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A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 

állásfoglalása 
az elektronikus úton tett bejelentések 
iparjogvédelmi hatósági fogadásának  

bevezetéséről 
 

 
 

1) A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) – középtávú 
munkaprogramja és 2001. évi munkaterve 6. pontjának megfelelően – tanulmányozta az 
elektronikus úton tett bejelentések iparjogvédelmi hatósági fogadása hazai bevezetésének 
indokoltságát és feltételeit. A munkálatok kapcsolódnak a közigazgatás informatikai 
fejlesztését célzó kormányzati intézkedésekhez, valamint a külföldi és nemzetközi 
tendenciákhoz. 
 

2) A Tanács állásfoglalásának kialakításához alapul vette különösen: 
 

- a közigazgatás korszerűsítésének kormányzati feladattervét  
[1057/2001. (VII.21.) Korm.h.]; 

- az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényt; 
- az elektronikus bejelentésekkel kapcsolatban a Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) és az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) keretében kidolgozott 
dokumentumokat; 
valamint 

- a legnagyobb nemzeti hivatalok (USA, Japán) tapasztalatait. 
 
 

3) A Tanács számára – a 2/2001. (SZKV 4.) MSZH elnöki utasítással megállapított 
ügyrend 7. pontja alapján – a felkért tanácstagok szakmai felelősökként testületi 
munkaanyagot dolgoztak ki. Majd a 2001. október 31-dikén – az ügyrend 8. pontja szerint 
megtartott határozatképes testületi ülésén – a Tanács megvitatta a testületi munkaanyagot. 
 

4) A fentiek eredményeként a Tanács az alábbi állásfoglalást alakította ki az 
elektronikus úton tett bejelentések iparjogvédelmi hatósági fogadásának bevezetéséről; 
amelynek figyelembe vételét javasolja a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke számára: 
 

a) A Tanács időszerűnek tartja, hogy a Hivatal – munkaprogramok és feladattervek 
alapján – a jogi, informatikai, szervezési, stb. feltételek felmérése, illetve 
megteremtése útján felkészüljön az elektronikus úton tett iparjogvédelmi oltalmi 
bejelentések fogadására. 

b) A Tanács a nem kötelező, tehát – a bejelentő döntésétől függő – fakultatív 
bevezetést támogatja (esetleg kísérleti, átmeneti szakaszok beiktatásával). A 
bejelentések elektronikus úton történő fogadásának hazai bevezetésénél 
figyelembe kell venni azt is, hogy a Szabadalmi Jogi Szerződés (PLT) szerint 
2005. július 2-dikáig  nem is lehet kötelezővé tenni az elektronikus bejelentést. 

  



c) Az elektronikus úton tett iparjogvédelmi bejelentésekkel kapcsolatos alapvető 
követelmények nemzetközi szabványát a Szabadalmi Együttműködési Szerződés 
(PCT) alapján tett bejelentések vonatkozásában a japán és az amerikai hivatalok, 
valamint az EPO által kidolgozott és a WIPO keretében megvitatott tervezet 
tartalmazza. Minthogy ezt a szabványt feltehetőleg nemcsak a PCT-
bejelentésekkel kapcsolatban fogják alkalmazni, az elektronikus úton tett 
szabadalmi bejelentések fogadására és kezelésére való felkészülés 
kiindulópontjának ez tekinthető. E nemzetközi szabvány elfogadását követő 
ésszerű időn belül indokolt a hazai bevezetés iránt intézkedni. 

 
d) Az iparjogvédelmi oltalmi bejelentésekkel kapcsolatban az okiratok szükséges 

bizonyító ereje szempontjából meghatározandók az elektronikus aláírásra 
vonatkozó követelmények (a nemzetközi szabványnak és a hazai jogszabálynak 
megfelelően). 

 
e) Figyelmet kell fordítani arra, hogy a Hivatal mind a PCT, mind rövidesen az 

Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) vonatkozásában un. átvevő hivatali 
teendőket lát el, azaz a beérkezett bejelentéseket továbbítania kell a WIPO-hoz, 
illetve az EPO-hoz. 

 
f) A szabadalmi bejelentések elektronikus fogadásával párhuzamosan indokolt a 

többi oltalmi forma bejelentéseivel kapcsolatos specialitásokat is elemezni és 
megoldani. 

 
g) Célszerű a gyakorlatban tanulmányozni az EPO, a Közösségi Védjegyhivatal 

(OHIM), valamint egyes nemzeti hivatalok tapasztalatait az on-line bejelentési 
rendszer bevezetésével, illetve működésével kapcsolatban. 

 
h) A hasznosítható tapasztalatok átvétele céljából figyelemmel kell kísérni a magyar 

közigazgatás más területein, az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében 
folyó szabályozási és gyakorlati munkálatokat. 
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