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A Kormány
141/2008. (V. 16.) Korm. rendelete
a szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

bemutatja a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökségnek (a továbbiakban: HM FLÜ).
(2) Ha a HM FLÜ vezetõje megállapítja, hogy a szabadalmi bejelentés a Ttv. államtitokköri jegyzékébe tartozó adatot tartalmaz, ezt a
bejelentés bemutatásától számított tizenöt napon belül – az MSZH elnökének egyidejû értesítése mellett – jelzi a hatáskörrel rendelkezõ miniszternek, aki ezt követõen tizenöt napon belül dönt arról, hogy javasolja-e az államtitokká minõsítést.
(3) Ha a hatáskörrel rendelkezõ miniszter az államtitokká minõsítést nem javasolja, errõl az MSZH elnökét, valamint a HM FLÜ vezetõjét is tájékoztatja.
(4) Az MSZH elnöke az államtitokká minõsítésre vonatkozó javaslat kézhezvételétõl számított nyolc napon belül dönt a szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítése tárgyában, amely döntésérõl a hatáskörrel rendelkezõ minisztert, a HM FLÜ vezetõjét és a bejelentõt tájékoztatja.

1. §
E rendelet alkalmazásában hatáskörrel rendelkezõ miniszter:
a) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 1. számú melléklete szerinti különös adatfajták körébe tartozó találmány esetén az államtitokkör szerint érintett
miniszter;
b) a rendõrség államtitokkörébe tartozó találmány esetén az igazságügyi és rendészeti miniszter;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatok államtitokkörébe tartozó találmány esetén a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény 10. §-a alapján a szolgálatot irányító miniszter.

4. §
2. §

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott szabadalmi bejelentésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás szabályozásáról szóló
142/1996. (IX. 2.) Korm. rendelet hatályát veszti.
(3) A (2) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(1) Az MSZH elnöke a szabadalmi bejelentést – a Magyarország
területén kívüli lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ külföldiek bejelentése kivételével – a bejelentés napjától számított nyolc napon belül

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH) elnöke a
találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
53. §-ának (5) bekezdése alapján a szabadalmi bejelentést – a hatáskörrel rendelkezõ miniszter javaslata alapján, a 3. §-ban szabályozott eljárásban – államtitokká minõsítheti.
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A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
3/2008. (MK 79.) MSZH közleménye
a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán
bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták
kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl
Az 1995. évi XXXIII. törvény 3. §-ának b) pontja, az 1997. évi
XI. törvény 53. §-a (1) bekezdésének c) pontja, a 2001. évi XLVIII. törvény 40. §-a (1) bekezdésének c) pontja és az 1991. évi XXXVIII. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2008. június hó 11. és 12. napjai között Budapesten megrendezendõ 17. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemu-

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