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Az egységes hatályú európai szabadalom és 
az egységes szabadalmi bíráskodás 

 UPP rendeletek - megerősített 
együttműködés 25 tagállam között 
 1257/2012/EU rendelet („alaprendelet”) 
 1260/2012/EU rendelet (nyelvi rezsim) 

 ESZB megállapodás 
 25 tagállam írta alá (IT is, de PL nem) 
 HR a csatlakozásuk után részt kíván venni 
 AT ratifikáció 

 Ügyek az EU Bírósága előtt 
 Ítélet a C-274/11 és C-295/11 egyesített ügyekben (ES 

vs Tanács és IT vs Tanács) 
 C-146/13 és C-147/13 ügyek: ES vs Tanács és EP (a UPP 

rendeletek megtámadása) 



Egységes hatályú európai szabadalom 
 Megadásig az ESZE jelenlegi szabályai alkalmazandók 
 A 25 résztvevő tagállamra nézve ugyanolyan igénypont-

sorral megadott európai szabadalmak esetében 1 hónapon 
belül kérhető az ESZH-nál az egységes hatály bejegyzése 

 Egységes hatály: egységes átruházás, korlátozás, 
megsemmisítés, jogérvényesítés 

 Az egységes hatály post-grant  adminisztrációs feladatait a 
tagállamok az ESZH-ra bízzák (a Select Committee útján 
szabályozva a részleteket és gyakorolva a felügyeletet) 
 Egységes hatály iránti kérelmek fogadása és elintézése 
 Az egységes hatályú európai szabadalmak lajstromának vezetése 
 A licenciakészségi nyilatkozatok nyilvántartása 
 Az átmeneti időszakban a fordítások közzététele 
 Az egységes hatályú európai szabadalmak fenntartási díjainak kezelése 
 Kompenzációs mechanizmus (és a gépi fordítások rendszere) 
 Az ESZH döntéseivel szemben bírósági (ESZB) felülvizsgálat 



Egységes hatályú európai szabadalom 
 Fenntartási díjak: a szabadalmasok az ESZH-nak 

fizetik, 50% a tagállamoknak jut 
 szint és kulcs: szempontok a UPP „alaprendeletben” 
 döntés a Select Committee-ben 

 Egységes hatály bejegyzése kérhető a rendeletek 
hatálybalépését megelőzően benyújtott európai 
bejelentések alapján később megadott szabadalmakra is 

 Az oltalom tartalmára és korlátaira vonatkozóan az 
ESZB megállapodás által harmonizált, kijelölt 
nemzeti jogot kell alkalmazni 

 Hatálybalépés: 2014. január 1. vagy a ESZB-
megállapodás hatálybalépése közül a későbbi; 
egységes hatály csak az ESZB joghatósága által a 
bejegyzés pillanatában „lefedett” tagállamokban 



Az egységes hatályú európai szabadalom nyelvi 
rezsimje 

 Benyújtás: bármely nyelven, az EU-nyelven benyújtottak után teljes 
(de korlátos) kompenzáció az ESZH-nyelvre való fordításhoz EU-beli 
kkv-k, természetes személyek, non-profit szervezetek, egyetemek és 
kutatóhelyek számára 

 Az egységes hatály bejegyzése esetén nincs szükség további fordítás 
benyújtására (igénypontok: EN+FR+DE, leírás: EN vagy FR vagy DE) 

 Jogvita esetén a szabadalmas köteles a teljes fordítást elkészíteni 
(a bíróság pedig figyelembe veszi a felróhatóság megítélésénél, ha 
az alperes nem férhetett hozzá saját nyelvén a szabadalom 
szövegéhez) 

 Gépi fordítások rendszere (ingyenes, on-line, tájékoztatási céllal) 
 Átmeneti időszak 

 „a jó minőségű gépi fordítások rendelkezésre állásáig” 
 legfeljebb 12 évig („sunset clause”), a 6. évtől kétévente felülvizsgálat 

(„expert committee”, COM jelentés, javaslat a Tanácsnak) 
 az egyhónapos határidőn belül benyújtandó EN fordítás (FR és DE nyelvű 

szabadalmak esetén) vagy bármely EU nyelvre való fordítás (EN nyelvű 
szabadalmak esetén) 

 



Egységes Szabadalmi Bíróság 
 Centralizált fórumrendszer – első fokú decentralizációval 

 Elsőfokú Bíróság 
 Helyi divíziók (0-4) 
 Regionális divíziók (tagállamok megállapodásai alapján) 
 Központi divízió (bizonyos ügytípusokban kizárólagos illetékesség) 

 Fellebbviteli Bíróság 
 Hivatal, AC, BC és Advisory Committee 

 ESZB székhelyek 
 Elsőfok központi divíziója: Párizs (első elnök: francia) 

 londoni „thematic cluster”: gyógyszeripar 
 müncheni  „thematic cluster”: gépipar 

 Fellebbviteli Bíróság és Hivatal: LU 
 Mediációs és Választottbíráskodási Központ: PT, SI 
 A bírák képzési központja: HU 

 ESZB hatásköre: egységes hatályú és „klasszikus” európai 
szabadalmakkal kapcsolatos jogviták (ideértve az SPC-ket is) 
 bitorlás (és a kapcsolódó védekezés, ideértve a kártérítési igényeket) 
 megsemmisítés (viszontkereset is - bifurcation) 
 nemleges megállapítás 
 ideiglenes intézkedések 
 előhasználati jog, ideiglenes oltalomból és előzetes licenciából fakadó igények 
 ESZH-döntések felülvizsgálata (az egységes hatály adminisztrációja körében) 

 



Egységes Szabadalmi Bíróság 
 Eljáró tanácsok 

 elsőfokon 3 tagú tanácsok, másodfokon 5 tagú tanácsok 
 jogi végzettségű bírák, műszaki végzettségű bírák, „pool of judges” 
 többnemzetiségű tanácsok 

 A döntések hatálya az egységes hatály (és a hatályosítás) által 
lefedett tagállamok területére terjed ki 

 Az eljárás nyelve 
 divízió tagállama határozza meg (központi divízió: szabadalom nyelve) 
 felek megállapodhatnak, hogy a szabadalom nyelve legyen 
 másodfok: főszabályként az elsőfokú eljárás nyelve 

 Bírósági illetékek 
 vegyes rendszer 
 közepes díjmérték 
 kiegészítő díj a pertárgy értékének figyelembevételével 
 kkv (és egyéb) kedvezmények 

 Képviselet 
 ügyvédek 
 európai szabadalmi ügyvivők („megfelelő képzettséggel”) 
 segítőként: szabadalmi ügyvivők 

 A hatálybalépés és az átmenet kérdései 
 ratifikációs küszöb 
 átmeneti időszak 
 opt-out (európai szabadalmakra) 

 



Az előkészítés fórumai 

 Preparatory Committee 
 Select Committee of the AC of the EPOrg. 
 Contact Committee 
 Council/EP (Brüsszel I rendelet módosítása) 
 EU Bírósága 
 Regionális tárgyalások (az ESZB elsőfokú 

divíziói kapcsán) 
 Tagállami lépések 



Preparatory Committee 
 Tagállamok aláíráskori nyilatkozata alapján működik 
 ESZB működésének (és az ahhoz szükséges döntések) 

előkészítésére (saját ügyrenddel) 
 Összetétel: tagállami képviselők + Titkárság + 

megfigyelők 
 1. ülés: 2013. március végén, 4. ülés: 2013. dec. 4. 
 Website: Q&A, communication plan, konzultációk, 

roadmap (céldátum: 2015) 
 5 munkacsoport 

 Koordinátorok 
 WG-ken belül project team-ek kijelölt speaker-ekkel 

 Az ESZB-megállapodás hatálybalépése 
 ratifikációs küszöb: 13 aláíró tagállam (incl. UK, FR, DE) 
 Az egységes hatályú szabadalomról szóló rendeletek is csak 

vele együtt léphetnek hatályba 
 Brüsszel I rendelet módosítása + SPC rendelet kiigazítása 

 
 



A PC feladata és munkacsoportjai 
 Javaslattevő PC, a döntést az ESZB meghatározott 

szervei hozzák meg, pl. 
 Administrative Committee (az ESZB Eljárási Szabályzatáról, a 

bírósági illetékekről, a Staff Regulations-ről) 
 Presidium (Registry, training framework) 
 Adv., Budget and Admin. Committees (saját eljárási 

szabályzatukról) 
 Arbitration and Mediation Center (saját szabályzatáról) 

 Munkacsoportok 
 Legal (koordinátor: Karcher DE) 
 Financial aspects (koordinátor: Magaña FR) 
 IT (koordinátor: Feinson UK) 
 Facilities (koordinátor: Goedert LU) 
 HR & training (koordinátor: Várhelyi HU) 

 



PC: Legal Framework WG 
 Rules of Procedure of the UPC 

 Szakértői csoport által kidolgozott tervezet (2013. máj.) 
 Szakmai és társadalmi konzultáció (2013. jún.-szept.) 
 Szakértői csoport általi átdolgozás (2013. nov.-dec.) 
 Team 1 tanulmánya (2014. jan.-feb.) 
 Meghallgatás (2014. feb.), átdolgozás (2014. máj.), elfogadás (2014. jún.-júl.) 

 Rules governing the Registry and sub-registries 
 Rules governing the Registrar’s service 
 Rules on court fees and on legal aid 
 Rules of Procedure for the AC, BC and AC 
 Rules relating to Mediation and Arbitration 
 Rules on the EPLC for European patent attorneys 

 European Patent Litigation Certificate (követelmények, akkreditáció) 
 „other appropriate qualifications” (gyakorlat, más diplomák, elismerés, 

átmeneti időszak) 



PC: Financial Area WG 
 Bírósági illetékek 
 Küszöb (a pertárgyérték szerinti pótilletékhez) 
 Plafon (az igényelhető költségekhez) 
 Célzott kedvezmények rendszere (?) 
 Legal aid 

 Financial Regulations (budget, internal control, audit) 
 Az ESZB első költségvetése 
 ESZB általi uniós jogsértés esetén a kártérítést megfizető tagállamnak 

fizetendő arányos tagállami  hozzájárulás mértékei 
 Az ESZB alkalmazottainak fizetési táblája 

 az átmeneti időszakban az admin személyzet tagállami finanszírozású) 

 Nyugdíj- és társadalombiztosítási szabályok 
 Az (elő)finanszírozás megoldandó kérdései 

 



PC: HR és képzés WG 
 Az ESZB megállapodás hatálybalépése előtti időszakra 

elfogadni kívánt képzési terv 
 Training framework 
 Staff Regulations 
 Advisory Committee 
 bírák előválogatása és kiválasztása (Adv. Panel) 
 Jelentkezési határidő 2013. november 15. volt 
 DE által felajánlott képzés 

 Pool of judges, regional list of judges 
 Egyéb személyzet felvétele 
 EPLC, list of entitled EPAs 
 Mediátorok és választottbírák jegyzéke 
 Szakértői névjegyzék 

 



PC: IT and Facilities WGs 
 IT és infrastruktúra (legszűkebb keresztmetszet) 
 Elektronikus kommunikációs és ügyviteli rendszer 
 Biztonságos irattovábbítás 
 On-line iratbetekintés 
 Website, formanyomtatványok/űrlapok 

 Divíziók 
 Központi, regionális, helyi divíziók 
 Létesítmények (hosting MS) 
 tárgyalótermek, irodák, egyéb helyiségek 
 VDC, rögzítés, tolmácsolás 

 A helyi alkalmazottak felvétele és képzése 
 Székhely-megállapodások 

 



Select Committee 
 Az ESZE 145. cikke és a UPP rendelet 9. cikke alapján létrehozva 

az ESZSZ Igazgatótanácsának albizottságaként 
 Feladata: a résztvevő tagállamok együttműködésének biztosítása 

az egységes hatályú európai szabadalom rendszerének működése 
érdekében 
 Döntéshozatal a UPP rendeletben meghatározott kérdésekben 
 az ESZH felügyelete a UPP rendszer adminisztrációja során 

 Tagjai: a megerősített együttműködésben résztvevő ESZSZ 
tagállamok képviselői 

 Megfigyelők: COM, epi, BusinessEurope (egyéb kérelmek a 
megfigyelői státusz érdekében: CH, NO, stb.) 

 Tárgyalt témák: 
 UPP szabályzat kidolgozása (eljárási szabályok az egységes hatály 

bejegyzése iránti kérelmek elintézésére és a lajstromvezetésre) 
 A fenntartási díjakkal kapcsolatos döntések előkészítése 
 A kompenzációs mechanizmus kidolgozása 

 



Contact Committee 
 A UPP rendeletek nemzeti végrehajtásának gyakorlati 

kérdéseit megvitató fórum 
 COM hívja össze, tagállami képviselők (következő ülés 

2014 áprilisában) 
 Átfedések elkerülése a PC és az SC munkájával 
 Az októberi ülésen érintett kérdések: 

 Kettős oltalom elkerülése 
 Egységes hatály bejegyzésének jogerős elutasítását követő 

hatályosítás (határidőn túl) 
 EP megadása és az egységes hatály bejegyzése között ratifikáló 

tagállamok miatt növekvő hatály problémája 
 A jogutódlás tudomásulvételének deklaratív hatálya 
 Túl kevés országot megjelölő bejelentők problémája 
 SPC UPP-re (nemzeti vagy egységes SPC?) 
 A nemzeti szabadalmakra vonatkozó szabályok 

kényszerharmonizációja 
 



Tagállami szintű lépések 
 Szakmai-társadalmi konzultáció 
 Hatásvizsgálat 
 Népszavazás (pl. DK, IE) 
 Ratifikáció 
 országgyűlési felhatalmazás a kötelező hatály elismerésére 
 az ESZB-megállapodás kihirdetése 
 a nemzeti jog módosítása 

 Alaptörvény (?) 
 szabadalmi törvény (UPP végrehajtás) 
 az igazságszolgáltatással összefüggő törvények 
 polgári eljárásjog 

 Helyi/regionális divíziók felállítása 
 Székhellyel rendelkező ESZB szervek létesítése 
 HU: konferencia 2014 márciusában (ESZB bíróképzés) 



Köszönöm a figyelmet! 

http://www.youtube.com/watch?v=mIwa9sPFT5I
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