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Felszólalás - központi megtámadás

 Európai szabadalom megadása - 9 hónapon belül felszólalás EPO előtt

 hivatalos díj: 840 EUR

 Jelenleg: országonkénti hatályosítás - országonkénti megsemmisítés

 helyi hatóságok/bíróságok, helyi képviselők - nagyon drága

 Jövő: Egységes hatályú európai szabadalom - központi megsemmisítés

 hivatalos díj: 20.000 EUR (kkv: 12.000 EUR)

 SOK FELSZÓLALÁS VÁRHATÓ!
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Mire figyeljünk - szabadalmasként

 EPO csak szabadalmas által benyújtott igénypontsorozatot vizsgál

 igénypontkorlátozásokra fő- és segédkérelmek még az írásbeli 

szakaszban

 olyan módosítás is megengedett, amely más felszólalási okot küszöböl 

ki, mint amire felszólaló hivatkozott (Rule 80 EPC)

 elírás és nyilvánvaló hiba is javítható felszólalási ok elhárításához

 kivételesen tárgyaláson is lehet újabb módosítást benyújtani

 "clear allowability"

 "convergent development"

 clarity - csak módosítással érintett igénypontoknál vizsgálható

 bővítő értelmű módosítással nagyon vigyázzunk!!!



Mire figyeljünk - felszólalóként

 alapos kutatás előzze meg!

 minden releváns ellentartást csatoljunk felszólaláshoz (2 hó pótolni)

 T1002/92: Utólag csak kivételesen lehet új tényt/bizonyítékot 

előadni, csak ha prima facie releváns (másodfok: csak nagyon

kivételesen, ha prima facie nagyon releváns!)

 T633/97: szóbeli tárgyaláson figyelmen kívül hagyható, ha túl bonyolult a 

megértés (ehhez nem is kell relevanciát vizsgálni)

 új érv - bármikor (G 4/92)

 jogesetek - érvelés része, bármikor előadható (T 861/93, T 1914/12)

 ha szabadalmas igénypontmódosítása nem volt előre látható (nem 

aligénypont) lehet új ellentartás

 tárgyaláson fejtsük ki azt is, amit leírtunk (elején nincs 

iratismertetés)



OFFLINE tárgyalás

 1. fok: München, Hága; 2. fok: München

 Infrastruktúra:

 felkészülő szoba külön a feleknek

 nyomtató, fénymásoló, számítógép (vigyünk laptopot!)

 Internet

 Szinkrontolmácsolás (angol, német, francia - EPO költségén)

 Időtartam: 9:00 - sokáig! (ha tolmácsolás van, akkor csak 17:00-ig)

 Ebédszünet és igény szerint szünet

 Tanács részkérdésekben visszavonul tanácskozni (pl. újdonság, felt. tev., 

megvalósíthatóság, mindez fő- és segédkérelmek tekintetében)



ONLINE tárgyalás

 Videokonferencia

 Zoom platform -

szinkrontolmácsoláshoz több 

hangsáv

 Technikai feltételek (USB kábelen 

csatlakozó jó minőségű, zajkioltó 

mikrofon - célszerű a headset!)

 Kérjünk teszthívást 1-2 héttel korábban, ha lesz tolmács, kérjünk ide is!

 Több résztvevő - mindenki csatlakozzon

 Egy helyiség/több helyiség, kihangosítás, mikrofon - mindent kipróbálni!

 Szinkrontolmácsoláshoz nagyon jó mikrofon minőség kell!



ONLINE tárgyalás - Kacsukpatent

ELŐTTE UTÁNA



Képviselő
Segéd képviselő



Képviselő feladatai

 A tárgyalás HOSSZÚ! (lehet 9:00 - 20:00)

 1. képernyő - Zoom tárgyalás

 2. képernyő - munkafelület

 intéző - fájlok keresése

 dokumentumok megnézése

 e-mail - dokumentumok benyújtása/fogadása 

pl. módosított igénypontok, leírás, rajz

 Zoom képernyőmegosztás!

pl. ábrán kell magyarázni

pl. előre megírt prezentáció



Segéd képviselő feladatai

 Képviselő szakmai támogatása

 jogesetek keresése/ellenőrzése

 Guidelinesban keresés

 általános (figyelés, jegyzetelés, tanácsadás, stb.)

 Kapcsolattartás

 Laptop: Zoom - EPO videokonferencia

 Mobil: Teams - ügyfelekkel kapcsolattartás

 Technikai segítség

 nyomtatás

 hálózati kapcsolat (biztonsági mobil internet)



Szokásos résztvevők

 Feltalálók, szakértők

 műszaki segítségnyújtás

 általában jó ha ott van helyben (nyelvi 

akadályok)

 előre tanítsuk meg, hogyan jelezzen képviselőnek 

 ha meg akarjuk szólaltatni - előre be kell 

jelenteni

 Ügyfelek

 nézőként egyszerűen részt tudnak venni

 alkalmazottak céges meghatalmazással 

hozzászólhatnak (nem ajánlott)



ONLINE tapasztalatok

ELŐNYÖK

 Pozitív összbenyomás!

 alacsony költség!

 kényelmes (nincs utazás)

 tanács türelmes a műszaki 

problémákkal

 mobil elérhetőség arra az 

esetre ha elmegy az Internet

 tanács privát virtuális szobában 

tanácskozik, részkérdésenként 

dönt (mint offline tárgyalás)

HÁTRÁNYOK

 sok résztvevő - kicsi ikonok

 rossz szemkontaktus

 testbeszéd nagyrészt elvész

 nehéz magyarázni (pl.nem tudni 

megértette-e, megtalálta-e, stb.)

 figyelmet igényel Zoom kezelése 

(lenémítás, megosztás)

 mindenre előre kell készülni! 

(van Zoomban tábla funkció, ahol 

megosztott képernyőn lehet írni 

és rajzolni - sok sikert hozzá :)

 képernyőt nézni órákig fárasztó 



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Kacsuk Zsófia - Kacsukpatent Kft.


