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124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára és a termékek
ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról*
A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a Kormány a következõket rendeli el:

III. Fejezet
A KÖZÖSSÉGI RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ
TERMÉKEK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK
KÖZÖSSÉGI OLTALMÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás

1. §
3. §
(1) E rendelet elõírásait a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek (a továbbiakban együtt: termékek) földrajzi árujelzõinek oltalmára
és a termékeknek, valamint a földrajzi árujelzõk használatának ellenõrzésére kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki – a borecet kivételével – a szõlészeti és borászati termékekre.
(3) E rendelet végrehajtása során a mezõgazdasági termékek és
élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról
szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: közösségi rendelet), 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 rendeletben (a továbbiakban: közösségi végrehajtási rendelet)
és az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.
(4) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter), a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)
és az ellenõrzõ hatóságok e rendelet szerinti eljárása során a védjegyek
és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.), valamint a közösségi rendelet és a közösségi végrehajtási
rendelet szabályait, az e jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben pedig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(1) A szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelmet (e § alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) papír alapon két példányban és
elektronikus formában a miniszterhez kell benyújtani. A kérelemnek a
következõket kell tartalmaznia:
a) a kérelmezõ tevékenységének olyan bemutatása, amely lehetõvé
teszi annak megállapítását, hogy a közösségi rendelet 5. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott követelmények teljesülnek-e,
b) a közösségi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében foglalt adatok
és dokumentumok, kiegészítve a közösségi végrehajtási rendelet 10.
cikke (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott információkkal, valamint – a termékleírás részeként – a termék lényeges tulajdonságainak és elõállítási módjának ellenõrzésére vonatkozó minimumkövetelményeket és eljárásokat leíró fejezettel.
(2) A miniszter a kérelmet a benyújtását követõen haladéktalanul
megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e az (1) bekezdésben meghatározott kötelezõ tartalmi elemeket, ezt követõen elvégzi
a kérelem részletes vizsgálatát.
(3) A miniszter közzéteszi a kérelmet a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, ha
a) azt a közösségi rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében az arra jogosult nyújtotta be, valamint
b) a közösségi rendelet 4. cikke szerinti termékleírás – a közösségi
rendelet 2. cikkét, illetve 3. cikkének (1) bekezdését is figyelembe
véve – megalapozott.
(4) A közösségi rendelet 5. cikke (5) bekezdésének elsõ albekezdése alapján az arra jogosult személyek a kérelemnek a (3) bekezdés szerinti közzétételétõl számított két hónapon belül a kérelemben foglaltakkal szemben kifogást nyújthatnak be a miniszterhez. Ha e határidõn belül kifogás nem érkezik, a miniszter a szakhatósági állásfoglalást kiadja.
(5) A miniszter a (4) bekezdésben meghatározott határidõn belül
érkezett kifogás elfogadhatóságáról a közösségi rendelet 7. cikke (3)
bekezdése elsõ albekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt feltételek vizsgálata alapján dönt. A miniszter a kifogást a szakhatósági állásfoglalásban utasítja el, ha az nem felel meg a vizsgált feltételeknek.
(6) Az (5) bekezdés alapján vizsgált feltételeknek megfelelõ kifogás esetén a miniszter a kifogással kapcsolatban nyilatkozattételre hívja
fel a kérelmezõt. A miniszter a szakhatósági állásfoglalásban dönt arról,
hogy a kifogásnak helyt ad vagy azt elutasítja.
(7) A miniszter a kérelmet annak benyújtásától számított hat hónapon belül bírálja el; e határidõt indokolt esetben egy ízben, legfeljebb
három hónappal meghosszabbíthatja.

II. Fejezet
A MAGYAR EREDETVÉDELMI TANÁCS
2. §
(1) A miniszter a Vt. 116/A. §-ának (2) bekezdése szerinti elõzetes
szakhatósági állásfoglalás (a továbbiakban: szakhatósági állásfoglalás)
kiadása, valamint a Vt. 104. §-a szerinti termékleírás jóváhagyása tárgyában a véleményezõ, javaslattevõ jogkörrel mûködõ Magyar Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: MET) javaslata alapján határoz.
(2) A MET tizenöt tagból áll. Tagjait a tudomány, az elõállítók
szakmai érdek-képviseleti szervezete, a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, a
hatósági ellenõrzés, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) és az MSZH képviselõibõl a miniszter kéri fel. Elnökét és titkárát a Minisztérium képviselõi közül a
miniszter nevezi ki.
(3) A MET ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá; mûködésének feltételeirõl, valamint a titkársági feladatok ellátásáról a Minisztérium gondoskodik.

A termékleírás módosítása
4. §
(1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet a
közösségi rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglaltak alapján, a

* Megjelent a Magyar Közlöny 2007/67. számában, 2007. május 31-én.
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közösségi végrehajtási rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megfelelõen kell benyújtani.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelemben kért módosítás az egységes dokumentum módosítását vonja maga után, a 3. § megfelelõ alkalmazásával kell eljárni.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelemben kért módosítás nem
eredményezi az egységes dokumentum megváltoztatását, vagy azt a közösségi rendelet 9. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtják be, a miniszter a 3. §-ban foglaltak szerint jár el, de a módosítás mértékétõl függõen a 3. § (3)–(6) bekezdéseiben meghatározott eljárás lefolytatása
nélkül is kiadhatja a szakhatósági állásfoglalást.

Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) a termelõ, elõállító vagy feldolgozó (a továbbiakban együtt: elõállító) székhelye vagy telephelye szerinti területi szervei és Központja, virágok és dísznövények vonatkozásában az MgSzH Központja (a továbbiakban együtt: ellenõrzõ hatóság)
végzi.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés során az ellenõrzõ hatóság megállapítja, hogy a földrajzi árujelzõvel ellátott termék nem felel
meg a termékleírásban foglaltaknak,
a) kisebb hiba esetén felszólítja az elõállítót a hiányosságok haladéktalan orvoslására és arra, hogy az ennek érdekében megtett intézkedésekrõl tizenöt napon belül írásban adjon tájékoztatást,
b) lényeges hiba esetén, vagy ha az elõállító az a) pont szerinti beszámolási kötelezettségét elmulasztja, a termék elõállítását, illetve forgalomba hozatalát a jogsértést elkövetõ elõállító számára a hiba jellegétõl függõ feltételhez köti, illetve
c) súlyos hiba esetén a termék tekintetében a földrajzi árujelzõ
használatát a jogsértést elkövetõ elõállító számára azonnali hatállyal
megtiltja.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) kisebb hiba a termékleírásban foglaltaktól való olyan eltérés,
amely a termék jellemzõit annak lényeges tulajdonságait tekintve nem
változtatja meg;
b) lényeges hiba
ba) a termékleírásban foglaltaktól való, az a) és a c) pontba nem
tartozó eltérés, amely a termék minõségi jellemzõit befolyásolja, valamint
bb) a kisebb hiba három éven belül történõ megismétlõdése;
c) súlyos hiba
ca) a termékleírásban foglaltaktól való olyan mértékû vagy természetû eltérés, amely a termék jellemzõit annak lényeges tulajdonságait
tekintve jelentõsen megváltoztatja, vagy amelynek eredményeképpen a
termék nem tekinthetõ a termékleírásban szereplõ földrajzi területrõl
származónak, valamint
cb) a b) pont ba) alpontja szerinti lényeges hiba három éven belül
történõ megismétlõdése.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tilalom idõtartama egy év. A
földrajzi árujelzõ újbóli használatát az elõállító akkor kezdheti meg, ha
a tilalom lejártának napját megelõzõ ellenõrzés során az ellenõrzõ hatóság megállapítja, hogy a földrajzi árujelzõvel ellátott termék megfelel a
termékleírásban foglaltaknak.
(5) Ha az elõállító a (2) bekezdés c) pontja alapján hozott tiltó határozat ellenére használja az adott földrajzi árujelzõt, az ellenõrzõ hatóság
a) élelmiszerek vonatkozásában az Étv. 14. §-a (3) bekezdésének
b) pontja alapján, dísznövények esetében a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi LII. törvény) 28. §-a alapján minõségvédelmi bírságot szab ki, valamint
b) a jogsértõ cég adatait és a jogsértést nyilvánosságra hozza,
c) a földrajzi árujelzõvel jogellenesen ellátott terméket lefoglalja,
illetve
d) a fogyasztók megtévesztésének gyanúja esetén értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt a tapasztalt szabálytalanságról.
(6) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzést a közösségi rendelet 11.
cikkének (1) bekezdése szerinti és (3) bekezdésének megfelelõ terméktanúsító szervezet (a továbbiakban: terméktanúsító szervezet) végzi,
amennyiben a termék elõállítója a termék tanúsítására vele szerzõdést
köt. Ha a terméktanúsító szervezet megállapítja, hogy a termék elõállítása nem felel meg a termékleírásban foglaltaknak,
a) kisebb hiba esetén a (2) bekezdés a) pontja szerint jár el,
b) lényeges vagy súlyos hiba esetén megkeresi az ellenõrzõ hatóságot a (2) bekezdés b) és c) pontja, valamint az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtétele céljából.

A földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlése
5. §
(1) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlését a
közösségi rendelet 12. cikkének (2) bekezdése alapján arra jogosultak a
közösségi végrehajtási rendelet 17. cikke (2) bekezdésének elsõ albekezdésében foglaltaknak megfelelõen kérhetik.
(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott törlési kérelmekre a 3. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
Az Európai Közösség más tagállama, illetve harmadik ország
által továbbított kérelemmel szemben benyújtott kifogás
6. §
(1) Az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) továbbított bejegyzés iránti, módosítási, illetve törlési kérelemmel szembeni – a közösségi rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti – kifogást a közösségi rendelet 7. cikke (3) bekezdésének elsõ albekezdésében, illetve a közösségi végrehajtási rendelet 17. cikke (2) bekezdésének hatodik albekezdésében foglaltakkal összhangban kell elkészíteni. A kifogást a Vt.
116/A. §-a (7) bekezdésének megfelelõen kell benyújtani a miniszterhez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmeknek a Bizottság által az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett adatait a miniszter a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján is közzéteszi.
(3) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az MSZH-nak.
(4) A miniszter a kifogást a közösségi rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében elõírt határidõben továbbítja a Bizottsághoz.
A Magyarország által továbbított kérelemre az Európai Közösség
más tagállamától, illetve harmadik országból érkezett kifogás
7. §
(1) A Magyarország által a Bizottságnak továbbított bejegyzés
iránti, módosítási, illetve törlési kérelemre az Európai Közösség más
tagállamától vagy harmadik országból a Bizottságon keresztül érkezett
kifogást a miniszter továbbítja az érdekelt feleknek, és a közösségi rendelet 7. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében megállapított
határidõn belül lefolytatott egyeztetésben közremûködik.
(2) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az MSZH-nak.
(3) Az egyeztetés eredményérõl a miniszter a közösségi végrehajtási rendelet 13. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
tájékoztatja a Bizottságot.
A termékek ellenõrzése
8. §

9. §

(1) A Vt. 116/A. §-ának (6) bekezdése szerinti átmeneti oltalomban, illetve a közösségi rendelet alapján oltalomban részesülõ földrajzi
árujelzõvel ellátott termékeknek (a továbbiakban együtt: földrajzi árujelzõvel ellátott termék) a közösségi rendelet 11. cikke szerinti ellenõrzését élelmiszerek vonatkozásában a Mezõgazdasági Szakigazgatási

(1) Virágok és dísznövények vonatkozásában az MgSzH Központja, élelmiszerek vonatkozásában az MgSzH Központja és területi szervei, valamint a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és a fogyasztóvédel-
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c) a 13. § (1) bekezdése szerinti termékleírás.
(3) A miniszter eljárására a 3. § (2)–(7) bekezdéseiben meghatározott rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ha a kérelmet a Vt. 107. §-ának (2) és (3) bekezdése értelmében arra jogosult
nyújtotta be, valamint ha a termékleírás – a Vt. 103. §-ának (2), illetve
(3) bekezdését is figyelembe véve – megalapozott, a miniszter a jóváhagyást megadja, ellenkezõ esetben a termékleírás jóváhagyását megtagadja.
(4) A termék földrajzi árujelzõjének lajstromozását és az oltalom
megszûnését a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján is közzé
kell tenni. A lajstromozással egyidejûleg a jóváhagyott termékleírást is
közzé kell tenni.
(5) A termékleírás módosítása iránt a 13. § (3) bekezdése alapján
benyújtott kérelmek tekintetében az (1)–(4) bekezdések rendelkezéseit
kell megfelelõen alkalmazni.

mi felügyelõségek – a hatósági élelmiszer-ellenõrzés rendjérõl szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti hatáskörükben eljárva – ellenõrzik, hogy a termék forgalmazása során megvalósul-e a közösségi
rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamely cselekmény.
(2) Ha az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a termékkel
kapcsolatban megvalósul a közösségi rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamely cselekmény, az (1) bekezdés szerinti
ellenõrzõ hatóságok a termék további forgalmazását feltételhez kötik,
vagy ha a közösségi rendelet szerinti oltalom ily módon nem biztosítható, a további forgalmazást megtiltják.
(3) A (2) bekezdésben, valamint a 8. § (2) bekezdésének b) és c)
pontjaiban meghatározott jogkövetkezményeken felül az (1) bekezdés
szerinti ellenõrzõ hatóságok élelmiszerek vonatkozásában az Étv.
14. §-a, dísznövények vonatkozásában a 2003. évi LII. törvény 28. §-a
alapján minõségvédelmi bírságot is kiszabhatnak.

13. §
10. §
(1) A termékleírásnak a következõket kell tartalmaznia:
a) a terméknek a Vt. 103. §-ának (2) és (3) bekezdése szerinti földrajzi jelzést vagy eredetmegjelölést tartalmazó elnevezése,
b) a termék leírása, beleértve – adott esetben – az elõállításához felhasznált nyersanyagokat, valamint a termék fõbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai, illetve érzékszervi jellemzõit,
c) azon földrajzi terület meghatározása, amelyrõl származó termék
megjelölésére a földrajzi árujelzõt használják,
d) annak igazolása, hogy a termék a Vt. 103. §-ának (2), illetve (3)
bekezdése szerinti földrajzi területrõl származik,
e) a termék elõállítási módjának, valamint – szükség szerint – a hagyományos, helyi módszereknek az ismertetése,
f) részletes ismertetés a termék és a földrajzi környezet, illetve a
származás közötti kapcsolatról annak igazolására, hogy a termék különleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje a Vt. 103. §-ának (2)
vagy (3) bekezdése értelmében ennek a kapcsolatnak tulajdonítható,
g) a földrajzi árujelzõnek a terméken való feltüntetésére vonatkozó
technikai jellegû címkézési elõírások,
h) a 8. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzõ hatóságok, illetve (6) bekezdése szerinti terméktanúsító szervezetek neve és címe,
i) a termék lényeges tulajdonságainak és elõállítási módjának ellenõrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások leírása.
(2) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõvel ellátott termék csomagolásán feltüntethetõ a „védett földrajzi jelzés”, illetve a „védett eredetmegjelölés” kifejezés.
(3) A földrajzi árujelzõ lajstromozására irányuló eljárás során, illetve az oltalom fennállása idején a jogosultak módosíthatják a termékleírást, különösen a tudományos-mûszaki fejlõdés újabb eredményei
alapján, vagy a földrajzi terület újbóli meghatározása céljából.

Az ellenõrzõ hatóságnak a 8. § (1) bekezdése alapján végzett ellenõrzések során felmerült – külön kormányrendeletben meghatározott –
költségeit az ellenõrzött elõállítók viselik.
11. §
(1) A földrajzi árujelzõvel ellátott terméket elõállítók az elõállításnak, illetve a földrajzi árujelzõ használatának a megkezdésérõl, az adataikban bekövetkezett változásról, valamint a földrajzi árujelzõvel ellátott termék elõállításának megszüntetésérõl 15 napon belül tájékoztatják a 8. § (1) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkezõ ellenõrzõ hatóságot, illetve a 8. § (6) bekezdése szerinti szerzõdés megkötése esetén a
terméktanúsító szervezetet. A hatóság, illetve a terméktanúsító szervezet kérelemre igazolást állít ki arról, hogy az elõállító földrajzi árujelzõvel ellátott terméket állít elõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség a kérelmezõ
csoportosulás tagjait is terheli, amelynek elmulasztása lényeges hibának minõsül, és a 8. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után.
(3) A 8. § és a 9. § alapján végzett ellenõrzések eredményérõl, valamint az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséget teljesítõ elõállítók naprakész jegyzékérõl az ellenõrzõ hatóságok, illetve a terméktanúsító szervezetek félévente tájékoztatják a Minisztériumot.
(4) A földrajzi árujelzõvel ellátott hazai termékekrõl a Minisztérium nyilvántartást vezet, amelyet honlapján is közzétesz.
IV. Fejezet
A KÖZÖSSÉGI RENDELET HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ
TERMÉKEK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK OLTALMÁRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A termékek ellenõrzése

A termékleírás jóváhagyására irányuló eljárás

14. §

12. §

(1) A közösségi rendelet hatálya alá nem tartozó termékek ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat a 8. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése szerinti hatóságok, valamint a 8. § (6) bekezdése szerinti terméktanúsító szervezetek látják el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzõ hatóságok, illetve terméktanúsító szervezetek eljárására a 8. § (2)–(5) bekezdéseit, valamint a 9. §
és a 11. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a 9. §
(1) bekezdése szerinti ellenõrzés arra irányul, hogy a termék forgalmazása során megvalósul-e a Vt. 109. §-ának (2) bekezdésében meghatározott cselekmények valamelyike.
(3) A 8. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzõ hatóságoknak, illetve a
8. § (6) bekezdése szerinti terméktanúsító szervezeteknek a termék forgalomba hozatalát megelõzõ ellenõrzése során felmerült költségeit az
ellenõrzött elõállítók viselik. Az ellenõrzõ hatóság költségeit külön
kormányrendelet határozza meg.

(1) A Vt. 113. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közösségi rendelet
hatálya alá nem tartozó termékek földrajzi árujelzõinek nemzeti lajstromozására irányuló bejelentés benyújtását megelõzõen a bejelentõnek be
kell szereznie a miniszter termékleírásra vonatkozó jóváhagyását.
(2) A termékleírás jóváhagyására irányuló kérelmet (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: kérelem) papír alapon két példányban és
elektronikus formában a miniszterhez kell benyújtani. A kérelemnek a
következõket kell tartalmaznia:
a) a Vt. 107. §-ának (2) bekezdése szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság megnevezése,
b) a kérelem benyújtója és a termék között a Vt. 107. §-ának (3) bekezdése szerinti kapcsolat bemutatása,
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124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
V. Fejezet

Az Európai Unió jogának való megfelelés

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §

15. §
Ez a rendelet – a Vt. 116/A. §-ával együtt – megállapítja a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:
a) a Tanács 510/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról,
b) a Bizottság 1898/2006/EK rendelete (2006. december 14.) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését megelõzõen benyújtott, de a Bizottsághoz még nem továbbított kérelmekre is alkalmazni kell.
(2) A rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében foglalt kifejezések helyett a termékeken feltüntethetõ a rendelet hatálybalépését megelõzõen
jóváhagyott termékleírásban meghatározott jelölés is.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára
vonatkozó részletes szabályokról szóló, 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ,
egyes földmûvelésügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek
módosításáról szóló 226/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Nemzetközi tájékoztatás

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

A WIPO SZERZÕI JOGI SZERZÕDÉSE

cember 20-án, Genfben elfogadott, Elõadásokról és Hangfelvételekrõl
szóló Szerzõdésére vonatkozóan.
A csatlakozási okmány a következõ nyilatkozatokat tartalmazza:
„A Szerzõdés 3. cikkének (3) bekezdése értelmében Ausztrália
nem fogja alkalmazni a kiadás ismérvét (a hangfelvételek elõállítóinak
védelmét illetõen), nem fogja alkalmazni továbbá a Szerzõdés 15. cikkének (3) bekezdése értelmében a 15. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseit a következõk vonatkozásában:
(a) a hangfelvételek felhasználása i) rádiósugárzás és ii) rádión történõ nyilvánossághoz közvetítés céljából a 2. cikk g) pontjának elsõ mondata értelmében, és
(b) a hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése a hangfelvételek hangjainak a nyilvánosság számára hallhatóvá tételével olyan
eszköz mûködtetése útján, amely alkalmas a hangfelvételek sugárzásának vagy egyéb átvitelének vételére.”
A Szerzõdés 2007. július 26-án lép hatályba Ausztrália vonatkozásában.

Ausztrália csatlakozása
Ausztrália Kormánya 2007. április 26-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezetének az 1996. december 20-án, Genfben elfogadott Szerzõi Jogi Szerzõdésére vonatkozóan.
A Szerzõdés 2007. július 26-án lép hatályba Ausztrália vonatkozásában.
A WIPO ELÕADÁSOKRÓL ÉS HANGFELVÉTELEKRÕL
SZÓLÓ SZERZÕDÉSE
Ausztrália csatlakozása
Ausztrália Kormánya 2007. április 26-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezetének az 1996. de-
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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
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(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-
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A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.

