A vád tanúja vagy a tanú vádja?
A szabadalmi bejelentések alátámasztása
Dr. Mikló Katalin
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
MIE Konferencia, 2022. május 27., Siófok

A vád tanúja
Agatha Christie klasszikus krimijének remake-je a kétezres
évek IP világába kalauzolja el az előadás hallgatóságát, ahol

-

senki nem az, akinek látszik,
a valóság tűnékeny,
a bizonyítás (?) eszköztára ingatag,
az igazság relatív.

A főbb szerepekben:
Bejelentő / szabadalmas – magyar hangja a képviselő
Iparjogvédelmi hatóság / bíróság – magyar hangja a szabadalmi elbíráló
vagy az eljáró tanács elnöke
A köz – magyar hangja az ellenérdekű fél vagy annak képviselője

A vád tanúja
Figyelem: az előadás a nyugalom megzavarására alkalmas
diákat is tartalmazhat!

A valósággal való bármilyen hasonlóság nem csupán a véletlen
műve!

Hazai jogszabályi háttér I.
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.)

60. § (1) A szabadalmi bejelentésben olyan módon és részletességgel kell feltárni
a találmányt, hogy azt szakember a leírás és a rajz alapján meg tudja valósítani.

60. § (3) Az igénypontban egyértelműen, a leírással összhangban kell

meghatározni az igényelt szabadalmi oltalom terjedelmét.

Hazai jogszabályi háttér II.
20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi
bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi
bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi
bejelentés részletes alaki szabályairól (AR.)
4. § (1) A szabadalmi leírásnak tartalmaznia kell:
e) a feladat megoldását, összhangban az igénypontokkal;
g) a találmány egy vagy több, az oltalom terjedelmét alátámasztó megvalósítási

módjának részletes ismertetését, a szükséghez képest példák vagy rajzok
segítségével;
i) a találmányhoz fűződő – a technika állásához viszonyított – előnyös
hatások bemutatását.

…és a hozzá tartozó módszertan
SZTNH Módszertani Útmutató III. 8. (A találmány feltárása)
- A leírásban részletesen le kell írni a találmány megvalósításának legalább
egy kiviteli módját (működés, hatás ismertetése).
- A leírásnak azonban olyan részletességgel kell feltárnia a találmány
megvalósításához szükséges minden lényeges jellemzőt, hogy a találmány
megvalósítása szakember számára nyilvánvaló legyen.
- A kémiai tárgyú találmányok esetén a kellő mértékű feltáráshoz
elengedhetetlenül szükséges a felismert hatások valószínűsítése is (például:
farmakológiai vizsgálati módszerek és eredmények közlése).
SZTNH Módszertani Útmutató II. 6.3.2.7.
(Az oltalom terjedelmét alátámasztó megvalósítási módok ismertetése)
- Az elérni kívánt eredmény, hatás valószínűsítésére a szükséges számú, de
legalább egy olyan példát kell megadni, amely konkrét megvalósítási lehetőséget
ismertet.

Európai Szabadalmi Egyezmény

EPC Art. 84.
The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be
clear and concise and be supported by the description.
EPC Rule 42 Content of the description
(1) The description shall:
(c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even
if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any
advantageous effects of the invention with reference to the background art;
(e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed, using
examples where appropriate and referring to the drawings, if any;

… és az ahhoz tartozó módszertan
6.1 General remarks (in Chapter IV – Claims (Art. 84 and formal requirements))

The claims must be supported by the description. This means that there must be a
basis in the description for the subject-matter of every claim […]
„6.3 Objection of lack of support (in Chapter IV – Claims (Art. 84 and formal
requirements))
As a general rule, a claim is regarded as supported by the description unless there
are well-founded reasons for believing that the skilled person would be unable,
on the basis of the information given in the application as filed, to extend the particular
teaching of the description to the whole of the field claimed by using routine
methods of experimentation or analysis. Support must, however, be of a
technical character; vague statements or assertions having no technical content
provide no basis.”

A tanú alkalmassága

Ipari
alkalmazhatóság

Feltárás

Alátámasztás
Feltalálói
tevékenység

Megvalósíthatóság
Újdonság

A plauzibilitás koncepciója
- Sem az ESZE, sem a nemzeti jogszabályok nem említik
- Először az ESZH döntéseiben jelenik meg

• T 609/02 Salk Institute (2004) – feltárás
• T 1329/04 John Hopkins (2005) – feltalálói tevékenység
- Később egyes nemzeti döntések is hivatkoznak rá (főként UK)
• Generics v Yeda (2013) – feltalálói tevékenység
• Warner Lambert v Generics (2018) – feltárás
• HSG v Eli Lilly (2011) – ipari alkalmazhatóság

Álljunk meg egy szóra!

Hihetően valószínű
Hitelt érdemlő
Észszerű

T 1329/04 John Hopkins (2005) – feltalálói
tevékenység

• A találmány hozzájárulása a technika állásához megköveteli azt, hogy a
bejelentésben szereplő feltárás legalább plauzibilissá tegye azt, hogy a találmány
valóban megoldja azt a műszaki problémát, amelyet állítása szerint meg kell oldjon
• Még ha egy kiegészítő, az elsőbbség napját követően publikált (post-published)
bizonyíték figyelembevétele lehetséges is a megfelelő feltételek mellett, önmagában
az nem alapozhatja meg azt, hogy a találmány valóban megoldja azt a műszaki
problémát, amelyet állítása szerint meg kell oldjon

T 609/02 Salk Institute (2004) - feltárás
• Az elégséges feltárás követelményének a szabadalom effektív napján
teljesülnie kell - a szabadalmi bejelentésben szereplő információk és a szakember
köteles tudásának együttes birtokában – a spekulatív szabadalmak megelőzése
érdekében
• Mindig szem előtt kell tartani azt az általános elvet, miszerint a szabadalom által
biztosított monopol jognak összhangban kell állnia a technika állásához való
hozzájárulás mértékével
• Hacsak az elsőbbség napján a szakember nem ismerte – a bejelentőnek fel kell
tárnia a bejelentésben igényelt termék igényelt célra történő alkalmazhatóságát
• Az ok-okozat összefüggést plauzibilissá szükséges tenni a leírásban

Már magyar jogesetek is vannak feltárás
Bíróság indoklása
„Gyógyászati találmányok esetén a joggyakorlat akkor tekinti az Szt. 60. § (1)
bekezdése alapján megvalósíthatónak az igényelt találmányt, ha a leírás és az
igénypontok alapján az igényelt találmányt a szakember a gyakorlatban meg tudja
valósítani, és ugyanakkor azt is valószínűnek tartja, hogy gyakorlati megvalósítása
esetén a találmány valóban kifejti a róla a leírásban állított előnyös hatást.
Ez utóbbi követelmény, vagyis a plauzibilitás, hihetőség követelménye
konkrétan nem szerepel a törvény szövegében. Az Szt. 60. § (1) bekezdése
nevesítetten nem írja elő, hogy a műszaki hatást be kellene mutatni a leírásban, a
joggyakorlat alakította ki az egyes találmánytípusok kielégítő mértékű feltárásának
követelményrendszerét.”

Első gyógyászati indikációs találmányok
alátámasztása a gyakorlatban
Igénypont:
X (vegyület) terápiás alkalmazásra
vagy
X (vegyület) gyógyszerként történő alkalmazásra
- Elegendő X egyetlen képviselőjénél egyetlen terápiás hatást igazolni

- Egyetlen adat is elegendő a terápiás hatás alátámasztására
- Adat: in vivo, in vitro vagy in silico adatok bármelyike, amennyiben hihető
(plauzibilis) módon alapozza meg az alátámasztottságot
- Nem szükséges az egész oltalmi körre valószínűsíteni a terápiás hatást
- Nem szükséges több terápiás területre valószínűsíteni a hatást
- Nem kifogásolható a feltárás/alátámasztás hiánya (kivéve a túlzottan tág oltalmi kör
esetén)

Első gyógyászati indikációs találmányok
alátámasztása a gyakorlatban
Igénypont:
X (vegyület)

Y (ismert terápiás hatású vegyület)csoporttal (pl. vízhajtókkal, PDE5 kináz
inhibitorokkal stb.)
való kombinációban gyógyszerként történő alkalmazásra
Nem szükséges
- egyetlen konkrét kombinációra sem valószínűsíteni semmilyen hatást
- adott terápiás területre valószínűsíteni a kombináció hatását
Nem kifogásolható a feltárás/alátámasztás hiánya

Második (vagy további) gyógyászati
indikációs találmányok alátámasztása a
gyakorlatban
Igénypont:

X (vegyület) Z betegség kezelésében történő alkalmazásra vagy
X (vegyület) és Y (vegyület) kombinációja Z betegség kezelésében történő
alkalmazásra

- A leírásban legalább utalás in vivo vagy in vitro adatok meglétére
- Utalás a kísérletek pozitív (vagy bíztató) jellegére (számszerűsítés nem
feltétlenül szükséges)
- Nem szükségesek konkrét klinikai adatok vagy állatkísérletek
- Az in vitro adatoknak az igényelt terápiás hatás jellemzésére való
alkalmazhatósága szakember számára nyilvánvaló kell legyen (vagy fel kell
tárni a leírásban)

A bizonyítás…
(mármint a plauzibilitásé)
Szükséges, ha

Hasznos, de nem szükséges, ha

a
feltalálói
tevékenységet
támasztja alá (pl. a szinergista
hatást)
- az előnyös tulajdonságo(ka)t a
teljes oltalmi körre nézve hihetővé
kell tenni (összehasonlító példák!) új a terápiás alkalmazás
- tág az oltalmi kör (lehetőség
szerint több példa is)
- szakmai előítélet áll fenn (ennek
erőssége egyenes arányban áll a
bizonyítékok mennyiségével)

- igazolni kell a találmány
működőképességét (azaz hogy a
problémára valódi megoldást ad)
- a kísérleti adatok által a bejelentő
pozíciója erősíthető
- az eddiginél jobb/előnyösebb hatás
bemutatása fontos lehet a találmány
szempontjából

Gondatlanságból vagy nyereségvágyból
elkövetett gyilkosság volt?

SPC-k
(+ további évek)

Szabadalom
20 év
Találmány

A köz (alias
konkurens kutatások)

Ha gyanú támadna…
Az igényelt megoldás hihetősége kérdéses, ha
- az igényelt (terápiás) hatás nem megjósolható a leírásban ismertetett adatok
alapján
- az adatok alapján levont következtetések spekulatív jellegűek
- a technika állása alapján kételyek merülnek fel
Mit tehet a bejelentő?
- az elsőbbség napját követően publikált (post-published) bizonyíték benyújtása
- kizárólag a bejelentésben található feltárás kiegészítésére
- nem alapozza meg önmagában a feltárást
- nem tartalmazhat új kitanítást az eredetileg benyújtottakhoz képest

Plauzibilitás szerepe, hatása
• Nem önálló (oltalmazhatósági) követelmény
• További elem a feltárás/alátámasztás elégségessége kapcsán
• Alkalmazásának indoka: nem adható szabadalom egy megoldásra anélkül,
hogy az ne járulna hozzá a technika állásához
• A bejelentés/elsőbbség napján már plauzibilisnak (hihetőnek, valószínűnek)

kell lennie, hogy a problémát megoldja a találmány
• Később publikált (post-published) bizonyíték csak akkor vehető figyelembe,

ha a megoldás (működőképessége) a benyújtott szabadalmi bejelentés alapján
hihetően valószínű, valamint nem helyettesíti azt

Megilleti-e az ártatlanság
vélelme a széles oltalmi kört?
IGEN, ha a leírásban ismertetett

NEM, ha a leírásban ismertetett

bizonyíték(ok) olyan hatásmechanizmust
igazol(nak), amely(ek) az igényelt
terápiás alkalmazások nagy részére
igaz(ak)

kísérleti (jellemzően in vitro) adat(ok)
csak hatásmechanizmust igazol(nak)
és az elsőbbség napján nem volt
egyértelműen levezethető a
hatásmechanizmus-terápiás hatás
összefüggése

Abszolút bizonyíték → Elméleti magyarázat
Bizonyítási teher

„The question is whether you were lying then or
are you lying now... or are you not in fact a chronic and
habitual liar?”
(Sir Wilfrid)

„Az a kérdés, hogy akkor hazudott vagy most hazudik…
vagy hogy Ön valójában nem egy krónikus és
megrögzött hazudozó-e?”

T 1045/13 (Nerve growth factor/Milkhaus)
Főigénypont:
Egy idegnövekedés faktor (NGF) az alábbiak közül választott betegségek tüneteinek
enyhítésére történő alkalmazásra: depresszió, bipoláris rendellenesség, szorongásos
rendellenesség, pánikroham, agórafóbia, figyelemhiány szindróma, premenstruális
rendellenesség, diszfórikus rendellenesség és premenstruális szindróma.
Leírás: - lehetséges tünetek felsorolása
- kísérleti eredmények: 11 rendellenességre in vivo adatok
Később publikált bizonyítékok: későbbi szakcikkek, amelyek az NGF depresszió
elleni hatását vetítik előre, a hatásmechanizmus ismertetése nélkül
Bejelentő: az in vivo kísérleti adatok megalapozzák a feltárást, a később publikált
bizonyítékok pedig alátámasztják azt.

T 1045/13 (Nerve growth factor/Milkhaus)
Elutasítás
Leírás: - a lehetséges tünetek nem korlátozódnak a felsorolt betegségek tüneteire
- sem szakirodalmi referencia, sem in vitro kísérleti eredmények nem
támasztják alá az összefüggést az NGF és a tünetek enyhítése között
- kísérleti eredmények: 1 személyen, 11 rendellenességre, nincs kontrollcsoport,
statisztikailag értelmezhetetlen → alátámasztás és plauzibilitás hiánya
Fellebbezési Tanács
- Funkcionálisan meghatározott ip.-ok esetén szükséges az ok-okozati összefüggés
elméleti feltárása is (NGF és tünetek enyhülése között)
- Nem került hihető módon feltárásra az NGF alkalmassága az igényelt terápiás
alkalmazásra
- Később publikált bizonyítékok: nem alkalmasak a hatás alátámasztására az
eredeti leírás hiányosságai okán

T 0950/13 (Dasatinib in the treatment of
chronic myelogenous leukemia/BRISTOL)
Főigénypont:
A (IV) képletű vegyület vagy annak sója orális rákkezelésre történő alkalmazásra,
ahol a rák krónikus mielogén leukémia (CML).
Leírás: - ismerteti a dasatinib [(IV) képletű vegyület] alkalmasságát CML kezelésére
- nem tartalmaz sem mérési eredményeket, sem elméleti magyarázatot a
dasatinib BRC-APL kinázra gyakorolt hatása vonatkozásában

Később publikált bizonyítékok: későbbi szakcikkek, amelyek a dasatinib CML
kezelésére történő alkalmasságát kísérleti eredményekkel igazolják
A szabadalmat megvonták
- a dasatinib CML kezelésére történő alkalmazhatósága nem volt hihető
(plauzibilis) a leírás alapján
- a később publikált adatok nem helyettesítik a feltárást

T 0950/13 (Dasatinib in the treatment of
chronic myelogenous leukemia/BRISTOL)
Fellebbezési Tanács:
- A bejelentés napján ismert volt a BRC-ABL kináz abnormalitás és a CML közötti okokozati összefüggés és a BRC-ABL kináz gátlásának hatása a CML kezelésére
- A bejelentés napján ismert volt, hogy az imatinib (BRC-ABL kináz inhibitor) alkalmas
CML kezelésére → BRC-ABL inhibitorok alkalmasak a CML kezelésére
- Dasatinib-imatinib funkcionális analógia
- A szakember számára hihető (plauzibilis) a leírásban ismertetett kitanítás a
dasatinib hatásossága tekintetében
- A szakember a priori nem tartaná sem hiteltelennek, sem hihetetlennek /
valószínűtlennek (implauzibilis) a kitanítást
- Nincs szükség konkrét kísérleti adatokra, ha a leírás hihető (plauzibilis)
koncepcionális kitanítást tartalmaz (és nincs szakmai előítélet)
- A később publikált adatok alkalmasak a meglévő alátámasztás igazolására

„My Lord, may I also remind my learned friend that his
witness, by her own admission, has violated so many
oaths that I am surprised the Testament did not leap from
her hands when she was sworn here today. I doubt if
anything is to be gained by questioning you any further! ”
(Sir Wilfrid)
„Uram, emlékeztetném tanult kollégámat, hogy a tanúja,
saját bevallása szerint oly’ sok fogadalmat szegett meg,
hogy csoda, hogy nem ugrott ki a Biblia a kezéből az
eskütétele közben. Kétlem, hogy bármit is nyernénk a
további kérdésekkel!”

AIPPI 2019 – Felmérés a plauzibilitás
követelményével kapcsolatban
Igen

Nem

Plauzibilitás mint a spekulatív bejelentések elleni hatékony eszköz (a 60 %
műszaki hatás vagy a konkrét alkalmazás hiányos feltárása esetén)

40 %

Plauzibilitás mint a leírásban alátámasztásként szereplő
elméleti/jósolt példák (kiviteli alakok) elleni hatékony eszköz
Plauzibilitás mint a „hihetőség” olyan követelménye, amely által kizárhatók a műszaki hatást hiteltelenül alátámasztó bejelentések

60 %

40 %

45 %

55 %

Plauzibilitás követelményének szükségessége
Plauzibilitás szabályainak harmonizációja iránti igény
Eltérő plauzibilitási tesztek alkalmazása az eltérő igénypontokra

45 %
80 %
30 %

55 %
20 %
70 %

Plauzibilitás kapcsán a jelenlegi nemzeti jogszabályok vizsgálata
Plauzibilitás kihatása a korai feltárásra (first-to-file)

40 % 60 %*
35 % 65 %

* Nem tervezik a jelenlegi jogszabályi környezetbe a plauzibilitás követelményét beilleszteni
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Az esküdtszék még gondolkodik…
Referral to the Enlarged Board of Appeal
G 2/21
Az alapügy:
Tiametoxamot és további, legfeljebb kettő, (Ia) általános képlettel jellemzett
hatóanyagot tartalmazó inszekticid készítmény, ahol…[az (Ia) vegyület
szubsztituenseinek meghatározása], azzal a megkötéssel, hogy az alábbi két vegyület
ki van zárva [a két konkrét vegyület szerkezeti képlete].

Leírás: - két konkrét kísérleti példa [tiametoxam + (Ia) vegyület] bizonyos rovarok ellen
- szinergizmust valószínűsít a hatóanyagok között
A szabadalmat megadta az ESZH.

Az esküdtszék még gondolkodik…
Referral to the Enlarged Board of Appeal
G 2/21
Felszólalás
- Újdonság és feltalálói tevékenység hiánya
- Feltárás hiánya (túl tág oltalmi kör)
- Szabadalmas később publikált kísérleti adatokat nyújtott be a szinergizmus
alátámasztására
A szabadalmat fenntartotta az ESZH.
Fellebbezés

- Igénypontok nem említik a szinergizmust
- A leírás csak valószínűsíti, de nem minden koncentráció tartományra igazolja azt
- A később benyújtott bizonyítékok nem vehetők figyelembe az eredeti feltárás
plauzibilitásának hiánya miatt
- A később benyújtott bizonyítékok nem hitelt érdemlőek (adattartalom)
- A bejelentésben szereplő adatok „kimazsolázottak”

Az esküdtszék még gondolkodik…
Referral to the Enlarged Board of Appeal
G 2/21
A probléma: a feltalálói tevékenység megléte/hiánya
Az ok: a később publikált kísérleti adatok

A Fellebbezési Tanács három kérdése
1) Kivételként kell-e kezelni és kizárni a bizonyítékok közül a később publikált
bizonyítékot, ha a hatás igazolását kizárólag ez utóbbi tartalmazza?
2) Ha a válasz igen, a később publikált bizonyíték figyelembe vehető-e, ha a
bejelentés napján a leírás vagy a szakember köteles tudása alapján az igényelt hatás
a szakember számára plauzibilis volt (ab initio plauzibilitás)?
3) Ha az első kérdésre igen a válasz, a később publikált bizonyíték figyelembe vehetőe, ha a bejelentés napján a leírás vagy a szakember köteles tudása alapján az igényelt
hatást a szakember nem tekintette volna implauzibilisnek (ab initio implauzibilitás)?

„ We've disposed of the gallows, but there's still that
banana peel somewhere.”
(Sir Wilfrid)

„A bitófát elkerültük, de valahol még ott van az a bizonyos
banánhéj.”

Köszönöm a figyelmet!

katalin.miklo@hipo.gov.hu

