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Lezárult az utóbbi évek 

legfurcsább szabadalmi ügye 

 

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió sza-

badalmi hivatala is elutasította azt a kérelmet, 

amit egy mesterséges intelligencia nevében 

adtak be. 
 

 
 

Európában nem lehet szabadalom tulajdonosa 

mesterséges intelligencia – mondta ki az Európai 

Unió szabadalmi hivatala, az EPO (European Pa-

tent Office). Ugyanígy döntött az Egyesült Király-

ság hivatala, az UKIPO (United Kingdom Intellec-

tual Property Office) is. Ezzel zárult az utóbbi idők 

egyik legfurcsább szabadalmi ügyének első fordu-

lója. De még nincs vége, sőt csak most jön a java. 

 

Egyelőre rosszul járt a Dabus AI 

 

Mint azt pár hónapja a Bitport is megírta, Stephen 

Thaler amerikai feltaláló mesterséges intelligencia 

algoritmusa, a Dabus AI több olyan találmánnyal 

állt elő, amire fejlesztője nem készítette fel. „Kita-

lált” többek között egy fraktálformát követő ételtar-

tót, ami sokkal jobb helykihasználást biztosít pél-

dául szállító autók rakodóterében, mint a hagyo-

mányos geometriai alakzatokat (kocka, henger 

stb.) formázó dobozok. 

 

A feltaláló összefogott a brit Ryan Abbott jogász-

professzorral, hogy a szabadalmi hivatalok ismer-

jék el a Dabus AI szabadalmi jogait. A szabadalmi 

kérelmekben Thaler csupán bejelentőként jelölete 

meg magát. 

A döntés megszületett: mind az uniós, mind pedig 

a brit hivatal elutasította a kérelmet. Az EPO egy-

előre nem adta ki döntése részletes indoklását, 

csupán annyit közölt, hogy a beadványok nem 

felelnek meg az Európai Szabadalmi Egyezmény 

azon követelményének, hogy a feltalálónak emberi 

lénynek kell lennie. A hivatal az egyezmény azon 

kitételeire hivatkozik (az egyezmény 81. cikke, 

valamint a Végrehajtási rendelet 19. pontja), me-

lyek az EPO értelmezésében egyértelműen ki-

mondják, hogy csak emberi feltalálók kaphatják 

meg a szabadalom tulajdonjogát. 

 

A brit hivatal ugyan szintén elutasította a bead-

ványt, de megengedőbb vont az uniós szervezet-

nél. Az UKIPO elfogadja, hogy a Dabus AI hozta 

létre a találmányokat, de mivel gép, és nem termé-

szetes személy, nem tekinthető feltalálónak – nyi-

latkozta a hivatal munkatársa, Huw Jones. Azt 

azonban Jones is elismerte, hogy Thaler és Abbott 

beadványa nagyon fontos kérdést vet fel. Egyre 

gyakoribb lesz ugyanis, hogy mesterséges intelli-

gencia algoritmusok hoznak létre találmányokat, 

és erre a jelenlegi szabadalmi rendszer nincs fel-

készülve. 

 

A UKIPO szabályzatát egyébként múlt év októbe-

rében módosították olyan módon, hogy egyértel-

műen kizárják az MI algoritmusok szabadalmi jo-

gait. 

 

Abbott: álságos ez a hozzáállás 

 

A döntés várható volt, de meg fogják fellebbezni – 

nyilatkozta Ryan Abbott a szabadalmi témákkal 

foglalkozó IPWatchdognak. 

 

A jogászprofesszor álságosnak tartja a jelenlegi 

rendszert, amely elvileg a feltaláló érdekeit védik 

az őt alkalmazó vállalattal szemben. Mint egy de-

cemberben publikált cikkében kifejtette, a legtöbb 

szabadalom vállalati tulajdonban van. A vállalatok 

vagy valamilyen szerződés (például adás-vétel) 

révén szerzik meg, vagy egyes országokban au-

tomatikusan a munkáltatót illeti meg a tulajdonjog, 

https://bitport.hu/brit-tudosok-az-mi-miatt-forgatnak-fel-a-szabadalmi-jogok-rendszeret.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar81.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r19.html
https://www.ipwatchdog.com/2020/01/07/epo-ukipo-refuse-ai-invented-patent-applications/id=117648/
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0002.html
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ha valaki a foglalkoztatása keretein belül hoz létre 

találmányt. 

 

Abbot úgy véli, ha elismernék az algoritmusokat is 

feltalálónak, az további ösztönzést adna az MI-

fejlesztéseknek. Másrészről ha csak a szabályok 

miatt kötnének konkrét személyhez olyan találmá-

nyokat, melyeket az MI talált ki, az devalválná az 

egész szabadalmi rendszerbe vetett bizalmat. 

 
Forrás: https://bitport.hu/lezarult-az-utobbi-evek-

legfurcsabb-szabadalmi-ugye 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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