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A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének 1/2007. (MK 5.) MSZH közleménye
egyes 2007. évi kiállításokon bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési
és használati minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl
– a 2007. szeptember hó 25. és 28. napjai között Budapesten megrendezendõ „HOVENTA” Nemzetközi kereskedelmi és vendéglátótechnikai szakkiállításon,
– a 2007. szeptember hó 27. és 29. napjai között Budapesten megrendezendõ „INGATLAN KIÁLLÍTÁSON”,
– a 2007. október hó 2. és 4. napjai között Budapesten megrendezendõ „KÁBEL ÉS SZATELLIT KIÁLLÍTÁS” Kelet- és közép-európai kábel és szatellit kiállításon,
– a 2007. október hó 2. és 5. napjai között Budapesten megrendezendõ „PROMOTION” Nemzetközi marketingkommunikációs szakkiállításon, a „BUDATRANSPACK” Nemzetközi anyagmozgatási és
csomagolási szakkiállításon és a „PRINTEXPO” Nemzetközi nyomdaipari szakkiállításon,
– a 2007. október hó 17. és 21. napjai között Budapesten megrendezendõ „AUTOMOBIL 2007 Budapesti Autószalon” Nemzetközi jármûipari szakkiállításon,
– a 2007. október hó 29. és 31. napjai között Budapesten megrendezendõ „Bútorvilág” Nemzetközi bútor szakvásáron,
– a 2007. november hó 6. és 9. napjai között Budapesten megrendezendõ „ÖKOTECH” Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális
szakkiállításon,
– a 2007. november hó 7. és 10. napjai között Budapesten megrendezendõ „HUNGAROMED+DENT” Nemzetközi orvostechnikai,
egészségügyi szakkiállításon és konferencián,
– a 2007. november hó 8. és 11. napjai között Budapesten megrendezendõ „Hó-Show Találkozó a téli sportok szerelmeseinek” kiállításon és a „SPA & WELLNESS” Egészségturisztikai szakkiállítás konferencián és vásáron,
– a 2007. november hó 9. és 11. napjai között Budapesten megrendezendõ „MODERN NÕ” kiállításon,
– a 2007. november hó 15. és 17. napjai között Budapesten megrendezendõ „IV. Magyarországi Buybrand Show” Nemzetközi Franchise Expón és Konferencián és II. Vending Expón,
– a 2007. november hó 16. és 18. napjai között Budapesten megrendezendõ „EDUCATIO” Nemzetközi oktatási szakkiállításon és vásáron,
– a 2007. november hó 28. és december hó 1. napjai között Budapesten megrendezendõ „C + D” Közép-európai védelmi felszerelés és
repülési szakkiállításon
bemutatásra kerülõ találmányokat, védjegyeket, formatervezési és
használati mintákat az említett jogszabályokban meghatározott kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsõbbség illeti meg.

Az 1995. évi XXXIII. törvény 3. §-ának b) pontja, az 1997. évi XI.
törvény 53. §-a (1) bekezdésének c) pontja, a 2001. évi XLVIII. törvény
40. §-a (1) bekezdésének c) pontja és az 1991. évi XXXVIII. törvény
36. §-ának (1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy
– a 2007. január hó 18. és 20. napjai között Budapesten megrendezendõ „SZÕLÉSZET és PINCÉSZET” szakkiállításon és a „MAGYAR
KERT” szakkiállításon,
– a 2007. január hó 31. és február hó 3. napjai között Budapesten
megrendezendõ „AGRO + MASHEXPO” Nemzetközi mezõgazdasági
és mezõgép kiállításon,
– a 2007. február hó 15. és 18. napjai között Budapesten megrendezendõ „BUDAPEST BOAT SHOW” Nemzetközi hajókiállításon,
– a 2007. február hó 20. és 23. napjai között Budapesten megrendezendõ „9. LABORTECHNIKA” kiállításon,
– a 2007. február hó 28. és március hó 4. napjai között Budapesten
megrendezendõ „BUDAPEST MOTOR KIÁLLÍTÁS” Nemzetközi
motorkerékpár szakkiállításon, a „FeHoVa” Fegyver, Horgászat, Vadászat nemzetközi kiállításon és a „SPORT” Nemzetközi sport és életmód
kiállításon,
– a 2007. március hó 29. és április hó 1. napjai között Budapesten
megrendezendõ „UTAZÁS” Nemzetközi idegenforgalmi kiállításon és
a „KARÁT” Nemzetközi ékszer, drágakõ, óra szakkiállításon és vásáron,
– a 2007. április hó 11. és 15. napjai között Budapesten megrendezendõ „CONSTRUMA” Nemzetközi építõipari szakkiállításon,
– a 2007. április hó 19. és 21. napjai között a megújuló energiákról
és hatékony épületfelújításról Budapesten megrendezendõ „RENEXPO”
Nemzetközi kiállításon és kongresszuson,
– a 2007. április hó 25. és 28. napjai között Budapesten megrendezendõ „HUNGAROTHERM” Nemzetközi fûtés-, szellõzés-, klíma- és
szanitertechnikai szakkiállításon,
– a 2007. április hó 26. és május hó 1. napjai között Budapesten
megrendezendõ „LUXUSAUTÓ SHOW” Nemzetközi sport- és luxusautó kiállításon,
– a 2007. május hó 8. és 11. napjai között Budapesten megrendezendõ „MACH-TECH” Nemzetközi gépgyártás-technológiai szakkiállításon és az „ELECTROSALON” Nemzetközi elektronikai, elektrotechnikai és automatizálási kiállításon,
– a 2007. május hó 18. és 19. napjai között Budapesten megrendezendõ „TEMEXPO” Nemzetközi temetkezési szakkiállításon,
– a 2007. szeptember hó 8. és 16. napjai között Budapesten megrendezendõ „BNV” Budapesti Nemzetközi Vásáron és az „INFOMARKET-INFOTREND” Információtechnológiai és telekommunikációs
vásáron,
– a 2007. szeptember hó 21. és 23. napja között Budapesten megrendezendõ „BUDAPESTI EROTIKA” kiállításon és börzén,

Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
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A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének 2/2007. (MK 16.) MSZH közleménye
az „IDEA 2007” (Ötlet – Újdonság – Találmány) nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra
kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményérõl,
illetve kiállítási elsõbbségérõl
Az 1995. évi XXXIII. törvény 3. §-ának b) pontja, az 1997. évi XI.
törvény 53. §-a (1) bekezdésének c) pontja, a 2001. évi XLVIII. törvény
40. §-a (1) bekezdésének c) pontja és az 1991. évi XXXVIII. törvény
36. §-ának (1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2007. szeptember hó 14. és 16. napjai között Hódmezõvásárhelyen megrendezendõ
„IDEA 2007” (Ötlet – Újdonság – Találmány) nemzetközi kiállításon és

vásáron bemutatásra kerülõ találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat az említett jogszabályokban meghatározott
kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsõbbség illeti meg.
Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

nak a nemzetközi letéteményes szervénél, a Korean Collection for Type
Cultures-nál (KCTC) letétbe helyezhetõ mikroorganizmus-fajták listájának kibõvítését.
Ez az értesítés hozzáférhetõ a WIPO honlapján:
http://www.wipo.int/budapest.

SZABADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS (PCT)
A Máltai Köztársaság csatlakozása
A Máltai Köztársaság Kormánya 2006. december 1-jén letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Washingtonban, 1970. június 19-én létrejött, 1979. szeptember 28-án és 1984. február 3-án, valamint 2001.
október 3-án módosított Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdésre
(PCT) vonatkozóan.
A csatlakozási okmány tartalmaz egy nyilatkozatot, amely szerint
az említett Szerzõdés 64. cikkének (5) bekezdése értelmében a Máltai
Köztársaság nem tekinti magára nézve kötelezõ hatályúnak a Szerzõdés
59. cikkét.
A Szerzõdés 2007. március 1-jén lép hatályba a Máltai Köztársaság
vonatkozásában.

Az Olasz Köztársaság közleménye a Collection of Industrial
Yeasts DBVPG vonatkozásában
Az Olasz Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 19-én közleményben jelezte a Szellemi Tulajdon Világszervezete fõigazgatójának
a Collection of Industrial Yeasts DBVPG címének, telefonszámainak,
elektronikus és honlapcímének, valamint a díjszabásának megváltozását. A Collection of Industrial Yeasts DBVPG a mikroorganizmusok
szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló, 1977. április 28-án, Budapesten aláírt és 1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerzõdés szerinti nemzetközi letéteményes szerv.
A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzata 12.2 szabályának
c) pontja értelmében az említett közleményben meghatározott díjak
2006. november 5-én léptek hatályba, azaz a harmincadik napon azt követõen, hogy a Nemzetközi Iroda közzétette a változást.
Ez az értesítés hozzáférhetõ a WIPO honlapján:
http://www.wipo.int/budapest.

A Bahreini Királyság csatlakozása
A Bahreini Királyság Kormánya 2006. december 18-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Washingtonban, 1970. június 19-én létrejött, 1979. szeptember 28-án és 1984. február 3-án, valamint 2001.
október 3-án módosított Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdésre
(PCT) vonatkozóan.
A csatlakozási okmány tartalmaz egy nyilatkozatot, amely szerint
az említett Szerzõdés 64. cikkének (5) bekezdése értelmében a Bahreini
Királyság nem tekinti magára nézve kötelezõ hatályúnak a Szerzõdés
59. cikkét.
A Szerzõdés 2007. március 18-án lép hatályba a Bahreini Királyság vonatkozásában.

Japán nyilatkozata a letétbe helyezhetõ mikroorganizmus-fajták
listájának kibõvítésérõl és a National Institute of Technology
and Evaluation, Patent Microorganisms Depositary (NPMD)
új díjszabásáról
2006. december 20-án Japán Kormánya írásos közleményben jelezte a Szellemi Tulajdon Világszervezete fõigazgatójának a Budapesti
Szerzõdés szerinti nemzetközi letéteményes szervénél, a National Institute of Technology and Evaluation, Patent Microorganisms Depositary-nél (NPMD) letétbe helyezhetõ mikroorganizmus-fajták listájának
kibõvítését és az új díjszabást.
A Budapesti Szerzõdés 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és a
Végrehajtási Szabályzat 3.3 szabálya értelmében a letétbe helyezhetõ
mikroorganizmus-fajták listájának kibõvítése 2007. február 1-jén lépett
hatályba. A Végrehajtási Szabályzat 12.2 a) pontja szerint az említett
közleményben meghatározott díjak 2007. február 1-jén léptek hatályba,
kivéve a díjszabás I. d) pontjában meghatározott kezelési költséget,
amely a Végrehajtási Szabályzat 12.2 szabályának c) pontja értelmében
2007. február 9-én lépett hatályba, azaz a harmincadik napon azt követõen, hogy a Nemzetközi Iroda közzétette a változásokat.
Ez az értesítés hozzáférhetõ a WIPO honlapján:
http://www.wipo.int/budapest.

BUDAPESTI SZERZÕDÉS
A Cseh Köztársaság közleménye a Czech Collection
of Microorganisms (CCM) vonatkozásában
A Cseh Köztársaság Kormánya 2006. október 13-án közleményben jelezte a Szellemi Tulajdon Világszervezete fõigazgatójának a
Czech Collection of Microorganisms (CCM) nevének, telefon- és faxszámának, elektronikus és honlapcímének, valamint a díjszabásának
megváltozását. A CCM a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló, 1977. április 28-án, Budapesten aláírt és 1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerzõdés szerinti nemzetközi letéteményes szerv.
A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzata 12.2 szabályának
c) pontja értelmében az említett közleményben meghatározott díjak
2006. december 1-jén léptek hatályba, azaz a harmincadik napon azt követõen, hogy a Nemzetközi Iroda közzétette a változást.
Ez az értesítés hozzáférhetõ a WIPO honlapján:
http://www.wipo.int/budapest.

MADRIDI MEGÁLLAPODÁS
Az Üzbegisztáni Köztársaság felmondása

A Koreai Köztársaság közleménye a Korean Collection for Type
Cultures-nál (KCTC) letétbe helyezhetõ mikroorganizmus-fajták
listájának kibõvítésérõl

Az Üzbegisztáni Köztársaság Kormánya 2007. január 3-án letétbe
helyezte a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás felmondására vonatkozó okmányát.
A Madridi Megállapodás 15. cikke értelmében, és ahogyan azt az
Üzbegisztáni Köztársaság jelezte, az említett felmondás 2008. január
1-jén lép hatályba az Üzbegisztáni Köztársaság vonatkozásában.

2006. december 13-án a Koreai Köztársaság Kormánya írásos közleményben jelezte a Szellemi Tulajdon Világszervezete fõigazgatójá-
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MADRIDI JEGYZÕKÖNYV

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS
GENFI SZÖVEG

Az Azerbajdzsáni Köztársaság csatlakozása

A Francia Köztársaság megerõsítése

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya 2007. január 15-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyvre (Madridi Jegyzõkönyv) vonatkozóan.
A Madridi Jegyzõkönyv 2007. április 15-én lép hatályba az Azerbajdzsáni Köztársaság vonatkozásában.

A Francia Köztársaság Kormánya 2006. december 18-án letétbe
helyezte megerõsítõ okmányát az 1999. július 2-án, Genfben elfogadott,
az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló 1925. évi Hágai
Megállapodás genfi szövegére vonatkozóan („genfi szöveg”).
A genfi szöveg 2007. március 18-án lép hatályba a Francia Köztársaság vonatkozásában.
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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Holland Antillák
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Védjegy Hivatal (BBM)
és Benelux Ipari Minta Hivatal (BBDM)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica
Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Ciprus
Csehország
Németország

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet (EAP)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
EU Európai Unió
FI
Finnország
FJ
Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok
Együttmûködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
GD Grenada
GE Grúzia
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítõi-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkong
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
ID Indonézia
IE
Írország
IL
Izrael
IN India
IQ Irak
IR
Irán
IS
Izland
IT
Olaszország
JM Jamaica
JO Jordánia
JP
Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
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KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW

Kiribati
Comore-szigetek
Saint Christopher és Nevis
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
Koreai Köztársaság
Kuvait
Kajmán-szigetek
Kazahsztán
Laosz
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldova
Montenegró
Madagaszkár
Macedónia
Mali
Mianmar
Mongólia
Makao
Észak-Marina-szigetek
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
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PY
QA
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

Paraguay
Katar
Románia
Szerbia
Oroszország
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
São Tomé és Principe
Salvador
Szíria
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzánia
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Saint Vincent
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Nyugat-Szamoa
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi rovatokban közzétételi szám vagy

lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szabadalmak, a megadott növényfajtaoltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott formatervezési mintaoltalmak rovatokban a lajstromszámhoz kapcsolt dátum a megadó határozat
kelte
(13)

(20)

(30)
(40)
(50)

(60)

(70)

a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint
Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsõbbség vagy kedvezmény, illetve a módosítási elsõbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
Uniós elsõbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsõbbség adatai
A közzététel napja
Mûszaki adatok
(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrával)
Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi szabadalmi, növényfajta-oltalmi, illetve használati minta bejelentés
ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belsõ elsõbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselõ
adatai
(71) bejelentõ
(72) feltaláló, szerzõ, nemesítõ
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselõ
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(80) A Budapesti Szerzõdés és a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének
adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti adatok, valamint a kiegészítõ oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi forgalomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az engedélyezett termék neve
(93) a termék elsõ közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
(95) a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa
(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai
A publikáció fajtája
(a WIPO 16. szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9

1996. január 1-je elõtti bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentésekben a közzétételt
követõen elvégzett újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajtaoltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban

Védjegy és földrajzi árujelzõ adatok
azonosítói
(INID-kódok a WIPO 60. szabványa
szerint)
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok

(200)

(300)
(400)

(500)

(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszûnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja
Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsõbbség adatai
Uniós elsõbbség adatai
A Nemzetközi Iroda részérõl történõ
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel
(540) a földrajzi árujelzõ megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a közönségestõl eltérõ írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés

(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lapjában történõ közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés
(600) Összefüggõ bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi védjegy lajstromszáma
(660) a belsõ elsõbbség adatai
(700) A jogosult, a képviselõ és az engedélyes
adatai
(731) bejelentõ
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztvevõ bejelentõ
(740) képviselõ
(791) engedélyes

ciónként, a formatervezési mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betûrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négyjegyû kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentumszám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betûvel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelentések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A rovatok rendezési elvei
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-

31

A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.

