Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
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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