


Mi indokolja a kétféle alaki rendelet közötti eltérést? 
 A használati mintaoltalmi bejelentésbe foglalható 

találmányok szűkebb köre. 
 

A kétféle alaki rendelet esetében célszerű lenne, ha a mindkét 
oltalmi formában bejelenthető találmányok esetében az alaki 
előírások megegyeznének egymással. 
 
Miért? 
 az uniós elsőbbségen alapuló nemzetközi bejelentés alapját 

mind a használati minta bejelentés, mind a szabadalmi 
bejelentés képezheti; 

 A két oltalmi forma egymásba való származtatása kevesebb 
munkával járna; 

 és ami érvet még kifelejtettem…? 
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 A szabadalmi bejelentések (20/2002. (XII. 12.) IM 
rendelet. (Hatály: 2011.I.1-től) és a használati minta 
bejelentések (18/2004. (IV. 28.) IM rendelet. (Hatály: 
2011.I.1-től) alaki rendeletének eltérései  

 

Csak a használati minta esetében kell 

 a javítást a lap szegélyén kézjeggyel ellátni [2. § (5)]. 

 a leírást és az igénypontokat, valamint a rajzokat a 
bejelentőnek vagy a képviselőnek az utolsó lap végén 
aláírnia [2. § (8)]. 
Feltételezem, hogy a szabadalmi bejelentésnél a 
megadás alapjául szolgáló változat elfogadása ezeket 
az intézkedéseket pótolja. 
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 A főigénypontban legalább egy hivatkozási jellel 
ellátott megnevezésnek szerepelnie kell [5. § c)]. 
származtatás! 

 a rajzokat …méretezés, színezés és árnyékolás nélkül 
kell elkészíteni … [6. § b)]. 

A szabadalmi bejelentésnél ez így szól: 

 a rajzokat … színezés és árnyékolás nélkül kell 
elkészíteni … [6. § b)], azaz a méretezés megengedett 
kivételes esetben: 

 ... kivételes esetben, amikor a rajzon méret szerepel, 
azt grafikusan kell ábrázolni [6. § c)]. 
Azaz  indokolt esetben, amikor a rajzon méret 
szerepel, azt hivatkozási jelekkel kell jelölni? 
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Csak a szabadalmi bejelentés esetében 

 A hivatkozási jelek a leírásban lehetőleg az 
alkotóelem megnevezése előtt zárójel nélkül, az 
igénypontokban lehetőleg a megnevezés után 
zárójelben legyenek feltüntetve. [2. § (7)] 

 

 az igénypontokban – hacsak ez feltétlenül nem 
szükséges – a találmány műszaki jellemzőit nem 
lehet helyettesíteni a leírásra, a rajzokra vagy egyéb 
forrásokra való hivatkozással [5. § g)]. 
Ki dönti el a szükségességet? 
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Az alaki rendeletekben mind a leírás, mind a 
rajzokban alkalmazott betűméretre vannak 

előírások: 
 

  a 2. § (4) c) szerint: „... a nagybetűk magassága 
legalább 0,21 cm legyen.”  
Ez a mai technikai háttérben a 9 pontos betűméretnek 
felel meg. 

 a 6. § d) szerint: „a rajzokon ... a számok és a betűk 
magassága legalább 0,32 cm legyen; ...”, 
 azaz legalább 13 pontos méretű. 
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 a 6. § d) szerint: „... az ábrák feliratozásához latin, és 
ha ez a szokásos, görög betűket kell használni;” 

 

 Mi az oka annak, hogy római számok nem 
szerepelhetnek hivatalosan, holott a metszetekre igen 
jól lehet utalni azokkal? 

 

 Ez a passzus szólhatna így: 
„... az ábrák feliratozásához lehetőleg latin, és ha ez a 
szokásos, görög betűket kell használni;” 
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 a rajzokon lehetőség szerint minden vonalat műszaki 
rajzeszközök segítségével kell meghúzni, a műszaki 
rajz szabályainak alkalmazásával [6. § e)]; honnan 
ismerhetők meg a műszaki rajz szabályai (eltérő 
műszaki területek)? 

Forrás: http://rkk.bmf.hu/kmi/dokument_elemei/muszabrazolas/pmmf_geprajz.pdf 
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 A műszaki rajz szabályai között nem szerepel, 
ugyanakkor  általánosan használt és nem kifogásolt 
mutatóvonal a hullámvonal, 

 

 

 

 és a kedvencem a berendezések blokkvázlatába beírt 
hivatkozási jel, amit az utóbbi időben a használati 
minta bejelentéseknél folyamatos kritika ér : 
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 Tekintettel arra, hogy a rajzok értelmezését az előző 
lapon mutatott  tételszámozás nem zavarná meg, nem 
lehetne-e a következő módon, vagy legalábbis ehhez 
hasonlóan megfogalmazni, például így: 

 

 A rajzokon lehetőség szerint minden vonalat műszaki 
rajzeszközök segítségével kell megrajzolni, és az egyes 
ábraelemeket, valamint a hozzájuk tartozó 
tételszámokat (hivatkozási jeleket) egyértelműen és jól 
azonosíthatóan kell egymáshoz rendelni. 
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azaz, a bíróság sem segít az ügyfélen 



 A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló XXXIII. 
törvény 100. §-a az EU csatlakozásig így szólt: 
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 A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló XXXIII. törvény 
100. §-a az EU csatlakozástól pedig így változott: 

 

Ettől az évtől az MSzH természetesen a törvény szövegében SzTNH. 
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 Szemelvény egy ez évi végzésből: 
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 Ezt a végzést a Fővárosi Ítélőtábla is helybenhagyta. 

 Tudomásom szerint jelenleg a Legfelsőbb Bíróság előtt 
van az ügy, folyamatban… 

 Azaz az alaki rendelet valós be nem tartása miatti 
elutasítás esetén a Hivatal a megváltoztatási kérelem 
benyújtása ellenére is befejezettnek tekintheti az 
ügyet. 

 Amennyiben az alaki rendelet miatti elutasítás 
alaptalan, azaz a bejelentés átdolgozás nélkül megfelel 
az alaki rendelet előírásainak a Bíróság szerint is, 
akkor a bíróság a Hivatal határozatát megváltoztatja. 
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Ezzel a nálunk is lajstromozott európai szabadalomnak — 
a műszaki rajz szabályai szerint készült     — ábrájával 
kívánnék mindenkinek kellemes haza utat    .  
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Köszönöm a figyelmet! 
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