
4. függelék 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tevékenységét szabályozó legfontosabb 

jogszabályok: 

 

 

1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról  

 

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról 

 

1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról 

 

1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről 

 

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 

 

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

 

1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében 

kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és 

mellékleteinek kihirdetéséről 

 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

 

1999. évi LXXXII. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi 

Szerződés kihirdetéséről 

 

1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi 

Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

 

1999. évi CVI. törvény a Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló találmányok és a 

szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titoktartalmának 

kölcsönös védelméről szóló NATO Megállapodáshoz történő csatlakozásáról és a 

Megállapodás kihirdetéséről 

 

2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról 

 

2002. évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 

1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről 

 

2003. évi CII. törvény az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról 

 

2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, 

Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről 

szóló Szerződésének kihirdetéséről 

 

2004. évi XC. törvény az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai 

Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről 

 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 



 

 

2007. évi CXXX. törvény az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált 

szövegének kihirdetéséről 

 

2007. évi CXXXI. törvény a Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi 

Szerződés kihirdetéséről 

 

2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-

án elfogadott szerződés kihirdetéséről 

 

2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak 

megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való 

csatlakozásról 

    

2009. évi XXVI. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi 

Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről 

 

–––––––––––––––––––––––––– 

 

1970. évi 18. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 

1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről 

 

1971. évi 4. törvényerejű rendelet az 1952. évi szeptember hó 6. napján Genfben aláírt 

Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény kihirdetéséről 

 

1973. évi 29. törvényerejű rendelet egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetéséről 

 

1975. évi 3. törvényerejű rendelet az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény Párizsban, 1971. évi 

július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről 

 

1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról (III. fejezet) 

 

1980. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről, 

 

1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő 

letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről 

 

1981. évi 27. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség 

között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések 

oltalmáról szóló szerződés kihirdetéséről 

    

1982. évi 1. törvényerejű rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi 

lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján 

Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetéséről 

 

1983. évi 14. törvényerejű rendelet az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi 

Egyezmény kihirdetéséről 

 



1984. évi 29. törvényerejű rendelet az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött 

Hágai Megállapodás kihirdetéséről 

 

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 

között a szellemi tulajdonról (1993/26. Nemzetközi Szerződés a Nemzetközi Gazdasági 

Kapcsolatok Minisztériuma közigazgatási államtitkárától) 

 

––––––––––––––––––––––– 

 

49/1986. (XI. 12.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztársaság 

Kormányai között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi 

megnevezések oltalmáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 

 

156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és 

működéséről, 

 

266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Formatervezési Tanácsról, 

 

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és 

működéséről, 

 

26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai 

közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról 

 

371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni 

vámhatósági intézkedésekről 

 

61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe 

helyezéséről és kezeléséről, 

 

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való 

benyújtására vonatkozó részletes szabályokról, 

 

319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált 

szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről  

 

320/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a Szabadalmi Jogi Szerződés mellékletét képező 

Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről 

 

141/2008. (VI. 16.) Korm. rendelet a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez 

szükséges eljárás részletes szabályairól 

 

100/2009 (V. 8.) Korm. rendelet az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

 

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a 

szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzésérő l 

 

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi 

jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről 



 

46/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált 

szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 28-án, az Európai Szabadalmi 

Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 18/09. számú határozatával megállapított módosításának 

kihirdetéséről 

 

45/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált 

szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 27-én, az Európai Szabadalmi 

Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 20/09. számú határozatával megállapított módosításának 

kihirdetéséről 

    

44/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált 

szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi 

Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 3/09. számú határozatával megállapított módosításának 

kihirdetéséről 

 

43/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált 

szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi 

Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 2/09. számú határozatával megállapított módosításának 

kihirdetéséről 

 

287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről 
 

–––––––––––––––––––––––– 

 

 

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet a Magyar Formatervezési Díjról 

 

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

 

76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet a szabadalmi ügyvivői vizsgáról 

 

16/1996. (III. 20.) IKM rendelet a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról 

 

6/1976. (III. 30.) IM rendelet a szabadalmi ügyvivői vizsgáról 

 

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának 

oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól 

 

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki 

szabályairól 

 

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi 

bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi 

bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes 

alaki szabályairól 

 



21/2002. (XII. 13.) IM rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő 

letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés Végrehajtási 

Szabályzatának kihirdetéséről 

 

34/2002. (XII. 25.) IM rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt 

Végrehajtási Szabályzat szövegének kihirdetéséről 

 

2/2004. (I. 28.) IM rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási 

Szabályzat szövegének kihirdetéséről szóló 34/2002. (XII. 25.) IM rendelet módosításáról 

 

16/2004. (IV. 28.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó 

bejelentés részletes alaki szabályairól 

 

18/2004. (IV. 28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól 

 

24/2004. (VI. 30.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői 

költségekről és a pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és 

költségtérítésről 

 

3/2005. (III. 11.) IM rendelet a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi 

Szerződéshez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről 

 

4/2005. (III. 11.) IM rendelet a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi 

Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös 

Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről 

 

5/2005. (III. 11.) IM rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására 

vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről 

 

6/2005. (III. 11.) IM rendelet az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi 

Hágai Megállapodás 1960. november 28-án, Hágában és 1999. július 2-án, Genfben 

felülvizsgált szövegeihez kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről, 

 

16/2005. (IX. 1.) IM rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt 

Végrehajtási Szabályzat szövegének kihirdetéséről szóló 34/2002. (XII. 25.) IM rendelet 

módosításáról 

 

24/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző 

egyesületek nyilvántartásának szabályairól 

  

25/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző 

egyesületek felügyeleti díjára vonatkozó részletes szabályokról 

 

26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól 

 

2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet az iparjogvédelmi szakképesítésről 

    

 

------------------------- 


