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SZELLEMI TULAJDON/SZELLEMI ALKOTÁS 

 - iparjogvédelem 

 - szerzői jog (szoftver, adatbázisok…) 

IPARJOGVÉDELEM 

  - szabadalmak (+ kiegészítő oltalmi tanúsítvány) 

  - használati minták 

  - formatervezési minták 

  - növényfajtaoltalom 

  - védjegyek és földrajzi árujelzők 

  - know-how 

  (- mikroelektronikai félvezető termékek 

    topográfiája) 

EGYÉB JOGI ESZKÖZÖK 

 



 

ELMÉLET: TÁRSADALMI SZERZŐDÉS 

 - hasznosítási kizárólagosságért (monopoljogért): FELTÁRÁS 

  

Szabadalmi törvények a gyors ipari fejlődés kísérői:  

 USA: 1790, FR: 1791, Bajorország: 1791, NL: 1809, AT: 1810, 

 RU: 1812, IT: 1864, JP: 1871, DE: 1877, HU: 1894 

 

Szabadalmi törvényeink: 1895, 1969 és 1994 évi módosítása,  

 1995. évi XXXIII. tv.(Szt.) (Európai Szabadalmi Egyezmény mintájára) 
 

 2003: Csatlakozás az Európai Szabadalmi Egyezményhez 



 

A szabadalmaztatható találmány alapkritériumai: 

 - újdonság 

 - feltaláló tevékenység 

 - ipari alkalmazhatóság 

  
1. § (1) Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag 

alkalmazható találmány a technika bármely területén. 

(2) Nem minősül az (1) bekezdés szerinti találmánynak különösen 

a) a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer; 

b) az esztétikai alkotás; 

c) a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy 

eljárás, valamint a számítógépi program; 

d) az információk megjelenítése. 

 

DE MI A TALÁLMÁNY?…?? 

(talán: műszaki problémára adott műszaki megoldás…) 



 

 
2. § (1) Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához. 
 

(2) A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbség időpontja előtt 

írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatbavétel útján vagy bármilyen 

más módon bárki számára hozzáférhetővé vált. 

 

Tehát: szakdolgozat, nyilvános előadás, poszter, kivonat, nyilvános 

használatba vétel, stb… 
 

(3) … korábbi elsőbbségű belföldi szabadalmi vagy használati mintaoltalmi 

bejelentések tartalma…Az … európai szabadalmi bejelentés …és 

nemzetközi szabadalmi bejelentés …tartalmát csak az e törvényben külön 

meghatározott feltételekkel… („kiterjesztett technika állása”) 

 

 
 

 



 

 
2. § (1) Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához. 
 

(4) A (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem zárják ki a 

technika állásához tartozó anyag (vegyület) vagy keverék szabadalmazását 

emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti 

eljárásban, illetve emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai 

eljárásban [6. § (10) bek.] történő alkalmazásra, ha az ilyen eljárásban 

való alkalmazás nem tartozik a technika állásához. 

(5) A (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések szintén nem zárják ki 

a technika állásához tartozó anyag (vegyület) vagy keverék 

szabadalmazását emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati 

vagy sebészeti eljárásban, illetve emberi vagy állati testen végezhető 

diagnosztikai eljárásban [6. § (10) bek.] történő meghatározott 

alkalmazására, ha az adott alkalmazás nem tartozik a technika állásához.  



• Újdonság az USA-ban 2011. szept. óta: 

A person shall be entitled to a patent unless— 

‘‘(1) the claimed invention was patented, described in a printed 

publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the 

public before the effective filing date of the claimed invention; or  

‘‘(2) the claimed invention was described in a patent issued under 

section 151, or in an application for patent published or deemed 

published under section 122(b), in which the patent or application, 

as the case may be, names another inventor and was effectively 

filed before the effective filing date of the claimed invention. 

‘‘(b) EXCEPTIONS.—‘(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS 

BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED 

INVENTION + 600 szó a kivételekről 



 

4. § (1) Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika 

állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló. 

(2) A feltalálói tevékenység vizsgálata szempontjából a technika 

állásának a 2. § (3) bekezdése szerinti részét figyelmen kívül kell 

hagyni. 
 

 A SZAKEMBER: (person skilled in the art, rövidebben: skilled person) 

 - a teljes, szakterületéhez tartozó technika állását ismeri 

 - DE: nincs feltalálói vénája  
 

Ami nem következik a technika állásából… 

 

IPARI ALKALMAZHATÓSÁG 

5. § (1) Iparilag alkalmazható a találmány, ha az ipar vagy a 

mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható. 

 



• EU biotechnológiai irányelv: 98/44/EC  

 

A szabadalmazható biotechnológiai találmány 

5/A. § (1) Az 1-5. §-okban meghatározott követelményeknek 

megfelelő találmány szabadalmazható akkor is, ha biológiai 

anyagból álló vagy azt tartalmazó termékre, vagy olyan 

eljárásra vonatkozik, amelynek révén biológiai anyagot 

állítanak elő, dolgoznak fel vagy alkalmaznak. Biológiai 

anyagnak minősül bármely olyan - genetikai információt 

tartalmazó - anyag, amely önmagában képes a szaporodásra 

vagy biológiai rendszerben szaporítható. 

 

 



(2) Találmánynak minősülhet a természetes környezetéből izolált vagy 

műszaki eljárással előállított biológiai anyag akkor is, ha a 

természetben korábban már előfordult. 

(3) Kialakulásának és fejlődésének semelyik szakaszában sem lehet 

szabadalmazható találmány tárgya az emberi test, sem pedig az 

emberi test bármely részének puszta felfedezése, ideértve valamely 

gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának felfedezését is. 

(4) Az emberi testből izolált vagy valamely műszaki eljárással más 

módon előállított rész, ideértve a gén szekvenciáját vagy 

részszekvenciáját is, szabadalmazható találmány tárgya lehet akkor 

is, ha az ilyen rész szerkezete megegyezik valamely természetben 

előforduló rész szerkezetével. 

 

 



 

6. § (1) A találmányra szabadalmat kell adni, ha a találmány 

a) kielégíti az 1-5/A. §-okban meghatározott követelményeket, valamint 

a (2)-(4) bekezdés alapján nincs kizárva a szabadalmi oltalomból; és  

b) bejelentése megfelel az e törvényben megszabott feltételeknek. 

(2) A találmány nem részesülhet szabadalmi oltalomban, ha 

hasznosítása a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközne;… 

(3) …közrendbe ütköző esetek különösen 

a) az ember klónozására szolgáló eljárás; 

b) az ember csíravonalának genetikai azonosságát módosító eljárás; 

c) az emberi embrió alkalmazása ipari vagy kereskedelmi célra; … 

 (4) További kizárt kategóriák: 

a) a növényfajták (105. § a) pont) és az állatfajták; 

b) a növények vagy állatok előállítására szolgáló, lényegében biológiai 

eljárások.  

 



 

 

(8) A (4) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés [növényfajták vagy 

állatok előállítására szolgáló, lényegében biológiai eljárások kizárása] nem 

érinti azoknak a találmányoknak a szabadalmazhatóságát, amelyek 

mikrobiológiai vagy más műszaki eljárásra vagy ilyen eljárással előállított 

termékre vonatkoznak. 

(9) Mikrobiológiai az az eljárás, amelyet mikrobiológiai anyag 

felhasználásával vagy ilyen anyagon hajtanak végre, vagy amely 

mikrobiológiai anyagot eredményez. 

 

(10) Nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban az emberi vagy állati test 

kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárások, valamint az 

emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai eljárások. E rendelkezés 

az ilyen eljárásokban alkalmazott termékre - így különösen anyagra 

(vegyületre) és keverékre - nem vonatkozik. 



 

7. §Feltaláló (aki a találmányt megalkotta) 

8. § (1) A szabadalom a feltalálót vagy jogutódját illeti meg. 

(2) Amíg jogerős bírósági ítélet vagy hatósági határozat mást nem 

állapít meg, azt a személyt kell igényjogosultnak tekinteni, aki a 

találmányt korábbi elsőbbséggel jelentette be. (c.f. USA!) 

 

Szolgálati találmány 

Alkalmazotti találmány 

 

13. § (1) A szolgálati találmány értékesítése esetén a feltalálót 

találmányi díj illeti meg, ha a) a találmányt szabadalom védi…; 

b) a találmány …"a munkáltató "hibájából" lejárat előtt megszűnik; 

c) a találmányt titokban tartják. 

 

Találmányi díj összege: utalás a licencszerződésekre. 

 



Több szabadalmas esetén: 

 

-  saját hányadával bármelyik szabadalmastárs önállóan  

 rendelkezhet; 

 

-  jogátruházás ("eladás"): elővásárlási jog; 

 

-  lehet egyedül hasznosítani (többieket részeltetni kell a 

 haszonból; 

 

- licencadás: csak közösen !!! 



 

 

19. § (1) A szabadalmi oltalom alapján a szabadalom 

jogosultjának – a szabadalmasnak – kizárólagos (?) joga 

van a találmány hasznosítására.  

 Tehát a szabadalom jog arra, hogy másokat eltiltsunk, és 

nem engedély arra, hogy mi tevékenykedjünk! 

Kard és nem pajzs! 

Jogosulatlan hasznosítás = bitorlás 



• Tiltott tevékenységek:  

(a) Termék előállítása, használata, 

forgalombahozatala, forgalombahozatalra 

ajánlása, raktározása, országba behozatala. 

(b)  Eljárás használata, használatra ajánlása  

      + közvetett termékoltalom. 

(c) Közvetett bitorlás (contributory infringement). 

Hogyan valósul ez meg: 

- Gyógyszerek, 

- Gyógyászati alkalmazások, 

- Kezelési eljárások esetén? 

 



 

 

A) Elő- és továbbhasználat. 

 

B) Kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki: 

a) magánhasználat, illetve nem gazdasági tevékenység körén 

belüli cselekmények; 

b) kísérletezés; 

c) magisztrális készítmények (gyógyszertárak). 

 

 

Tényleges kizárólagosság: eltiltás és engedélyadás esetén. 
 



 

24. §  (1) A szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok 

határozzák meg. Az igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell 

értelmezni. 

 (2) A szabadalmi oltalom az olyan termékre vagy eljárásra terjed ki, 

amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul. 

 (3) Az igénypontok tartalmát nem lehet kizárólag szó szerinti 

értelmükre korlátozni… 

 (4) … figyelembe kell venni a terméknek vagy az eljárásnak az 

igénypontban foglaltakkal egyenértékű jellemzőit is. 

 

BITORLÁS: 

- Elhagyok legalább egy jellemzőt: nincs bitorlás. 

- Hozzáteszek legalább egyet: van bitorlás – FÜGGŐ helyzet. 

 

 



 

 

 

MÁSODIK (és további) INDIKÁCIÓS TALÁLMÁNYOK 

-Ismert, és gyógyászatban használt anyag új gyógyászati alkalmazása 

-FÜGG az alapszabadalomtól (annak lejártáig) 

-Összefüggések gyógyszerengedélyezéssel (SPC) 

-Személyre szabott medicina. 

 

KIVÁLASZTÁSI TALÁLMÁNY 

- Széles oltalmi kör meg nem valósított megoldásai között kutatok. 

- FÜGG az alapszabadalomtól (annak lejártáig; SPC!). 

 

MOTTÓ: Hiába van szabadalmam, attól még bitorolhatok. (= perelhetnek) 



 

 

BIOTECHNOLÓGIAI TALÁLMÁNYOK 

Biológiai anyag (Mikroorganizmusok, sejtvonalak, hibridómák 

stb…)  

Történelem: Diamond vs Chakrabarty: genetikailag módosított 

olajfaló baktérium „everything made by man”) 

Letétbe helyezés (Budapesti szerződés) 

Antitestek: speciális követelmények? 

Szekvenciák (INKÁBB: MOLEKULÁK! Izolált? Megváltoztatott?) 

(nukleotid-szekvenciák, cDNS, „EST-szekvenciák”, SNP-k) 

(peptidek, fehérjék) 

Transzgenikus állatok (mi van a szenvedéssel?) 



• Szabadalmaztatás menete (Európa) 

 

- Benyújtás (elsőbbség igénylése?) 

  * elismert bejelentési nap 

  * a leírás utólag nem bővíthető 

  * lehet idegen nyelven is 

(- Adatközlés) 

- Alaki vizsgálat 

- Újdonságkutatás (létezik „előzetes” változat is) 

- Közzététel (ideiglenes oltalom) 

- Érdemi vizsgálat 

- Megadás/elutasítás 

 

ÉVEKIG TART: KORLÁTOZOTT LEHETŐSÉG GYORSÍTÁSRA/LASSÍTÁSRA 

 



 

TEHÁT: MIRE JÓ A SZABADALMI BEJELENTÉS? 

- Publikálni (nem igazán), 

- Megértsük, mit is csináltunk (nem hülyeség) 

- Villogni vele; marketing (sokkal inkább) 

- Pályázatnál pontot adnak érte (egészen hasznos) 

- Konkurrencia elriasztása (kifejezetten hasznos) 

- Licenciavevők tárgyalásra kényszerítése (ha sikerül) 

 

TEHÁT: ÜZLETI ELŐNY BIZTOSÍTÁSA 

 

ÉS MÉG (DE CSAK A SZABADALOM)? 

- Bitorlók eltiltása, díjfizetésre (kártérítésre) kötelezése  

    (ritkán, de akkor nagyon) 

 



 

 

Probléma a XIX. sz. végén: legfeljebb bilaterális megállapodások 

  

1873-as Bécsi Világkiállítás - sok távolmaradó:  

Otthon szabadalmaztattak, de féltek a másolástól külhonban. 

  

Megoldás: Párizsi Uniós Egyezmény (Paris Convention) 

  

1883;  11 tagállam (HU 1909 óta) 

  

KÉT fő alappillér  

 - egyenlő elbánás elve 

 - elsőbbség intézménye 
 



 

 
SZABADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS (PCT) 

 

 FŐBB ELJÁRÁSI LÉPÉSEK 

 - bejelentés (elsőbbség igényelhető a PUE szerint!) 

 - nemzetközi kutatás, írásbeli véleménnyel (Written Opinion of the 

International Searching Authority, WOISA) 

 - NINCS saját kutató/vizsgáló szervezete! 

 - opcionális lehetőség komolyabb vizsgálatra (International 

     Preliminary Report on Patentability, rövidítve: IPRP (avagy 

IPER) 

 - nemzeti/regionális szakasz megindítása (30/31 hónap). 
 

PÉNZÉRT IDŐ ÉS INFORMÁCIÓ VÁSÁRLÁSA 



 

REGIONÁLIS SZABADALMI RENDSZEREK 

- Európai Szabadalmi Egyezmény 

- Eurázsiai Szabadalmi Egyezmény 

- OAPI, ARIPO 

(Egyéb szövetségek: Öböl menti országok, Dél-amerika) 

 

Európai Szabadalmi Egyezmény 

1973, München: European Patent Convention (EPC) 

 Egy eljárás a megadásig,  

 DE: érvényesítés országonként!  

(Londoni egyezmény, Unitary patent) 

 

 Hatóság: Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 



• BEJELENTÉSI STRATÉGIÁK 

  

  

AJÁNLOTT SZABADALMAZTATÁSI STRATÉGIA 

Témakijelölést követő kutatás 

A technika állásának (prior art) értékelése 

Kutatási terv készítése 

A szabadalmi leírás többlépcsős kidolgozása 

  

IDŐZÍTÉSEK 

A bejelentés(ek) benyújtásának időzítése 

A publikálás időzítése 

 

MI A CÉLTERÜLET? MIHAMARABB ELDÖNTENI! 



 

KUTATÁS 

 

Ma jellemzően online adatbázisok  

- Ingyenes: Espacenet, PatentScope, Depatisnet, hivatalok 

adatbázisai (USPTO, JAPÁN, KÍNA, KOREA stb.) 

- Fizetős: DERWENT, CAS, PatBase, ThomsonInnovation, stb. 

- Szolgáltató cégek („profi” kutató cégek, ügyvivői irodák) 

- Szolgáltató hivatalok (EPO, SZTNH, Svájci szabadalmi hivatal) 

 

Típusok: 

Technika állása felderítése, státuszkutatás, konkurrencia ellenőrzése, 

szabadalomtisztasági vizsgálat 



 

 

MI A CÉL? 

1. Belföld: magyar specialitás, vállalat hazai piacra termel: pl. 

élelmiszeripar  (használati minta) 

2. Szűk országkör a cél – közvetlen EPC/nemzeti bejelentések  

3. Több ország, köztük szokásos „nagyok” (EP, Japán, USA stb.) a cél 

MIVEL INDULHATUNK? 

Magyar bejelentés 

Európai bejelentés 

PCT bejelentés 

US provisional 

Kezdjünk el beszélgetni időben 



 

Ne feledkezzünk meg: egyéb oltalmi formák, lehetőségek! 

 

Használati minta 

Formatervezési minta 

Védjegy 

Növényfajta-oltalom 

Szerzői jog (szoftver) 

 

Know-how – (titokban tartás, szerződések) 

 

AZ IPARJOGVÉDELEM NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ! 


