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Fellebbezési tanácstag = Bíró (?) 

ESZE 23. cikk  

A tanácsok tagjainak függetlensége 

 
(1) A Bővített Fellebbezési Tanács és a fellebbezési tanácsok tagjait öt évre nevezik ki, és ez alatt az 

időtartam alatt hivatalukból nem mozdíthatók el, kivéve, ha elmozdításukat alapos ok indokolja, 
és az Igazgatótanács - a Bővített Fellebbezési Tanács javaslatára - ilyen értelmű határozatot hoz. 
Emellett a tanács tagjának megbízatása megszűnik akkor is, ha arról lemond, vagy 
nyugállományba vonul az Európai Szabadalmi Hivatalnak az állandó alkalmazottakra vonatkozó 
Szolgálati Szabályzata szerint. 

 

(2) A tanácsok tagjai nem lehetnek az Átvevő Iroda, a vizsgálati osztályok, a felszólalási osztályok, 
illetve a Jogi Osztály tagjai. 

 

 

 

 

(4) A fellebbezési tanácsok és a Bővített Fellebbezési Tanács eljárási szabályzatait a Végrehajtási 
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell elfogadni. E szabályzatokat az Igazgatótanács 

hagyja jóvá.  

(3) A tanácsok tagjait határozatuk meghozatala során semmilyen utasítás nem köti; kizárólag ennek 

az Egyezménynek a rendelkezéseit betartva kell eljárniuk. 
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AZ EURÓPAI SZABADALMI EGYEZMÉNY 2000-BEN FELÜLVIZSGÁLT 
ÉS AZ EURÓPAI SZABADALMI SZERVEZET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK  

2001. JÚNIUS 28-ÁN KELT HATÁROZATÁVAL MEGÁLLAPÍTOTT 
SZÖVEGE 

(ESZE 2000) 

ELSŐ RÉSZ 

 
ÁLTALÁNOS ÉS INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK 

 

I. Fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. cikk  

A szabadalmak megadására vonatkozó európai jog 

 

 Ezzel az Egyezménnyel a Szerződő Államoknak a találmányi szabadalmak 
megadására vonatkozó közös jogrendje jön létre. 

 

 

a common system of law / un droit commun /gemeinsames Recht 
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alfától az omegáig... 

ESZE 177. cikk  

Az Egyezmény nyelvei 

 

(1) Ezt az Egyezményt, amely egy-egy eredeti példányban angol, francia és 

német nyelven készült, és amelynek az e nyelveken készült szövegeinek 
mindegyike egyaránt hiteles, a Német Szövetségi Köztársaság 

kormányának irattárában helyezik letétbe. 

 

(2) Ezen Egyezmény szövegét a Szerződő Államoknak az (1) bekezdésben 

említett nyelvektől eltérő hivatalos nyelvein - az Igazgatótanács 

jóváhagyását követően - hivatalos szövegnek kell tekinteni. A különböző 

szövegek eltérő értelmezése esetén az (1) bekezdésben említett szövegek 

a hitelesek.  
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Közös jogrend: feltételez egy közös jogfogalmat 

- 

 tehát tkp. mitől jog a jog ? 

Immanuel Kant (és Tamkó Sirató Károly) után: ezt itt és most ne firtassuk... 
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a, tkp. zárt a nemzeti jogrendek felé - (bár nem 
egészen hermetikusan), nincs is igazán szüksége 
a kölcsönhatásokra. Nincs vagy kevés a politikai 
nyomásgyakorlás, a jogfejlődést elsősorban 
jogdogmatikai szempontok vezérlik. Vagy más. 

 

 lásd: PCT-egységességi határozatok - "Protest 
procedure" Rule 40.2 (c-e), Rule 68.3 (c-e) 

  

 akkor sem tekint ki a rendszerből, ha ez egyébként 
teljes mértékben indokolható és indokolt lenne 

Milyen sajátosságokkal bír az európai 

szabadalmi (hivatali) jogrend? 
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Milyen sajátosságokkal bír az európai 

szabadalmi (hivatali) jogrend? 

b, gyakorlatilag csak eljárási jogokból áll : ezért az eljárási 
jogok anyagi joggá lépnek elő. 

→ önmagukért való és nem megkérdőjelezhető jogok, 
kvázi "természetjogok" 

 

 lásd: ESZE 116 cikk, jog a szóbeli tárgyaláshoz ("szóbeli 
eljárás") 

 

 lásd: ESZE 113 cikk, a meghallgatáshoz való jog 



2011 november 24. Bokor Tamás 9 

Milyen sajátosságokkal bír az európai 

szabadalmi (hivatali) jogrend? 

 gyakran ebbe az irányba hat a bejelentői oldalról is jelentkező 
nyomás: 

 az ESZE egyes rendelkezései úgy értelmezendők, hogy azok a 
rendszer más rendelkezéseinek (szintén eljárási jogok) legteljesebb 
érvényesülésést tegyék lehetővé, szem elől tévesztve az egész 
bejelentési rendszer alapvető célját 

 

 lásd: a megosztott bejelentés későbbi benyújtásának lehetősége, 
mint "alapjog" 

 

 a szokásos jogrendszerek rekurzív, logikai rendszeren belül való 
értelmezésének lehetősége gyakorlatilag csak az eljárási jogok 
alapján lehetséges - ez a jogértelmezési séma rögzül a 
jogalkalmazókban is. 
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Milyen sajátosságokkal bír az európai 

szabadalmi (hivatali) jogrend? 

c, nem feltűnő a nemzetközi jelleg - inkább 
kontinentális, különösen német jogi alapokon áll - és 
egyelőre azon is marad. 

 

 ESZE 125. cikk - "általánosan elismert eljárásjogi 
elvek" mint tartalék jogi háttér 

 

 az angol és német jogfelfogás közötti különbség 
időnként tettenérhető 
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Milyen tényezők alakítják a hatályos jogot? 

Általános (nemzeti) jogrendszerek tükre 

kicsiben:  

 

Törvényhozói jogalkotás (pozitív, tételes jog) 

  jogalkalmazói jogértelmezés (bírói esetjog) 

  Közerkölcs (társadalmi köztudat) 

  Jogtudomány (szakmai műhelyek) 
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Milyen tényezők alakítják a hatályos jogot? 

Törvényhozói jogakotás:  

Igazgatótanács (Administrative Council) 

+ 

Szabadalomjogi bizottság (Patent Law Committtee) mint 
szakmai előkészítés 
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Milyen tényezők alakítják a hatályos jogot? 

Jogalkalmazói jogértelmezés 

 

a, X ezer vizsgáló (X  kb. 4,8) lényegében kizárólag műszaki végzettséggel 

 (ebből 24 magyar) + Jogi Osztály (kb. 20 jogász) 

 

gyakorlatilag a hivatalban találkozik szabadalmi joggal:  

 szabadalmi jog = szabadalmi bejelentési eljárás: az ESZE előírásait úgy kell 
értelmezni, hogy az eljárást (a hivatal számára) megkönnyítsék  

 

folyomány: az eljárás tulajdonképpeni célja - egy bitorlási perben érvényesítendő/hető 
szabadalom - szem elől tévesztődik, ha nem is tudatosan, de tudat alatt  

 

lásd: 84. cikk, "Egyértelműség", (Clarity, Klarheit, Clarité tkp.) a találmány összes 
lényeges jellemzőjének követelménye 

 

lásd: a 69 cikk értelmezése: Az igénypontok oltalmi körének értelmezése csak a nemzeti 
hatóságokra/bíróságokra tartozik 
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Milyen tényezők alakítják a hatályos jogot? 

Jogalkalmazói jogértelmezés: 
 

b, Y száz fellebbezési tanácstag (Y  kb. 1,5 ) 

 

Fellebbezési Tanácsok (Boards of Appeal) 

+ 
Bővített Fellebbezési Tanács (Enlarged Board of Appeal) 

 

(vegyesen műszaki és jogi végzettségű tagok, lásd ESZE 21,22 cikk) 

 

 Ténylegesen teljes bírói függetlenséget élveznek a hivatalon belül 
 Gyakorlatilag külső hatás nem befolyásolja őket - valódi társadalmi 

folyamatok sem 

 Túlnyomó részük korábban vizsgáló volt - meghatározza jogi 
szocializácójukat 

  

 

 Pl. a 84. cikk kapcsán lásd T 32/82 (OJ 1984, 354):  
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 T 32/82, 15. Pont: 

 

 Article 84 EPC requires amongst other things that the claims, which 
define the matter for which protection is sought (i.e. the object of the 
invention as implied by Article 52(1) EPC) be clear. The Board of 
Appeal considers that this has to be interpreted as meaning not only 
that a claim from a technical point of view must be comprehensible, 
but also that it must define clearly the object of the invention, that is 
to say indicate all the essential features thereof. As essential 
features have to be regarded all features which are necessary to 
obtain the desired effect or, differently expressed which are 
necessary to solve the technical problem with which the application 
is concerned. In the present case, Claim 3 which does not state an 
essential feature concerning the resistor (80) does in this respect not 
satisfy Article 84 EPC and is thus not allowable. 

 

"...A Fellebbezési Tanács véleménye szerint...az igénypontnak a 
találmány minden lényeges jellemzőjét fel kell tüntetnie..." 

 

(...más magyarázat nincs...) 
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Milyen tényezők alakítják a hatályos jogot? 

Közerkölcs 
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Milyen tényezők alakítják a hatályos jogot? 

Közerkölcs = Összeurópai erkölcs (...tehát van ilyen...) 

Nemzeti erkölcsök közös halmaza ? 

inkább: EU jogalkotás + nemzeti vonulatok 

 

Jogtudomány: 

Német kommentárok (Schulte, Stauder, stb.) 

Jogtudomány (helyett):  

CIPA Journal/EPI Journal/ IP Blog-ok 
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