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Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni 

Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szabály 

Rövidített kifejezések 

E Szabályzat alkalmazásában 

(i) Megállapodás: az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására 1958. 

október 31-én létrehozott, Stockholmban, 1967. július 14-én felülvizsgált és 1979. szeptember 

28-án módosított Lisszaboni Megállapodás; 

(ii) eredetmegjelölés: a Megállapodás 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

eredetmegjelölés; 

(iii) nemzetközi lajstromozás: az eredetmegjelölés lajstromozása a Megállapodás alapján; 

(iv) nemzetközi bejelentés: az eredetmegjelölés nemzetközi lajstromozására irányuló bejelentés; 

(v) nemzetközi lajstrom: a nemzetközi lajstromozásokra vonatkozó azon adatoknak a 

Nemzetközi Iroda által gondozott hivatalos gyűjteménye, amelyeknek a bejegyzését a 

Megállapodás vagy e Szabályzat előírja vagy lehetővé teszi, függetlenül a hordozótól, amelyen a 

szóban forgó adatokat tárolják; 

(vi) szerződő ország: a Megállapodásban részes ország; 

(vii) származási ország: a Megállapodás 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szerződő 

ország; 

(viii) Nemzetközi Iroda: a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája; 

(ix) hivatalos formanyomtatvány: a Nemzetközi Iroda által meghatározott formanyomtatvány; 

(x) illetékes hivatal: e Szabályzat 4. szabálya (1) bekezdésének a), b), illetve c) pontjában 

említett hivatal; 

(xi) az eredetmegjelölés használatára jogosult: a Megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében 

említett természetes vagy jogi személy; 

(xii) elutasításról szóló nyilatkozat: a Megállapodás 5. cikkének (3) bekezdése szerinti 

nyilatkozat; 

(xiii) Közlöny: a Megállapodás 5. cikkének (2) bekezdésében említett, rendszeresen megjelenő 

közlöny, a közzétételére használt adathordozótól függetlenül; 

(xiv)
1
 Ügyintézési utasítások: a 23bis szabályban említett Ügyintézési utasítások. 

2. szabály 

A határidők számítása 

(1) [Években meghatározott határidő] Az években meghatározott határidő a tárgyévtől 

számított meghatározott számú soron következő évben, a határidő kezdetét képező esemény 
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időpontjának havával megegyező hónapnak a határidő kezdő időpontjának napjáéval megegyező 

sorszámú napján jár le, kivéve, ha a határidő február 29-én kezdődött, és a meghatározott számú 

soron következő év februárja a 28. napon ér véget, ez utóbbi esetben a határidő február 28-án jár 

le. 

(2) [Hónapokban meghatározott határidő] A hónapokban meghatározott határidő a tárgyhótól 

számított meghatározott számú soron következő hónapban, a határidő kezdetét képező esemény 

időpontjának napjáéval megegyező sorszámú napon jár le, kivéve, ha a meghatározott számú 

soron következő hónapban nincs ilyen sorszámú nap, ez utóbbi esetben a határidő a szóban forgó 

hónap utolsó napján jár le. 

(3) [Lejárat olyan napon, amely nem munkanap a Nemzetközi Iroda vagy az illetékes hivatal 

számára] Ha a határidő olyan napon jár le, amely nem munkanap a Nemzetközi Iroda vagy az 

illetékes hivatal számára, a határidő - az (1) és (2) bekezdéstől eltérően - a soron következő első 

munkanapon jár le. 

3. szabály 

Munkanyelvek 

(1) [Nemzetközi bejelentés] A nemzetközi bejelentést angol, francia vagy spanyol nyelven kell 

benyújtani. 

(2) [A nemzetközi bejelentést követő közlések] A nemzetközi bejelentéssel vagy a nemzetközi 

lajstromozással kapcsolatos közléseket a Nemzetközi Iroda és az illetékes hivatalok egymás 

között - az érintett hivatal választása szerint - angol, francia vagy spanyol nyelven teszik meg. 

(3) [Bejegyzések a nemzetközi lajstromba és meghirdetés] A bejegyzéseket a nemzetközi 

lajstromba és azok Közlönyben történő meghirdetését angol, francia és spanyol nyelven kell 

megtenni. Az e célból szükséges fordításokat a Nemzetközi Iroda készíti el, azzal, hogy az 

eredetmegjelölést nem kell lefordítani. 

(4) [Az eredetmegjelölés átírása és fordítása] Ha az illetékes hivatal megadja - az 5. szabály (2) 

bekezdésének c) pontjával összhangban - az eredetmegjelölés átírását vagy - az 5. szabály (3) 

bekezdésének (ii) pontjával összhangban - az eredetmegjelölés egy vagy több fordítását, a 

fordítás helyességét a Nemzetközi Iroda nem ellenőrzi. 

4. szabály 

Illetékes hivatal 

(1) [A Nemzetközi Iroda értesítése] A szerződő országok közlik a Nemzetközi Irodával annak a 

hivatalnak a nevét és címét, illetve nevének vagy címének megváltozását, 

a) amelynek hatáskörébe tartozik 

(i) a nemzetközi bejelentés benyújtása a 5. szabállyal összhangban; a nemzetközi bejelentés 

hiányainak pótlása a 6. szabály (1) bekezdésével összhangban; a nemzetközi lajstromozást érintő 

változásoknak a nemzetközi lajstromba történő bejegyzése iránti kérelem benyújtása a 13. 

szabály (2) bekezdésével összhangban; a Nemzetközi Iroda értesítése az oltalomról egy vagy 

több szerződő országban történő lemondásról a 14. szabály (1) bekezdésével összhangban; az 

eredetmegjelölés oltalmának törlése iránti kérelem benyújtása a 15. szabály (1) bekezdésével 

összhangban; a nemzetközi lajstrom helyesbítése iránti kérelem benyújtása a 17. szabály (1) 
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bekezdésével összhangban, valamint az 5. szabály (3) bekezdésének (v) pontja szerinti iratok 

közlése a Nemzetközi Irodával a 19. szabály (2) bekezdésének b) pontjával összhangban; és 

(ii) a Nemzetközi Irodától származó, a 9. szabály (3) bekezdése, a 10. szabály (1) és (2) 

bekezdése, a 11. szabály (3) bekezdése, a 12. szabály (2) bekezdése és a 16. szabály (2) 

bekezdése szerinti értesítések átvétele; 

b) amelynek hatáskörébe tartozik 

(i)
2
 a 11. szabállyal összhangban az elutasításról szóló nyilatkozatról és annak visszavonásáról 

szóló értesítés megküldése, a 11bis szabállyal összhangban az oltalom engedélyezéséről szóló 

nyilatkozat megküldése, a 16. szabály (1) bekezdésével összhangban az érvénytelenítésről szóló 

értesítés megküldése; a nemzetközi lajstrom helyesbítése iránti kérelem benyújtása a 17. szabály 

(1) bekezdésével összhangban, valamint a 17. szabály (3) bekezdése szerinti nyilatkozat 

megtétele, amely szerint a helyesbített nemzetközi lajstromozás oltalmát az adott szerződő ország 

nem biztosítja; és 

(ii) a Nemzetközi Irodától származó, a 7. szabály (1) bekezdése, a 13. szabály (3) bekezdése, a 

14. szabály (2) bekezdése, a 15. szabály (2) bekezdése, valamint a 17. szabály (2) bekezdése 

szerinti értesítések átvétele, 

c) amelynek hatáskörébe tartozik a Nemzetközi Iroda értesítése arról, hogy a Megállapodás 5. 

cikkének (6) bekezdése alapján harmadik személy részére két évet meg nem haladó időtartamra 

halasztást adott a megjelölés használatának abbahagyására. 

(2) [Egy vagy több különböző hivatal] Az (1) bekezdés szerinti értesítésben egy vagy több 

különböző hivatal is megjelölhető, azzal, hogy az a), b), illetve a c) pont tekintetében kizárólag 

egy-egy hivatal jelölhető. 

II. fejezet 

A NEMZETKÖZI BEJELENTÉS 

5. szabály 

A nemzetközi bejelentéssel szemben támasztott követelmények 

(1) [Benyújtás] A nemzetközi bejelentést a származási ország illetékes hivatala nyújtja be a 

Nemzetközi Irodához az e célra rendszeresített hivatalos formanyomtatványon, és azt e 

hivatalnak alá kell írnia. 

(2) [A nemzetközi bejelentés kötelező tartalmi elemei] a) A nemzetközi bejelentésben meg kell 

jelölni 

(i) a származási országot; 

(ii) az eredetmegjelölés használatára jogosultat, illetve jogosultakat együttesen megjelölve vagy 

- ha az együttes megjelölésre nincs mód - név szerint; 

(iii) a lajstromozni kért eredetmegjelölést a származási ország hivatalos nyelvén, vagy - ha a 

származási országnak több hivatalos nyelve van - egy vagy több hivatalos nyelven; 

(iv) a terméket, amelyre az eredetmegjelölés vonatkozik; 

(v) a területet, ahol a terméket előállítják; 
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(vi) az olyan jogszabályi vagy hatósági rendelkezések címét és keltét, az olyan bírósági 

határozatokat, illetve az olyan lajstromozás napját és számát, amelyek az eredetmegjelölésnek a 

származási országban oltalmat biztosítanak. 

b) Ha az eredetmegjelölés használatára jogosult vagy jogosultak nevének, illetve a nemzetközi 

bejelentésben megjelölt terület elnevezésének írásmódja eltér a latin betűs írásmódtól, azokat a 

formanyomtatványon latin betűs átírással is fel kell tüntetni; az átírás során a nemzetközi 

bejelentésben használt nyelv kiejtési szabályait kell alapul venni. 

c) Ha az eredetmegjelölés írásmódja eltér a latin betűs írásmódtól, az a) pont (iii) alpontjában 

megadott eredetmegjelölés latin betűs átírását is mellékelni kell; az átírás során a nemzetközi 

bejelentésben használt nyelv kiejtési szabályait kell alapul venni. 

d) A nemzetközi bejelentés után a 23. szabályban meghatározott bejelentési díjat kell 

megfizetni. 

(3) [A nemzetközi bejelentés választható tartalmi elemei] A nemzetközi bejelentés 

tartalmazhatja, vagy abban meg kell jelölni 

(i) az eredetmegjelölés használatára jogosultak címeit; 

(ii) az eredetmegjelölés egy vagy több fordítását, a származási ország illetékes hivatala által 

előírt nyelveken; 

(iii) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az eredetmegjelölés egyes elemeire nézve nem 

igényelnek oltalmat; 

(iv) azt a nyilatkozatot, amely szerint az oltalomról egy vagy több, név szerint meghatározott 

szerződő országban lemondanak; 

(v) a (2) bekezdés a) pontjának (vi) alpontja szerinti rendelkezések, határozatok vagy 

lajstromozás másolatait, eredeti nyelven; 

(vi)
3
 a származási ország illetékes hivatala által az eredetmegjelölés oltalmára vonatkozóan 

benyújtani kívánt további adatokat, így például a termék előállítási területére vonatkozó 

kiegészítő információkat és a termék minősége vagy egyéb jellemzője és a földrajzi környezet 

közötti kapcsolat leírását. 

6. szabály 

Nem szabályszerű bejelentés 

(1) [A bejelentés vizsgálata és a hiányok pótlása] a) Ha a Nemzetközi Iroda - a (2) bekezdés 

kivételével - úgy találja, hogy a nemzetközi bejelentés nem felel meg a 3. szabály (1) 

bekezdésében vagy az 5. szabály (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményeknek, a 

lajstromozást elhalasztja, és felhívja az illetékes hivatalt a hiányoknak a felhívástól számított 

három hónapon belül történő pótlására. 

b) Ha az illetékes hivatal az a) pontban említett felhívástól számított két hónapon belül a 

hiányokat nem pótolja, a Nemzetközi Iroda figyelmezteti a hivatalt a felhívására. Az ilyen 

figyelmeztetés megküldése nem érinti az a) pontban említett három hónapos határidőt. 

c) Ha a hiánypótlás az a) pontban említett három hónapos határidőn belül nem érkezik be a 

Nemzetközi Irodához, a Nemzetközi Iroda a bejelentést elutasítja, és erről értesíti a származási 

ország illetékes hivatalát. 
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d) Ha a nemzetközi bejelentést a c) pontban foglaltak szerint elutasították, a Nemzetközi Iroda 

visszatéríti a bejelentés kapcsán megfizetett díjakat, azt követően, hogy az összegből levonta a 

23. szabályban meghatározott lajstromozási díj felének megfelelő összeget. 

(2) [Nemzetközi bejelentésnek nem tekintett bejelentés] Ha a nemzetközi bejelentést nem a 

származási ország illetékes hivatala nyújtja be a Nemzetközi Irodához, a bejelentés nem 

tekinthető nemzetközi bejelentésnek, és azt vissza kell küldeni a feladónak. 

III. fejezet 

A NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁS 

7. szabály 

Az eredetmegjelölés bejegyzése a nemzetközi lajstromba 

(1) [Lajstromozás, okirat és értesítés] Ha a Nemzetközi Iroda úgy találja, hogy a nemzetközi 

bejelentés megfelel a 3. szabály (1) bekezdésében és az 5. szabályban foglalt követelményeknek, 

az eredetmegjelölést bejegyzi a nemzetközi lajstromba, a nemzetközi lajstromozásról okiratot 

küld a lajstromozást kérő hivatalnak, valamint értesíti a nemzetközi lajstromozásról azon 

szerződő országok illetékes hivatalait, amelyek tekintetében az oltalomról nem mondtak le. 

(2) [A lajstromozás tartalmi elemei] A nemzetközi lajstromozásnak tartalmaznia kell, vagy 

abban meg kell jelölni 

(i) a nemzetközi bejelentésben szereplő valamennyi adatot; 

(ii) azt a nyelvet, amelyen a nemzetközi bejelentés a Nemzetközi Irodához beérkezett; 

(iii) a nemzetközi lajstromozás számát; és 

(iv) a nemzetközi lajstromozás napját. 

8. szabály 

A nemzetközi lajstromozás napja 

(1) [A nemzetközi lajstromozás napját érintő hiányok] Ha a nemzetközi bejelentés nem 

tartalmazza a következő adatok mindegyikét: 

(i) a származási ország, 

(ii) az eredetmegjelölés használatára jogosultak, 

(iii) a lajstromozni kért eredetmegjelölés, és 

(iv) a termék, amelyre az eredetmegjelölés vonatkozik, a nemzetközi lajstromozás napja az a 

nap, amelyen az utolsó hiányzó adat a Nemzetközi Irodához beérkezett. 

(2) [A nemzetközi lajstromozás napja más esetekben] A nemzetközi lajstromozás napja minden 

más esetben az a nap, amelyen a nemzetközi bejelentés a Nemzetközi Irodához beérkezett. 

(3) [A nemzetközi lajstromozás hatályossá válásának napja] a)
4
 A nemzetközi lajstromozás 

tárgyát képező eredetmegjelölés – valamennyi szerződő országban, amely nem tett a 

Megállapodás  5. cikkének (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy nem 

tudja biztosítani a megjelölés oltalmát, vagy amely a 11bis szabálynak megfelelően az oltalom 

engedélyezéséről szóló nyilatkozatot küldött a Nemzetközi Irodának – a nemzetközi lajstromozás 
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napjától vagy – ha a szerződő ország a b) pontnak megfelelően nyilatkozatot tett – a 

nyilatkozatban megjelölt időponttól kezdődően áll oltalom alatt. 

b) Bármelyik szerződő ország nyilatkozatban értesítheti a főigazgatót arról, hogy jogszabályai 

alapján a nemzetközi lajstromozás tárgyát képező eredetmegjelölés a nyilatkozatban megjelölt 

időponttól kezdődően áll oltalom alatt, azzal, hogy ez az időpont nem lehet későbbi, mint a 

Megállapodás 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott egyéves határidő lejártának napja. 

IV. fejezet 

AZ OLTALOM ELUTASÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT; AZ OLTALOM 

ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ OPCIONÁLIS NYILATKOZAT
5
 

9. szabály 

Elutasításról szóló nyilatkozat 

(1) [A Nemzetközi Iroda értesítése] Az elutasításról szóló nyilatkozatot annak a szerződő 

országnak az illetékes hivatala közli a Nemzetközi Irodával, amely tekintetében az elutasítást 

kimondták; a nyilatkozatot a hivatalnak alá kell írnia. 

(2) [Az elutasításról szóló nyilatkozat tartalma] Az elutasításról szóló nyilatkozat egyetlen 

nemzetközi lajstromozásra vonatkozhat, és annak tartalmaznia kell, vagy abban meg kell jelölni: 

(i) a szóban forgó nemzetközi lajstromozás számát, lehetőleg a nemzetközi lajstromozás 

azonosítását szolgáló egyéb adatok - például az eredetmegjelölés elnevezése - feltüntetésével 

együtt; 

(ii) az elutasítás alapjául szolgáló okokat; 

(iii) ha az elutasítás korábbi jogon alapul, a korábbi jogra vonatkozó lényeges adatokat, 

nemzeti, regionális vagy nemzetközi védjegybejelentés vagy védjegy esetén különösen a 

védjegybejelentés napját, számát és - ha ez alkalmazandó - a bejelentésben igényelt elsőbbség 

napját, a lajstromozás napját és számát (ha ezek rendelkezésre állnak), a jogosult nevét és címét, 

valamint a védjegy megjelenítését, a bejelentés vagy a lajstromozás árujegyzékében szereplő 

érintett árukkal és szolgáltatásokkal együtt, azzal, hogy az árujegyzéket a bejelentés vagy a 

lajstromozás nyelvén is be lehet nyújtani; 

(iv) ha az elutasítás csak az eredetmegjelölés egyes elemeire vonatkozik, ezeket az elemeket; 

(v) az elutasítással szemben bírósági vagy közigazgatási úton igénybe vehető jogorvoslatokat, 

az azokra nyitva álló határidőkkel együtt. 

(3) [Bejegyzés a nemzetközi lajstromba és a származási ország illetékes hivatalának értesítése] 

A 10. szabály (1) bekezdésében foglalt kivétellel a Nemzetközi Iroda az elutasítást - az 

elutasításról szóló nyilatkozat megküldése napjának feltüntetésével együtt - bejegyzi a 

nemzetközi lajstromba, és az elutasításról szóló nyilatkozat másolatát megküldi a származási 

ország illetékes hivatalának. 

10. szabály 

Nem szabályszerű elutasításról szóló nyilatkozat 
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(1) [Elutasításról szóló nyilatkozatnak nem tekintett nyilatkozat] a) Az elutasításról szóló 

nyilatkozatot a Nemzetközi Iroda nem tekinti elutasításról szóló nyilatkozatnak, ha 

(i) az nem tartalmazza a szóban forgó nemzetközi lajstromozás számát, kivéve, ha a nyilatkozat 

olyan adatokat tartalmaz, amelyek alapján a lajstromozás egyértelműen azonosítható; 

(ii) az nem jelöli meg az elutasítás okait; 

(iii) azt a Megállapodás 5. cikkének (3) bekezdése szerinti egy éves határidő lejártát követően 

küldik meg a Nemzetközi Irodának; 

(iv) arról nem az illetékes hivatal értesíti a Nemzetközi Irodát. 

b) Ha az a) pont alkalmazásának van helye, a Nemzetközi Iroda - kivéve, ha a szóban forgó 

nemzetközi lajstromozás azonosítása nem lehetséges - az elutasításról szóló nyilatkozat másolatát 

megküldi a származási ország illetékes hivatalának, valamint tájékoztatja a nyilatkozatot közlő 

hivatalt arról, hogy nyilatkozatot nem tekinti elutasításról szóló nyilatkozatnak, és nem jegyzi be 

a nemzetközi lajstromba. A Nemzetközi Iroda döntését indokolni köteles. 

(2) [Nem szabályszerű nyilatkozat] Az (1) bekezdésben említettektől eltérő okból nem 

szabályszerű nyilatkozatot a Nemzetközi Iroda mindazonáltal bejegyzi a nemzetközi lajstromba, 

és arról másolatot küld a származási ország illetékes hivatalának. Ez utóbbi hivatal kérésére a 

Nemzetközi Iroda felhívja a nyilatkozatot közlő hivatalt, hogy haladéktalanul pótolja a 

nyilatkozat hiányait. 

11. szabály 

Az elutasító nyilatkozat visszavonása 

(1) [A Nemzetközi Iroda értesítése] Az elutasításról szóló nyilatkozatot közlő hivatal 

nyilatkozatát részben vagy egészben bármikor visszavonhatja. Az elutasításról szóló nyilatkozat 

visszavonását az illetékes hivatal az általa aláírt értesítésben közli a Nemzetközi Irodával. 

(2) [Az értesítés tartalma] Az elutasításról szóló nyilatkozat visszavonásáról szóló értesítésben 

meg kell jelölni 

(i) a szóban forgó nemzetközi lajstromozás számát, lehetőleg a nemzetközi lajstromozás 

azonosítását szolgáló egyéb adatok - például az eredetmegjelölés elnevezésének - feltüntetésével 

együtt; 

(ii) az elutasításról szóló nyilatkozat visszavonásának napját. 

(3) [Bejegyzés a nemzetközi lajstromba és a származási ország illetékes hivatalának értesítése] 

A Nemzetközi Iroda az (1) bekezdésben említett visszavonást bejegyzi a nemzetközi lajstromba, 

és a visszavonásról szóló értesítés másolatát megküldi a származási ország illetékes hivatalának. 

 

 

11bis szabály
6
 

 

Az oltalom megadásáról szóló opcionális nyilatkozat 

 

(1) [Az oltalom engedélyezéséről szóló nyilatkozat, ha nem küldtek az oltalom elutasításáról 

szóló nyilatkozatot] a) Bármely szerződő ország illetékes hivatala, amely nem küldött a 

Nemzetközi Irodának az elutasításról szóló nyilatkozatot, küldhet a Nemzetközi Irodának – a 

                                                 
6
 Hatályos: 2010. január 1-jétől. 



Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi 

lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz 

kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat  

2012. január 1-jétől hatályos,  

egységes szerkezetbe foglalt szöveg 

 

Megállapodás 5. cikkének (3) bekezdésében említett egy éves időtartamon belül – egy arra 

vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az adott szerződő országban a nemzetközi lajstromozás 

tárgyát képező eredetmegjelölés oltalomban részesül. 

(b)A nyilatkozatban meg kell jelölni: 

(i) a szerződő ország nyilatkozatot tevő illetékes hivatalát, 

(ii) a szóban forgó nemzetközi lajstromozás számát, lehetőleg a nemzetközi lajstromozás 

azonosítását szolgáló egyéb adatok – például az eredetmegjelölés elnevezése – feltüntetésével 

együtt, valamint 

(iii) a nyilatkozat tételének napját. 

(2) [Az oltalom engedélyezéséről szóló nyilatkozat az elutasítást követően] Bármely szerződő 

ország illetékes hivatala, amely a Nemzetközi Irodának elutasításról szóló nyilatkozatot küldött, 

az elutasítás visszavonásáról szóló, a 11. szabály (1) bekezdése szerinti értesítés helyett küldhet a 

Nemzetközi Irodának egy arra vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az adott szerződő országban a 

nemzetközi lajstromozás tárgyát képező eredetmegjelölés oltalomban részesül. 

b) A nyilatkozatban meg kell jelölni: 

(i) a szerződő ország nyilatkozatot tevő illetékes hivatalát, 

(ii) a szóban forgó nemzetközi lajstromozás számát, lehetőleg nemzetközi lajstromozás 

azonosítását szolgáló egyéb adatok – például az eredetmegjelölés elnevezése – feltüntetésével 

együtt, valamint 

(iii) az oltalom megadásának napját. 

 (3) [Bejegyzés a nemzetközi lajstromba és a származási ország illetékes hivatalának értesítése] 

A Nemzetközi Iroda az (1) vagy (2) bekezdésben említett nyilatkozatot bejegyzi a nemzetközi 

lajstromba, és értesítést küld a nyilatkozatról a származási ország illetékes hivatalának. 

V. fejezet 

A NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁST ÉRINTŐ EGYÉB BEJEGYZÉSEK 

12. szabály 

Harmadik személy részére adott halasztás 

(1) [A Nemzetközi Iroda értesítése] Ha a szerződő ország illetékes hivatala a Megállapodás 5. 

cikkének (6) bekezdése alapján harmadik személy részére halasztást adott az eredetmegjelölés 

használatának abbahagyására, az erről szóló értesítésben - amelyet az említett hivatalnak alá kell 

írnia - fel kell tüntetni 

(i) a szóban forgó nemzetközi lajstromozás számát, lehetőleg a nemzetközi lajstromozás 

azonosítását szolgáló egyéb adatok - például az eredetmegjelölés elnevezése - feltüntetésével 

együtt; 

(ii) a harmadik személy azonosítására alkalmas adatokat; 

(iii) a halasztás időtartamát; 

(iv) a halasztás határidejének kezdő napját, azzal, hogy ez a nap nem lehet későbbi, mint a 

Megállapodás 5. cikkének (6) bekezdésében említett három hónapos határidő utolsó napja. 

(2) [Bejegyzés a nemzetközi lajstromba és a származási ország illetékes hivatalának értesítése] 

Ha az illetékes hivatal az (1) bekezdés szerinti értesítést a Megállapodás 5. cikkének (6) 

bekezdésében megszabott egyéves határidő elteltét követő három hónapon belül megküldi a 
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Nemzetközi Irodának, a Nemzetközi Iroda az értesítést - az abban szereplő adatokkal együtt - 

bejegyzi a nemzetközi lajstromba, és arról másolatot küld a származási ország illetékes 

hivatalának. 

13. szabály 

Változások 

(1) [Bejegyezhető változások] A származási ország illetékes hivatala a következők nemzetközi 

lajstromba történő bejegyzését kérheti a Nemzetközi Irodától: 

(i) az eredetmegjelölés használatára jogosult személyében bekövetkező változás; 

(ii) az eredetmegjelölés használatára jogosultak nevének vagy címének változása; 

(iii) azon terület határainak változása, ahol a terméket, amelyre az eredetmegjelölés vonatkozik, 

előállítják; 

(iv) az 5. szabály (2) bekezdése a) pontjának (vi) alpontjában említett jogszabályi vagy hatósági 

rendelkezések, bírósági határozatok vagy lajstromozás változása; 

(v) a származási országgal kapcsolatos, az eredetmegjelöléssel érintett termék előállítása 

szerinti terület határait nem érintő változások. 

(2) [Eljárás] Az (1) bekezdésben említett változás bejegyzése iránti kérelmet az illetékes 

hivatal - aláírásával ellátva - nyújtja be a Nemzetközi Irodához. A kérelem után a 23. szabályban 

meghatározott összegű díjat kell megfizetni. 

(3) [Bejegyzés a nemzetközi lajstromba és az illetékes hivatalok értesítése] A Nemzetközi Iroda 

az (1) és (2) bekezdés alapján kért változást bejegyzi a nemzetközi lajstromba, és erről értesíti a 

többi szerződő ország illetékes hivatalát. 

14. szabály 

Lemondás az oltalomról 

(1) [A Nemzetközi Iroda értesítése] A származási ország illetékes hivatala bármikor értesítheti a 

Nemzetközi Irodát arról, hogy az általa név szerint meghatározott egy vagy több szerződő 

országban lemond az oltalomról. Az oltalomról való lemondásról szóló értesítésben meg kell adni 

a szóban forgó nemzetközi lajstromozás számát, lehetőleg a nemzetközi lajstromozás 

azonosítását szolgáló egyéb adatok - például az eredetmegjelölés elnevezése - feltüntetésével 

együtt, és azt az illetékes hivatalnak alá kell írnia. 

(2) [Bejegyzés a nemzetközi lajstromba és az illetékes hivatalok értesítése] A Nemzetközi Iroda 

az (1) bekezdésben említett lemondást az oltalomról bejegyzi a nemzetközi lajstromba, és erről 

értesíti azon szerződő országok illetékes hivatalait, amelyek tekintetében a lemondás hatályos. 

15. szabály 

A nemzetközi lajstromozás törlése 

(1) [Törlési kérelem] A származási ország illetékes hivatala a Nemzetközi Irodától bármikor 

kérheti az általa megjelölt nemzetközi lajstromozás törlését. A törlési kérelemben meg kell adni a 

szóban forgó nemzetközi lajstromozás számát, lehetőleg a nemzetközi lajstromozás azonosítását 
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szolgáló egyéb adatok - például az eredetmegjelölés elnevezése - feltüntetésével együtt, és azt a 

származási ország illetékes hivatalának alá kell írnia. 

(2) [Bejegyzés a nemzetközi lajstromba és az illetékes hivatalok értesítése] A Nemzetközi Iroda 

a törlés tényét és a törlési kérelemben szereplő adatokat bejegyzi a nemzetközi lajstromba, és a 

törlésről értesíti a többi szerződő ország illetékes hivatalait. 

16. szabály 

Érvénytelenítés 

(1) [A Nemzetközi Iroda értesítése az érvénytelenítésről] Ha a nemzetközi lajstromozás hatályát 

a szerződő országban érvénytelenítik, és az érvénytelenítéssel szemben további fellebbezésnek 

nincs helye, az érintett szerződő ország illetékes hivatala erről értesíti a Nemzetközi Irodát. Az 

értesítésben meg kell jelölni, vagy annak tartalmaznia kell: 

(i) a szóban forgó nemzetközi lajstromozás számát, lehetőleg a nemzetközi lajstromozás 

azonosítását szolgáló egyéb adatok - például az eredetmegjelölés elnevezése - feltüntetésével 

együtt; 

(ii) az érvénytelenítést kimondó szervet; 

(iii) azt a napot, amelyen az érvénytelenítést kimondták; 

(iv) ha az érvénytelenítés csak az eredetmegjelölés egyes elemeire vonatkozik, ezeket az 

elemeket; 

(v)
7
 az érvénytelenítés alapjául szolgáló okokat; 

(vi) a nemzetközi lajstromozás hatályát érvénytelenítő határozat másolatát. 

(2) [Bejegyzés a nemzetközi lajstromba és a származási ország illetékes hivatalának értesítése] 

A Nemzetközi Iroda az érvénytelenítés tényét az érvénytelenítésről szóló értesítésben szereplő, az 

(1) bekezdés (i)-(iv) pontjaiban meghatározott adatokkal együtt bejegyzi a nemzetközi 

lajstromba, és az értesítés másolatát megküldi a származási ország illetékes hivatalának. 

17. szabály 

Helyesbítések a nemzetközi lajstromban 

(1) [Eljárás] Ha a Nemzetközi Iroda - hivatalból, illetve a származási ország illetékes 

hivatalának kérelmére eljárva - úgy találja, hogy a nemzetközi lajstrom a nemzetközi 

lajstromozás tekintetében hibás bejegyzést tartalmaz, a lajstromot megfelelően helyesbíti. 

(2) [Az illetékes hivatalok értesítése a helyesbítésről] A Nemzetközi Iroda a helyesbítésről 

valamennyi szerződő ország illetékes hivatalát értesíti. 

(3)
8
 [A 9-11bis szabályok alkalmazása] Ha a helyesbítés az eredetmegjelölésre vagy az azzal 

érintett termékre vonatkozik, a szerződő országok illetékes hivatalai jogosultak nyilatkozatban 

kijelenteni, hogy a helyesbítést követően nem tudják a szóban forgó eredetmegjelölés oltalmát 

biztosítani. Az illetékes hivatal az ilyen a nyilatkozatot a Nemzetközi Iroda helyesbítésről szóló 

értesítésétől számított egy éven belül nyújthatja be a Nemzetközi Irodához. A 9-11bis 

szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 
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VI. fejezet 

VEGYES RENDELKEZÉSEK ÉS DÍJAK 

18. szabály 

Meghirdetés 

A Nemzetközi Iroda a Közlönyben meghirdeti a nemzetközi lajstromba tett valamennyi 

bejegyzést. 

19. szabály 

Kivonat a nemzetközi lajstromból és a Nemzetközi Iroda által adott egyéb tájékoztatás 

(1) [A nemzetközi lajstrom tartalmára vonatkozó tájékoztatás] A 23. szabályban meghatározott 

összegű díj megfizetése ellenében a Nemzetközi Iroda bárki számára rendelkezésre bocsátja a 

nemzetközi lajstrom kivonatait és a nemzetközi lajstrom tartalmára vonatkozó bármely egyéb 

tájékoztatást. 

(2) [Az eredetmegjelölés oltalmát biztosító rendelkezésekkel, határozatokkal és lajstromozással 

kapcsolatos tájékoztatás] a) Az 5. szabály (2) bekezdése a) pontjának (vi) alpontjában említett 

rendelkezések, határozatok és lajstromozás eredeti nyelvű példányairól a 23. szabályban 

meghatározott összegű díj megfizetése ellenében bárki másolatot kérhet a Nemzetközi Irodától. 

b) Ha az említett iratokat a Nemzetközi Irodának már megküldték, a Nemzetközi Iroda az 

azokról készült másolatot haladéktalanul a kérelmet benyújtó személy rendelkezésére bocsátja. 

c) Ha az említett iratokat a Nemzetközi Irodának még nem küldték meg, a Nemzetközi Iroda a 

másolatok kiadása céljából a származási ország illetékes hivatalát keresi meg, és a beérkezett 

másolatot haladéktalanul a kérelmet benyújtó személy rendelkezésére bocsátja. 

20. szabály 

Aláírás 

Ha e Szabályzat értelmében a hivatal aláírása szükséges, az ilyen aláírás történhet nyomtatott 

formában, illetve helyettesíthető másolat csatolásával vagy hivatalos pecséttel. 

21. szabály 

A közlések elküldésének napja 

Ha a 9. szabály (1) bekezdése és a 17. szabály (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat vagy a 12. 

szabály (1) bekezdése szerinti értesítést postai szolgáltatás igénybevételével közlik, az elküldés 

napjának a postai bélyegzőn szereplő dátumot kell tekinteni. Ha a postai bélyegző olvashatatlan, 

vagy hiányzik, a Nemzetközi Iroda a közlés elküldése napjának a közlés kézhezvételének napját 

megelőző huszadik napot tekinti. Ha az említett nyilatkozatokat vagy értesítést kézbesítő 

szolgáltatás igénybevételével küldik meg, az elküldés napját a kézbesítő szolgálat által nyújtott, a 

küldemény adatainak rögzítésére vonatkozó tájékoztatás alapján kell megállapítani. 
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22. szabály 

A Nemzetközi Iroda által alkalmazott kézbesítési módok 

(1)
9
 [Értesítés a nemzetközi lajstromozásról] A 7. szabály (1) bekezdése szerinti értesítést a 

Nemzetközi Iroda tértivevényes ajánlott levélben vagy a kézbesítés időpontjának a Nemzetközi 

Iroda általi megállapítására alkalmas egyéb módon küldi meg a szerződő országok illetékes 

hivatalainak, az Ügyintézési utasításoknak megfelelően. 

(2) [Egyéb értesítések] A Nemzetközi Iroda az e Szabályzatban említett minden egyéb értesítést 

ajánlott levélben vagy a kézbesítés megtörténtének megállapítására alkalmas egyéb módon küld 

meg az illetékes hivataloknak. 

23. szabály 

Díjak 

A Nemzetközi Iroda részére svájci frankban fizetendő díjak a következők: 

     Összeg 

(svájci 

frank) 

 (i)  Eredetmegjelölés lajstromozásának díja  500 

 (ii)  A lajstromozás változása bejegyzésének díja  200 

 

(iii) 

 A nemzetközi lajstrom kivonatának díja  90 

 (iv)   A nemzetközi lajstrom tartalmával kapcsolatos tanúsítvány vagy 

bármely egyéb írásbeli tájékoztatás díja 

 80 

 

23bis szabály
10

 

 

Ügyintézési utasítások 

 

(1) [Az Ügyintézési utasítások megállapítása; az általuk szabályozott kérdések] a) Az 

Ügyintézési utasításokat a Főigazgató állapítja meg. A Főigazgató az Ügyintézési utasításokat 

módosíthatja. Az  Ügyintézési utasítások elkészítése, illetve módosítása előtt a Főigazgató kikéri 

azon szerződő országok illetékes hivatalainak véleményét, amelyeket közvetlenül érintenek a 

javasolt Ügyintézési utasítások, vagy azok javasolt módosításai. 

b) Az Ügyintézési utasítások olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek tekintetében ez a 

Szabályzat kifejezetten ilyen rendelkezésekre hivatkozik és olyan részletszabályokat 

tartalmaznak, amelyek ezen Szabályzat alkalmazását érintik. 

 (2) [Ellenőrzés a Közgyűlés részéről] A Közgyűlés felhívhatja a Főigazgatót, hogy módosítsa 

az Ügyintézési utasítások bármely rendelkezését, a Főigazgató pedig ennek megfelelően jár el. 

                                                 
9
 Hatályos: 2010. január 1-jétől. 

10
 Hatályos: 2010. január 1-jétől. 



Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi 

lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz 

kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat  

2012. január 1-jétől hatályos,  

egységes szerkezetbe foglalt szöveg 

 

 (3) [Meghirdetés és hatálybalépés] a) Az Ügyintézési utasítások és azok módosításai a 

Közlönyben kerülnek meghirdetésre. 

 b) A meghirdetés megjelöli a meghirdetett rendelkezések hatálybalépésének napját. Az egyes 

rendelkezések hatálybalépésének napjai eltérőek is lehetnek, azzal, hogy egyetlen rendelkezés 

sem léphet hatályba a Közlönyben való meghirdetése előtt. 

 (4) [A Megállapodással vagy ezen Szabályzattal ellentétes rendelkezések] Amennyiben az 

Ügyintézési utasítások bármelyike ellentétes a Megállapodás vagy ezen Szabályzat bármely 

rendelkezésével, ez utóbbiak az irányadók. 

 

24. szabály 

Hatálybalépés 

E Szabályzat 2002. április 1-jén lép hatályba, és ezzel a nappal a korábbi Végrehajtási 

Szabályzat helyébe lép. 

 


