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2004. évi XC. törvény 

az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-

án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről 

1. § Az Országgyűlés az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai 

Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegét (a továbbiakban: Megállapodás) e 

törvénnyel kihirdeti. 

[A Megállapodás megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezése 2004. február 1. napján megtörtént; a 

Megállapodás a Magyar Köztársaság tekintetében - a Megállapodás 28. Cikke (3) bekezdésének b) 

pontjával összhangban - 2004. május 1-jén lépett hatályba.] 

2. § A Megállapodás angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 

„GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL 

REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS 

INTRODUCTORY PROVISIONS 

Article 1 

Abbreviated Expressions 

For the purposes of this Act: 

(i) „the Hague Agreement” means the Hague Agreement Concerning the International Deposit of 

Industrial Designs, henceforth renamed the Hague Agreement Concerning the International Registration 

of Industrial Designs; 

(ii) „this Act” means the Hague Agreement as established by the present Act; 

(iii) „Regulations” means the Regulations under this Act; 

(iv) „prescribed” means prescribed in the Regulations; 

(v) „Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at 

Paris on March 20, 1883, as revised and amended; 

(vi) „international registration” means the international registration of an industrial design effected 

according to this Act; 

(vii) „international application” means an application for international registration; 

(viii) „International Register” means the official collection of data concerning international registrations 

maintained by the International Bureau, which data this Act or the Regulations require or permit to be 

recorded, regardless of the medium in which such data are stored; 

(ix) „person” means a natural person or a legal entity; 

(x) „applicant” means the person in whose name an international application is filed; 

(xi) „holder” means the person in whose name an international registration is recorded in the 

International Register; 

(xii) „intergovernmental organization” means an intergovernmental organization eligible to become 

party to this Act in accordance with Article 27(1)(ii); 

(xiii) „Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Act; 

(xiv) „applicant’s Contracting Party” means the Contracting Party or one of the Contracting Parties from 

which the applicant derives its entitlement to file an international application by virtue of satisfying, in 

relation to that Contracting Party, at least one of the conditions specified in Article 3; where there are two 

or more Contracting Parties from which the applicant may, under Article 3, derive its entitlement to file an 

international application, „applicant’s Contracting Party” means the one which, among those Contracting 

Parties, is indicated as such in the international application; 
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(xv) „territory of a Contracting Party” means, where the Contracting Party is a State, the territory of that 

State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the 

constituent treaty of that intergovernmental organization applies; 

(xvi) „Office” means the agency entrusted by a Contracting Party with the grant of protection for 

industrial designs with effect in the territory of that Contracting Party; 

(xvii) „Examining Office” means an Office which ex officio examines applications filed with it for the 

protection of industrial designs at least to determine whether the industrial designs satisfy the condition of 

novelty; 

(xviii) „designation” means a request that an international registration have effect in a Contracting Party; 

it also means the recording, in the International Register, of that request; 

(xix) „designated Contracting Party” and „designated Office” means the Contracting Party and the 

Office of the Contracting Party, respectively, to which a designation applies; 

(xx) „1934 Act” means the Act signed at London on June 2, 1934, of the Hague Agreement; 

(xxi) „1960 Act” means the Act signed at The Hague on November 28, 1960, of the Hague Agreement; 

(xxii) „1961 Additional Act” means the Act signed at Monaco on November 18, 1961, additional to the 

1934 Act; 

(xxiii) „Complementary Act of 1967” means the Complementary Act signed at Stockholm on July 14, 

1967, as amended, of the Hague Agreement; 

(xxiv) „Union” means the Hague Union established by the Hague Agreement of November 6, 1925, and 

maintained by the 1934 and 1960 Acts, the 1961 Additional Act, the Complementary Act of 1967 and this 

Act; 

(xxv) „Assembly” means the Assembly referred to in Article 21(1)(a) or any body replacing that 

Assembly; 

(xxvi) „Organization” means the World Intellectual Property Organization; 

(xxvii) „Director General” means the Director General of the Organization; 

(xxviii) „International Bureau” means the International Bureau of the Organization; 

(xxix) „instrument of ratification” shall be construed as including instruments of acceptance or approval. 

Article 2 

Applicability of Other Protection Accorded by Laws of Contracting Parties and by Certain 

International Treaties 

(1) [Laws of Contracting Parties and Certain International Treaties] The provisions of this Act shall 

not affect the application of any greater protection which may be accorded by the law of a Contracting 

Party, nor shall they affect in any way the protection accorded to works of art and works of applied art by 

international copyright treaties and conventions, or the protection accorded to industrial designs under the 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed to the Agreement 

Establishing the World Trade Organization. 

(2) [Obligation to Comply with the Paris Convention] Each Contracting Party shall comply with the 

provisions of the Paris Convention which concern industrial designs. 

CHAPTER I 

INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION 

Article 3 

Entitlement to File an International Application 
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Any person that is a national of a State that is a Contracting Party or of a State member of an 

intergovernmental organization that is a Contracting Party, or that has a domicile, a habitual residence or a 

real and effective industrial or commercial establishment in the territory of a Contracting Party, shall be 

entitled to file an international application. 

Article 4 

Procedure for Filing the International Application 

(1) [Direct or Indirect Filing] (a) The international application may be filed, at the option of the 

applicant, either directly with the International Bureau or through the Office of the applicant’s Contracting 

Party. 

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director 

General that international applications may not be filed through its Office. 

(2) [Transmittal Fee in Case of Indirect Filing] The Office of any Contracting Party may require that 

the applicant pay a transmittal fee to it, for its own benefit, in respect of any international application filed 

through it. 

Article 5 

Contents of the International Application 

(1) [Mandatory Contents of the International Application] The international application shall be in the 

prescribed language or one of the prescribed languages and shall contain or be accompanied by 

(i) a request for international registration under this Act; 

(ii) the prescribed data concerning the applicant; 

(iii) the prescribed number of copies of a reproduction or, at the choice of the applicant, of several 

different reproductions of the industrial design that is the subject of the international application, presented 

in the prescribed manner; however, where the industrial design is two-dimensional and a request for 

deferment of publication is made in accordance with paragraph (5), the international application may, 

instead of containing reproductions, be accompanied by the prescribed number of specimens of the 

industrial design; 

(iv) an indication of the product or products which constitute the industrial design or in relation to which 

the industrial design is to be used, as prescribed; 

(v) an indication of the designated Contracting Parties; 

(vi) the prescribed fees; 

(vii) any other prescribed particulars. 

(2) [Additional Mandatory Contents of the International Application] (a) Any Contracting Party whose 

Office is an Examining Office and whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that an 

application for the grant of protection to an industrial design contain any of the elements specified in 

subparagraph (b) in order for that application to be accorded a filing date under that law may, in a 

declaration, notify the Director General of those elements. 

(b) The elements that may be notified pursuant to subparagraph (a) are the following: 

(i) indications concerning the identity of the creator of the industrial design that is the subject of that 

application; 

(ii) a brief description of the reproduction or of the characteristic features of the industrial design that is 

the subject of that application; 

(iii) a claim. 

(c) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a 

notification under subparagraph (a), it shall also contain, in the prescribed manner, any element that was 

the subject of that notification. 
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(3) [Other Possible Contents of the International Application] The international application may 

contain or be accompanied by such other elements as are specified in the Regulations. 

(4) [Several Industrial Designs in the Same International Application] Subject to such conditions as 

may be prescribed, an international application may include two or more industrial designs. 

(5) [Request for Deferred Publication] The international application may contain a request for 

deferment of publication. 

Article 6 

Priority 

(1) [Claiming of Priority] (a) The international application may contain a declaration claiming, under 

Article 4 of the Paris Convention, the priority of one or more earlier applications filed in or for any 

country party to that Convention or any Member of the World Trade Organization. 

(b) The Regulations may provide that the declaration referred to in subparagraph (a) may be made after 

the filing of the international application. In such case, the Regulations shall prescribe the latest time by 

which such declaration may be made. 

(2) [International Application Serving as a Basis for Claiming Priority] The international application 

shall, as from its filing date and whatever may be its subsequent fate, be equivalent to a regular filing 

within the meaning of Article 4 of the Paris Convention. 

Article 7 

Designation Fees 

(1) [Prescribed Designation Fee] The prescribed fees shall include, subject to paragraph (2), a 

designation fee for each designated Contracting Party. 

(2) [Individual Designation Fee] Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and any 

Contracting Party that is an intergovernmental organization may, in a declaration, notify the Director 

General that, in connection with any international application in which it is designated, and in connection 

with the renewal of any international registration resulting from such an international application, the 

prescribed designation fee referred to in paragraph (1) shall be replaced by an individual designation fee, 

whose amount shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said 

amount may be fixed by the said Contracting Party for the initial term of protection and for each term of 

renewal or for the maximum period of protection allowed by the Contracting Party concerned. However, it 

may not be higher than the equivalent of the amount which the Office of that Contracting Party would be 

entitled to receive from an applicant for a grant of protection for an equivalent period to the same number 

of industrial designs, that amount being diminished by the savings resulting from the international 

procedure. 

(3) [Transfer of Designation Fees] The designation fees referred to in paragraphs (1) and (2) shall be 

transferred by the International Bureau to the Contracting Parties in respect of which those fees were paid. 

Article 8 

Correction of Irregularities 

(1) [Examination of the International Application] If the International Bureau finds that the 

international application does not, at the time of its receipt by the International Bureau, fulfill the 

requirements of this Act and the Regulations, it shall invite the applicant to make the required corrections 

within the prescribed time limit. 



2004. évi XC. törvény Hatály: 2011.I.1-től 

 

5 
 

(2) [Irregularities Not Corrected] (a) If the applicant does not comply with the invitation within the 

prescribed time limit, the international application shall, subject to subparagraph (b), be considered 

abandoned. 

(b) In the case of an irregularity which relates to Article 5(2) or to a special requirement notified to the 

Director General by a Contracting Party in accordance with the Regulations, if the applicant does not 

comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall be deemed 

not to contain the designation of that Contracting Party. 

Article 9 

Filing Date of the International Application 

(1) [International Application Filed Directly] Where the international application is filed directly with 

the International Bureau, the filing date shall, subject to paragraph (3), be the date on which the 

International Bureau receives the international application. 

(2) [International Application Filed Indirectly] Where the international application is filed through the 

Office of the applicant’s Contracting Party, the filing date shall be determined as prescribed. 

(3) [International Application with Certain Irregularities] Where the international application has, on 

the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which is prescribed as an 

irregularity entailing a postponement of the filing date of the international application, the filing date shall 

be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau. 

Article 10 

International Registration, Date of the International Registration, Publication and Confidential 

Copies of the International Registration 

(1) [International Registration] The International Bureau shall register each industrial design that is the 

subject of an international application immediately upon receipt by it of the international application or, 

where corrections are invited under Article 8, immediately upon receipt of the required corrections. The 

registration shall be effected whether or not publication is deferred under Article 11. 

(2) [Date of the International Registration] (a) Subject to subparagraph (b), the date of the international 

registration shall be the filing date of the international application. 

(b) Where the international application has, on the date on which it is received by the International 

Bureau, an irregularity which relates to Article 5(2), the date of the international registration shall be the 

date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau or the filing date 

of the international application, whichever is the later. 

(3) [Publication] (a) The international registration shall be published by the International Bureau. Such 

publication shall be deemed in all Contracting Parties to be sufficient publicity, and no other publicity may 

be required of the holder. 

(b) The International Bureau shall send a copy of the publication of the international registration to each 

designated Office. 

(4) [Maintenance of Confidentiality Before Publication] Subject to paragraph (5) and Article 11(4)(b), 

the International Bureau shall keep in confidence each international application and each international 

registration until publication. 

(5) [Confidential Copies] (a) The International Bureau shall, immediately after registration has been 

effected, send a copy of the international registration, along with any relevant statement, document or 

specimen accompanying the international application, to each Office that has notified the International 

Bureau that it wishes to receive such a copy and has been designated in the international application. 

(b) The Office shall, until publication of the international registration by the International Bureau, keep 

in confidence each international registration of which a copy has been sent to it by the International 
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Bureau and may use the said copy only for the purpose of the examination of the international registration 

and of applications for the protection of industrial designs filed in or for the Contracting Party for which 

the Office is competent. In particular, it may not divulge the contents of any such international registration 

to any person outside the Office other than the holder of that international registration, except for the 

purposes of an administrative or legal proceeding involving a conflict over entitlement to file the 

international application on which the international registration is based. In the case of such an 

administrative or legal proceeding, the contents of the international registration may only be disclosed in 

confidence to the parties involved in the proceeding who shall be bound to respect the confidentiality of 

the disclosure. 

Article 11 

Deferment of Publication 

(1) [Provisions of Laws of Contracting Parties Concerning Deferment of Publication] (a) Where the 

law of a Contracting Party provides for the deferment of the publication of an industrial design for a 

period which is less than the prescribed period, that Contracting Party shall, in a declaration, notify the 

Director General of the allowable period of deferment. 

(b) Where the law of a Contracting Party does not provide for the deferment of the publication of an 

industrial design, the Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of that fact. 

(2) [Deferment of Publication] Where the international application contains a request for deferment of 

publication, the publication shall take place, 

(i) where none of the Contracting Parties designated in the international application has made a 

declaration under paragraph (1), at the expiry of the prescribed period or, 

(ii) where any of the Contracting Parties designated in the international application has made a 

declaration under paragraph (1)(a), at the expiry of the period notified in such declaration or, where there 

is more than one such designated Contracting Party, at the expiry of the shortest period notified in their 

declarations. 

(3) [Treatment of Requests for Deferment Where Deferment Is Not Possible Under Applicable Law] 

Where deferment of publication has been requested and any of the Contracting Parties designated in the 

international application has made a declaration under paragraph (1)(b) that deferment of publication is 

not possible under its law, 

(i) subject to item (ii), the International Bureau shall notify the applicant accordingly; if, within the 

prescribed period, the applicant does not, by notice in writing to the International Bureau, withdraw the 

designation of the said Contracting Party, the International Bureau shall disregard the request for 

deferment of publication; 

(ii) where, instead of containing reproductions of the industrial design, the international application was 

accompanied by specimens of the industrial design, the International Bureau shall disregard the 

designation of the said Contracting Party and shall notify the applicant accordingly. 

(4) [Request for Earlier Publication or for Special Access to the International Registration] (a) At any 

time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder may request publication of 

any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, in which case the 

period of deferment in respect of such industrial design or designs shall be considered to have expired on 

the date of receipt of such request by the International Bureau. 

(b) The holder may also, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), 

request the International Bureau to provide a third party specified by the holder with an extract from, or to 

allow such a party access to, any or all of the industrial designs that are the subject of the international 

registration. 

(5) [Renunciation and Limitation] (a) If, at any time during the period of deferment applicable under 

paragraph (2), the holder renounces the international registration in respect of all the designated 
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Contracting Parties, the industrial design or designs that are the subject of the international registration 

shall not be published. 

(b) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder limits the 

international registration, in respect of all of the designated Contracting Parties, to one or some of the 

industrial designs that are the subject of the international registration, the other industrial design or designs 

that are the subject of the international registration shall not be published. 

(6) [Publication and Furnishing of Reproductions] (a) At the expiration of any period of deferment 

applicable under the provisions of this Article, the International Bureau shall, subject to the payment of 

the prescribed fees, publish the international registration. If such fees are not paid as prescribed, the 

international registration shall be canceled and publication shall not take place. 

(b) Where the international application was accompanied by one or more specimens of the industrial 

design in accordance with Article 5(1)(iii), the holder shall submit the prescribed number of copies of a 

reproduction of each industrial design that is the subject of that application to the International Bureau 

within the prescribed time limit. To the extent that the holder does not do so, the international registration 

shall be canceled and publication shall not take place. 

Article 12 

Refusal 

(1) [Right to Refuse] The Office of any designated Contracting Party may, where the conditions for the 

grant of protection under the law of that Contracting Party are not met in respect of any or all of the 

industrial designs that are the subject of an international registration, refuse the effects, in part or in whole, 

of the international registration in the territory of the said Contracting Party, provided that no Office may 

refuse the effects, in part or in whole, of any international registration on the ground that requirements 

relating to the form or contents of the international application that are provided for in this Act or the 

Regulations or are additional to, or different from, those requirements have not been satisfied under the 

law of the Contracting Party concerned. 

(2) [Notification of Refusal] (a) The refusal of the effects of an international registration shall be 

communicated by the Office to the International Bureau in a notification of refusal within the prescribed 

period. 

(b) Any notification of refusal shall state all the grounds on which the refusal is based. 

(3) [Transmission of Notification of Refusal; Remedies] (a) The International Bureau shall, without 

delay, transmit a copy of the notification of refusal to the holder. 

(b) The holder shall enjoy the same remedies as if any industrial design that is the subject of the 

international registration had been the subject of an application for the grant of protection under the law 

applicable to the Office that communicated the refusal. Such remedies shall at least consist of the 

possibility of a re-examination or a review of the refusal or an appeal against the refusal. 

(4) [Withdrawal of Refusal] Any refusal may be withdrawn, in part or in whole, at any time by the 

Office that communicated it. 

Article 13 

Special Requirements Concerning Unity of Design 

(1) [Notification of Special Requirements] Any Contracting Party whose law, at the time it becomes 

party to this Act, requires that designs that are the subject of the same application conform to a 

requirement of unity of design, unity of production or unity of use, or belong to the same set or 

composition of items, or that only one independent and distinct design may be claimed in a single 

application, may, in a declaration, notify the Director General accordingly. However, no such declaration 

shall affect the right of an applicant to include two or more industrial designs in an international 
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application in accordance with Article 5(4), even if the application designates the Contracting Party that 

has made the declaration. 

(2) [Effect of Declaration] Any such declaration shall enable the Office of the Contracting Party that 

has made it to refuse the effects of the international registration pursuant to Article 12(1) pending 

compliance with the requirement notified by that Contracting Party. 

(3) [Further Fees Payable on Division of Registration] Where, following a notification of refusal in 

accordance with paragraph (2), an international registration is divided before the Office concerned in order 

to overcome a ground of refusal stated in the notification, that Office shall be entitled to charge a fee in 

respect of each additional international application that would have been necessary in order to avoid that 

ground of refusal. 

Article 14 

Effects of the International Registration 

(1) [Effect as Application Under Applicable Law] The international registration shall, from the date of 

the international registration, have at least the same effect in each designated Contracting Party as a 

regularly-filed application for the grant of protection of the industrial design under the law of that 

Contracting Party. 

(2) [Effect as Grant of Protection Under Applicable Law] (a) In each designated Contracting Party the 

Office of which has not communicated a refusal in accordance with Article 12, the international 

registration shall have the same effect as a grant of protection for the industrial design under the law of 

that Contracting Party at the latest from the date of expiration of the period allowed for it to communicate 

a refusal or, where a Contracting Party has made a corresponding declaration under the Regulations, at the 

latest at the time specified in that declaration. 

(b) Where the Office of a designated Contracting Party has communicated a refusal and has 

subsequently withdrawn, in part or in whole, that refusal, the international registration shall, to the extent 

that the refusal is withdrawn, have the same effect in that Contracting Party as a grant of protection for the 

industrial design under the law of the said Contracting Party at the latest from the date on which the 

refusal was withdrawn. 

(c) The effect given to the international registration under this paragraph shall apply to the industrial 

design or designs that are the subject of that registration as received from the International Bureau by the 

designated Office or, where applicable, as amended in the procedure before that Office. 

(3) [Declaration Concerning Effect of Designation of Applicant’s Contracting Party] (a) Any 

Contracting Party whose Office is an Examining Office may, in a declaration, notify the Director General 

that, where it is the applicant’s Contracting Party, the designation of that Contracting Party in an 

international registration shall have no effect. 

(b) Where a Contracting Party having made the declaration referred to in subparagraph (a) is indicated 

in an international application both as the applicant’s Contracting Party and as a designated Contracting 

Party, the International Bureau shall disregard the designation of that Contracting Party. 

Article 15 

Invalidation 

(1) [Requirement of Opportunity of Defense] Invalidation, by the competent authorities of a designated 

Contracting Party, of the effects, in part or in whole, in the territory of that Contracting Party, of the 

international registration may not be pronounced without the holder having, in good time, been afforded 

the opportunity of defending his rights. 
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(2) [Notification of Invalidation] The Office of the Contracting Party in whose territory the effects of 

the international registration have been invalidated shall, where it is aware of the invalidation, notify it to 

the International Bureau. 

Article 16 

Recording of Changes and Other Matters Concerning International Registrations 

(1) [Recording of Changes and Other Matters] The International Bureau shall, as prescribed, record in 

the International Register 

(i) any change in ownership of the international registration, in respect of any or all of the designated 

Contracting Parties and in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the 

international registration, provided that the new owner is entitled to file an international application under 

Article 3, 

(ii) any change in the name or address of the holder, 

(iii) the appointment of a representative of the applicant or holder and any other relevant fact concerning 

such representative, 

(iv) any renunciation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the 

designated Contracting Parties, 

(v) any limitation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the 

designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the 

international registration, 

(vi) any invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in 

the territory of that Contracting Party, of the international registration in respect of any or all of the 

industrial designs that are the subject of the international registration, 

(vii) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in any or all of the 

industrial designs that are the subject of the international registration. 

(2) [Effect of Recording in International Register] Any recording referred to in items (i), (ii), (iv), (v), 

(vi) and (vii) of paragraph (1) shall have the same effect as if it had been made in the Register of the 

Office of each of the Contracting Parties concerned, except that a Contracting Party may, in a declaration, 

notify the Director General that a recording referred to in item (i) of paragraph (1) shall not have that 

effect in that Contracting Party until the Office of that Contracting Party has received the statements or 

documents specified in that declaration. 

(3) [Fees] Any recording made under paragraph (1) may be subject to the payment of a fee. 

(4) [Publication] The International Bureau shall publish a notice concerning any recording made under 

paragraph (1). It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting 

Parties concerned. 

Article 17 

Initial Term and Renewal of the International Registration and Duration of Protection 

(1) [Initial Term of the International Registration] The international registration shall be effected for an 

initial term of five years counted from the date of the international registration. 

(2) [Renewal of the International Registration] The international registration may be renewed for 

additional terms of five years, in accordance with the prescribed procedure and subject to the payment of 

the prescribed fees. 

(3) [Duration of Protection in Designated Contracting Parties] (a) Provided that the international 

registration is renewed, and subject to subparagraph (b), the duration of protection shall, in each of the 

designated Contracting Parties, be 15 years counted from the date of the international registration. 
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(b) Where the law of a designated Contracting Party provides for a duration of protection of more than 

15 years for an industrial design for which protection has been granted under that law, the duration of 

protection shall, provided that the international registration is renewed, be the same as that provided for by 

the law of that Contracting Party. 

(c) Each Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the maximum duration 

of protection provided for by its law. 

(4) [Possibility of Limited Renewal] The renewal of the international registration may be effected for 

any or all of the designated Contracting Parties and for any or all of the industrial designs that are the 

subject of the international registration. 

(5) [Recording and Publication of Renewal] The International Bureau shall record renewals in the 

International Register and publish a notice to that effect. It shall send a copy of the publication of the 

notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned. 

Article 18 

Information Concerning Published International Registrations 

(1) [Access to Information] The International Bureau shall supply to any person applying there for, 

upon the payment of the prescribed fee, extracts from the International Register, or information 

concerning the contents of the International Register, in respect of any published international registration. 

(2) [Exemption from Legalization] Extracts from the International Register supplied by the International 

Bureau shall be exempt from any requirement of legalization in each Contracting Party. 

CHAPTER II 

ADMINISTRATIVE PROVISIONS 

Article 19 

Common Office of Several States 

(1) [Notification of Common Office] If several States intending to become party to this Act have 

effected, or if several States party to this Act agree to effect, the unification of their domestic legislation 

on industrial designs, they may notify the Director General 

(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and 

(ii) that the whole of their respective territories to which the unified legislation applies shall be deemed 

to be a single Contracting Party for the purposes of the application of Articles 1, 3 to 18 and 31 of this 

Act. 

(2) [Time at Which Notification Is to Be Made] The notification referred to in paragraph (1) shall be 

made, 

(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time of the deposit of the 

instruments referred to in Article 27(2); 

(ii) in the case of States party to this Act, at any time after the unification of their domestic legislation 

has been effected. 

(3) [Date of Entry into Effect of the Notification] The notification referred to in paragraphs (1) and (2) 

shall take effect, 

(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time such States become bound by 

this Act; 

(ii) in the case of States party to this Act, three months after the date of the communication thereof by 

the Director General to the other Contracting Parties or at any later date indicated in the notification. 
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Article 20 

Membership of the Hague Union 

The Contracting Parties shall be members of the same Union as the States party to the 1934 Act or the 

1960 Act. 

Article 21 

Assembly 

(1) [Composition] (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States 

bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967. 

(b) Each member of the Assembly shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be 

assisted by alternate delegates, advisors and experts, and each delegate may represent only one 

Contracting Party. 

(c) Members of the Union that are not members of the Assembly shall be admitted to the meetings of 

the Assembly as observers. 

(2) [Tasks] (a) The Assembly shall 

(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the 

implementation of this Act; 

(ii) exercise such rights and perform such tasks as are specifically conferred upon it or assigned to it 

under this Act or the Complementary Act of 1967; 

(iii) give directions to the Director General concerning the preparations for conferences of revision and 

decide the convocation of any such conference; 

(iv) amend the Regulations; 

(v) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Union, and give 

the Director General all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union; 

(vi) determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts; 

(vii) adopt the financial regulations of the Union; 

(viii) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of 

the Union; 

(ix) subject to paragraph (1)(c), determine which States, intergovernmental organizations and non-

governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers; 

(x) take any other appropriate action to further the objectives of the Union and perform any other 

functions as are appropriate under this Act. 

(b) With respect to matters which are also of interest to other Unions administered by the Organization, 

the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the 

Organization. 

(3) [Quorum] (a) One-half of the members of the Assembly which are States and have the right to vote 

on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter. 

(b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members 

of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than 

one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have 

the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions 

concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth 

hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of 

the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and 

shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the 

date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus 

expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the 
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quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required 

majority still obtains. 

(4) [Taking Decisions in the Assembly] (a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by 

consensus. 

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. 

In such a case, 

(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name, and 

(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its Member 

States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Act, and 

no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States 

exercises its right to vote, and vice versa. 

(c) On matters concerning only States that are bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967, 

Contracting Parties that are not bound by the said Article shall not have the right to vote, whereas, on 

matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote. 

(5) [Majorities] (a) Subject to Articles 24(2) and 26(2), the decisions of the Assembly shall require two-

thirds of the votes cast. 

(b) Abstentions shall not be considered as votes. 

(6) [Sessions] (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon 

convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same 

period and at the same place as the General Assembly of the Organization. 

(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either 

at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General’s own initiative. 

(c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General. 

(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall adopt its own rules of procedure. 

Article 22 

International Bureau 

(1) [Administrative Tasks] (a) International registration and related duties, as well as all other 

administrative tasks concerning the Union, shall be performed by the International Bureau. 

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the 

Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly. 

(2) [Director General] The Director General shall be the chief executive of the Union and shall 

represent the Union. 

(3) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The Director General shall convene any committee 

and working group established by the Assembly and all other meetings dealing with matters of concern to 

the Union. 

(4) [Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings] (a) The Director General 

and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings 

of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly, and any other 

meetings convened by the Director General under the aegis of the Union. 

(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio 

secretary of the Assembly, and of the committees, working groups and other meetings referred to in 

subparagraph (a). 

(5) [Conferences] (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, 

make the preparations for any revision conferences. 

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental organizations and international and 

national non-governmental organizations concerning the said preparations. 

(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the 

right to vote, in the discussions at revision conferences. 
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(6) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to 

this Act. 

Article 23 

Finances 

(1) [Budget] (a) The Union shall have a budget. 

(b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union and its 

contribution to the budget of expenses common to the Unions administered by the Organization. 

(c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions 

administered by the Organization shall be considered to be expenses common to the Unions. The share of 

the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them. 

(2) [Coordination with Budgets of Other Unions] The budget of the Union shall be established with due 

regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the 

Organization. 

(3) [Sources of Financing of the Budget] The budget of the Union shall be financed from the following 

sources: 

(i) fees relating to international registrations; 

(ii) charges due for other services rendered by the International Bureau in relation to the Union; 

(iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union; 

(iv) gifts, bequests and subventions; 

(v) rents, interests and other miscellaneous income. 

(4) [Fixing of Fees and Charges; Level of the Budget] (a) The amounts of the fees referred to in 

paragraph (3)(i) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Charges referred 

to in paragraph 3(ii) shall be established by the Director General and shall be provisionally applied subject 

to approval by the Assembly at its next session. 

(b) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be so fixed that the revenues of the 

Union from fees and other sources shall be at least sufficient to cover all the expenses of the International 

Bureau concerning the Union. 

(c) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same 

level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations. 

(5) [Working Capital Fund] The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by 

the excess receipts and, if such excess does not suffice, by a single payment made by each member of the 

Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it. The proportion and the 

terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. 

(6) [Advances by Host State] (a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory 

of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital 

fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on 

which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and 

the Organization. 

(b) The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce 

the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after 

the end of the year in which it has been notified. 

(7) [Auditing of Accounts] The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States 

members of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be 

designated, with their agreement, by the Assembly. 

Article 24 

Regulations 
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(1) [Subject Matter] The Regulations shall govern the details of the implementation of this Act. They 

shall, in particular, include provisions concerning 

(i) matters which this Act expressly provides are to be prescribed; 

(ii) further details concerning, or any details useful in the implementation of, the provisions of this Act; 

(iii) any administrative requirements, matters or procedures. 

(2) [Amendment of Certain Provisions of the Regulations] (a) The Regulations may specify that certain 

provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a four-fifths majority. 

(b) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority no longer to apply in the future to 

the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required. 

(c) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority to apply in the future to the 

amendment of a provision of the Regulations, a four-fifths majority shall be required. 

(3) [Conflict Between This Act and the Regulations] In the case of conflict between the provisions of 

this Act and those of the Regulations, the former shall prevail. 

CHAPTER III 

REVISION AND AMENDMENT 

Article 25 

Revision of This Act 

(1) [Revision Conferences] This Act may be revised by a conference of the Contracting Parties. 

(2) [Revision or Amendment of Certain Articles] Articles 21, 22, 23 and 26 may be amended either by a 

revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 26. 

Article 26 

Amendment of Certain Articles by the Assembly 

(1) [Proposals for Amendment] (a) Proposals for the amendment by the Assembly of Articles 21, 22, 23 

and this Article may be initiated by any Contracting Party or by the Director General. 

(b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six 

months in advance of their consideration by the Assembly. 

(2) [Majorities] Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a 

three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 21 or to the present paragraph 

shall require a four-fifths majority. 

(3) [Entry into Force] (a) Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles 

referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, 

effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director 

General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, 

were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment. 

(b) Any amendment to Article 21(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six 

months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does 

not accept such amendment. 

(c) Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall 

bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the 

amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date. 

CHAPTER IV 
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FINAL PROVISIONS 

Article 27 

Becoming Party to This Act 

(1) [Eligibility] Subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28, 

(i) any State member of the Organization may sign and become party to this Act; 

(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which protection of industrial 

designs may be obtained with effect in the territory in which the constituting treaty of the 

intergovernmental organization applies may sign and become party to this Act, provided that at least one 

of the member States of the intergovernmental organization is a member of the Organization and provided 

that such Office is not the subject of a notification under Article 19. 

(2) [Ratification or Accession] Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) 

may deposit 

(i) an instrument of ratification if it has signed this Act, or 

(ii) an instrument of accession if it has not signed this Act. 

(3) [Effective Date of Deposit] (a) Subject to subparagraphs (b) to (d), the effective date of the deposit 

of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited. 

(b) The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State in respect 

of which protection of industrial designs may be obtained only through the Office maintained by an 

intergovernmental organization of which that State is a member shall be the date on which the instrument 

of that intergovernmental organization is deposited if that date is later than the date on which the 

instrument of the said State has been deposited. 

(c) The effective date of the deposit of any instrument of ratification or accession containing or 

accompanied by the notification referred to in Article 19 shall be the date on which the last of the 

instruments of the States members of the group of States having made the said notification is deposited. 

(d) Any instrument of ratification or accession of a State may contain or be accompanied by a 

declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State 

or one intergovernmental organization, or the instruments of two other States, or the instruments of one 

other State and one intergovernmental organization, specified by name and eligible to become party to this 

Act, is or are also deposited. The instrument containing or accompanied by such a declaration shall be 

considered to have been deposited on the day on which the condition indicated in the declaration is 

fulfilled. However, when an instrument specified in the declaration itself contains, or is itself accompanied 

by, a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the 

condition specified in the latter declaration is fulfilled. 

(e) Any declaration made under paragraph (d) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. 

Any such withdrawal shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is 

received by the Director General. 

Article 28 

Effective Date of Ratifications and Accessions 

(1) [Instruments to Be Taken into Consideration] For the purposes of this Article, only instruments of 

ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in 

Article 27(1) and that have an effective date according to Article 27(3) shall be taken into consideration. 

(2) [Entry into Force of This Act] This Act shall enter into force three months after six States have 

deposited their instruments of ratification or accession, provided that, according to the most recent annual 

statistics collected by the International Bureau, at least three of those States fulfill at least one of the 

following conditions: 
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(i) at least 3,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State 

concerned, or 

(ii) at least 1,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State 

concerned by residents of States other than that State. 

(3) [Entry into Force of Ratifications and Accessions] (a) Any State or intergovernmental organization 

that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry 

into force of this Act shall become bound by this Act on the date of entry into force of this Act. 

(b) Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months 

after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date 

indicated in that instrument. 

Article 29 

Prohibition of Reservations 

No reservations to this Act are permitted. 

Article 30 

Declarations Made by Contracting Parties 

(1) [Time at Which Declarations May Be Made] Any declaration under Articles 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 

11(1), 13(1), 14(3), 16(2) or 17(3)(c) may be made 

(i) at the time of the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become 

effective on the date on which the State or intergovernmental organization having made the declaration 

becomes bound by this Act, or 

(ii) after the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective 

three months after the date of its receipt by the Director General or at any later date indicated in the 

declaration but shall apply only in respect of any international registration whose date of international 

registration is the same as, or is later than, the effective date of the declaration. 

(2) [Declarations by States Having a Common Office] Notwithstanding paragraph (1), any declaration 

referred to in that paragraph that has been made by a State which has, with another State or other States, 

notified the Director General under Article 19(1) of the substitution of a common Office for their national 

Offices shall become effective only if that other State or those other States makes or make a corresponding 

declaration or corresponding declarations. 

(3) [Withdrawal of Declarations] Any declaration referred to in paragraph (1) may be withdrawn at any 

time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect three months 

after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in 

the notification. In the case of a declaration made under Article 7(2), the withdrawal shall not affect 

international applications filed prior to the coming into effect of the said withdrawal. 

Article 31 

Applicability of the 1934 and 1960 Acts 

(1) [Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts] This Act alone shall be 

applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the 1934 Act or the 1960 

Act. However, such States shall, in their mutual relations, apply the 1934 Act or the 1960 Act, as the case 

may be, to industrial designs deposited at the International Bureau prior to the date on which this Act 

becomes applicable as regards their mutual relations. 
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(2) [Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts and States Party to the 

1934 or 1960 Acts Without Being Party to This Act] (a) Any State that is party to both this Act and the 

1934 Act shall continue to apply the 1934 Act in its relations with States that are party to the 1934 Act 

without being party to the 1960 Act or this Act. 

(b) Any State that is party to both this Act and the 1960 Act shall continue to apply the 1960 Act in its 

relations with States that are party to the 1960 Act without being party to this Act. 

Article 32 

Denunciation of This Act 

(1) [Notification] Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the 

Director General. 

(2) [Effective Date] Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General 

has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the 

application of this Act to any international application pending and any international registration in force 

in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation. 

Article 33 

Languages of This Act; Signature 

(1) [Original Texts; Official Texts] (a) This Act shall be signed in a single original in the English, 

Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic. 

(b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested 

Governments, in such other languages as the Assembly may designate. 

(2) [Time Limit for Signature] This Act shall remain open for signature at the headquarters of the 

Organization for one year after its adoption. 

Article 34 

Depositary 

The Director General shall be the depositary of this Act. 

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HÁGAI MEGÁLLAPODÁS 

GENFI SZÖVEGE 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. Cikk 

Értelmező rendelkezések 

E szöveg alkalmazásában 

(i) Hágai Megállapodás: az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló Hágai Megállapodás, 

amelynek új elnevezése a továbbiakban az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai 

Megállapodás; 

(ii) e szöveg: az e szöveggel létrehozott Hágai Megállapodás; 

(iii) Végrehajtási Szabályzat: az e szöveghez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat; 

(iv) előírt: a Végrehajtási Szabályzatban előírt; 
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(v) Párizsi Egyezmény: az ipari tulajdon oltalmára 1883. március 20-án, Párizsban létesült Párizsi 

Egyezmény felülvizsgált és módosított szövege; 

(vi) nemzetközi lajstromozás: az ipari minták nemzetközi lajstromozása e szöveg alapján; 

(vii) nemzetközi bejelentés: a nemzetközi lajstromozásra irányuló bejelentés; 

(viii) nemzetközi lajstrom: a nemzetközi lajstromozásokra vonatkozó olyan adatoknak a Nemzetközi 

Iroda által fenntartott hivatalos gyűjteménye, amelyek bejegyzését e szöveg vagy a Végrehajtási 

Szabályzat írja elő vagy teszi lehetővé, függetlenül a hordozótól, amelyen ezeket az adatokat tárolják; 

(ix) személy: a természetes és a jogi személy; 

(x) bejelentő: az a személy, akinek a nevében a nemzetközi bejelentést megtették; 

(xi) jogosult: az a személy, akinek a javára a nemzetközi lajstromozást a nemzetközi lajstromba 

bejegyzik; 

(xii) kormányközi szervezet: az a kormányközi szervezet, amely a 27. Cikk (1) bekezdésének (ii) pontja 

alapján e szöveg részesévé válhat; 

(xiii) Szerződő Fél: az az állam vagy kormányközi szervezet, amely részese e szövegnek; 

(xiv) bejelentő szerinti Szerződő Fél: az a Szerződő Fél vagy a Szerződő Felek egyike, amelytől a 

bejelentő nemzetközi bejelentéshez való jogosultsága származik annak révén, hogy e Szerződő Fél 

tekintetében a 3. Cikkben meghatározott feltételek legalább egyikét kielégíti; ha a bejelentő nemzetközi 

bejelentéshez való jogosultsága a 3. Cikk alapján kettő vagy több Szerződő Féltől származhat, a „bejelentő 

szerinti Szerződő Fél” az, amelyet a nemzetközi bejelentésben ilyenként megjelöltek; 

(xv) a Szerződő Fél területe: ha a Szerződő Fél állam, ennek az államnak a területe, ha pedig a Szerződő 

Fél kormányközi szervezet, az a terület, amelyen az e kormányközi szervezetet létrehozó szerződés 

alkalmazandó; 

(xvi) hivatal: az az intézmény, amelyet a Szerződő Fél hatáskörrel ruházott fel arra, hogy a területére 

kiterjedő hatállyal ipari mintaoltalmat adjon; 

(xvii) vizsgáló hivatal: az a hivatal, amely hivatalból vizsgálja az ipari mintaoltalmi bejelentéseket, 

legalább annak megállapítása céljából, hogy az ipari minta megfelel-e az újdonság követelményének; 

(xviii) megjelölés: az arra irányuló kérelem, hogy a nemzetközi lajstromozás hatálya kiterjedjen 

valamely Szerződő Fél területére; az ilyen megjelölésen a nemzetközi lajstromba történő bejegyzést is 

érteni kell; 

(xix) megjelölt Szerződő Fél, illetve megjelölt hivatal: az a Szerződő Fél, illetve annak a Szerződő 

Félnek a hivatala, amelyet megjelöltek; 

(xx) 1934. évi szöveg: a Hágai Megállapodás 1934. június 2-án, Londonban aláírt szövege; 

(xxi) 1960. évi szöveg: a Hágai Megállapodás 1960. november 28-án, Hágában aláírt szövege; 

(xxii) 1961. évi kiegészítő szöveg: az 1961. november 18-án, Monacóban, az 1934. évi szöveg 

kiegészítéseként aláírt szöveg; 

(xxiii) 1967. évi kiegészítő szöveg: a Hágai Megállapodáshoz kapcsolódó, 1967. július 14-én, 

Stockholmban aláírt - módosított - kiegészítő szöveg; 

(xxiv) Unió: az 1925. november 6-i Hágai Megállapodással létrehozott, az 1934. és az 1960. évi 

szövegekkel, az 1961. évi és az 1967. évi kiegészítő szövegekkel és e szöveggel fenntartott Hágai Unió; 

(xxv) közgyűlés: a 21. Cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett közgyűlés vagy az azt helyettesítő 

más testület; 

(xxvi) Szervezet: a Szellemi Tulajdon Világszervezete; 

(xxvii) főigazgató: a Szervezet főigazgatója; 

(xxviii) Nemzetközi Iroda: a Szervezet Nemzetközi Irodája; 

(xxix) megerősítési okirat: a megerősítési, az elfogadási és a jóváhagyási okirat. 

2. Cikk 

A Szerződő Felek joga által biztosított egyéb oltalom és egyes nemzetközi egyezmények 

alkalmazhatósága 
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(1) [A Szerződő Felek joga és egyes nemzetközi egyezmények] E szöveg rendelkezései nem érintik a 

Szerződő Felek joga által biztosított magasabb szintű oltalmat, a művészeti és iparművészeti alkotások 

nemzetközi szerzői jogi szerződésekben és egyezményekben biztosított védelmét, valamint az ipari 

mintáknak a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodás mellékletét képező, a szellemi 

tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás által biztosított oltalmat. 

(2) [A Párizsi Egyezménynek való megfelelés követelménye] Mindegyik Szerződő Félnek meg kell 

felelnie a Párizsi Egyezmény ipari mintákra vonatkozó rendelkezéseinek. 

I. Fejezet 

NEMZETKÖZI BEJELENTÉS ÉS NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁS 

3. Cikk 

Jogosultság a nemzetközi bejelentés benyújtására 

Nemzetközi bejelentést annak az államnak az állampolgára vagy ott honos jogi személy nyújthat be, 

amely Szerződő Fél, vagy olyan kormányközi szervezet tagja, amely Szerződő Fél, továbbá az, akinek 

állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi telepe 

a Szerződő Felek valamelyikének területén található. 

4. Cikk 

A nemzetközi bejelentés benyújtására vonatkozó eljárás 

(1) [Közvetlen vagy közvetett benyújtás] a) A nemzetközi bejelentés a bejelentő választása szerint 

benyújtható közvetlenül a Nemzetközi Irodához, vagy a bejelentő szerinti Szerződő Fél hivatalán 

keresztül. 

b) Az a) pont nem zárja ki, hogy bármelyik Szerződő Fél nyilatkozatban értesítse a főigazgatót arról, 

hogy hivatalán keresztül nemzetközi bejelentés nem nyújtható be. 

(2) [Továbbítási díj közvetett benyújtás esetén] Bármelyik Szerződő Fél hivatala megkövetelheti, hogy a 

rajta keresztül benyújtott nemzetközi bejelentések után - részére és saját javára - a bejelentő továbbítási 

díjat fizessen. 

5. Cikk 

A nemzetközi bejelentés tartalma 

(1) [A nemzetközi bejelentés kötelező tartalma] A nemzetközi bejelentést az előírt nyelven vagy az 

előírt nyelvek egyikén kell elkészíteni, és annak tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell 

(i) az e szöveg szerinti nemzetközi lajstromozásra irányuló kérelmet; 

(ii) a bejelentőre vonatkozó, előírt adatokat; 

(iii) a nemzetközi bejelentés tárgyát képező ipari minta ábrázolását az előírt példányszámban vagy - a 

bejelentő választása szerint - több különböző ábrázolását az előírt módon; ha azonban az ipari minta 

síkbeli, és az (5) bekezdés szerint kérelmet nyújtottak be a közzététel halasztása iránt, a nemzetközi 

bejelentéshez az ábrázolások helyett az ipari minta előírt számú mintapéldánya is csatolható; 

(iv) annak a terméknek vagy termékeknek az előírt módon történő megjelölését, amelyekben az ipari 

minta megtestesül, vagy amelyekkel kapcsolatban az ipari mintát alkalmazni kívánják; 

(v) a megjelölt Szerződő Felek megnevezését; 

(vi) az előírt díjakat; 

(vii) bármely más előírt adatot. 
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(2) [A nemzetközi bejelentés további kötelező tartalmi elemei] a) Bármelyik Szerződő Fél, amelynek 

hivatala vizsgáló hivatal, és amelynek jogszabályai az e szöveghez való csatlakozás időpontjában az ipari 

mintaoltalmi bejelentés bejelentési napjának elismerését ahhoz a feltételhez kötik, hogy a bejelentés 

tartalmazza-e a b) pontban meghatározott kellékek bármelyikét, e kellékekről nyilatkozatban értesítheti a 

főigazgatót. 

b) Az a) pont szerinti nyilatkozat a következő kellékekre vonatkozhat: 

(i) a bejelentés tárgyát képező ipari minta szerzőjének azonosítására vonatkozó adatok; 

(ii) a bejelentés tárgyát képező ipari minta ábrázolásának vagy jellemzőinek rövid leírása; 

(iii) igénypont. 

c) Ha a nemzetközi bejelentés olyan Szerződő Fél megjelölését tartalmazza, amely az a) pont alapján 

nyilatkozatot tett, a bejelentésnek az előírt módon tartalmaznia kell az ilyen nyilatkozatban megjelölt 

kellékeket is. 

(3) [A nemzetközi bejelentés egyéb lehetséges tartalma] A nemzetközi bejelentés tartalmazhatja, illetve 

ahhoz csatolni lehet a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott egyéb kellékeket is. 

(4) [Több ipari minta egy nemzetközi bejelentésben] Az előírt feltételek figyelembevételével a 

nemzetközi bejelentésbe két vagy több ipari minta is foglalható. 

(5) [A közzététel halasztására irányuló kérelem] A nemzetközi bejelentés a közzététel halasztására 

irányuló kérelmet is tartalmazhat. 

6. Cikk 

Elsőbbség 

(1) [Az elsőbbség igénylése] a) A nemzetközi bejelentés olyan nyilatkozatot is tartalmazhat, amelyben a 

Párizsi Egyezmény 4. Cikke alapján egy vagy több, a Párizsi Egyezményben részes országban vagy a 

Kereskedelmi Világszervezet valamely Tagjában, vagy ilyen országra vagy Tagra kiterjedő hatállyal 

benyújtott korábbi bejelentés elsőbbségét igénylik. 

b) A Végrehajtási Szabályzat előírhatja, hogy az a) pontban említett nyilatkozat a nemzetközi bejelentés 

benyújtását követően is megtehető. Ebben az esetben a Végrehajtási Szabályzatban meg kell határozni azt 

a legkésőbbi időpontot, ameddig az ilyen nyilatkozat megtehető. 

(2) [A nemzetközi bejelentés mint az elsőbbséget megalapozó bejelentés] A nemzetközi bejelentés a 

bejelentés napjától kezdődően, annak további sorsától függetlenül a Párizsi Egyezmény 4. Cikke szerinti 

szabályszerűen benyújtott bejelentéssel egyenértékű. 

7. Cikk 

Megjelölési díjak 

(1) [Előírt megjelölési díj] Az előírt díjaknak tartalmazniuk kell - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 

megjelölési díjat minden egyes megjelölt Szerződő Félre vonatkozóan. 

(2) [Egyéni megjelölési díj] Bármely Szerződő Fél, amelynek hivatala vizsgáló hivatal, továbbá bármely 

Szerződő Fél, amely kormányközi szervezet, nyilatkozatban értesítheti a főigazgatót arról, hogy minden 

egyes nemzetközi bejelentéssel kapcsolatban, amelyben megjelölték, és az ilyen nemzetközi bejelentésből 

származó bármely nemzetközi lajstromozás megújításával kapcsolatban az (1) bekezdésben említett előírt 

megjelölési díj helyébe egyéni megjelölési díj lép, amelynek összegét a nyilatkozatban feltüntetik, és 

amely további nyilatkozattal módosítható. Ezt az összeget az említett Szerződő Fél meghatározhatja az 

oltalom, illetve annak minden egyes megújítása időtartamára, illetve az oltalomnak az említett Szerződő 

Fél által engedélyezett leghosszabb időtartamára. Ez az összeg azonban nem haladhatja meg azt az 

összeget, amelynek a bejelentőtől való átvételére az adott Szerződő Fél hivatala jogosult lenne az 

oltalomnak azonos időre, azonos számú ipari mintára történő megadása esetén, csökkentve ezt az összeget 

a nemzetközi eljárásból származó megtakarításokkal. 
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(3) [A megjelölési díjak átutalása] Az (1) és a (2) bekezdésben említett megjelölési díjakat a 

Nemzetközi Iroda utalja át azoknak a Szerződő Feleknek, amelyekre vonatkozóan e díjakat megfizették. 

8. Cikk 

Hiánypótlás 

(1) [A nemzetközi bejelentés vizsgálata] Ha a Nemzetközi Iroda úgy ítéli meg, hogy a nemzetközi 

bejelentés a Nemzetközi Iroda részéről történő átvételekor nem felel meg e szöveg és a Végrehajtási 

Szabályzat követelményeinek, felhívja a bejelentőt, hogy pótolja az előírt határidőn belül a felhívásban 

megjelölt hiányokat. 

(2) [A hiánypótlás elmaradása] a) Ha a bejelentő a felhívásnak az előírt határidőn belül nem tesz eleget, 

a nemzetközi bejelentést - a b) pontban foglalt kivétellel - visszavontnak kell tekinteni. 

b) Ha a hiányok az 5. Cikk (2) bekezdésében foglaltakkal vagy olyan különleges követelménnyel 

kapcsolatosak, amelyről a Szerződő Fél a főigazgatót a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelően 

értesítette, és a bejelentő a felhívásnak az előírt határidőn belül nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, mintha 

a nemzetközi bejelentésben az említett Szerződő Felet nem jelölték volna meg. 

9. Cikk 

A nemzetközi bejelentés bejelentési napja 

(1) [Közvetlen bejelentés] Ha a nemzetközi bejelentést közvetlenül a Nemzetközi Irodához nyújtják be, 

a bejelentés bejelentési napja - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az a nap, amelyen a Nemzetközi Iroda 

a nemzetközi bejelentést átvette. 

(2) [Közvetett bejelentés] Ha a nemzetközi bejelentést a bejelentő szerinti Szerződő Fél hivatalán 

keresztül nyújtják be, a bejelentés napját az előírt módon kell megállapítani. 

(3) [A nemzetközi bejelentés egyes hiányai] Ha a nemzetközi bejelentés a Nemzetközi Iroda általi 

átvétele időpontjában nem elégíti ki azokat a követelményeket, amelyek a bejelentési nap előírtak szerint 

történő elismeréséhez szükségesek, a bejelentési nap az a nap, amelyen a Nemzetközi Iroda a hiánypótlást 

átvette. 

10. Cikk 

Nemzetközi lajstromozás, a nemzetközi lajstromozás napja, a nemzetközi lajstromozás közzététele 

és nem nyilvános másolatai 

(1) [Nemzetközi lajstromozás] A Nemzetközi Iroda - a közzététel 11. Cikk szerinti halasztásától 

függetlenül - a nemzetközi bejelentés tárgyát képező valamennyi ipari mintát haladéktalanul lajstromozza 

a nemzetközi bejelentés vagy - a hiánypótlásra a 8. Cikkel összhangban történő felhívás esetén - a 

felhívásnak megfelelő hiánypótlás átvételekor. 

(2) [A nemzetközi lajstromozás napja] a) A nemzetközi lajstromozás napja - a b) pontban foglalt 

eltéréssel - a nemzetközi bejelentés bejelentési napja. 

b) Ha a nemzetközi bejelentés a Nemzetközi Iroda részéről történő átvétel napján nem elégíti ki az 5. 

Cikk (2) bekezdése alapján előírt követelményeket, a nemzetközi lajstromozás napja a hiánypótlás 

Nemzetközi Iroda általi átvételének napja és a nemzetközi bejelentés bejelentési napja közül a későbbi 

időpont. 

(3) [Közzététel] a) A nemzetközi lajstromozást a Nemzetközi Iroda közzéteszi. Az ilyen közzétételt az 

összes Szerződő Fél területén elégséges nyilvánosságra jutásnak kell tekinteni, és a jogosulttól egyéb 

nyilvánosságra hozatal nem követelhető meg. 
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b) A Nemzetközi Iroda a nemzetközi lajstromozás közzétételének másolatát megküldi minden egyes 

megjelölt hivatal részére. 

(4) [A nyilvánosság kizárása a közzétételt megelőzően] Az (5) bekezdésben és a 11. Cikk (4) 

bekezdésének b) pontjában foglalt kivételekkel a Nemzetközi Iroda a közzétételt megelőzően a 

nemzetközi bejelentést és a nemzetközi lajstromozást nem teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. 

(5) [Nem nyilvános másolatok] a) A Nemzetközi Iroda a lajstromozást követően haladéktalanul 

megküldi a nemzetközi lajstromozás másolatát a nemzetközi bejelentéshez mellékelt minden egyéb 

nyilatkozattal, irattal és mintapéldánnyal együtt a nemzetközi bejelentésben megjelölt valamennyi olyan 

hivatalnak, amely arról értesítette a Nemzetközi Irodát, hogy ilyen másolatot kíván kapni. 

b) A hivatal a nemzetközi lajstromozás Nemzetközi Iroda általi közzétételéig a nemzetközi 

lajstromozásról a Nemzetközi Iroda által megküldött másolatot nem teheti a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé, és az említett másolatot csak a nemzetközi lajstromozás, illetve az olyan Szerződő Félnél 

vagy Szerződő Félre kiterjedő hatállyal benyújtott ipari mintaoltalmi bejelentések vizsgálata során 

használhatja fel, amely tekintetében joghatósággal rendelkezik. A hivatal - a nemzetközi lajstromozás 

jogosultja kivételével - különösen nem teheti hozzáférhetővé a nemzetközi lajstromozás tartalmát nem 

hivatali személyek számára, kivéve az olyan közigazgatási vagy bírósági eljárás céljaira történő 

hozzáférhetővé tételt, amely a nemzetközi lajstromozás alapjául szolgáló nemzetközi bejelentésre való 

jogosultság tárgyában folyik. Ilyen közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén a nemzetközi lajstromozás 

tartalmát kizárólag az eljárásban részt vevők ismerhetik meg, akiket a tudomásukra jutottak tekintetében 

titoktartási kötelezettség terhel. 

11. Cikk 

A közzététel halasztása 

(1) [A Szerződő Felek közzététel halasztására vonatkozó rendelkezései] a) Ha a Szerződő Fél 

jogszabályai szerint az ipari minta közzétételének halasztása az előírtnál rövidebb időtartamra kérhető, a 

Szerződő Fél nyilatkozatban köteles értesíteni a főigazgatót a halasztás lehetséges időtartamáról. 

b) Ha a Szerződő Fél jogszabályai nem teszik lehetővé az ipari minta közzétételének halasztását, a 

Szerződő Fél erről nyilatkozatban köteles értesíteni a főigazgatót. 

(2) [A közzététel halasztása] Ha a nemzetközi bejelentés a közzététel halasztására irányuló kérelmet 

tartalmaz, a közzététel időpontja 

(i) az előírt időtartam lejártának napja, ha a nemzetközi bejelentésben megjelölt Szerződő Felek egyike 

sem tette meg az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, vagy 

(ii) a nyilatkozatban meghatározott időtartam lejártának napja vagy - több ilyen megjelölt Szerződő Fél 

esetén - a nyilatkozataikban meghatározott legrövidebb időtartam lejártának napja, ha a nemzetközi 

bejelentésben megjelölt Szerződő Felek bármelyike az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot tett. 

(3) [A halasztás iránti kérelmek elbírálása, ha az alkalmazandó jog szerint nincs helye halasztásnak] 

Ha a közzététel halasztását kérik, és a nemzetközi bejelentésben megjelölt Szerződő Felek bármelyike az 

(1) bekezdés b) pontja alapján olyan nyilatkozatot tett, amely szerint jogszabályai nem teszik lehetővé a 

közzététel halasztását, 

(i) a Nemzetközi Iroda erről - a (ii) pontban foglalt kivétellel - értesíti a bejelentőt; ha az előírt határidőn 

belül a bejelentő a Nemzetközi Irodához intézett írásbeli nyilatkozatában nem vonja vissza az említett 

Szerződő Fél megjelölését, a Nemzetközi Iroda a közzététel halasztására irányuló kérelmet figyelmen 

kívül hagyja; 

(ii) a Nemzetközi Iroda az említett Szerződő Fél megjelölését figyelmen kívül hagyja, és erről a 

bejelentőt értesíti, ha a nemzetközi bejelentéshez az ipari minta ábrázolásai helyett az ipari minta 

mintapéldányait csatolták. 

(4) [A korábbi közzétételre, illetve a nemzetközi lajstromozáshoz történő különleges hozzáférésre 

irányuló kérelem] a) A jogosult a (2) bekezdés szerinti halasztási időtartam alatt bármikor kérheti a 

nemzetközi lajstromozás tárgyát képező bármely vagy valamennyi ipari minta közzétételét. Ebben az 
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esetben az ilyen ipari minta vagy minták tekintetében a halasztás időtartamát a kérelem Nemzetközi Iroda 

által történő kézhezvételének napján kell lejártnak tekinteni. 

b) A jogosult a (2) bekezdés szerinti halasztási időtartam alatt bármikor kérheti a Nemzetközi Irodát, 

hogy az általa megnevezett harmadik személy részére a nemzetközi lajstromozás tárgyát képező bármely 

vagy valamennyi ipari mintáról kivonatot adjon, vagy tegye lehetővé számára azok megtekintését. 

(5) [Lemondás és korlátozás] a) Ha a jogosult a (2) bekezdés szerinti halasztási időtartam alatt 

valamennyi megjelölt Szerződő Fél tekintetében lemond a nemzetközi lajstromozásról, a nemzetközi 

lajstromozás tárgyát képező ipari minta vagy minták közzétételét mellőzni kell. 

b) Ha a jogosult a (2) bekezdés szerinti halasztási időtartam alatt a nemzetközi lajstromozást 

valamennyi megjelölt Szerződő Fél tekintetében a nemzetközi lajstromozás tárgyát képező egy vagy több 

ipari mintára korlátozza, a korlátozással nem érintett ipari minta vagy minták közzétételét mellőzni kell. 

(6) [Közzététel és az ábrázolások benyújtása] a) Az e cikk rendelkezései szerint alkalmazandó 

halasztási időtartamok bármelyikének lejártakor a Nemzetközi Iroda az előírt díjak megfizetése esetén a 

nemzetközi lajstromozást közzéteszi. Ha a díjakat nem fizetik meg az előírtaknak megfelelően, a 

nemzetközi lajstromozást törölni, közzétételét pedig mellőzni kell. 

b) Ha a nemzetközi bejelentéshez az 5. Cikk (1) bekezdése (iii) pontjának megfelelően az ipari minta 

egy vagy több mintapéldányát csatolták, a jogosultnak a bejelentésbe foglalt valamennyi ipari minta 

ábrázolását az előírt példányszámban és határidőn belül be kell nyújtania a Nemzetközi Irodához. Ennek 

elmulasztása esetén a nemzetközi lajstromozást törölni, közzétételét pedig mellőzni kell. 

12. Cikk 

Elutasítás 

(1) [Az elutasításra való jogosultság] Ha a nemzetközi lajstromozás tárgyát képező ipari minta vagy 

ipari minták bármelyike nem felel meg a megjelölt Szerződő Fél jogszabályai által megkívánt 

oltalomképességi feltételeknek, e Szerződő Fél hivatala a nemzetközi lajstromozás hatályát e Szerződő Fél 

területére kiterjedően részben vagy egészben elutasíthatja. Nem utasítható el azonban - sem részben, sem 

egészben - a nemzetközi lajstromozás hatálya abból az okból, hogy az annak alapjául szolgáló nemzetközi 

bejelentés nem felel meg a Szerződő Fél jogszabályai szerinti olyan alaki vagy tartalmi 

követelményeknek, amelyek az e szövegben vagy a Végrehajtási Szabályzatban foglaltaktól eltérőek, vagy 

azokat meghaladják. 

(2) [Értesítés az elutasításról] a) A nemzetközi lajstromozás hatályának elutasítását a hivatal az előírt 

határidőn belül értesítésben közli a Nemzetközi Irodával. 

b) Az elutasításról szóló értesítésben meg kell jelölni az annak alapjául szolgáló valamennyi okot. 

(3) [Az elutasításról szóló értesítés továbbítása; jogorvoslatok] a) A Nemzetközi Iroda haladéktalanul 

továbbítja az elutasításról szóló értesítés másolatát a jogosultnak. 

b) A jogosultat ugyanazok a jogorvoslatok illetik meg, mint amelyek őt a nemzetközi lajstromozás 

tárgyát képező ipari mintákra az elutasításról szóló értesítést közlő hivatalra irányadó jogszabályok 

alapján tett ipari mintaoltalmi bejelentések tekintetében megilletnék. Ezeknek a jogorvoslatoknak legalább 

az újbóli vizsgálat vagy az elutasítás felülvizsgálata, illetve az elutasítás elleni fellebbezés lehetőségére 

kell kiterjedniük. 

(4) [Az elutasítás visszavonása] Az elutasításról szóló értesítést közlő hivatal az ilyen értesítést részben 

vagy egészben bármikor visszavonhatja. 

13. Cikk 

A minta egységével kapcsolatos különleges követelmények 

(1) [Értesítés a különleges követelményekről] Az a Szerződő Fél, amelynek jogszabályai az e szöveghez 

való csatlakozása időpontjában előírják, hogy az egy bejelentésbe foglalt minták feleljenek meg a minta 
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egysége, az előállítás egysége vagy a használat egysége követelményének, vagy hogy ugyanahhoz a 

készlethez vagy összeállításhoz tartozzanak, illetve, hogy egyetlen bejelentésben csupán egy független és 

önálló minta oltalma legyen igényelhető, erről nyilatkozatban értesítheti a főigazgatót. Mindazonáltal, ez a 

nyilatkozat nem érinti a bejelentőnek az 5. Cikk (4) bekezdése szerinti jogát arra, hogy egy nemzetközi 

bejelentésbe több ipari mintát foglaljon, még akkor sem, ha olyan Szerződő Felet is megjelölt, amelyik 

ilyen nyilatkozatot tett. 

(2) [A nyilatkozat hatálya] Az ilyen nyilatkozatot tevő Szerződő Fél hivatala a 12. Cikk (1) bekezdése 

szerint jogosult a nemzetközi lajstromozás hatályának területére kiterjedően történő elutasítására, ha a 

Szerződő Fél által a nyilatkozatban meghatározott követelmények nem teljesülnek. 

(3) [A lajstromozás megosztása esetén fizetendő további díjak] Ha a (2) bekezdés szerinti elutasításról 

szóló értesítést követően az érintett hivatal előtt a nemzetközi lajstromozást az értesítésben megjelölt 

elutasítási ok elhárítása érdekében megosztják, a hivatal az elutasítási ok elhárításához szükséges minden 

egyes további nemzetközi bejelentés után díj megfizetését írhatja elő. 

14. Cikk 

A nemzetközi lajstromozás hatálya 

(1) [Az alkalmazandó jog alapján tett bejelentéssel megegyező hatály] A nemzetközi lajstromozás a 

nemzetközi lajstromozás napjától kezdődően valamennyi megjelölt Szerződő Fél tekintetében legalább 

ugyanolyan hatályú, mint a Szerződő Fél jogszabályai alapján szabályszerűen tett ipari mintaoltalmi 

bejelentés. 

(2) [Az alkalmazandó jog alapján keletkező oltalommal megegyező hatály] a) Minden egyes megjelölt 

Szerződő Fél területén, amelynek hivatala nem közölt a 12. Cikknek megfelelően elutasításról szóló 

értesítést, a nemzetközi lajstromozás legkésőbb az elutasításról szóló értesítés közlésére nyitva álló 

határidő lejártának napjától vagy - ha a Szerződő Fél a Végrehajtási Szabályzat szerinti nyilatkozatot tett - 

legkésőbb az e nyilatkozatban megjelölt időponttól ugyanolyan hatályú, mint az ipari mintára a Szerződő 

Fél jogszabályai alapján megadott oltalom. 

b) Ha a megjelölt Szerződő Fél hivatala elutasításról szóló értesítést közölt, és ezt az értesítést utóbb 

részben vagy egészben visszavonta, a nemzetközi lajstromozás legkésőbb az elutasítás visszavonásának 

időpontjától a visszavonással nem érintett részében a Szerződő Fél területén ugyanolyan hatályú, mint a 

Szerződő Fél jogszabályai alapján az ipari mintaoltalom megadása. 

c) A nemzetközi lajstromozás e bekezdés szerinti hatályát az ilyen lajstromozás tárgyát képező ipari 

mintára vagy mintákra kell alkalmazni, ahogyan azok a Nemzetközi Irodához a megjelölt hivataltól 

beérkeztek, illetve - adott esetben - ahogyan azokat az e hivatal előtti eljárásban módosítják. 

(3) [A bejelentő szerinti Szerződő Fél megjelölésének hatályára vonatkozó nyilatkozat] a) Az a 

Szerződő Fél, amelynek hivatala vizsgáló hivatal, nyilatkozatban értesítheti a főigazgatót, hogy ha 

bejelentő szerinti Szerződő Félnek minősül, a nemzetközi bejelentésben történő megjelölésének nincs 

hatálya. 

b) Ha azt a Szerződő Felet, amelyik megtette az a) pont szerinti nyilatkozatot, a nemzetközi 

bejelentésben mind bejelentő szerinti Szerződő Félként, mind pedig megjelölt Szerződő Félként 

feltüntetik, a Nemzetközi Iroda e Szerződő Fél megjelölését figyelmen kívül hagyja. 

15. Cikk 

Megsemmisítés 

(1) [A védekezés lehetőségének biztosítása] A megjelölt Szerződő Fél illetékes hatóságai nem 

mondhatják ki a nemzetközi lajstromozás hatályának e Szerződő Fél területére kiterjedő, részben vagy 

egészben történő megsemmisítését anélkül, hogy a jogosult kellő időben lehetőséget kapott volna jogainak 

védelmére. 
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(2) [A megsemmisítésről szóló értesítés] Annak a Szerződő Félnek a hivatala, amelynek területére 

kiterjedően a nemzetközi lajstromozás hatályát megsemmisítették, értesíteni köteles a Nemzetközi Irodát, 

ha az ilyen megsemmisítésről tudomása van. 

16. Cikk 

A nemzetközi lajstromozásokkal kapcsolatos változások és egyéb adatok bejegyzése 

(1) [Változások és egyéb adatok bejegyzése] A Nemzetközi Iroda az előírt módon bejegyzi a 

nemzetközi lajstromba 

(i) a nemzetközi lajstromozás jogosultjának személyében bekövetkező valamennyi változást, bármelyik 

vagy az összes Szerződő Fél és a nemzetközi lajstromozás tárgyát képező bármelyik vagy az összes ipari 

minta vonatkozásában, feltéve, hogy a jogutód jogosult a 3. Cikk alapján nemzetközi bejelentés 

benyújtására, 

(ii) a jogosult nevében vagy címében bekövetkezett bármely változást, 

(iii) a bejelentő vagy a jogosult által adott képviseleti megbízást és az ilyen képviseletre vonatkozó 

bármely egyéb jelentős tényt, 

(iv) a jogosult lemondását a nemzetközi lajstromozásról bármelyik vagy valamennyi megjelölt Szerződő 

Fél tekintetében, 

(v) a nemzetközi lajstromozásnak a jogosult részéről a nemzetközi lajstromozás tárgyát képező egy 

vagy több ipari mintára történő korlátozását bármelyik vagy valamennyi megjelölt Szerződő Fél 

tekintetében, 

(vi) a nemzetközi lajstromozás tárgyát képező ipari minták egyike vagy mindegyike tekintetében a 

nemzetközi lajstromozás hatályának a Szerződő Fél területére kiterjedő, a megjelölt Szerződő Fél illetékes 

hatóságai által történő megsemmisítését, 

(vii) bármely egyéb, a nemzetközi lajstromozás tárgyát képező bármely vagy valamennyi ipari mintán 

fennálló jogokra vonatkozó, a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott jelentős tényt. 

(2) [A nemzetközi lajstromba történő bejegyzés hatálya] Az (1) bekezdés (i), (ii), (iv), (v), (vi) és (vii) 

pontja alapján tett bejegyzés ugyanolyan hatályú, mint az egyes érintett Szerződő Felek hivatalai által 

vezetett lajstromba tett bejegyzés, kivéve, ha a Szerződő Fél nyilatkozatban értesíti a főigazgatót arról, 

hogy az (1) bekezdés (i) pontja alapján tett bejegyzés hatálya a Szerződő Félre nem terjed ki mindaddig, 

amíg a Szerződő Fél hivatala a nyilatkozatban meghatározott nyilatkozatokat és iratokat át nem vette. 

(3) [Díjak] Az (1) bekezdés szerinti bármely bejegyzés díj megfizetéséhez köthető. 

(4) [Közzététel] A Nemzetközi Iroda az (1) bekezdés alapján tett bármely bejegyzésről értesítést tesz 

közzé, és az értesítés közzétételének másolatát megküldi minden egyes érintett Szerződő Fél hivatalának. 

17. Cikk 

A nemzetközi lajstromozás kezdeti időtartama, megújítása és az oltalmi idő 

(1) [A nemzetközi lajstromozás kezdeti időtartama] A nemzetközi lajstromozással a nemzetközi 

lajstromozás napjától számított ötéves kezdeti időtartamra keletkezik oltalom. 

(2) [A nemzetközi lajstromozás megújítása] A nemzetközi lajstromozás az előírt eljárásnak 

megfelelően; az előírt díjak megfizetése mellett további öt-öt éves időtartamra megújítható. 

(3) [Az oltalmi idő a megjelölt Szerződő Felek területén] a) A nemzetközi lajstromozás megújítása 

esetén az oltalmi idő mindegyik megjelölt Szerződő Fél területén - a b) pontban foglalt kivétellel - a 

nemzetközi lajstromozás napjától számított tizenöt év. 

b) Ha a megjelölt Szerződő Fél jogszabályai szerint megadott ipari mintaoltalom esetén az oltalmi idő e 

jogszabályok értelmében 15 évnél hosszabb, a nemzetközi lajstromozás megújítása esetén az oltalmi idő 

hossza megegyezik a Szerződő Fél jogszabályaiban meghatározott oltalmi idővel. 
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c) Mindegyik Szerződő Fél nyilatkozatban értesíti a főigazgatót az oltalomnak a jogszabályai által 

megengedett leghosszabb időtartamáról. 

(4) [A korlátozott megújítás lehetősége] A nemzetközi lajstromozás az összes vagy bármely Szerződő 

Fél, illetve a lajstromozás tárgyát képező összes vagy bármely ipari minta tekintetében újítható meg. 

(5) [A megújítás bejegyzése és közzététele] A Nemzetközi Iroda a megújítást a nemzetközi lajstromba 

bejegyzi, és az erre vonatkozó értesítést közzéteszi. Az értesítés közzétételének másolatát mindegyik 

érintett Szerződő Fél hivatalának megküldi. 

18. Cikk 

Tájékoztatás a közzétett nemzetközi lajstromozásról 

(1) [Tájékoztatás] A Nemzetközi Iroda az előírt díj megfizetése mellett a közzétett nemzetközi 

lajstromozással kapcsolatban a nemzetközi lajstrom tartalmáról bárki számára kérelemre kivonatot ad, 

illetve a nemzetközi lajstrom tartalmával kapcsolatos adatokat szolgáltat. 

(2) [Hitelesítés alóli mentesség] A nemzetközi lajstromról a Nemzetközi Iroda által kiadott kivonatok 

nem vethetők alá a Szerződő Felek területén irányadó hitelesítési előírásoknak. 

II. Fejezet 

IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK 

19. Cikk 

Több állam közös hivatala 

(1) [Közös hivatalról szóló értesítés] Ha több olyan állam, amely e szöveg részese, egységesíteni 

kívánja, illetve több olyan állam, amely e szöveg részesévé kíván válni, egységesítette az ipari mintákra 

vonatkozó belső jogszabályait, ezek az államok értesíthetik a főigazgatót arról, hogy 

(i) nemzeti hivatalaik helyébe egy közös hivatal lép, és 

(ii) területük teljes egészét, amelyre az egységes jogot alkalmazni kell, e szöveg 1. Cikkének, 3-18. 

Cikkeinek és 31. Cikkének alkalmazásában egyetlen Szerződő Félnek kell tekinteni. 

(2) [Az értesítés időpontja] Az (1) bekezdés szerinti értesítés időpontja 

(i) az olyan államok esetében, amelyek e szöveg részesévé kívánnak válni, a 27. Cikk (2) bekezdése 

szerinti iratok letétbe helyezésének időpontja; 

(ii) az e szövegben részes államok esetében a belső jogszabályaik egységesítését követő bármely 

időpont. 

(3) [Az értesítés hatálybalépésének időpontja] Az (1) és (2) bekezdésben említett értesítés 

hatálybalépésének időpontja 

(i) az olyan államok esetében, amelyek e szöveg részesévé kívánnak válni, az az időpont, amelytől 

kezdődően e szöveg ezekre az államokra kötelező; 

(ii) az e szövegben részes államok esetében az értesítésnek a főigazgató által a többi Szerződő Féllel 

való közlése napjától számított három hónap vagy az értesítésben megjelölt bármely későbbi időpont. 

20. Cikk 

A Hágai Unió tagsága 

A Szerződő Felek ugyanannak a Hágai Uniónak a tagjai, mint amelynek az 1934. évi vagy 1960. évi 

szövegben részes államok a tagjai. 

21. Cikk 
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Közgyűlés 

(1) [Összetétel] a) A Szerződő Felek ugyanazon közgyűlés tagjai, mint azok az államok, amelyekre az 

1967. évi kiegészítő szöveg 2. Cikke kötelező. 

b) A közgyűlésen a közgyűlés mindegyik tagját egy küldött képviseli, akit munkájában helyettes 

küldöttek, tanácsadók és szakértők segíthetnek. Mindegyik küldött csak egy Szerződő Felet képviselhet. 

c) Az Uniónak azok a tagjai, amelyek a közgyűlésnek nem tagjai, megfigyelőként vehetnek részt az 

üléseken. 

(2) [Feladatok] a) A közgyűlés 

(i) foglalkozik minden olyan kérdéssel, amely az Unió fenntartásával és fejlesztésével, illetve e szöveg 

alkalmazásával kapcsolatos; 

(ii) gyakorolja azokat a jogokat, illetve ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel e szöveg vagy az 1967. 

évi kiegészítő szöveg kifejezetten felruházta, illetve amelyeket számára előírt; 

(iii) útmutatást ad a főigazgatónak a felülvizsgálati értekezletek előkészítésére és határoz az ilyen 

értekezlet összehívásáról; 

(iv) módosítja a Végrehajtási Szabályzatot; 

(v) felülvizsgálja és jóváhagyja a főigazgató Unióval kapcsolatos jelentéseit és tevékenységét, és az 

Unió hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja őt minden szükséges iránymutatással; 

(vi) megállapítja az Unió munkatervét, elfogadja kétéves költségvetését, és jóváhagyja a zárszámadást; 

(vii) elfogadja az Unió pénzügyi szabályzatát; 

(viii) olyan bizottságokat és munkacsoportokat alakít, amelyeket megfelelőnek tart az Unió 

célkitűzéseinek megvalósításához; 

(ix) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel megállapítja, hogy ülésein megfigyelői minőségben 

mely államok, kormányközi szervezetek és nem-kormányzati szervezetek vehetnek részt; 

(x) megtesz minden egyéb szükséges intézkedést az Unió célkitűzéseinek előmozdítására, és e 

szövegnek megfelelően eleget tesz minden egyéb feladatának. 

b) A Szervezet által igazgatott más uniót is érintő kérdésekben a döntés előtt a közgyűlés meghallgatja a 

Szervezet koordinációs bizottságának véleményét. 

(3) [Határozatképesség] a) Adott kérdésben való szavazás esetén a közgyűlés akkor határozatképes, ha 

az e kérdésben szavazati joggal rendelkező államok fele jelen van. 

b) Az a) ponttól eltérően a közgyűlés akkor is hozhat határozatot, ha ülésén azon tagjainak, amelyek az 

adott kérdésben szavazati joggal rendelkező államok, kevesebb mint a fele, de legalább egyharmada jelen 

van, ebben az esetben azonban a határozat - az ügyrendi határozatok kivételével - csak a következő 

feltételekkel érvényes. A Nemzetközi Iroda az említett határozatokat közli azokkal a közgyűlésről távol 

maradt tagokkal, amelyek az adott kérdésben szavazati joggal rendelkező államok, és felkéri őket, hogy a 

kézbesítést követő három hónapon belül írásban közöljék szavazatukat vagy tartózkodásukat. Ha e 

határidő lejártakor az ekként szavazó vagy tartózkodó ilyen tagok száma legalább annyi, mint amennyi az 

ülésen a határozatképességhez hiányzott, a határozat érvényessé válik, feltéve, hogy a megkívánt többség 

továbbra is fennáll. 

(4) [Döntéshozatal a közgyűlésen] a) A közgyűlés döntései során egyhangúságra törekszik. 

b) Ha a döntés nem hozható meg egyhangúlag, az adott ügyben szavazással kell határozni. Ebben az 

esetben 

(i) mindegyik Szerződő Fél, amelyik állam, egy szavazattal rendelkezik, és csak a saját nevében 

szavazhat, és 

(ii) mindegyik Szerződő Fél, amelyik kormányközi szervezet, szavazhat tagállamai helyett, ez esetben 

annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagállama e szöveg részese; nem szavazhat az ilyen kormányközi 

szervezet, ha bármelyik tagállama gyakorolja a szavazáshoz való jogát, és vice versa. 

c) Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag azokra az államokra vonatkoznak, amelyekre az 1967. évi 

kiegészítő szöveg 2. Cikke kötelező, azon Szerződő Felek, amelyekre az 1967. évi kiegészítő szöveg 2. 

Cikke nem kötelező, nem rendelkeznek szavazati joggal, ugyanakkor a csak Szerződő Feleket érintő 

ügyekben kizárólag az utóbbiaknak van szavazati joga. 
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(5) [Többség] a) A 24. Cikk (2) bekezdésében és a 26. Cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével a 

közgyűlés határozatait a leadott szavazatok kétharmados többségével hozza meg. 

b) A tartózkodás szavazatként nem vehető figyelembe. 

(6) [Ülésszakok] a) A közgyűlést a főigazgató kétévenként egyszer hívja össze rendes ülésszakra, - a 

kivételes esetektől eltekintve - a Szervezet közgyűlésével azonos időben és helyen. 

b) A közgyűlést a főigazgató rendkívüli ülésszakra hívja össze a tagok egynegyedének kérelme vagy 

saját kezdeményezése alapján. 

c) Az ülésszak napirendjét a főigazgató készíti elő. 

(7) [Eljárási szabályzat] A közgyűlés elfogadja saját eljárási szabályzatát. 

22. Cikk 

Nemzetközi Iroda 

(1) [Igazgatási feladatok] a) A nemzetközi lajstromozást és az ezzel kapcsolatos teendőket, valamint az 

Uniót érintő egyéb igazgatási feladatokat a Nemzetközi Iroda végzi. 

b) A Nemzetközi Iroda különösen a közgyűlés, valamint a közgyűlés által létrehozott szakértői 

bizottságok és munkacsoportok üléseit készíti elő, és a titkársági teendőket látja el. 

(2) [Főigazgató] A főigazgató az Unió legfőbb tisztségviselője, és ő képviseli az Uniót. 

(3) [A közgyűlés ülésszakain kívüli ülések] A közgyűlés által létrehozott bizottságok és munkacsoportok 

üléseit, továbbá minden egyéb, az Unióval kapcsolatos ügyekkel foglalkozó ülést a főigazgató hív össze. 

(4) [A Nemzetközi Iroda szerepe a közgyűlésen és más üléseken] a) A főigazgató és az általa kijelölt 

személyek szavazati jog nélkül vesznek részt a közgyűlés valamennyi ülésén, a közgyűlés által létrehozott 

bizottságok és munkacsoportok ülésein, továbbá minden egyéb, a főigazgató által az Unió keretein belül 

összehívott ülésen. 

b) A főigazgató vagy az általa kijelölt tisztviselő hivatalból ellátja a közgyűlés, a bizottságok, a 

munkacsoportok és az a) pontban említett egyéb ülések titkári teendőit. 

(5) [Értekezletek] a) A Nemzetközi Iroda készíti elő a felülvizsgálati értekezleteket a közgyűlés 

útmutatásai szerint. 

b) A Nemzetközi Iroda az ilyen előkészítés során tanácskozhat kormányközi szervezetekkel, 

nemzetközi, valamint nemzeti nem-kormányzati szervezetekkel. 

c) A főigazgató és az általa kijelölt személyek szavazati jog nélkül részt vesznek a felülvizsgálati 

értekezletek vitáiban. 

(6) [Egyéb feladatok] A Nemzetközi Iroda ellátja az e szöveg vonatkozásában rábízott minden egyéb 

feladatot is. 

23. Cikk 

Pénzügyek 

(1) [Költségvetés] a) Az Uniónak költségvetése van. 

b) Az Unió költségvetése magában foglalja az Unió saját bevételeit és kiadásait, továbbá a Szervezet 

által igazgatott uniók közös költségeinek költségvetéséhez való hozzájárulást is. 

c) Azokat a költségeket, amelyek nem kizárólag az Unióra, hanem a Szervezet által igazgatott egy vagy 

több más unióra is hárulnak, az uniók közös költségének kell tekinteni. Az Uniónak az ilyen közös 

költségekben való részesedése az Unió ezekben való érdekeltségével arányos. 

(2) [Más uniók költségvetéseivel való összehangolás] Az Unió költségvetését a Szervezet által 

igazgatott többi unió költségvetésével való összehangolás követelményeinek kellő figyelembevételével 

kell megállapítani. 

(3) [A költségvetés forrásai] Az Unió költségvetésének forrásai a következők: 

(i) a nemzetközi lajstromozással összefüggő díjak; 
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(ii) a Nemzetközi Iroda által az Unióval kapcsolatban nyújtott egyéb szolgáltatások fejében fizetendő 

díjak; 

(iii) a Nemzetközi Irodának az Unióval kapcsolatos kiadványai értékesítéséből származó bevételek, 

illetve e kiadványok szerzői jogdíja; 

(iv) adományok, hagyatékok és támogatások; 

(v) bérleti díjak, kamatok és egyéb vegyes bevételek. 

(4) [A díjak megállapítása; a költségvetés szintje] a) A (3) bekezdés (i) pontjában említett díjak 

összegét a közgyűlés állapítja meg a főigazgató javaslata alapján. A (3) bekezdés (ii) pontjában említett 

díjak összegét a főigazgató állapítja meg, és azokat a közgyűlés következő ülésszakán történő 

jóváhagyásukig ideiglenesen alkalmazni kell. 

b) A (3) bekezdés (i) pontjában említett díjak összegét úgy kell megállapítani, hogy az Unió díjakból és 

egyéb forrásokból származó bevételei elegendőek legyenek legalább a Nemzetközi Iroda Unióval 

kapcsolatos kiadásainak fedezésére. 

c) Ha a költségvetést az új költségvetési időszak kezdete előtt nem fogadják el, az - a pénzügyi 

szabályzat rendelkezéseinek megfelelően - az előző évi költségvetéssel megegyező szintű. 

(5) [Forgótőkealap] Az Uniónak forgótőkealapja van, amelyet a többletbevételekből és - ha az így 

szerzett bevétel nem elegendő - az Unió tagjainak egyszeri befizetéseiből kell képezni. Ha az alap 

elégtelennek bizonyul, a közgyűlés annak növelését rendeli el. A befizetési hányadokat és a fizetési 

feltételeket a főigazgató javaslatára a közgyűlés határozza meg. 

(6) [A székhely szerinti állam által folyósított előlegek] a) A Szervezet székhelyegyezménye, amelyet 

azzal az állammal kötöttek, amelynek területén a Szervezet székhelye található, rendelkezik arról, hogy a 

forgótőkealap elégtelensége esetén ez az állam előleget folyósít. Az előleg összegét és nyújtásának 

feltételeit az érintett állam és a Szervezet között esetenként kötött különmegállapodások határozzák meg. 

b) Mind az a) pontban említett állam, mind pedig a Szervezet jogosult arra, hogy írásbeli értesítéssel 

felmondja az előlegnyújtásra vonatkozó kötelezettséget. A felmondás az értesítés évének végétől számított 

három év elteltével lép hatályba. 

(7) [Pénzügyi ellenőrzés] A pénzügyi ellenőrzést a pénzügyi szabályzat rendelkezéseivel összhangban 

az Unió egy vagy több tagállama vagy külső könyvvizsgálók végzik. Ezeket - egyetértésükkel - a 

közgyűlés jelöli ki. 

24. Cikk 

Végrehajtási Szabályzat 

(1) [Szabályozott kérdések] A Végrehajtási Szabályzat rendelkezik e szöveg végrehajtásának 

szabályairól, így különösen 

(i) azokról a kérdésekről, amelyekkel kapcsolatban azt ez a szöveg kifejezetten előírja; 

(ii) az e szöveg rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos vagy azt segítő bármely további 

szabályról; 

(iii) bármely igazgatási előírásról, kérdésről vagy eljárásról. 

(2) [A Végrehajtási Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítása] a) A Végrehajtási Szabályzat 

meghatározhatja, hogy egyes rendelkezései csak egyhangúlag vagy négyötödös többséggel módosíthatók. 

b) Ahhoz, hogy a Végrehajtási Szabályzat valamely rendelkezésének későbbi módosítása során az 

egyhangúságot vagy a négyötödös többséget ne alkalmazzák, egyhangú döntés szükséges. 

c) Ahhoz, hogy a Végrehajtási Szabályzat valamely rendelkezésének későbbi módosítása során az 

egyhangúságot vagy a négyötödös többséget alkalmazzák, négyötödös többség szükséges. 

(3) [Az e szöveg és a Végrehajtási Szabályzat közötti ellentmondások] E szöveg és a Végrehajtási 

Szabályzat rendelkezései közötti ellentmondás esetén e szöveg rendelkezései az irányadók. 

III. Fejezet 
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FELÜLVIZSGÁLAT ÉS MÓDOSÍTÁS 

25. Cikk 

E szöveg felülvizsgálata 

(1) [Felülvizsgálati értekezletek] E szöveget a Szerződő Felek értekezlete vizsgálhatja felül. 

(2) [Egyes cikkek felülvizsgálata vagy módosítása] A 21., a 22., a 23. és a 26. Cikket a felülvizsgálati 

értekezlet vagy - a 26. Cikknek megfelelően - a közgyűlés módosíthatja. 

26. Cikk 

Egyes cikkek közgyűlés általi módosítása 

(1) [Módosítási javaslatok] a) A 21., a 22., a 23. és e cikk közgyűlés általi módosítására vonatkozó 

javaslatot a Szerződő Felek bármelyike vagy a főigazgató nyújthatja be. 

b) E javaslatokat a főigazgató a közgyűlésen való tárgyalásukat megelőzően legalább hat hónappal közli 

a Szerződő Felekkel. 

(2) [Többség] Az (1) bekezdésben említett cikkek módosításához kétharmados többség szükséges, 

kivéve a 21. Cikk és e bekezdés módosítását, amelyek elfogadása négyötödös többséget igényel. 

(3) [Hatálybalépés] a) Ha a b) pont nem alkalmazható, az (1) bekezdésben említett cikkek módosítása 

egy hónappal azt követően lép hatályba, hogy a főigazgatóhoz az olyan Szerződő Felek 

háromnegyedének, amelyek a módosítás elfogadásakor a közgyűlés tagjai voltak, és a módosítás 

kérdésében szavazati joggal rendelkeztek, az irányadó alkotmányos eljárásuknak megfelelő, írásos 

elfogadó nyilatkozata beérkezett. 

b) A 21. Cikk (3) és (4) bekezdésének, továbbá e pontnak a módosítása nem lép hatályba, ha a 

közgyűlés általi elfogadását követő hat hónapon belül a Szerződő Felek bármelyike a főigazgatót az ilyen 

módosítás elfogadásának elutasításáról értesíti. 

c) Mindegyik módosítás, amely e bekezdés rendelkezései szerint hatályba lép, kötelező valamennyi 

olyan államra és kormányközi szervezetre, amely a módosítás hatálybalépése időpontjában Szerződő Fél, 

vagy amely később időpontban válik Szerződő Féllé. 

IV. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

27. Cikk 

Csatlakozás e szöveghez 

(1) [Feltételek] A (2) és (3) bekezdésben, továbbá a 28. Cikkben foglaltak kivételével 

(i) e szöveget a Szervezet bármely tagállama aláírhatja, és annak részesévé válhat; 

(ii) bármely olyan hivatalt fenntartó kormányközi szervezet, amelynél ipari mintaoltalom szerezhető 

arra a területre kiterjedően, amelyre a kormányközi szervezetet létrehozó szerződés alkalmazandó, e 

szöveget aláírhatja, és annak részesévé válhat, feltéve, hogy a kormányközi szervezet tagállamainak 

legalább egyike tagja a Szervezetnek, és a hivatal tekintetében nem tettek a 19. Cikk szerinti nyilatkozatot. 

(2) [Megerősítés és csatlakozás] Az (1) bekezdésben említett bármely állam vagy kormányközi 

szervezet letétbe helyezhet 

(i) megerősítési okiratot, amennyiben e szöveget aláírta, vagy 

(ii) csatlakozási okiratot, amennyiben ezt a szöveget nem írta alá. 
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(3) [A letétbe helyezés hatálybalépése] a) A megerősítési vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése - a 

b), c) és d) pontban foglalt kivétellel - az okirat letétbe helyezésének napján válik hatályossá. 

b) Az olyan államok esetében, amelyek területére kiterjedő ipari mintaoltalom egy olyan kormányközi 

szervezet hivatalán keresztül szerezhető, amelynek az adott állam tagja, a megerősítési vagy csatlakozási 

okirat letétbe helyezése a kormányközi szervezet által történő letétbe helyezés napján válik hatályossá, ha 

ez az okiratnak az említett állam által történő letétbe helyezésénél későbbi időpont. 

c) Az olyan megerősítési vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése, amely a 19. Cikk szerinti 

nyilatkozatot tartalmaz, vagy ahhoz ilyen nyilatkozatot csatoltak, azon a napon lép hatályba, amelyen a 

nyilatkozatot tevő államok csoportjának legutolsóként eljáró tagja az okiratát letétbe helyezte. 

d) A megerősítési vagy csatlakozási okirat olyan nyilatkozatot is tartalmazhat, vagy ahhoz olyan 

nyilatkozat is csatolható, amely szerint az okirat mindaddig nem tekinthető letétbe helyezettnek, ameddig 

a nyilatkozatban megjelölt, az e szöveg részesévé válás feltételeit teljesítő másik állam vagy kormányközi 

szervezet okiratát, vagy két másik állam okiratát, vagy egy állam és egy kormányközi szervezet okiratát 

letétbe nem helyezték. Azt az okiratot, amelyhez ilyen nyilatkozatot mellékeltek, vagy amely ilyen 

nyilatkozatot tartalmaz, azon a napon kell letétbe helyezettnek tekinteni, amelyen a benne foglalt feltétel 

teljesült. Ha azonban a nyilatkozatban megjelölt okirathoz is csatoltak ilyen nyilatkozatot, vagy az maga is 

ilyen nyilatkozatot tartalmaz, az okiratot az utóbbi nyilatkozatban meghatározott feltétel teljesülése napján 

kell letétbe helyezettnek tekinteni. 

e) A d) pont szerinti nyilatkozat - részben vagy egészben - bármikor visszavonható. A visszavonás azon 

a napon válik hatályossá, amelyen a visszavonásról szóló értesítés a főigazgatóhoz beérkezik. 

28. Cikk 

A megerősítések és csatlakozások hatályossá válásának időpontja 

(1) [Figyelembe vett okiratok] E cikk alkalmazásában kizárólag a 27. Cikk (1) bekezdésében 

meghatározott államok és kormányközi szervezetek által letétbe helyezett és a 27. Cikk (3) bekezdése 

szerint hatályossá vált megerősítési vagy csatlakozási okiratok vehetők figyelembe. 

(2) [E szöveg hatálybalépése] E szöveg három hónappal azt követően lép hatályba, hogy hat állam 

letétbe helyezte megerősítési vagy csatlakozási okiratát, feltéve, hogy közülük - a Nemzetközi Iroda 

legfrissebb éves statisztikái szerint - legalább három megfelel a következő feltételek legalább egyikének: 

(i) legalább 3000 ipari mintaoltalmi bejelentést tettek az adott államban, vagy az adott államra kiterjedő 

hatállyal, vagy 

(ii) harmadik államokbeli illetőséggel rendelkező személyek legalább 1000 ipari mintaoltalmi 

bejelentést tettek az adott államban vagy az adott államra kiterjedő hatállyal. 

(3) [A megerősítések és a csatlakozások hatálybalépése] a) Azokra az államokra vagy kormányközi 

szervezetekre, amelyek megerősítési vagy csatlakozási okirataikat e szöveg hatálybalépését legalább 

három hónappal korábban helyezték letétbe, e szöveg a hatálybalépésétől kezdődően kötelező. 

b) Minden más államra vagy kormányközi szervezetre e szöveg a megerősítési vagy csatlakozási 

okirataik letétbe helyezését követő három hónap elteltével vagy az okiratban meghatározott bármely 

későbbi időpontban válik kötelezővé. 

29. Cikk 

A fenntartások kizárása 

E szöveggel kapcsolatban fenntartás nem tehető. 

30. Cikk 

A Szerződő Felek nyilatkozatai 
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(1) [A nyilatkozatok megtételének időpontja] A 4. Cikk (1) bekezdésének b) pontja, az 5. Cikk (2) 

bekezdésének a) pontja, a 7. Cikk (2) bekezdése, a 11. Cikk (1) bekezdése, a 13. Cikk (1) bekezdése, a 14. 

Cikk (3) bekezdése, a 16. Cikk (2) bekezdése vagy a 17. Cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti 

nyilatkozat megtehető 

(i) a 27. Cikk (2) bekezdése szerinti időpontban letétbe helyezett okirattal egyidejűleg, ebben az esetben 

a nyilatkozat attól a naptól hatályos, amelyen a nyilatkozatot tevő államra vagy kormányközi szervezetre e 

szöveg kötelezővé vált, vagy 

(ii) az okirat letétbe helyezésének a 27. Cikk (2) bekezdése szerinti időpontját követően, ebben az 

esetben a nyilatkozat a főigazgatóhoz való beérkezését követő három hónap elteltével vagy a 

nyilatkozatban megjelölt bármely későbbi időpontban válik hatályossá, azt azonban csak azokra a 

nemzetközi lajstromozásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a nemzetközi lajstromozás napja azonos 

vagy későbbi, mint a nyilatkozat hatályossá válásának napja. 

(2) [Közös hivatallal rendelkező államok nyilatkozata] Az (1) bekezdéstől eltérően, az olyan állam által 

tett nyilatkozat, amelyik másik állammal vagy államokkal közösen a 19. Cikk (1) bekezdése szerint arról 

értesítette a főigazgatót, hogy nemzeti hivatalaik helyébe közös hivatal lép, csak akkor lép hatályba, ha e 

másik állam vagy államok is megteszik a megfelelő nyilatkozatokat. 

(3) [A nyilatkozatok visszavonása] Az (1) bekezdésben említett nyilatkozatok bármelyike a 

főigazgatóhoz intézett értesítéssel bármikor visszavonható. A visszavonás az értesítés főigazgatóhoz való 

beérkezésétől számított három hónap elteltével vagy az abban megjelölt bármely későbbi időpontban válik 

hatályossá. A 7. Cikk (2) bekezdése szerinti nyilatkozat visszavonása nem érinti a visszavonás hatályossá 

válása előtt benyújtott nemzetközi bejelentéseket. 

31. Cikk 

Az 1934. évi és az 1960. évi szövegek alkalmazása 

(1) [Az 1934. évi és az 1960. évi szövegben egyaránt részes államok közötti viszony] Kizárólag ez a 

szöveg alkalmazandó az olyan államok kölcsönös kapcsolataiban, amelyek részesei e szövegnek és az 

1934. évi vagy az 1960. évi szövegnek is. Ezeknek az államoknak mindazonáltal - az esettől függően - 

kölcsönös kapcsolataikban az 1934. évi vagy az 1960. évi szöveget kell alkalmazniuk azokra az ipari 

mintákra, amelyeket a Nemzetközi Irodánál azt megelőzően helyeztek letétbe, hogy e szöveg kölcsönös 

kapcsolataikban alkalmazandóvá vált. 

(2) [E szövegben és az 1934. évi vagy az 1960. évi szövegben egyaránt részes államok, és az e 

szövegben nem részes, de az 1934. évi vagy az 1960. évi szövegben részes államok közötti viszony] a) Az 

az állam, amelyik részese mind az 1934. évi, mind pedig e szövegnek, az 1934. évi szöveget alkalmazza 

továbbra is az olyan államokkal való kapcsolataiban, amelyek csak az 1934. évi szövegnek részesei, 

anélkül, hogy az 1960. évi vagy e szöveg részesei lennének. 

b) Az az állam, amelyik részese mind az 1960. évi, mind pedig e szövegnek, az 1960. évi szöveget 

alkalmazza továbbra is az olyan államokkal való kapcsolataiban, amelyek csak az 1960. évi szövegnek 

részesei, anélkül hogy e szöveg részesei lennének. 

32. Cikk 

E szöveg felmondása 

(1) [Értesítés] E szöveget a Szerződő Felek bármelyike a főigazgatóhoz intézett nyilatkozattal 

felmondhatja. 

(2) [Hatálybalépés] A felmondás a főigazgatóhoz való beérkezésétől számított egy év elteltével vagy az 

abban meghatározott későbbi időpontban válik hatályossá. A felmondás nem érinti e szöveg alkalmazását 

a folyamatban lévő nemzetközi bejelentésekre, valamint a felmondás hatályossá válásának napján 

hatályos, a felmondó Szerződő Felet érintő nemzetközi lajstromozásokat. 
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33. Cikk 

E szöveg nyelvei; Aláírás 

(1) [Eredeti szöveg; hivatalos szöveg] a) E szöveg egy-egy eredeti példányban angol, arab, kínai, 

francia, orosz és spanyol nyelven készült; az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyformán 

hiteles. 

b) A hivatalos szöveget a közgyűlés által megjelölt egyéb nyelveken az érintett kormányokkal való 

tárgyalást követően a főigazgató állapítja meg. 

(2) [Az aláírásra nyitva álló határidő] E szöveg az elfogadásától számított egy évig áll nyitva aláírásra 

a Szervezet székhelyén. 

34. Cikk 

Letéteményes 

E szöveg letéteményese a főigazgató.” 

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. 

május 1-jétől kell alkalmazni. 

(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a Megállapodás Végrehajtási 

Szabályzatát rendeletben kihirdesse. 

(3) A Megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalának elnöke gondoskodik. 

 

 


