
I. Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezeti
és mûködési rendje; a mûködési költségek fedezete

1. Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület (a továbbiakban: ISZT) a talál-
mányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Szt.) 114/Z. §-a alapján alakult meg. Jelenleg az Szt.
115/M. §-a tartalmazza az ISZT-re vonatkozó alapvetõ törvényi rendel-
kezéseket.

2. Az Szt. 118. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Kormány az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl és mûkö-
désérõl szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R.) határozta meg a Testület feladatait, mûködését és eljárását. Az R. át-
fogó módosítására 2005. október 6-ai, egyes rendelkezései tekintetében
2005. november 1-jei hatállyal került sor1. A módosítással pontosításra
kerültek az ISZT tisztségviselõinek díjazására, a Testület és a Magyar
Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH) kapcsolatára, valamint
egyes eljárási kérdésekre vonatkozó rendelkezések. A módosítás nyo-
mán új díjtételek bevezetésére is sor került.

Az R. szövegében a Rendõrség és a Határõrség integrációjával össze-
függõ egyes kormányrendeletek felülvizsgálatáról szóló 331/2007.
(XII. 13.) Korm. rendelet – 2008. január 1-jei hatállyal – a kormányzati
szervezetátalakítással összefüggésben eszközölt módosításokat („igaz-
ságügyminiszter” helyett „igazságügyi és rendészeti miniszter”). Az R.
hatályos szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. Az R. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a Testület tagjait az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszter nevezi ki ötéves idõtartamra. A kineve-
zésre az MSZH elnöke tesz javaslatot, amelynek összeállításához javas-
latot kér az érintett szakmai és érdek-képviseleti szervezetektõl. Az R.
2. §-ának (3) bekezdése értelmében a Testület létszáma legfeljebb ötven
fõ lehet.

4. A 3. pontban ismertetett rendelkezés alapján az igazságügyminiszter
2003. április 1-jétõl 2008. március 31-ig terjedõ hatállyal kinevezte az
ISZT ötven tagját, ezen belül héttagú elnökségét és – alulírott Posteiner-
né Toldi Márta személyében – annak elnökét. Az elmúlt években az
ISZT tagságát érintõen két személyi változásra került sor. Az igazság-
ügyminiszter 2004-ben Beliczay László megüresedett helyére dr. Ko-
vács Krisztinát, az MSZH Iparjogvédelmi Jogi Osztályának osztályve-
zetõ-helyettesét, 2005-ben pedig a szakértõi testületi tagságáról lemon-
dó dr. Wallacher Lajos helyére dr. Lendvai Zsófiát (jelenleg a Richter
Gedeon Nyrt. munkatársa) nevezte ki.

Az ISZT jelenlegi tagjainak és tisztségviselõinek mandátuma 2008.
március 31-én lejár, így szükségessé válik a tagság megújítása. Erre fi-
gyelemmel a Testület elnöke kezdeményezte, hogy az MSZH elnöke az
érintett szakmai és érdek-képviseleti szervektõl kérjen véleményt a tag-
ság, ezen belül pedig az ISZT elnökségének megújításával kapcsolat-
ban. Az ISZT jelenlegi tagjainak és tisztségviselõinek névsorát a 2. szá-

mú melléklet tartalmazza.

5. Az ISZT elnöksége 2003. június 24-én tartotta alakuló ülését,
amelyen az elnökség megállapította az ISZT ügyrendjét, amelyet a

MSZH elnöke az R. 5. §-ának (1) bekezdése alapján 2003. június 30-ai
hatállyal jóváhagyott. Az ISZT a 2006. és a 2007. évben a 204/2005.
(IX. 28.) Korm. rendelettel összhangba hozott és 2005. október 6-án
hatályba lépett ügyrend alapján járt el. A hatályos ügyrendet a 3. számú

melléklet tartalmazza.

6. Az ISZT-nek saját bevétele nincs, mûködésének feltételeirõl és az ah-
hoz szükséges pénzügyi intézkedések megtételérõl az MSZH gondos-
kodik és köti meg a Testület mûködéséhez szükséges szerzõdéseket
[R. 5. § (2) bek.]. A Testület titkárának díjazását az ISZT elnökének ja-
vaslatára az MSZH elnöke állapítja meg [R. 4. § (4) bek.].

Az R. 7. §-ának (2) bekezdése értelmében a szakértõi vélemény elkészí-
téséért a rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. Az
ISZT elnöke az R. 4. §-ának (1) bekezdése által opcionálisan elõírt díja-
zásról lemondott, így a szakértõi vélemények elkészítéséért befolyó dí-
jakból a korábbi évek gyakorlatával megegyezõen a 2007. évben az
ISZT ügyrendjében meghatározott módon és arányban csak az eljáró
tanácsok tagjai megbízási díjának kifizetésére került sor.

II. Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület 2007. évi mûködése

1. A 2007. év folyamán az ISZT az I. fejezetben foglaltaknak megfele-
lõen, a 2006. év végi állapothoz képest változatlan személyi összetétel-
ben folytatta tevékenységét.

2. Az ISZT elnöksége 2007. április 26-án tartotta ülését. Az elnökségi
ülésrõl készült jegyzõkönyvet a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az elnökség tagjai megtárgyalták és elfogadták az ISZT 2006. évi mû-
ködésérõl szóló beszámolót, valamint elfogadták a Testület költségve-
tését.

Az ülésen dr. Ficsor Mihály elnökségi tag, az MSZH jogi
elnökhelyettese tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Magyar
Közlöny 2007. évi 50. számában megjelent a Büntetõ Törvénykönyvrõl
szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetõjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2007. évi XXVII. törvény. A módosítás nyomán a
Btk. 329. §-ának (2) bekezdésében foglalt felsorolásból (szellemi
alkotások) kikerült az újítás, a növényfajták pedig a többi oltalmi
formával megegyezõ büntetõjogi védelmet élveznek. A Btk. 329/A. §-a
(1) bekezdésének módosítása egyértelmûvé tette, hogy a szerzõi vagy a
szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése a díjigény megsértésével
is megvalósulhat. A módosítás nyomán – a büntetõjog ultima ratio
jellegét szem elõtt tartva – a szerzõi jogok megsértésének gondatlan
alakzata megszûnt. Az iparjogvédelmi jogok megsértése tényállás
átfogalmazásával egyértelmûvé vált, hogy a Btk. 329/D. §-a olyan
kerettényállás, amelynek tartalmát az egyes nemzetközi szerzõdéseknek
is megfelelõ ágazati törvények és az európai közösségi jogszabályok
határozzák meg (a Btk. 329–329/D. §-ait, valamint az említett módosító
rendelkezésekhez fûzött részletes indokolást az 5. számú melléklet

tartalmazza).

3. Az ISZT elnöke a 2006. évi beszámolót az R. 5. §-ának (3) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelõen megküldte az igazságügyi és rendészeti
miniszter, illetve tájékoztatás céljából a gazdasági és közlekedési
miniszter részére.
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1 204/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület
szervezetérõl és mûködésérõl szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módo-
sításáról



III. Bírósági vagy hatósági megkeresések, illetve
megbízások és az azok alapján adott szakértõi vélemények

1. Az R. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében az ISZT az Szt. 16. §-ának
(2) bekezdésében és 115/C. §-ának (1) bekezdésében megjelölt ügyek-
ben, valamint 115/C. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kérdések-
ben szakértõi véleményt ad bírósági vagy hatósági megkeresés, vagy
megbízás alapján.

2. A 2007. évben 17 megkeresés, illetve megbízás érkezett az ISZT-hez,
az ügyforgalom tehát a 2006-ban tapasztalthoz (12 ügy), és különösen a
2005. évihez (9 ügy) képest jelentõsen emelkedett. Az ügyek részletes
kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2007. évi ügyekben a Testület 14 megkeresés, illetve megbízás kap-
csán adott szakértõi véleményt (ezek közül négy szakértõi vélemény
2008 elsõ két hónapjában készült el), egy esetben volt szükség elvi ál-
lásfoglalás kiadására, és egy olyan ügy volt, amelyben a megbízó
visszavonta a kérelmét. Az ISZT elõtt egy folyamatban lévõ ügy ma-
radt. Meg kell jegyezni, hogy a Testület 2007 januárjában szakértõi vé-
leményt készített egy 2006-ról áthúzódó ügyben is (ISZT-12/2006).

3. A megkeresõk és a megbízók körét megvizsgálva megállapítható,
hogy 2007-ben a legnagyobb arányban gazdasági társaságok fordultak a
Testülethez megbízással (6 ügy). Ezt a megbízói kört követik közel azo-
nos aktivitással a bíróságok (5 megkeresés) és a magánszemélyek
(4 ügy). A rendõrkapitányságoktól 2007-ben mindössze két megkeresés
érkezett a Testülethez. Az ügytípusok közül a gyakoriságot tekintve a
szolgálati találmány feltalálóját megilletõ díjazással, illetve általában a
díjvitákkal kapcsolatos ügyekben benyújtott kérelmek emelkedtek ki.

Megkeresõk, megbízók Ügyek száma
2005.

Ügyek száma
2006.

Ügyek száma
2007.

Bíróságok 3 2 5

Rendõrhatóságok 2 2 2

Gazdasági társaságok 3 2 6

Magánszemélyek 1 6 4

A szakértõi
vélemény tárgya

Ügyek száma
2005.

Ügyek száma
2006.

Ügyek száma
2007.

Iparjogvédelmi jogok
megsértése, áru hamis
megjelölése stb.
bûncselekmények

2 2 3

Titokban tartott
találmány
szabadalmazhatósága

1 0 0

Díjazási vita 3 2 7

Egyéb 3 8 7

5. Az ISZT ügyrendje 7. pontjának (2) bekezdése szerint bíróság vagy
más hatóság megkeresése esetén az eljáró tanács a szakértõi véleményt
a bíróság, illetve más hatóság által megjelölt határidõn belül köteles
megadni. A szakértõi vélemény elkészítésére nyitva álló határidõ rövid-
sége indokolja, hogy az eljáró tanácsok tagjai elsõsorban az ISZT
munkájában korábban is részt vett, tapasztalattal rendelkezõ tagjaiból
kerültek megbízásra.

Budapest, 2008. február 20.

Posteinerné Toldi Márta s. k.,
az ISZT elnöke

Mellékletek:

1.) Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl és mûködésérõl
szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet

2.) Az ISZT tagjainak és tisztségviselõinek névsora

3.) Az ISZT ügyrendje

4.) A 2007. április 26-án megtartott elnökségi ülés jegyzõkönyve

5.) A Btk. 329–329/D. §-ai, és a módosító rendelkezésekhez fûzött
részletes indokolás

6.) A 2007. évi megkeresések és megbízások

Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl és mûködésérõl
szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében
foglaltak alapján a Beszámolóval egyetértek.

Budapest, 2008. február 21.

Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
a Magyar Szabadalmi Hivatal

elnöke
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Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl és
mûködésérõl szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet (R.) 2. §-ának
(1) bekezdése, valamint 3. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Draskovics
Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter úr kinevezte az
Iparjogvédelmi Szakértõi Testület tagjait és tisztségviselõit. A tagok és
tisztségviselõk megbízatása a 2008. április 1-jétõl 2013. március 31-ig
terjedõ ötéves idõtartamra szól.

Az R. 5. §-ának (4) bekezdése alapján az Iparjogvédelmi Szakértõi
Testület tagjainak és tisztségviselõinek névsorát közzéteszem.

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

Elnök:
Posteinerné Toldi Márta

Elnökség:
Dr. Antalffy-Zsíros András
Dr. Ficsor Mihály
Kovári György
Dr. Mándi Attila
Dr. Markó József
Dr. Sorosi Gyula

Titkár:
Dr. Baticz Csaba

Tagok:
Dr. Antalffy-Zsíros András
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Bacher Vilmos
Dr. Baticz Csaba
Buzásné Nagy Zsuzsa
Dr. Csiky Péter
Dr. Csutorás Lászlóné
Ertseyné dr. Peregi Katalin
Dr. Fejesné dr. Lõrincz Anna
Dr. Ficsor Mihály

Dr. Gonda Imre
Goitein Miklós
Dr. Greiner István
Hajdú Judit
Dr. Jakab Judit
Dr. Jókúti András
Dr. Kereszty Marcell
Kiss Gyula Attila
Dr. Kiss Marietta
Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes
Dr. Kovács Krisztina
Dr. Kovács Rita
Kovári György
Kürtös József
Kürtössy Jenõ
Lantos Mihály
Dr. Lendvai Zsófia
Magyar Tamás
Dr. Markó József
Mármarosi Tamásné
Dr. Mándi Attila
Dr. Millisits Endre
Molnár Imre
Dr. Nikodémus Antal
Dr. Németh Gábor
Dr. Petz-Stifter Mária
Posteinerné Toldi Márta
Dr. Sár Csaba
Dr. Somfai Éva
Dr. Sorosi Gyula
Sümeghy Pálné dr.
Dr. Szamosi Katalin
Széchy Andrásné dr.
Szenci Gyõzõné
Ifj. Szentpéteri Ádám
Szöllõsi Gusztáv
Dr. Takács Zoltán
Dr. Török Ferenc
Dr. Vékás Gusztáv
Dr. Vida Sándor

57

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.

Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület tagjainak kinevezése

Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület tagjainak kinevezése



Az iparjogvédelmi dokumentumokat

kibocsátó egyes országokat és egyes

nemzetközi szervezeteket azonosító

kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Védjegy Hivatal (BBM)

és Benelux Ipari Minta Hivatal (BBDM)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Csehország
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet (EAP)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM 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

KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laosz
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldova
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedónia
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
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PY Paraguay
QA Katar
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszország
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST São Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíria
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzánia
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Nyugat-Szamoa
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanú-

sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-

lati minta és formatervezési minta

adatok azonosítói (INID-kódok a

WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadal-

mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy

lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsõbbség vagy ked-

vezmény, illetve a módosítási el-
sõbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsõbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsõbbség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Mûszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti 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 megneve-
zése

(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrá-
val)

(60) Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belsõ elsõbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat

adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma

(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselõ
adatai
(71) bejelentõ
(72) feltaláló, szerzõ, nemesítõ
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselõ

(80) A Budapesti Szerzõdés és a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (bioló-

giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-

ma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-

rinti adatok, valamint a kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi for-

galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék elsõ közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma 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 közzé-

tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

A publikáció fajtája

(a WIPO 16. szabványa szerint)

A 1996. január 1-je elõtti bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkezõ sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követõen elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások

bibliográfiai adataiban
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-

vege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele
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T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási vagy
korlátozási eljárásban módosítással
fenntartott európai szabadalmak szöve-
ge fordításának benyújtásáról

T6 Tájékoztatás a Magyar Köztársaságban
hatálytalannak tekintett európai szaba-
dalmakról

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

Védjegy és földrajzi árujelzõ adatok

azonosítói

(INID-kódok a WIPO 60. szabványa

szerint)

(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az

oltalom megszûnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsõbbség adatai

(300) Uniós elsõbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részérõl történõ

közzététel adatai

(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-
tételt tartalmazó lap száma

(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-

zék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel

(540) a földrajzi árujelzõ megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írás-

móddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-

zönségestõl eltérõ írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-

jában 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 véd-

jegy 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 résztve-
võ bejelentõ

(740) képviselõ
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betû-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyû kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentum-
szám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betû-
vel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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