Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
2007. évi XXIV. törvény

2007. évi XXIV. törvény
egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról*
(A Magyar Szabadalmi Hivatal csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bírósághoz történõ továbbításáig módosíthatja és
vonhatja vissza a következõ kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ –
döntését:)
„e) a 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1) bek.] hatálya alá tartozó
kényszerengedély megadása, módosítása és felülvizsgálata, valamint a
kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történõ betekintés
(83/A–83/G. §-ok);”
(2) Az Szt. 53/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés c)–e) pontjaiban említett kérdésekben hozott –
az eljárást befejezõ – döntését a Magyar Szabadalmi Hivatal megváltoztatási kérelem alapján is csak akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza,
ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés
módosítását vagy visszavonását egybehangzóan kérik.”

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény módosítása
1. § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„Közös szabályok a hasznosítás elmulasztása és a szabadalmak
függõsége miatt adható kényszerengedélyekre”
(2) Az Szt. IV. fejezete a következõ alcímmel és 33/A. §-sal egészül ki:
„Kényszerengedély közegészségügyi problémák kezelésére
33/A. § (1) A közegészségügyi problémákkal küzdõ országokba
történõ kivitelre szánt gyógyszeripari termékek elõállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezésérõl szóló, 2006. május 17-i
816/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 816/2006/EK rendelet) meghatározott esetben és feltételekkel a
Magyar Szabadalmi Hivatal a találmány hasznosítására kényszerengedélyt ad.
(2) A kényszerengedélyes az (1) bekezdés szerinti kényszerengedély alapján hasznosítási engedélyt nem adhat.
(3) A kényszerengedélyes az (1) bekezdés szerinti kényszerengedélyrõl bármikor lemondhat. Az (1) bekezdés szerinti kényszerengedély – a lemondás és a visszavonás esetét kivéve – a Magyar Szabadalmi Hivatal által megszabott idõtartamig, illetve a szabadalmi oltalom
megszûnéséig áll fenn.”

7. § Az Szt. 54. §-a (2) bekezdésének l) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A szabadalmi lajstromban fel kell tüntetni különösen)
„l) a hasznosítási és a kényszerengedélyeket.”
8. § Az Szt. a következõ alcímmel és 57/A. §-sal egészül ki:
„A szabadalmi bejelentés elektronikus úton való benyújtása
57/A. § (1) A szabadalmi bejelentést – a Magyar Szabadalmi Hivatal által erre rendszeresített elektronikus ûrlap használatával – elektronikus úton is be lehet nyújtani.
(2) Az elektronikus úton benyújtott szabadalmi bejelentés megérkezésérõl a Magyar Szabadalmi Hivatal – külön jogszabályban meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus
értesítést küld a bejelentõnek.
(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal az elektronikus úton benyújtott
szabadalmi bejelentés megérkezését követõen haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
(4) Elektronikus beküldés esetén a szabadalmi bejelentés az elektronikus érkeztetésrõl szóló automatikus visszaigazolásnak a bejelentõ
részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét
állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(5) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (4) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles. Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Magyar Szabadalmi Hivatal postai úton továbbítja számára az iratot.
(6) Az (1)–(5) bekezdésekben szabályozott eseteken kívül a szabadalom megadására irányuló eljárásban az eljárási cselekmények nem
végezhetõk elektronikus formában.
(7) A szabadalmi bejelentések elektronikus úton való benyújtására
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.”

2. § Az Szt. 44. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal jár el a 816/2006/EK rendelet
[33/A. § (1) bek.] hatálya alá tartozó kényszerengedélyekkel összefüggõ ügyekben (83/A–83/H. §-ok) is.”
3. § Az Szt. 46. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Magyar Szabadalmi Hivatal háromtagú tanácsban jár el a tárgyaláson és hoz határozatot a megsemmisítési eljárásban, a nemleges
megállapítási eljárásban, valamint – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1) bek.] hatálya alá tartozó
kényszerengedélyekkel összefüggõ eljárásokban (83/A–83/H. §-ok).”
4. § Az Szt. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal a megsemmisítési eljárásban, a
nemleges megállapítási eljárásban és a 83/E–83/G. §-okban szabályozott eljárásokban a tényeket a kérelem keretei között, az ügyfelek nyilatkozatai és állításai alapján vizsgálja.”
5. § Az Szt. 49. §-a (5) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Az igazolás ki van zárva)
„e) az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre
irányuló kérelem elõterjesztésére megszabott két hónapos határidõ elmulasztása esetén [69/A. § (3) bek.];”

9. § Az Szt. 62. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nincs helye származtatásnak, ha a használati mintaoltalmi bejelentést európai szabadalmi bejelentésbõl vagy európai szabadalomból
származtatták.”
10. § Az Szt. 69/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelmet az elismert bejelentési naptól számított két hónapon belül kell benyújtani.”

6. § (1) Az Szt. 53/A. §-ának (3) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki, és a jelenlegi e) pont jelölése f) pontra változik:
* A törvényt az Országgyûlés a 2007. március 26-i ülésnapján fogadta el.
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11. § Az Szt. 80. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A megsemmisítési kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, mint ahány szabadalmas és –
szolgálati találmányra adott szabadalom esetén – ahány feltaláló van.”

kitûzött határidõn belül nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.
83/C. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a kényszerengedély iránti kérelemmel kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a szabadalmast,
majd írásbeli elõkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz a kényszerengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. Az eljárást befejezõ végzés tárgyaláson kívül is meghozható.
(2) A kényszerengedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell
a) a kényszerengedély idõtartamát;
b) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdése értelmében
azokat a jellemzõket, amelyek a kényszerengedély alapján gyártani kívánt gyógyszeripari terméket megkülönböztetik a szabadalmas vagy az
õ engedélyével más által gyártott ilyen terméktõl (pl. egyedi csomagolás, színek vagy formák);
c) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (4), (5) és (7) bekezdésében foglaltakra történõ figyelmeztetést;
d) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésében foglaltakra történõ figyelmeztetést és a kényszerengedélyes által megadott
honlap címét;
e) figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a kényszerengedélyes
könyveinek és nyilvántartásainak tartalmazniuk kell a 816/2006/EK
rendelet 10. cikke (8) bekezdésének második mondatában meghatározott adatokat, illetve okiratokat;
f) a szabadalmasnak fizetendõ díjat.
(3) A kényszerengedély megadását be kell jegyezni a szabadalmi
lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában.
83/D. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a kényszerengedély
megadásáról – a 816/2006/EK rendelet 12. cikkében meghatározott
adatok közlésével – értesíti az Európai Bizottságot, a határozat másolatát pedig megküldi a vámhatóság és a gyógyszerészeti államigazgatási
szerv részére.
(2) A kényszerengedély megadása esetén a Magyar Szabadalmi
Hivatal a honlapján közzéteszi a 816/2006/EK rendelet 12. cikkében
meghatározott, valamint az azokra a jellemzõkre vonatkozó adatokat,
amelyek a kényszerengedély alapján gyártani kívánt gyógyszeripari terméket megkülönböztetik a szabadalmas vagy az õ engedélyével más által gyártott ilyen terméktõl.
(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal rendszeresen tájékoztatja a vámhatóságot és a gyógyszerészeti államigazgatási szervet az Európai Unió
más tagállamaiban megadott kényszerengedélyeknek a Kereskedelmi
Világszervezet honlapján közölt adatairól, illetve azok változásairól.
83/E. § (1) A kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba
történõ betekintés iránt – a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (8) bekezdése alapján – elõterjesztett kérelmet két példányban kell benyújtani
a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a
kényszerengedélyt megadó határozat számát és a megismerni kívánt
adatok megjelölését.
(2) A betekintés iránti kérelemre külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával egyidejûleg.
(3) Ha a betekintés iránti kérelem nem felel meg a 816/2006/EK
rendeletben és az e törvényben elõírt feltételeknek, vagy a kérelem díját
a kérelmezõ a (2) bekezdés szerint nem fizette meg, hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell õt felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a
hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha a kérelmezõ a hiánypótlási felhívásra a kitûzött határidõn belül nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.
(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal a betekintés iránti kérelemmel
kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a kényszerengedélyest, és írásbeli elõkészítés után határoz a betekintés elrendelésérõl vagy a kérelem
elutasításáról. A Magyar Szabadalmi Hivatal az írásbeli elõkészítést követõen csak akkor tart szóbeli tárgyalást, ha a tényállás tisztázásához
szükség van a felek együttes meghallgatására, vagy bármelyik fél ezt
kellõ idõben kéri.
(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal a kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történõ betekintés eredményérõl – az (1) bekezdés szerinti kérelem keretei között – értesíti a szabadalmast. A betekin-

12. § Az Szt. a következõ 80/A. §-sal egészül ki:
„80/A. § Szolgálati találmányra adott szabadalom esetén a Magyar
Szabadalmi Hivatal a megsemmisítési kérelmet azzal küldi meg a feltalálónak, hogy a megsemmisítési eljárásban ügyfélként vehet részt, ha az
erre vonatkozó nyilatkozatát a kérelem kézhezvételétõl számított harminc napon belül megteszi.”
13. § Az Szt. 81. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Magyar Szabadalmi Hivatal a megsemmisítési kérelemmel
kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a szabadalmast és – szolgálati
találmányra adott szabadalom esetén – a feltalálót, majd írásbeli elõkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz a szabadalom megsemmisítésérõl, korlátozásáról vagy a kérelem elutasításáról.”
14. § Az Szt. a következõ alcímmel és 83/A–83/H. §-okkal egészül
ki:
„A 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1) bek.] hatálya alá
tartozó kényszerengedélyekkel összefüggõ eljárások
83/A. § (1) A 83/B–83/G. §-okban szabályozott eljárásokban a
48. §-tól eltérõen hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre harminc naposnál rövidebb, de legalább tizenöt napos határidõ is kitûzhetõ, valamint határidõ-hosszabbítás csak különösen indokolt esetben adható.
(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal a 83/B–83/H. §-okban szabályozott eljárásokban soron kívül jár el.
(3) E törvény 81. §-ának (4)–(6) bekezdéseit a 83/B–83/G. §-okban
szabályozott eljárásokban is alkalmazni kell.
83/B. § (1) A 816/2006/EK rendelet 6. cikke szerinti, kényszerengedély iránti kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Magyar
Szabadalmi Hivatalhoz, mint ahány szabadalmas van.
(2) A kényszerengedély iránti kérelemre külön jogszabályban
meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával egyidejûleg.
(3) A kényszerengedély iránti kérelemnek – a 816/2006/EK rendeletben meghatározott nyilatkozatokon és adatokon felül – tartalmaznia
kell
a) a kényszerengedély alapján hasznosítani kívánt találmányra
adott szabadalom lajstromszámát;
b) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdése értelmében
azokat a jellemzõket, amelyek a kényszerengedély alapján gyártani kívánt gyógyszeripari terméket megkülönböztetik a szabadalmas vagy az
õ engedélyével más által gyártott ilyen terméktõl (pl. egyedi csomagolás, színek vagy formák);
c) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésében említett
honlap címét.
(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal megvizsgálja, hogy
a) a kérelem tartalmazza-e a (3) bekezdésben, valamint a
816/2006/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében elõírt adatokat;
b) teljesülnek-e a 816/2006/EK rendelet 8. cikkében elõírt feltételek;
c) a kérelmezõ bizonyította-e, hogy a 816/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értelmében elõzetes tárgyalásokat folytatott a
szabadalmassal;
d) a kényszerengedély alapján elõállítani kívánt mennyiség megfelel-e a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében elõírt
feltételnek.
(5) Ha a kényszerengedély iránti kérelem nem felel meg a
816/2006/EK rendeletben és az e törvényben elõírt feltételeknek, vagy a
kérelem díját a kérelmezõ a (2) bekezdés szerint nem fizette meg, hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell õt felhívni. A kérelmet el kell
utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a
vizsgált követelményeket. Ha a kérelmezõ a hiánypótlási felhívásra a
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tés eredményérõl szóló értesítés a kényszerengedély felülvizsgálatára
irányuló eljárásban (83/F. §) bizonyítékként felhasználható.
83/F. § (1) A kényszerengedély felülvizsgálata iránt – a
816/2006/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése alapján – elõterjesztett kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mint – a kérelmezõ személyétõl függõen – ahány szabadalmas, illetve ahány kényszerengedélyes van. A kérelemben meg kell jelölni a kényszerengedélyt
megadó határozat számát, a felülvizsgálat alapjául szolgáló okokat, és
mellékelni kell az okirati bizonyítékokat. A kérelemhez az importáló
országban készített értékelés is csatolható.
(2) A kényszerengedély felülvizsgálata iránti kérelemre külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával
egyidejûleg.
(3) Ha a kényszerengedély felülvizsgálata iránti kérelem nem felel
meg a 816/2006/EK rendeletben és az e törvényben elõírt feltételeknek,
vagy a kérelem díját a kérelmezõ a (2) bekezdés szerint nem fizette
meg, hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell õt felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve nyilatkozat ellenére sem
elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha a kérelmezõ a hiánypótlási felhívásra a kitûzött határidõn belül nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.
(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal a kényszerengedély felülvizsgálata iránti kérelemmel kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel – a kérelmezõ személyétõl függõen – a kényszerengedélyest, illetve a szabadalmast, majd írásbeli elõkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz
a kényszerengedély visszavonásáról, módosításáról vagy a kérelem elutasításáról. Az eljárást befejezõ végzés tárgyaláson kívül is meghozható.
(5) Ha a Magyar Szabadalmi Hivatal nem rendeli el – a
816/2006/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében – a kényszerengedélyes rendelkezése alatt álló, a kényszerengedély alapján elõállított gyógyszeripari termék kényszerengedélyes költségén való megsemmisítését, a kényszerengedély visszavonásáról szóló határozatnak
tartalmaznia kell a kényszerengedélyes számára az ilyen gyógyszeripari
terméknek a 816/2006/EK rendelet 4. cikke szerinti, arra rászoruló
országba történõ átirányítására megszabott határidõt.
(6) A kényszerengedély visszavonását be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában.
(7) A Magyar Szabadalmi Hivatal a kényszerengedély visszavonásáról
a) értesíti az Európai Bizottságot;
b) a határozat megküldésével értesíti a vámhatóságot és a gyógyszerészeti államigazgatási szervet;
c) a honlapján tájékoztatást ad.
83/G. § (1) A kényszerengedély módosítása iránt – a 816/2006/EK
rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – elõterjesztett kérelemnek
tartalmaznia kell a kényszerengedély számát, a módosítás alapjául szolgáló okokat, valamint bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a kényszerengedélyes a 816/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értelmében elõzetes tárgyalásokat folytatott a szabadalmassal, feltéve, hogy a
kérelmezett további mennyiség meghaladja az eredetileg engedélyezett
mennyiség 25%-át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet eggyel több példányban kell
benyújtani, mint ahány szabadalmas van, és ahhoz mellékelni kell az
okirati bizonyítékokat.
(3) Az (1)–(2) bekezdésekben nem szabályozott kérdésekben a
kényszerengedélynek az (1) bekezdés szerinti módosítására egyebekben a 83/F. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni, a következõ
eltérésekkel:
a) a Magyar Szabadalmi Hivatal a kényszerengedély módosításáról vagy a kérelem elutasításáról határoz;
b) a Magyar Szabadalmi Hivatal az írásbeli elõkészítést követõen
csak akkor tart szóbeli tárgyalást, ha a tényállás tisztázásához szükség
van a felek együttes meghallgatására, vagy bármelyik fél ezt kellõ
idõben kéri.
83/H. § (1) Ha a gyógyszerészeti államigazgatási szerv megállapítja, hogy a gyógyszeripari termék behozatala a 816/2006/EK rendelet

13. cikkének (1) bekezdésébe ütközik, megtiltja a gyógyszeripari termék hazai forgalmazását.
(2) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti jogerõs határozatának másolatát megküldi a Magyar Szabadalmi
Hivatalnak.
(3) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv (1) bekezdés alapján
hozott határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A gyógyszerészeti
államigazgatási szerv határozatának felülvizsgálata keresettel kérhetõ a
bíróságtól. A kereset alapján indult bírósági eljárás során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv hazai forgalmazást
megtiltó határozatának jogerõre emelkedését követõen a vámhatóság
intézkedik a gyógyszeripari termék lefoglalása és az importõr költségén
történõ megsemmisítése iránt, és errõl értesíti a Magyar Szabadalmi
Hivatalt.
(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal értesíti az Európai Bizottságot
az (1) bekezdés szerinti határozatról és a (4) bekezdésben említett
intézkedésekrõl.”
15. § Az Szt. 104. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1) bek.] hatálya alá tartozó
kényszerengedélyekkel összefüggõ ügyek (83/A–83/H. §-ok) kivételével a szabadalmi kényszerengedély megadására, módosítására és
visszavonására irányuló perekben, az elõhasználati és a továbbhasználati jog, továbbá a 84/K. § (6) bekezdésében szabályozott jogosultság
fennállásával kapcsolatos perekben, valamint a találmány- vagy szabadalombitorlás miatt indított perekben a Fõvárosi Bíróság kizárólagos
illetékességgel rendelkezik.”
16. § Az Szt. a következõ hatodik résszel (115/D–115/L. §-okkal)
egészül ki, és az Szt. jelenlegi hatodik részének megjelölése hetedik
részre, valamint a jelenlegi 115/D–115/E. §-ok számozása
115/M–115/N. §-okra változik:

„HATODIK RÉSZ
A MAGYAR SZABADALMI HIVATALRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
XIV/C. fejezet
A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL
A Magyar Szabadalmi Hivatal jogállása
115/D. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban e fejezeten belül: Hivatal) a szellemi tulajdon védelméért felelõs kormányhivatal.
(2) A Hivatal elnökét a miniszterelnök, két elnökhelyettesét – az elnök javaslatára – a felügyeletet gyakorló miniszter (a továbbiakban: miniszter) nevezi ki és menti fel.
(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett – a kinevezés és a felmentés
kivételével – a Hivatal elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A Hivatal székhelye: Budapest.
A Hivatal gazdálkodása
115/E. § (1) A Hivatal mûködését saját bevételeibõl fedezi.
(2) A Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárásokban külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ilyen díjat
kell fizetni a Hivatal által készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért, kivonatért, valamint fordításért, továbbá a Hivatal által végzett
hitelesítésért is.
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(3) A Hivatal bevételét képezik a (2) bekezdés szerinti igazgatási
szolgáltatási díjak, a Szellemi Tulajdon Világszervezete által igazgatott
nemzetközi szerzõdések alapján a Hivatal által végzett hatósági tevékenységért járó díj, illetve részesedés, a Hivatal által nyújtott szolgáltatások ellenértéke, valamint az egyéb bevételek. E bevételeknek a Hivatal folyamatos és zavartalan mûködését biztosítaniuk kell.
(4) A Hivatal bevételeivel önállóan gazdálkodik, azokat mûködésének fedezetére használja fel és azok – az államháztartásról szóló törvény eltérõ rendelkezése hiányában – más célra nem vonhatók el.
(5) A Hivatal bevételeibõl – legfeljebb a tényleges adott évi bevétel
tíz százalékának megfelelõ mértékig – tartalékot képezhet. Az így képzett tartalék a következõ években kizárólag a Hivatal mûködésének fedezetére használható fel, és az más célra nem vonható el.
(6) A Hivatal évente – hivatalos lapjában – közzéteszi a befolyt bevételekrõl és a felhasználásukról készített kimutatást.

b) nemzetközi szabadalmi, ipari mintaoltalmi, védjegy- és eredetmegjelölési bejelentések vizsgálata és továbbítása, valamint a nemzetközi szerzõdésen alapuló regionális iparjogvédelmi együttmûködésbõl,
egyéb nemzetközi szerzõdésbõl, továbbá európai közösségi jogszabályból a nemzeti iparjogvédelmi hatóságra tartozó kutatási, vizsgálati,
továbbítási, nyilvántartás-vezetési és egyéb eljárási cselekmények elvégzése.
(2) A vámhatóság megkeresésére a Hivatal tájékoztatást ad az iparjogvédelmi jogosult személyérõl a szellemi tulajdonjogok megsértése
miatt indult vámigazgatási eljárásban, továbbá eleget tesz az iparjogvédelmi ügyekben érkezõ egyéb hatósági megkereséseknek is.
(3) A Hivatal gondoskodik – külön jogszabály alapján – az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület mûködtetésérõl.
(4) A Hivatal a szerzõi és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogokkal
összefüggésben – külön jogszabályok alapján – különösen a következõ
feladatokat látja el:
a) önkéntes mûnyilvántartást vezet;
b) véleményezi a közös jogkezelõ szervezetek által megállapított
jogdíjközleményeket a miniszteri jóváhagyásukat megelõzõen;
c) gondoskodik a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület, valamint a Szerzõi Jogi Szakértõ Testületen belül létrehozott Egyeztetõ Testület mûködtetésérõl.
(5) A Hivatal elnöke külön törvény alapján ellátja a Magyar Szabadalmi Ügyvivõi Kamara törvényességi felügyeletét.
115/I. § A Hivatal a szellemi tulajdonnal kapcsolatos állami dokumentációs és információs tevékenység körében különösen a következõ
feladatokat látja el:
a) iparjogvédelmi tárgyú hivatalos lapot ad ki;
b) megjelenteti a magyar, valamint a nemzetközi szerzõdésben
meghatározott szabadalmi, mintaoltalmi és topográfiaoltalmi leírásokat;
c) gyûjti, informatikai eszközökkel feldolgozza és nyilvános szakkönyvtárában közreadja az iparjogvédelmi dokumentumokat;
d) a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos dokumentációs és
tájékoztató szolgáltatásokat nyújt.
115/J. § (1) A szellemi tulajdon védelmét érintõ kérdésekben törvény vagy kormányrendelet alkotására az igazságügyért felelõs miniszter tesz elõterjesztést, és képviseli e kérdésekben a Hivatalt a Kormány
és az Országgyûlés elõtt.
(2) A szellemi tulajdon védelmét érintõ jogszabály tervezetének
elõkészítésébe és véleményezésébe be kell vonni a Hivatalt.
(3) A Hivatal vizsgálja és elemzi a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok hatályosulását, felméri és értékeli e jogszabályok
alkalmazásának hatásait, tapasztalatait.
(4) A szellemi tulajdon védelmének erõsítése érdekében a Hivatal
– összhangban a nemzetközi és az európai közösségi kötelezettségekkel, valamint a Kormány gazdaságstratégiai, kutatás-fejlesztési, innováció- és technológiapolitikai, illetve kulturális politikai célkitûzéseivel
– kezdeményezi új iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok megalkotását, illetve a szabályozás módosítását, és részt vesz e jogszabályok
elõkészítésében.
115/K. § A Hivatal a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, valamint az ehhez
szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása
érdekében különösen a következõ feladatokat látja el:
a) a szellemi tulajdon védelmével összefüggõ hazai, külföldi és
nemzetközi folyamatok elemzésével, a szellemi alkotói, innovációs és
iparjogvédelmi tevékenység alakulásának vizsgálatával, a szellemivagyon-értékelés módszertanának kidolgozásával, valamint a hatósági tapasztalatok rendelkezésre bocsátásával hozzájárul a Kormány gazdasági stratégiájának, kutatási-fejlesztési, innovációs, technológiai és kulturális politikájának kidolgozásához, fejlesztéséhez és végrehajtásához;
b) a szellemi alkotó és az innovációs tevékenységet támogató és
népszerûsítõ programokat kezdeményez, alakít ki és hajt végre, illetve
részt vesz ilyen programokban;
c) közremûködik a szellemi alkotások és az innovációs eredmények társadalmi elismerését szolgáló rendszer fejlesztésében, a szellemi
alkotó tevékenységgel és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos

A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács
115/F. § (1) A Hivatal elnökét a 115/J–115/L. §-okban szabályozott feladatok ellátásában – szakmai tanácsadó, véleményezõ szervként
– segíti a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács (a továbbiakban:
Tanács). A Tanács a Hivatal elnökének felkérésére véleményezi a szellemi tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, hazai és közösségi jogszabályok, nemzetközi szerzõdések) tervezetét.
(2) A Tanács legfeljebb tizenöt tagú – iparjogvédelmi és szerzõi jogi szakértelemmel rendelkezõ személyekbõl álló – testület. A központi
államigazgatási szervek képviselõinek száma nem érheti el a Tanács
taglétszámának a felét.
(3) A Tanács tagjainak kinevezésére a Hivatal elnöke tesz javaslatot. A Hivatal elnöke a javaslat összeállításához véleményt kér a szellemi tulajdont érintõ feladat- és hatáskörrel rendelkezõ központi államigazgatási szervek vezetõitõl, valamint a szellemi tulajdon területén
mûködõ szakmai és érdek-képviseleti szervezetektõl.
(4) A Tanács tagjait a miniszter nevezi ki ötéves idõtartamra. A kinevezés további öt-öt évre meghosszabbítható.
(5) A tagság megszûnik:
a) a határozott idõ elteltével;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) a képviselet ellátására jogosító tisztség megszûnésével;
e) a tag halálával.
(6) A Tanács a Hivatal elnöke által jóváhagyott ügyrend szerint
mûködik.
A Hivatal feladat- és hatásköre
115/G. § A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
b) a szerzõi és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggõ
egyes feladatok ellátása;
c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi
tulajdon területén;
d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok elõkészítésében való részvétel;
e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések
kezdeményezése, illetve végrehajtása;
f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai
együttmûködés szakmai feladatainak ellátása.
115/H. § (1) A Hivatal a következõ – e törvényben és külön jogszabályokban meghatározott – iparjogvédelmi hatósági feladatokat látja el:
a) szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használati mintaoltalmi, topográfiaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi, védjegy- és földrajzi árujelzõ-oltalmi, valamint kiegészítõ oltalmi bejelentések vizsgálata, e bejelentések alapján az oltalom megadása és nyilvántartása, valamint a
megadott jogokkal összefüggõ eljárások lefolytatása;
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pályázatokat, kiállításokat és más rendezvényeket kezdeményez, szervez vagy támogat;
d) terjeszti a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket, fejleszti az iparjogvédelmi és a szerzõi jogi kultúrát; tájékoztatással, ügyfélszolgálattal, szaktanácsadással és más eszközökkel gyarapítja a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – iparjogvédelmi és szerzõi jogi ismereteit, elõmozdítja körükben a szellemi
tulajdonjogok tiszteletben tartását;
e) közremûködik a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez szükséges feltételrendszer kialakításában és továbbfejlesztésében;
f) szakmailag felügyeli a szellemi tulajdonnal kapcsolatos – iskolarendszeren kívüli – képzést, mûködteti annak rendszerét, továbbá gondoskodik az iparjogvédelmi szakvizsgák és a szabadalmi ügyvivõi
vizsgák megszervezésérõl;
g) mûködteti a Magyar Formatervezési Tanácsot, továbbá közremûködik a nemzeti formatervezési díjak és ösztöndíjak adományozásának lebonyolításában.
115/L. § A szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttmûködésben a Hivatal – együttmûködve az érintett központi államigazgatási szervekkel – különösen a következõ képviseleti és
egyéb szakmai feladatokat látja el:
a) részt vesz a Szellemi Tulajdon Világszervezete, az Európai Szabadalmi Szervezet, a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal, a Közösségi
Növényfajta-hivatal vezetõ és egyéb testületeinek, a Kereskedelmi Világszervezet TRIPS Tanácsának, valamint – a tárgykör szerint felelõs
miniszter általános vagy eseti felhatalmazása alapján – más nemzetközi
szervezetek tevékenységében;
b) gondoskodik az Európai Szabadalmi Szervezet tagállamait megilletõ jogok gyakorlásáról és az azokat terhelõ kötelezettségek teljesítésérõl, és ellátja az európai szabadalmi rendszer mûködtetésébõl a nemzeti szabadalmi hatóságra háruló feladatokat;
c) a szellemi tulajdon védelme terén ellátja az Európai Unió tagállamaként való mûködésbõl eredõ feladatokat, közremûködik az Európai
Unió döntéshozatali eljárásaiban képviselendõ kormányzati álláspont
kialakításában, valamint az Európai Unió Tanácsának és Bizottságának
szellemi tulajdonért felelõs szakértõi testületeiben történõ képviseletében, ellátja az ezzel járó szakmai koordinációs feladatokat, továbbá
együttmûködik az Európai Unió iparjogvédelmi hatóságaival;
d) részt vesz a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó nemzetközi
szerzõdések elõkészítésében és végrehajtásában, javaslatot tesz e szerzõdések létrehozására;
e) kapcsolatot tart más országok és a nemzetközi szervezetek szellemi tulajdonvédelmi hatóságaival.”

„(5) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (4) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles. Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Magyar Szabadalmi Hivatal postai úton továbbítja számára az iratot.”
20. § A Vt. a következõ 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A. § (1) A megújítási kérelmet – a Magyar Szabadalmi Hivatal
által erre rendszeresített elektronikus ûrlap használatával – elektronikus
úton is be lehet nyújtani.
(2) Elektronikus úton benyújtott megújítási kérelem esetén az
50/A. § (2)–(5) bekezdéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(3) Az (1)–(2) bekezdésekben szabályozott eseteken kívül a megújítási eljárásban az eljárási cselekmények nem végezhetõk elektronikus formában.
(4) A megújítási kérelmek elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.”
21. § A Vt. 95. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A védjegybitorlás miatt indított perekben, a 14. §, illetve a 19. §
(5) bekezdése alapján a védjegynek a képviselõ, illetve az ügynök általi
használatától való eltiltás iránt, illetve a védjegyoltalmi igény vagy a
védjegyoltalom átruházása iránt indított perekben, valamint a közösségi
védjegyrendelet [76/A. § a) pont] 106. és 107. cikke, illetve 159a. cikkének (5) bekezdése alapján a közösségi védjegy használatától való eltiltás iránt indított perekben a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.”
22. § A Vt. 116/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„116/A. § (1) A mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
árujelzõinek közösségi oltalmára a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
510/2006/EK rendelet) és a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek
földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló
510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1898/2006/EK rendelet) rendelkezései az irányadók. Az 510/2006/EK rendelet és a 1898/2006/EK rendelet
alapján a tagállami hatáskörbe tartozó ügyekben a miniszter és a Magyar Szabadalmi Hivatal jár el.
(2) Az 510/2006/EK rendelet 5. cikke szerinti kérelmet (e fejezet
alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a külön jogszabály
szerint megadott, hat hónapnál nem régebbi elõzetes szakhatósági állásfoglalást arról, hogy a kérelmet az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének
(1) és (2) bekezdése értelmében arra jogosult nyújtotta-e be, valamint,
hogy az 510/2006/EK rendelet 4. cikke szerinti termékleírás – a 2. cikket, illetve a 3. cikk (1) bekezdését is figyelembe véve – megalapozott-e. A kérelmet a Magyar Szabadalmi Hivatal megvizsgálja abból a
szempontból, hogy az kielégíti-e az 510/2006/EK rendelet 2–3. cikkeiben, valamint az 1898/2006/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében
elõírt feltételeket. A Magyar Szabadalmi Hivatal által az 510/2006/EK
rendelet 2. cikke szerint végzett vizsgálat nem terjed ki arra, hogy az
510/2006/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a mezõgazdasági termék vagy az élelmiszer és a földrajzi elnevezés közötti kapcsolat fennáll-e.
(3) Az 510/2006/EK rendelet alapján benyújtott kérelmet a Magyar
Szabadalmi Hivatal soron kívül vizsgálja meg. E vizsgálatra e törvénynek a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõire
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre tizenöt napos határidõ is kitûzhetõ.
(4) Ha a kérelem megfelel a (2) bekezdés alapján vizsgált feltételeknek, a Magyar Szabadalmi Hivatal erre vonatkozóan határozatot
hoz, amelyet a kérelemmel együtt – elektronikus formában is – megküld
a miniszternek. A miniszter a Magyar Szabadalmi Hivatal határozatát a

17. § Az Szt. 119. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a
jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) Ez a törvény megállapítja a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:
a) a közösségi növényfajta-oltalomról szóló, 1994. július 27-i
2100/94/EK tanácsi rendelet;
b) a közegészségügyi problémákkal küzdõ országokba történõ kivitelre szánt gyógyszeripari termékek elõállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezésérõl szóló, 2006. május 17-i 816/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet.”
A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény módosítása
18. § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997.
évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 46/D. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Védjegybejelentést és megújítási kérelmet – az 50/A. §-ban
szabályozott módon és feltételekkel, illetve a 65/A. § szerint – elektronikus úton is be lehet nyújtani.”
19. § A Vt. 50/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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termékleírással együtt közzéteszi az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján.
(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal határozata alapján a miniszter
továbbítja az Európai Bizottsághoz az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdésében meghatározott adatokat, illetve iratokat.
(6) A (4) bekezdés szerinti határozat meghozatalával – az
510/2006/EK rendelet 5. cikke (6) bekezdésének elsõ albekezdésében
szabályozott – átmeneti oltalom keletkezik a kérelemnek az Európai Bizottsághoz történõ benyújtása napjától kezdõdõ hatállyal. Az átmeneti
oltalom keletkezésének napjáról a miniszter értesíti a kérelmezõt. Bitorlás miatt az a kérelmezõ is felléphet, akinek a földrajzi árujelzõje átmeneti oltalomban részesül, de az eljárást fel kell függeszteni mindaddig,
amíg a kérelemrõl az Európai Bizottság jogerõsen nem döntött.
(7) Az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti kifogást a miniszterhez kell benyújtani az 510/2006/EK rendelet 6. cikke
(2) bekezdésének elsõ albekezdése szerinti adatnak, illetve iratnak az
Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ közzétételétõl számított négy
hónapon belül. A kifogással kapcsolatos tagállami feladatokat a miniszter – iparjogvédelmi kérdésekben a Magyar Szabadalmi Hivatal bevonásával – látja el.
(8) A (2) bekezdésben említett elõzetes szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak van helye.
(9) Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke alapján a termékleírás módosítása iránt benyújtott kérelmek, valamint a 12. cikke alapján benyújtott
törlési kérelmek tekintetében az (1)–(8) bekezdések rendelkezéseit
megfelelõen alkalmazni kell.
(10) A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek közösségi oltalmát, illetve a (6) bekezdésben szabályozott átmeneti oltalmát sértõ, az 510/2006/EK rendelet
13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott cselekmények elkövetése
esetén a 27–28. §-ok és a XII. fejezet rendelkezéseit megfelelõen
alkalmazni kell.
(11) Az (1)–(10) bekezdésekben nem szabályozott kérdésekben a
mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. E külön jogszabály elõírhatja, hogy a termékleírásnak való megfelelés ellenõrzését az 510/2006/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett terméktanúsító szervezetek is végezhetik.”

„A mintaoltalmi bejelentés elektronikus úton való benyújtása
36/A. § (1) A mintaoltalmi bejelentést – a Magyar Szabadalmi Hivatal által erre rendszeresített elektronikus ûrlap használatával – elektronikus úton is be lehet nyújtani.
(2) Az elektronikus úton benyújtott mintaoltalmi bejelentés megérkezésérõl a Magyar Szabadalmi Hivatal – külön jogszabályban meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus
értesítést küld a bejelentõnek.
(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal az elektronikus úton benyújtott
mintaoltalmi bejelentés megérkezését követõen haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó
jogszabályi követelményeknek.
(4) Elektronikus beküldés esetén a mintaoltalmi bejelentés az
elektronikus érkeztetésrõl szóló automatikus visszaigazolásnak a bejelentõ részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha
a Magyar Szabadalmi Hivatal a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(5) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (4) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles. Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Magyar Szabadalmi Hivatal postai úton továbbítja számára az iratot.
(6) Az (1)–(5) bekezdésekben szabályozott eseteken kívül a mintaoltalom megadására irányuló eljárásban az eljárási cselekmények nem
végezhetõk elektronikus formában.
(7) A mintaoltalmi bejelentések elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.”
26. § Az Fmtv. 57. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„A megsemmisítési kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, mint ahány jogosultja van a mintaoltalomnak és – szolgálati mintára adott mintaoltalom esetén – ahány
szerzõje van a mintának.”
27. § Az Fmtv. a következõ 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § Szolgálati mintára adott mintaoltalom esetén a Magyar
Szabadalmi Hivatal a megsemmisítési kérelmet azzal küldi meg a szerzõnek, hogy a megsemmisítési eljárásban ügyfélként vehet részt, ha az
erre vonatkozó nyilatkozatát a kérelem kézhezvételétõl számított harminc napon belül megteszi.”

23. § A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) a védjegybejelentések és a megújítási kérelmek elektronikus
úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokat rendelettel
megállapítsa;”

28. § Az Fmtv. 58. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„A Magyar Szabadalmi Hivatal a megsemmisítési kérelemmel
kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a mintaoltalom jogosultját és –
szolgálati mintára adott mintaoltalom esetén – a szerzõt, majd írásbeli
elõkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz a mintaoltalom megsemmisítésérõl, változtatással való fenntartásáról, illetve korlátozásáról
vagy a kérelem elutasításáról.”

24. § A Vt. 122. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) Ez a törvény megállapítja a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:
a) a közösségi védjegyrõl szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet;
b) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek
és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i
510/2006/EK tanácsi rendelet;
c) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek
és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet.”

29. § Az Fmtv. 69. §-át megelõzõ alcím és a 69. § helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
69. § (1) E törvény a formatervezési minták oltalmáról szóló, 1998.
október 13-i 98/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(2) E törvény megállapítja a közösségi formatervezési mintáról
szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket.”

A formatervezési minták oltalmáról szóló
2001. évi XLVIII. törvény módosítása

Záró rendelkezések

25. § A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Fmtv.) a következõ alcímmel és 36/A. §-sal
egészül ki:

30. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2007.
május 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit csak a hatálybalépését követõen indult eljárásokban lehet alkalmazni.
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(7) Az Szt. e törvény 16. §-ával megállapított 115/E. §-a (4) bekezdésének rendelkezései nem érintik a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 11. §-ának (1) és (6)
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek a Magyar Szabadalmi Hivatalra történõ alkalmazását.
(8) A (4) bekezdés és e törvény 1–29. §-ai 2007. július 31-én hatályukat vesztik.

(2) E törvény 8., 18., 20., 23. és 25. §-a, valamint a (4) bekezdés
2007. július 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Szt. 16. §-ának (2) bekezdésében a „(115/C. §)” szövegrész
helyébe a „(115/M. §)” szöveg lép;
b) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. §-a
(4) bekezdése második – az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl
szóló 2006. évi CXVI. törvény 22. §-ának (12) bekezdésével megállapított – f) pontjának jelölése g) pontra változik.
(4) A Vt. 46. §/D. §-ának (1) bekezdésében az „eset” szövegrész
helyébe az „esetek” szöveg lép.
(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Szt.
44. §-ának (1) bekezdése, továbbá – e törvény 16. §-a értelmében
115/N. §-ra változó számozású – 115/E. §-ának (6) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény 244. §-a, a Magyar
Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet és a Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 300/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
(6) Nem lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi
LXXXIII. törvény 201. és 250. §-a.

31. § Ez a törvény megállapítja a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:
a) a közegészségügyi problémákkal küzdõ országokba történõ kivitelre szánt gyógyszeripari termékek elõállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezésérõl szóló, 2006. május 17-i
816/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
b) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek
és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i
510/2006/EK tanácsi rendelet;
c) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek
és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet.
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A szabadalmi ügyvivõi vizsga tárgyainak körébe tartozó jogszabályok jegyzéke

A szabadalmi ügyvivõi vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai
közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerzõdések jegyzéke1
Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivõi Vizsgabizottság a 76/1995.
(XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (2) bekezdése
alapján.

c) A külföldi és a nemzetközi iparjogvédelmi jog, az európai szabadalmi jog [R. 5. § (1) bek. c) pont]:
– 1970. évi 18. törvényerejû rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetésérõl;
– 1973. évi 29. törvényerejû rendelet egyes iparjogvédelmi uniós
megállapodások kihirdetésérõl;
– 1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyv kihirdetésérõl;
– 4/2005. (III. 11.) IM rendelet a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó 1989.
évi Jegyzõkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl;
– 1999. évi LXXXII. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerzõdés kihirdetésérõl;
– 3/2005. (III. 11.) IM rendelet a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerzõdéshez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl;
– 1980. évi 14. törvényerejû rendelet a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés kihirdetésérõl;
– 34/2002. (XII. 25.) IM rendelet a Szabadalmi Együttmûködési
Szerzõdéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat szövegének kihirdetésérõl;
– 1981. évi 1. törvényerejû rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés kihirdetésérõl;
– 21/2002. (XII. 13.) IM rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl
szóló Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzatának kihirdetésérõl;
– 1982. évi 1. törvényerejû rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált
szövege kihirdetésérõl;
– 5/2005. (III. 11.) IM rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és
nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz
kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl;
– 1983. évi 14. törvényerejû rendelet az új növényfajták oltalmára
létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl;
– 2002. évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl;
– 1984. évi 29. törvényerejû rendelet az ipari minták nemzetközi
letétbe helyezésére vonatkozó Hágai Megállapodás kihirdetésérõl;
– 2004. évi XC. törvény az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben
felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl;
– 6/2005. (III. 11.) IM rendelet az ipari minták nemzetközi letétbe
helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1960. november
28-án, Hágában és 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegeihez
kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl;
– 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet
létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetésérõl
(1.C/ Melléklet: Megállapodás a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi
vonatkozásairól);

a) A szabadalmi, a növényfajta-oltalmi és a használati mintaoltalmi jog, a Ptk. által védett, de külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó szellemi alkotások és a vagyoni értékû mûszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok (know-how) védelme [R. 5. § (1) bek. a) pont]:
– 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról;
– 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a
nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól;
– 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítõ
oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához
szükséges szabályokról;
– 1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok módosításáról (20–28. §);
– 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésérõl és kezelésérõl;
– 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról;
– 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól;
– 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl (86. és 87. §).
b) A védjegyjog és az egyéb árujelzõk oltalma, a formatervezési
mintaoltalmi és a topográfiaoltalmi jog, a szoftver szerzõi jogi védelme
és a tisztességtelen piaci magatartás tilalma [R. 5. § (1) bek. b) pont]:
–1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról;
– 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi
árujelzõre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól;
– 306/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védjegybejelentések elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról
– 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezõgazdasági termékek és
az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára vonatkozó részletes
szabályokról;
– 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról;
– 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól;
– 1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról;
– 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezetõk
topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól;
– 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról;
– 1999. évi LXXVI. törvény a szerzõi jogról;
– 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal által
vezetett önkéntes mûnyilvántartás részletes szabályairól.

1
Egyes jogszabályok számos ponton és alkalommal módosultak. A jegyzék nem
tünteti fel külön a módosításról rendelkezõ jogszabályokat, de a vizsga anyagát
értelemszerûen a hatályos változatok képezik.
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– az Európai Parlament és a Tanács 816/2006/EK rendelete a közegészségügyi problémákkal küzdõ országokba történõ kivitelre szánt
gyógyszeripari termékek elõállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezésérõl;

– Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között a szellemi tulajdonról (1993/26.
Nemzetközi Szerzõdés; MK 1993/173. szám);
– 2002. évi L. törvény az európai szabadalmak megadásáról szóló
1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetésérõl;
– 22/2002. (XII. 13.) IM rendelet az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) Végrehajtási Szabályzatának kihirdetésérõl;
– 45/2002. (XII. 28.) GKM rendelet az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) Díjszabályzatának kihirdetésérõl;
– az Amerikai Egyesült Államok 1952. évi szabadalmi törvénye,
Title 35 U.S. Code (a fontosabb anyagi és eljárási rendelkezések);
– az Amerikai Egyesült Államok 1946. évi védjegytörvénye, Lanham Act, Title 15 U.S. Code (a fontosabb anyagi és eljárási rendelkezések);
– Japán 1959. évi 121. sz. szabadalmi törvénye (a jogi védelem
rendszerének fõ vonásai);
– Japán 1959. évi 127. sz. védjegytörvénye (a jogi védelem rendszerének fõ vonásai).

e) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos egyéb – polgári anyagi és eljárási jogi, államigazgatási, pénzügyi, szabálysértési, büntetõjogi,
nemzetközi magánjogi – ismeretek és a szabadalmi ügyvivõi hivatásra
vonatkozó szabályozás [R. 5. § (1) bek. e) pont]:
– 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl;
– 1952. évi III. törvény a Polgári Perrendtartásról;
– 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
– 1978. évi IV. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl (296., 329.,
329/A., 329/B., 329/C. és 329/D. §);
– 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrõl
(152. §);
– 1979. évi 13. törvényerejû rendelet a nemzetközi magánjogról
(szerzõi jogi és iparjogvédelmi jogi vonatkozások);
– 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal
elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól;
– 9/2003. (II. 28.) GKM rendelet az egyes iparjogvédelmi oltalmak
megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célelõirányzatból történõ támogatásáról;
– 371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl;
– 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivõkrõl;
– 24/2004. (VI. 30.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivõi költségekrõl és a pártfogó szabadalmi ügyvivõ részére megállapítható díjról és költségtérítésrõl;
– 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet a szabadalmi ügyvivõi vizsgáról;
– 78/1995. (XII. 29.) IKM rendelet az iparjogvédelmi szakképesítésrõl;
– 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet a Jedlik Ányos-díj alapításáról és
adományozásáról;
– 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértõi
Testület szervezetérõl és mûködésérõl.

d) Az Európai Közösség iparjogvédelmi joga [R. 5. § (1) bek. d)
pont]:
– a Tanács 1768/92/EGK rendelete a gyógyszerek kiegészítõ oltalmi tanúsítványának bevezetésérõl;
– a Tanács 40/94/EK rendelete a közösségi védjegyrõl;
– a Tanács 2100/94/EK rendelete a közösségi növényfajta-oltalomi
jogokról;
– az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete a növényvédõ szerek kiegészítõ oltalmi tanúsítványának bevezetésérõl;
– a Tanács 6/2002/EK rendelete a közösségi formatervezési mintáról;
– a Tanács 1383/2003/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetõen sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl és az
ilyen jogokat ténylegesen sértõ áruk ellen hozandó intézkedésekrõl;
– a Tanács 510/2006/EK rendelete a mezõgazdasági termékek és
az élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról;
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A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
3/2007. (MK 32.) MSZH közleménye az „IFE FOODAPEST” Nemzetközi élelmiszer, ital
és vendéglátóipari szakkiállításon bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési
és használati minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl
zési 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. november
hó 20. és 22. napjai között Budapesten megrendezendõ „IFE
FOODAPEST” Nemzetközi élelmiszer, ital és vendéglátóipari szakkiállításon bemutatásra kerülõ találmányokat, védjegyeket, formaterve-

Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnöke
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Nemzetközi tájékoztatás

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

SZABADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS (PCT)

tások igazgatási díjai 2007. március 28-án 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 közlemény teljes szövege hozzáférhetõ a WIPO honlapján:
http://www.wipo.int/budapest.

A Dominikai Köztársaság csatlakozása
A Dominikai Köztársaság Kormánya 2007. február 28-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 Szerzõdés 2007. május 28-án lép hatályba a Dominikai Köztársaság vonatkozásában.

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS
Az Albán Köztársaság csatlakozása
Az Albán Köztársaság Kormánya 2007. február 19-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére 1925. november 6-án létrejött, Hágában 1960. november 28-án
felülvizsgált, Stockholmban 1967. július 14-én kiegészített, és 1979.
szeptember 28-án módosított Hágai Megállapodásra vonatkozóan.
A hágai szöveg (1960) 2007. március 19-én lépett hatályba az Albán Köztársaság vonatkozásában. Ettõl a naptól fogva az Albán Köztársaságot kötelezik a stockholmi (kiegészítõ) szöveg (1967) 1–7. cikkei,
és tagjává vált a Hágai Uniónak.

BUDAPESTI SZERZÕDÉS
Az Egyesült Királyság közleménye a National Institute for Biological
Standards and Control (NIBSC) elérhetõségeinek, díjainak és a
letétbe helyezés követelményeinek változásáról
Az Egyesült Királyság Kormánya 2007. február 6-i keltezéssel
közleményt juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez nemzetközi letéteményes szerve, a National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) telefon- és faxszámának, díjainak és a letétbe helyezés követelményeinek változásáról. A letétbe helyezés követelményeit illetõen változás történt a letétbe helyezhetõ mikroorganizmus-fajták tekintetében, és változtak a technikai és az igazgatási követelmények, amelyek a díjszabás változását is maguk után vonták.
A National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)
új elérhetõségei a következõk:
Telefonszám: (+44-(0)1223)) 1701 641 000
Faxszám: (+44-(0)1223)1701 646 730
E-mail: enquires@nibsc.ac.uk
Internet: http://www.nibsc.ac.uk
A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzatának 12. szabálya
(2) bekezdésének c) pontja értelmében a minták és az igazolások kiadásának díjai, valamint az említett közleményben meghatározott módosí-

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS
GENFI SZÖVEG
Az Albán Köztársaság csatlakozása
Az Albán Köztársaság Kormánya 2007. február 19-én letétbe helyezte csatlakozási 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 az Albán Köztársaság vonatkozásában 2007. május
19-én lép hatályba.
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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 – 2007/4
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

A rovatok rendezési elvei
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
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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 védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.

