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Európai Szabadalmi Szervezet 
38 szerződő állam 

 
 
 
 



2012. december 31. UPP rendeletek kihirdetése - 
megerősített együttműködés 25 tagállam között 
 1257/2012/EU rendelet 
 1260/2012/EU rendelet (nyelvi rezsim) 

 
2013. február 19. az ESZB megállapodás aláírása 
 24 tagállam (IT is) – később BG is 
 ES nem írta alá és megtámadta a rendeleteket az EUB 

előtt 
 PL várakozó állásponton 
 HR részt kíván venni az együttműködésben 3 

Az egységes hatályú európai szabadalom és 
az egységes szabadalmi bíráskodás 



Európai szabadalmi rendszer 
2013 után 
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Egységes hatályú európai szabadalom 
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 Megadásig az ESZE jelenlegi szabályai alkalmazandók 
 A 25 résztvevő tagállamra nézve ugyanolyan igénypont-sorral megadott 

európai szabadalmak esetében kérhető az ESZH-nál az egységes hatály 
bejegyzése 

 Egységes hatály: egységes átruházás, korlátozás, megsemmisítés stb. 
 Az egységes hatály  megadást követő adminisztrációs feladatait a tagállamok 

az ESZH-ra bízzák 
– 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 
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Fenntartási díjak: a szabadalmasok az ESZH-nak fizetik, 50% a 
tagállamoknak jut. A díjak meghatározásának szempontrendszerét a 
1257/2012/EU rendelet 12. cikke határozza meg. A döntést az ESZE 
igazgatótanácsának albizottsága („Select Committee”) hozza meg. 
 
Jelenleg ismert javaslatok: „TOP 4” és „TOP 5” (20 évre 37.995, illetve 
43.624 euró, amit a KKV, magánszemélyek, egyetemek és más non-
profit szervezetek 25%-os díjkedvezménye csökkenthet). 
 
Összehasonlításul: ESZH fenntartási díjak összege (20 évre) a függő 
szabadalmi bejelentésekre 23.855 euró, a 25 szerződő államra a 
fenntartási díj 158.621 euró. 



 
 Benyújtás: bármely nyelven történhet, 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 , a 6. évtől kétévente felülvizsgálat 
– az egyhónapos határidőn belül benyújtandó EN fordítás (FR és DE nyelvű 

szabadalmak esetén) vagy bármely EU nyelvre való fordítás (EN nyelvű 
szabadalmak esetén) 
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Az egységes hatályú európai szabadalom 
nyelvi rezsimje 
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Az Európai Szabadalmi Bíróság hatásköre kiterjed az egységes 
hatályú és „klasszikus” európai szabadalmakkal kapcsolatos 
jogvitákra (ideértve az SPC-ket is): 
 
   bitorlás 
   nemleges megállapítás 
   ideiglenes intézkedések 
   szabadalom megsemmisítése és tanúsítvány érvénytelensége 
   előhasználati joggal, előzetes hasznosítással kapcsolatos 
igények 
   ESZH-döntések felülvizsgálata (az egységes hatály 
adminisztrációja körében) 

Egységes Szabadalmi Bíróság 
Hatáskör 



Egységes Szabadalmi Bíróság 
Felépítés 

 
 Elsőfokú Bíróság: központi divízió [Párizs, 

szekciókkal Londonban  (gyógyszeripar) és 
Münchenben (gépipar)], helyi és regionális divíziók 
 Fellebbviteli Bíróság (Luxemburg) 
 Hivatal (Luxemburg) - kirendeltséggel minden 

divízónál 
 Szabadalmi Közvetítési és Választottbíráskodási 

Központ (Ljubljana és Lisszabon) 
 Képzési Központ (Budapest) 
 Bizottságok (igazgatási, költségvetési, tanácsadó) 
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Egységes Szabadalmi Bíróság 
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Egységes Szabadalmi Bíróság 
Eljáró tanácsok  

 
Elsőfokon 3 tagú tanácsok 
 
Helyi és regionális divíziónál 3 jogi végzettségű bíró  +  1 
műszaki végzettségű bíró kijelölése kérhető a névjegyzékből 
(„pool of judges”) 
 
Központi divíziónál 2 jogi és 1 műszaki végzettségű bíró (az 
ESZH döntéseinek felülvizsgálatánál 3 jogi végzettségű bíró) 
 
Másodfokon 5 tagú tanácsok 
 
3 jogi és 2 műszaki végzettségű bíró 
 
 
Főszabály:  többnemzetiségű tanácsok, de a felek 
megállapodása alapján jogi végzettségű egyesbíró is lehet. 
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Egységes Szabadalmi Bíróság 

 
 
 
 
 

Centralizált fórumrendszer – első fokú decentralizációval 
 
Helyi divíziók (és nyelvek): 
Olaszország (IT), Anglia és Wales (EN), Hollandia (NL és EN), Franciaország (FR és EN), 
Németország x 4 (DE és EN), Belgium (NL, FR, DE és EN), Finnország (FI, SE and EN), 
Dánia (DK és EN), Írország (EN), Ausztria  (DE és EN) 
 
Regionális divíziók (és nyelvek): 
 Románia, Bulgária, Görögország és Ciprus (valamennyi hivatalos nyelv + FR és EN) 
 Svédország, Észtország, Lettország és Litvánia (kizárólag EN) 
 Cseh Köztársaság és Szlovákia (hivatalos nyelvek + EN) 
 Magyarország, Szlovénia és Horvátország (ha aláírja a megállapodást) (hivatalos 
nyelvek + EN) 
 
Helyi és regionális divízió nélküli államok: 
Málta és Luxemburg – a joghatóság átruházása a Központi Divízióra (a szabadalom 
megadásának nyelvén) 
 
Még bizonytalan: 
Lengyelország (még nem írta alá Megállapodást), Portugália, Skócia és Észak-Írország 
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Egységes Szabadalmi Bíróság 
Az eljárás nyelve 

 
Elsőfokú Bíróság 
 
A helyi vagy regionális divízió tagállama határozza meg. A felek – a 
tanács jóváhagyásával - megállapodhatnak, hogy a szabadalom nyelve 
legyen. Ha nem hagyja jóvá: központi divízió. De dönthet így az eljáró 
tanács is. Illetve dönthet így méltányosságból az Elsőfokú Bíróság 
elnöke is.  
 
Központi divízió: szabadalom megadásának nyelve 
 
 
Fellebbviteli Bíróság 
 
Főszabály: az elsőfokú eljárás nyelve 
De megállapodhatnak a szabadalom megadásának a nyelvében, illetve 
valamely más szerződő tagállam másik hivatalos nyelvében is. 
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Egységes Szabadalmi Bíróság 
Eljárási illetékek és költségek 

 

Vegyes rendszer az eljárási illetékekben 
 
  Fix díj meghatározott perértékig (500e EUR) 
  kiegészítő díj a pertárgy értékének figyelembevételével 
  Kkv és egyéb nonprofit intézményi kedvezmények 
  Egyéb eljárási illeték 
 
Rögzített felső határ az érvényesíthető költségekre (sávosan 
emelkedő) 
 
Nyílt konzultáció az összegekről! 
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Egységes Szabadalmi Bíróság 
Képviselet 

Bíróság előtti képviseletre jogosultak: 
 
 
   a szerződő tagállam területén képviseltre jogosult ügyvédek 
korlátozás nélkül 
 
európai szabadalmi ügyvivők („megfelelő képzettséggel, 
például európai szabadalmi perlési tanúsítvánnyal – EPLC - 
rendelkeznek”) 
 
segítőként: szabadalmi ügyvivők 
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Egységes Szabadalmi Bíróság 
Európai Szabadalmi Perlési Tanúsítvány 

A tanúsítvány kibocsátására jogosult 
 
    a budapesti Képzés Központ 
    egyetemek és más non-profit oktatási intézmények (az igazgatási 
bizottság általi ötéves akkreditációval). 

 
Elvégzendő tanfolyam 
 
    legalább 120 órás elméleti és gyakorlati képzés 
    a szabályzat által meghatározott tartalommal 
    írásbeli és szóbeli vizsgával zárul 
    az EU egyik nyelvén 

 
A budapesti Képzési Központ maga is szervezhet képzést, illetve helyszínt 
biztosíthat más intézmények képzéseinek kétoldalú megállapodás 
alapján. 
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Egységes Szabadalmi Bíróság 
Európai Szabadalmi Perlési Tanúsítvány 

Egyéb módok a képviseletre való jogosultságra európai szabadalmi 
ügyvivők számára 
 
    jogi diploma  
    a megállapodás hatályba lépésétől számított három éves átmeneti 
időszakban képviseletre jogosít 
 - a szabályzatban rögzített tanfolyamok elvégzése (egyebek  
 mellett az SZTNH felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyama) vagy 
 - a megelőző öt évben legalább három bitorlási ügyben eljárás 
 nemzeti bíróságok előtt  

 
Ügyvivők jegyzéke 
 
    A Hivatal vezetőjénél kell benyújtani a kérelmet a jegyzékbe való 
felvételre 
    Törlés: kérelemre, illetve az európai szabadalmi ügyvivői státusz 
megszűnésével automatikusan.  
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Egységes Szabadalmi Bíróság 
A bírák kiválasztása és képzése 

Képzési rendszer elemei 
 
     Szakmai gyakorlat a tagállami szabadalmi bíróságainál vagy 
 az Elsőfokú Bíróság divízióinál 
     Nyelvi képzés 
     A szabadalmi jog műszaki vonatkozásai 
     Polgári eljárásjogi ismeretek műszaki végzettségű bírák 
 számára 
     Bírójelöltek képzése 

 
A képzési rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra Budapesten 
kap helyet. 
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Egységes Szabadalmi Bíróság 
A bírák kiválasztása és képzése 

Kiválasztás  
 
A tanácsadó bizottság javaslata alapján az igazgatási bizottság nevezi 
ki a bírákat (jogi és műszaki végzettségű bírák)  
 
 
Az érdeklődés előzetes felmérése megtörtént – egyenetlen földrajzi 
megoszlás    a bírójelöltek felkészítése 
 
Előkészítő Bizottság HR és képzési alcsoport munkáját segítő Advisory 
Panel  értékelte a beérkezett érdeklődéseket. 
 
Jelenleg azon jogi végzettségű bírójelöltek képzése folyik, akik olyan 
szerződő államból jelentkeztek, ahonnan nincs megfelelő számú 
alkalmas jelölt. Az Előkészítő Bizottság és az ESZH megállapodása 
alapján a képzés szakmai hátterét az Európai Szabadalmi Akadémia 
biztosítja. 
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Az ESZB Megállapodás hatálybalépése 

Eddig ratifikáló aláíró tagállamok: 
 
Ausztria   2013. augusztus 6. 
Franciaország   2014. március 14. 
Belgium   2014. június 6. 
Svédország  2014. június 8. 
Dánia    2014. június 20. 
Málta   2014. december 9. 
 
 

Ratifikációs küszöb: 13 aláíró tagállam (de UK, FR, DE mindenképpen) 
 
 
 
 
 



Köszönöm a figyelmüket! 

gabor.nemeth@hipo.gov.hu 
www.sztnh.gov.hu 
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