
Szt. 84/J. § vonatkozásában: Vagyis az európai szabadalom Magyarországon
hatályosított oltalmi köre a szabadalom teljes fordításának benyújtásával
rögzül. Így akár – igen különös módon – az is előfordulhat, hogy ez az oltalmi kör
már csak a jogvita kialakulását követően rögzül, akkor, amikor a szabadalmas
legkorábban a bitorlási keresetleveléhez mellékeli [Szt. 104. § (16) bekezdés],
vagy a bíróság felhívására csatolja a szabadalom magyar nyelvű teljes fordítását
[Szt. 84/G. § (2) bekezdés].
(…)
Hangsúlyozni kell, hogy a hatályosítás is csak az igénypont, de nem a leírás
magyar nyelvű fordításának megismerését jelenti, amit azért fontos, mert bár a
szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg, ezeket a leírás
és a rajzok alapján kell értelmezni [Szt. 24. § (1) bekezdés].
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.1. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.24.079/2018/10. sz.,
Vagyis az a magyarországi vállalkozás, aki azt kutatja, hogy piacra vinni kívánt
terméke vagy szolgáltatása szabadalomba ütközik-e, a hatályosítást megelőzően
csak akkor juthat el a kérdéses európai szabadalomhoz, ha vizsgálata az
Európai Szabadalmi Hivatal idegen nyelvű nyilvántartására is kiterjed.

Magától értetődő, hogy a szokásos üzleti kommunikációhoz szükséges mértéket
lényegesen meghaladó, szakirányú nyelvismeretet kívánó szabadalomtisztasági
kutatásra csak a hazai vállalkozások kisebb hányada képes; ilyen vizsgálatok
rutinszerű gyakorlása általában csak az innovatív gyártó nagyvállalkozásokról
feltételezhető.
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.1. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.24.079/2018/10. sz.,
Összefoglalva a fentieket leszögezhető, hogy az európai szabadalom magyarországi
hatályosításának feltétele mindössze az igénypont magyar nyelvű fordításának Hivatalhoz
való benyújtása, ezzel együtt a szabadalmasnak viszonylag széles mozgástere van abban,
hogy teljes szabadalmának (igénypont+leírás) magyar nyelvű fordítását a lehető legkorábban
benyújtsa a Hivatalhoz és ezzel annak nyilvánosságot szerezzen. Ezzel teheti egyértelművé
bármely hazai vállalkozás számára azt az oltalmi kört, melyet az európai bejelentéssel céloz
és Magyarországon hatályosítani szándékozik. Tehát az európai szabadalmi rendszer a
szabadalmasnak nem kötelezettségeként, hanem jogaként határozza meg, hogy a
szabadalom megszerzésével és hatályosításával kapcsolatos törekvéseit mikor és milyen
mértékben juttatja kifejezésre bárki számára Magyarországon.
Ugyanakkor ezzel a többletintézkedéssel elkerülhető a rendszer nyelvi rezsiméből fakadó
azon méltánytalan helyzet, hogy az európai szabadalomból fakadó kizárólagos hasznosítási
jogot az olyan vállalkozásnak is tiszteletben kell tartania, akitől nem várható el a szabadalom
megértése. Ellenben a többletintézkedés elmaradása a jogvitás helyzetek kockázatát
növeli, melyben aligha érdemelhet különös méltánylást az a szabadalmas, aki az ilyen
lehetőség mérséklését szolgáló, törvény biztosította jogával nem kíván élni.
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.1. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.24.079/2018/10. sz.,
Következésképpen, egy olyan vállalkozással szemben, akitől – tevékenységének
jellege, mérete miatt, vagy más okból – nem várható el a kizárólag idegen nyelven
rendelkezésre álló szabadalom (szabadalmi bejelentés) megértése, a szabadalmast
általában nem illeti különös méltánylást érdemlő jogvédelem akkor, ha az érvényesített
európai szabadalomra Magyarországon nem kért az Szt. 84/E. §-nak megfelelően
ideiglenes szabadalmai oltalmat, és nem élt a teljes szabadalom magyar nyelvű
fordítása benyújtásának a Szt. 84/H. § (1a) vagy (10a) bekezdésében biztosított
lehetőségével. E jogok gyakorlásának elmulasztására általában alappal hivatkozhat a
fenti vállalkozás olyanként, mint amely megdönti az Szt. 104. § (2) bekezdése szerinti
azon vélelmet, hogy ideiglenes intézkedés elrendelése különös méltánylást érdemlő
okból szükséges, illetve kizárja az ideiglenes intézkedésnek a Pp. 103.§ (1) bekezdés d)
pontja alapján, különös méltánylást érdemlő okból való elrendelését. "
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.2. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.20.925/2021/9
Tényállás
Kérelmező – amerikai orvostechnikai eszköz fejlesztő és gyártó cég
Kérelmezett – indiai orvostechnikai eszköz gyártó cég magyarországi
forgalmazója (Kft.)
2020. június 12. B1 hiteles lajstromkivonat EP szabadalom megadása
2020. június 17. hatályosítási kérelem SZTNH előtt
2020. augusztus 25. SZTNH határozat hatályosítás elismeréséről
2020. november 30. SZTNH hatósági tájékoztatás európai szabadalom
igénypontja fordításának benyújtásáról
2021. április 8. ideiglenes intézkedés iránti kérelem, mellékletként teljes
fordítás
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.2. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.20.925/2021/9
Pp. 103. § (1) bekezdés c) pontja
Rámutat továbbá a bíróság, hogy a kérelmező által panaszolt piaci
tevékenységgel okozott potenciális elmaradó haszon mint kár megtérítéséért
a kérelmezettet a polgári jog szabályai szerint terheli felelősség [Szt. 35. § (3)
bekezdés.]. Ez a szakasz azonban egy kivételt is rögzít, nevezetesen azt, hogy
„ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvű fordítását a szabadalmas
nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, és a bitorló lakóhelye vagy székhelye
Magyarország területén van, a bitorlást mindaddig nem lehet neki
felróhatónak tekinteni, amíg a szabadalmas eleget nem tesz a 84/G. § (2)
bekezdésében foglaltaknak vagy amíg a 84/H. § (10a) bekezdése szerinti
fordítás benyújtásáról a SZTNH nem közölte a 84/H. § (10) bekezdése szerinti
hatósági tájékoztatást, kivéve, ha a szabadalmas bizonyítja, hogy a bitorló a
fordítás hiányában is megérthette az európai szabadalom szövegét.
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.2. Fővárosi Törvényszék 3.Pk.20.925/2021/9

A kifejtettek alapján a jelen esetre ezt a kivételszabályt kell alkalmazni, mert a
kérelmező nem gondoskodott időben szabadalma magyar nyelven való
megismerhetőségéről, és a kérelmezett személyes körülményei nem teszik
valószínűvé, hogy a fordítás hiányában is megismerhesse az európai szabadalom
szövegét.
A Ptk. 6:519. §-a alapján aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt
megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy
magatartása nem volt felróható. Mivel a kérelmezett felróhatóságának hiányát a
kifejtettek szerint vélelmezni kell, az ideiglenes intézkedés oka nem lehet
közvetlenül fenyegető kár elhárítása.
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.2. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.564/2021/3. (felülvizsgálattal támadva)

Az Szt. 84/H. §-a a hatályosítás feltételeként valóban csupán az igénypontok magyar
nyelvű fordítását kívánja meg, ugyanakkor a 84/J. §-ból kitűnik, hogy az európai
szabadalom Magyarországon hatályos oltalmi köre a szabadalom szövege teljes
fordításának benyújtásával rögzül és a 84/G. § (2) bekezdése jogvita esetére előírja
a szabadalmas számára az európai szabadalom szövege magyar nyelvű fordításának
a feltételezett bitorló rendelkezésére bocsátását. Utóbbi követelmény azonosan
megfogalmazódik az Szt. 104. § (15) bekezdésében is, amely szerint, ha az európai
szabadalom szövegének magyar nyelvű fordítását a szabadalmas nem nyújtotta be a
84/H. § alapján, és nem bocsátotta - a 84/G. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - a
feltételezett bitorló rendelkezésére annak kérésére sem, azt úgy kell tekinteni, hogy
az alperes a perre okot nem adott. Tehát nem kötelezettség, de elsősorban a
szabadalmas érdekét szolgálja, hogy az igénypontokon kívüli rész benyújtásának
lehetőségével éljen, mert nemzeti relációban a tényleges oltalmi kör az európai
szabadalom tekintetében ezzel rögzül, ezzel kerül vitathatatlanul és egyértelműen
meghatározásra.
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.2. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.564/2021/3. (felülvizsgálattal támadva)

Vagyis nem a felróhatóság az a kritérium, ami a jelen eljárásban releváns, hanem
abból a szempontból van jelentősége az igénypontokon kívüli szöveg magyar
fordításának benyújtása vagy rendelkezésére bocsátása kérdésének, miszerint
ezzel tudja a kérelmező valószínűsíteni azt, mindent megtett annak érdekében,
hogy egyértelműen megállapítható legyen a hatályosított európai
szabadalmának oltalmi köre, aminek azért van döntő jelentősége, mert ennek
alapján nyílik lehetőség harmadik személyek, adott esetben a kérelmezett
számára a találmány és a sérelmezett eszköz egybevetésére.
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V. Szt. fordítási követelmények alkalmazása a bíróságok által
V.2. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.564/2021/3. (felülvizsgálattal támadva)

A másodfokú bíróság meglátása szerint, jóllehet jogszabályi előírás erre nincs, de
a magas fokú műszaki ismereteket igénylő, bonyolult megoldások ütközésének
felmerülése esetén elvárható a szabadalmastól, hogy már a bírósághoz fordulása
előtt jelezze esetleges sérelmét és a teljes találmányi szöveg magyar
fordításának megküldésével olyan helyzetbe hozza a feltételezetten bitorló
személyt, hogy maga is meg tudja ítélni valós-e a szabadalom bitorlása.
Ezért súlytalan annak a kérdése, hogy milyen mélységű angol nyelvismerettel
rendelkezik a kérelmezett vagy a mögötte álló orvos csoport, hiszen az oltalom
terjedelmét illetően lehet eltérés az ESZH előtti eljárás nyelvén készült
igénypontok és leírás, illetve ezek magyar fordítása között, ami nem szűrhető ki
az ESZH vagy a Hivatal hivatalos adatbázisában hozzáférhető angol nyelvű szöveg
tanulmányozása nyomán.
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VI. Zárórész
Elvárható magatartás szabadalmasok irányába?!

1.

Ideiglenes oltalom megszerzése igénypont fordításával és hatósági
közzétételével (http://epub.hpo.hu/ekutatas/index.html?lang=HU&service=EPIPLIST)

2.

Ideiglenes oltalomról és európai szabadalmi bejelentés folyamatáról

nyilvánosság tájékoztatása – saját weblap és terméken „patent pending”
3.

Igényponton kívüli teljes leírás magyar nyelvű fordításának benyújtása
hatályosítási kérelemmel egyidejűleg

4.

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjesztése előtt rövid határidő tűzésével
felszólító levél küldése alperesnek (kérelmezett), csatolva teljes fordítást
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

DR. GYÖRGY ÁDÁM

SBGK ÜGYVÉDEK ÉS SZABADALMI ÜGYVIVŐK
E-mail: adam.gyorgy@sbgk.hu

