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Határidő-hosszabbítás június 2-ig
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Az SZTNH május 5-én megjelent tájékoztatása szerint, a hiánypótlásra, 
illetve nyilatkozattételre kitűzött 2020. március 31-én vagy azt követően 
lejáró határidők – erről szóló egyedi intézkedés és értesítés nélkül –
automatikusan meghosszabbodnak 2020. június 2. napjáig (a korábbiakban 
meghatározott május 4-e helyett). Eddig az időpontig az SZTNH a határidők 
elmulasztása miatt nem állapít meg hátrányos jogkövetkezményeket. 

Az SZTNH a határidők kitűzése során a jogszabályi keretek között a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi a veszélyhelyzet elrendelése 
következtében kialakult nehézségeket. 
Ez az intézkedés nem érinti azokat a határidőket, amelyek 2020. június 2-a után 
járnak le.

Az SZTNH által hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kitűzött határidők –
amennyiben arra a jogszabály lehetőséget ad – a határidő lejárta előtt 
előterjesztett kérelemre is meghosszabbíthatók. 
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Határidő elmulasztása
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• Szabadalmi és használati 
mintaoltalmi ügyekben a határidők 
elmulasztása esetén a mulasztás 
miatt 2020. június 2-át követően 
hozott döntés közlésétől számított 2 
hónapon belül az eljárás folytatása 
iránti kérelmet lehet előterjeszteni. 

• A kérelem előterjesztésével 
egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott 
cselekményt is.

• Az eljárás folytatása iránti kérelmet 
mindaddig nem lehet benyújtottnak 
tekinteni, ameddig a kérelem díját 
meg nem fizetik.

• Az iparjogvédelmi törvények által 
meghatározott határidők 
elmulasztása esetén a törvények 
által megengedett esetekben 
igazolási kérelmet lehet 
előterjeszteni. 

• A kézbesítési kifogás / mulasztás 
igazolása iránti kérelem 
előterjesztésének határidejébe a 
veszélyhelyzet időtartama nem 
számít bele.

• Az igazolási kérelemben 
valószínűsíteni kell a mulasztás okát 
és vétlenségét, valamint pótolni kell 
az elmulasztott cselekményt.

• Az SZTNH a benyújtott igazolási 
kérelmeket a veszélyhelyzetre 
tekintettel méltányosan bírálja el.
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