
1. § A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiak-
ban: Szjt.) 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A zeneszerzõk és a szövegírók a már nyilvánosságra hozott
nem színpadi zenemûveknek és zeneszövegeknek, valamint az ilyen
színpadi zenemûvekbõl vett részleteknek hangfelvételen való újabb
többszörözésére és példányonkénti terjesztésére vonatkozó jogukat
csak közös jogkezelõ szervezetük útján érvényesíthetik, díjukról csak a
felosztás idõpontját követõ hatállyal, a rájuk jutó összeg erejéig mond-
hatnak le. Az engedélyre és az ennek fejében fizetendõ díjak mértékére
vonatkozóan az irodalmi és a zenei mûvekkel kapcsolatos szerzõi jogok
közös kezelését végzõ szervezet köt szerzõdést a hangfelvétel-elõállító-
val.”

2. § (1) Az Szjt. 21. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Az olyan mûvek szerzõit, valamint az olyan mûveket kiadókat,
amelyeket fénymásolással vagy más hasonló módon, papíron vagy más
hasonló hordozón (a továbbiakban együtt: reprográfiával) többszöröz-
nek, a magáncélú másolásra tekintettel megfelelõ díjazás illeti meg.”

(2) Az Szjt. 21. §-a (6) bekezdésének elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A befolyt díjaknak a költségek levonása után fennmaradt összegé-
bõl negyven százalék a kiadókat illeti meg.”

3. § Az Szjt. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A terjesztés joga kiterjed a mû egyes példányainak a nyilvá-
nosság részére történõ haszonkölcsönbe adására is. A hangfelvételben
foglalt mûvek szerzõi e jogukat a 78. § (2) bekezdésének megfelelõen
gyakorolhatják. A filmalkotások szerzõi e jogukat szintén csak közös
jogkezelés útján gyakorolhatják, díjukról csak a felosztás idõpontját kö-
vetõ hatállyal, a rájuk jutó összeg erejéig mondhatnak le.”

4. § Az Szjt. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A nyilvános haszonkölcsönzést végzõ könyvtárakban

haszonkölcsönzés útján terjesztett irodalmi mûvek és kottában rögzített
zenemûvek szerzõit a haszonkölcsönbe adásra tekintettel megfelelõ dí-
jazás illeti meg.

(2) A díjat a közös jogkezelõ szervezet az évenként megállapított
jogdíjközleményében, a kultúráért felelõs miniszter (e § alkalmazásá-
ban a továbbiakban: miniszter) által felügyelt költségvetési fejezetben
külön törvényi soron meghatározott összeg keretén belül állapítja meg.

(3) A szerzõk díjigényüket csak közös jogkezelõ szervezetük útján
érvényesíthetik, díjukról csak a felosztás idõpontját követõ hatállyal, a
rájuk jutó összeg erejéig mondhatnak le.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûvek példányainak a díj
megállapításához és felosztásához szükséges azonosító adatairól és a
haszonkölcsönzés céljára való kölcsönbeadásaik számáról a könyvtárak
a közös jogkezelõ szervezet, valamint a miniszter számára évente, a
tárgyévet követõ elsõ naptári negyedév végéig adatot szolgáltatnak. A
díj megállapításához és felosztásához szükséges adatok, valamint az
adatszolgáltatásra kötelezett könyvtárak körét külön jogszabály állapít-
ja meg.

(5) A díjat a kölcsönbeadások száma alapján kell felosztani; a díj a
tárgyévet követõ harmadik naptári negyedév elsõ napján esedékes.”

5. § (1) Az Szjt. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mû, film részlete,
vagy kisebb terjedelmû ilyen önálló mû, továbbá képzõmûvészeti, épí-
tészeti, iparmûvészeti és ipari tervezõmûvészeti alkotás képe, valamint
fotómûvészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, va-
lamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerzõ
megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehetõ, feltéve,
hogy az átvevõ mûvet nem használják fel üzletszerûen. Átvételnek mi-
nõsül a mû olyan mértékû felhasználása más mûben, amely az idézést
meghaladja.”

(2) Az Szjt. 34. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A mû iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében át-

dolgozható. Az átdolgozott mû felhasználásához az eredeti mû szerzõ-
jének engedélye is szükséges.”

6. § Az Szjt. 35. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás
célját szolgáló [33. § (4) bek.] intézmény, muzeális intézmény, levéltár,
valamint a közgyûjteménynek minõsülõ kép-, illetve hangarchívum a
mûrõl másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfo-
kozás célját közvetve sem szolgálja, és

a) tudományos kutatáshoz vagy archiváláshoz szükséges,
b) nyilvános könyvtári ellátás vagy a 38. § (5) bekezdésében meg-

határozott felhasználás céljára készül,
c) megjelent mû kisebb részérõl, illetve újság- vagy folyóiratcikk-

rõl belsõ intézményi célra készül, vagy
d) külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel

megengedi.”

7. § Az Szjt. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39. § Az országos szakkönyvtárak a mû egyes példányait szaba-

don haszonkölcsönbe adhatják. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a
szoftverre és a számítástechnikai eszközökkel mûködtetett adatbázis-
ra.”

8. § Az Szjt. V. fejezete a következõ új alcímmel és 57/A–57/C. §-
okkal egészül ki:

„A felhasználás engedélyezése ismeretlen vagy ismeretlen

helyen tartózkodó szerzõ alkotása (árva mû) esetén

57/A. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal – a felhasználás módjá-
hoz és mértékéhez igazodó díj megállapítása mellett – felhasználási en-
gedélyt ad kérelemre annak, aki a felhasználási szerzõdés megkötése ér-
dekében a szerzõ felkutatására az érintett mûtípus és a felhasználási
mód figyelembevételével megtette az adott helyzetben általában elvár-
ható intézkedéseket, és a szerzõ felkutatása nem járt eredménnyel. A
felhasználási engedély legfeljebb öt évre szól, a Magyar Köztársaság te-
rületére terjed ki, nem kizárólagos, át nem ruházható, további felhasz-
nálási engedély adására és a mû átdolgozására (29. §) nem jogosít.

(2) Az (1) bekezdésben említett díjat a szerzõ személyének vagy
tartózkodási helyének ismertté válását követõen kell megfizetni, ha a
felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve
sem szolgálja; ha a felhasználás közvetve vagy közvetlenül jövedelem-
szerzés vagy jövedelemfokozás célját szolgálja, a díjat a Magyar Szaba-
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dalmi Hivatalnál letétbe kell helyezni. A díj letétbe helyezése a felhasz-
nálás megkezdésének feltétele.

(3) Ha a szerzõ személye vagy tartózkodási helye a felhasználási
engedély hatálya alatt ismertté válik, a Magyar Szabadalmi Hivatal a
szerzõ, illetve a felhasználó kérelmére a felhasználási engedélyt a szer-
zõ személye vagy tartózkodási helye ismertté válásának napjával kez-
dõdõ hatállyal visszavonja azzal, hogy a felhasználás a szerzõ személye
vagy tartózkodási helye ismertté válásának napján meglévõ mértékig,
az engedély alapján még hátralévõ idõtartamig, de legfeljebb a szerzõ
személye vagy tartózkodási helye ismertté válásának napjától egy évig
folytatható.

(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezést megfelelõen alkalmazni
kell akkor is, ha a felhasználásra a szerzõ személye vagy tartózkodási
helye ismertté válásának napjáig komoly elõkészületeket tettek, azzal,
hogy ebben az esetben a felhasználást az elõkészületnek a szerzõ sze-
mélye vagy tartózkodási helye ismertté válásakor meglévõ mértékéig
lehet megkezdeni és folytatni.

(5) A szerzõ a felhasználási engedély hatályának megszûnésétõl
vagy a visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számí-
tott öt évig követelheti a felhasználótól az õt megilletõ díj, illetve – a díj
letétbe helyezése esetén – a Magyar Szabadalmi Hivataltól az ott javára
letétbe helyezett díj megfizetését. Az öt év lejártát követõen a Magyar
Szabadalmi Hivatal átutalja a díjat annak a közös jogkezelõ szervezet-
nek, amely az ismeretlen vagy az ismeretlen helyen tartózkodó szerzõ
mûvének egyéb felhasználását jogosítja, ilyen szervezet hiányában pe-
dig a Nemzeti Kulturális Alapnak. Ha az ismeretlen vagy az ismeretlen
helyen tartózkodó szerzõ mûvének egyéb felhasználásait több közös
jogkezelõ szervezet jogosítja, ezek a díjból egyenlõ arányban részesül-
nek. A Nemzeti Kulturális Alap a hozzá átutalt jogdíjat a kulturális ja-
vak hozzáférhetõvé tételére fordítja.

(6) Ha a szerzõ a (3)–(5) bekezdések alapján a díj mértékét vitatja,
ennek elbírálása – a szerzõi jogi perekre irányadó szabályok szerint – bí-
rósági útra tartozik.

(7) Az (1)–(6) bekezdések nem alkalmazhatók, ha a felhasználás
jogosítása közös jogkezelésbe tartozik.

57/B. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatalnak az 57/A. §-ban sza-
bályozott eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezéseit a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) nem alkalmazhatók a Ket.-nek azok a rendelkezései, amelyek az
eljárás megindításával kapcsolatos – hivatalból vagy kérelemre történõ
– értesítésre vonatkoznak;

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal a tényeket a kérelem keretei kö-
zött, az ügyfél nyilatkozatai és állításai alapján vizsgálja;

c) nem alkalmazhatók a Ket.-nek az ügygondnokra, a költségmen-
tességre és a végrehajtásra vonatkozó rendelkezései;

d) a Magyar Szabadalmi Hivatal döntéseivel szemben nincs helye
fellebbezésnek, újrafelvételi, méltányossági és felügyeleti eljárásnak,
valamint ügyészi óvásnak; a Magyar Szabadalmi Hivatal döntéseit a
Fõvárosi Bíróság – az 57/C. §-ban foglaltak szerint – nemperes eljárás-
ban vizsgálja felül.

(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal által hozott döntés felülvizsgála-
tát az ügyész is kérheti; az eljárás megindítására a Fõvárosi Fõügyész-
ség rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A Magyar Szabadalmi Hi-
vatal a döntését a Fõvárosi Fõügyészséggel is közli.

(3) Az 57/A. § (1) bekezdése szerinti kérelemért külön jogszabály-
ban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjfizetés
elmulasztása esetén a kérelmet el kell utasítani.

(4) Az árva mûvek felhasználásának engedélyezésére vonatkozó
részletes szabályokat – ideértve a (3) bekezdés szerinti díj mértékét –
külön jogszabály állapítja meg.

57/C. § (1) Az 57/B. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti nem-
peres eljárás megindítására irányuló kérelmet a döntés közlésétõl szá-
mított harminc napon belül a Magyar Szabadalmi Hivatalnál kell be-
nyújtani, amely azt az ügy irataival együtt tizenöt napon belül továbbítja
a bírósághoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kellékeire a keresetlevélre vo-
natkozó szabályok megfelelõen irányadók.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelmet elkésetten nyújtották be,
az igazolási kérelem tárgyában a bíróság határoz.

(4) Az 57/B. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti nemperes eljá-
rásra a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai – a
nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel – megfelelõen
irányadók.”

9. § Az Szjt. 66. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A felhasználás engedélyezésére vonatkozó jog átruházása
nem terjedhet ki a 20. §-ban, a 23. § (3) és (6) bekezdésében, valamint a
28. §-ban szabályozott vagyoni jogokra.”

10. § Az Szjt. 86. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„86. § (1) A szerzõi és a szomszédos jogokra vonatkozó jogsza-
bályoknak megfelelõ közös jogkezelõ szervezetekrõl a kultúráért fele-
lõs miniszter nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásba közös jogkezelõ szervezetként csak egyesü-
let (Ptk. 61–64. §) vehetõ fel. Országosan csak egy-egy egyesület vehe-
tõ nyilvántartásba különösen a következõ mûvekkel, illetve teljesítmé-
nyekkel kapcsolatos szerzõi, illetve szomszédos jogok kezelésére:

a) irodalmi, illetve zenei mûvek,
b) egyéb alkotómûvészeti alkotások,
c) filmalkotások,
d) elõadómûvészi teljesítmények,
e) hangfelvételek,
f) filmelõállítói teljesítmények.”

11. § Az Szjt. 87. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A nyilvántartásba vett szervezet által végzett jogkezelési tevé-
kenységre vonatkozó bejegyzést a kultúráért felelõs miniszter a nyil-
vántartásba vett szervezetek közötti megállapodás alapján módosítja,
ha a nyilvántartásba vétel feltételei valamennyi érintett szervezetnél
megvalósulnak az általuk végzett jogkezelési tevékenységnek a megál-
lapodás szerinti módosítását követõen is.”

12. § (1) Az Szjt. 88. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az az egyesület vehetõ a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartá-

sába,]

„b) amely az általa végzett jogkezelési tevékenységben érdekelt jo-
gosultak jelentõs részét képviseli azáltal, hogy

1. e jogosultak tagjai vagy hozzá csatlakozni kívánnak, vagy
2. e jogosultak vele jogaik közös kezelésére egyedi megállapodást

kötöttek,
és az e jogosultak jogainak közös kezelését végzõ, a bel- és külföldi

felhasználás szempontjából fontos külföldi szervezetekkel képviseleti
szerzõdéseket kötött, vagy ilyen szerzõdések megkötésére irányuló
szándéknyilatkozatokkal rendelkezik;”

(2) Az Szjt. 88. §-ának (2)–(3) bekezdései helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(2) Annak megállapításakor, hogy a szervezet az érintett jogosul-
tak jelentõs részét képviseli-e, illetve, hogy több szervezet közül melyik
képviseli az érintett jogosultak nagyobb részét, a jogosultak létszámát,
mûveik, illetve szomszédos jogi teljesítményeik felhasználási arányát
és a jogdíjakból való részesedésük arányát egyaránt figyelembe kell
venni.

(3) A szervezetet a közös jogkezeléshez kapcsolódó adatok kezelé-
sére felkészültnek kell tekinteni, ha fenn tudja tartani az általa képviselt
jogosultak, illetve a közös jogkezelés körébe tartozó mûvek vagy szom-
szédos jogi teljesítmények, valamint a különbözõ felhasználások olyan
adatbázisát, amely lehetõvé teszi a jogdíjak felosztását és kifizetését a
jogosultak számára.”
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13. § Az Szjt. 89. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(2) A kérelemhez csatolni kell a nyilvántartásba vételhez szüksé-
ges – a 88. § (1) bekezdésében meghatározott – feltételek teljesítését
igazoló iratokat. Az iratokban közölni kell az egyesület tagjainak, illet-
ve az egyesülethez csatlakozni kívánó jogosultaknak az egyedi azonosí-
tásra alkalmas névsorát, amely a tagok (jogosultak) teljes nevét és lak-
címét (székhelyét) tartalmazza.

(3) A kultúráért felelõs miniszter a nyilvántartásba vételt a Hivata-
los Értesítõben közzéteszi. A nyilvántartásban szereplõ szervezetekrõl
és az általuk végzett közös jogkezelési tevékenységekrõl a kultúráért fe-
lelõs miniszter a Hivatalos Értesítõben közleményt jelentet meg.

(4) A szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ szerve-
zetekrõl vezetett nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat a kul-
túráért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg.”

14. § Az Szjt. a következõ 89/A. §-sal egészül ki:
„89/A. § (1) Ha a törvényben elõírt közös jogkezelést végzõ közös

jogkezelõ szervezetet törlik a nyilvántartásból, a kultúráért felelõs mi-
niszter a honlapján és legalább két országos napilapban közzétett hirdet-
ményében felhívja az érintett jogosultakat arra, hogy az általa kitûzött,
de legalább hat hónapos határidõn belül kezdeményezzék szervezetük
közös jogkezelõ szervezetként való nyilvántartásba vételét.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott határidõ elteltéig a jog-
díjakat a törölt közös jogkezelõ szervezet által alkalmazott díjszabás
alapján kell megfizetni a kultúráért felelõs miniszter által a hirdetmény-
ben megjelölt módon. Ha az új közös jogkezelõ szervezet nyilvántartás-
ba vételét a kitûzött határidõn belül kezdeményezik, és a szervezetet
nyilvántartásba veszik, az így megfizetett jogdíjakat az új szervezet
osztja fel, ellenkezõ esetben a kultúráért felelõs miniszter kijelöli azt a
közös jogkezelõ szervezetet, amely a befolyt jogdíjakat a határidõ eltel-
tét követõen a törlés idõpontjában érvényes felosztási szabályzat alap-
ján felosztja a jogosultak között.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett határidõ elteltéig nem kezdemé-
nyezik a törvényben elõírt közös jogkezelõ szervezetként való nyilván-
tartásba vételt, azt mindaddig úgy kell tekinteni, hogy az érintett jogo-
sultak a felhasználást egyedileg engedélyezhetik, ameddig az új jogke-
zelõ szervezetet nyilvántartásba nem veszik.

(4) A közös jogkezelõ szervezet a nyilvántartásból történõ, (1) be-
kezdés szerinti törlése esetén a törlés jogerõre emelkedéséig megfizetett
jogdíjakat köteles az érintett jogosultak között a törlés idõpontjában ér-
vényes felosztási szabályzat alapján felosztani.”

15. § Az Szjt. 90. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„90. § (1) A szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ

szervezet abban a körben, amelyben a nyilvántartás szerint jogkezelésre
jogosult, rendszeres idõközönként megállapítja és az e § szerinti jóvá-
hagyási eljárás lefolytatása céljából megküldi a kultúráért felelõs mi-
niszternek az egyes felhasználási módok tekintetében a – felhasználók-
ra indokolatlan megkülönböztetés nélkül vonatkozó – jogdíjakat és a
felhasználás egyéb – az egyenlõ bánásmód követelményének megfelelõ
– feltételeit (a továbbiakban együtt: díjszabás). A tervezett alkalmazás
idõpontja nem lehet korábbi, mint a megküldéstõl számított három
hónap.

(2) A díjszabást a kultúráért felelõs miniszter hagyja jóvá. A jóvá-
hagyás a díjszabás alkalmazásának és a Hivatalos Értesítõben való nyil-
vánosságra hozatalának feltétele; nem zárja ki, illetve nem érinti azon-
ban az egyéb jogszabályok érvényesülését a díjszabás tekintetében.

(3) A díj mértékének megállapításakor figyelembe kell venni az
érintett felhasználás valamennyi lényeges körülményét. A díjszabáshoz
indokolást, és az azt alátámasztó iratokat kell csatolni.

(4) A kultúráért felelõs miniszter a díjszabásról annak kézhezvéte-
lét követõen haladéktalanul véleményt kér a jelentõs felhasználóktól és
a felhasználók érdek-képviseleti szervezeteitõl, valamint ezt követõen a
Magyar Szabadalmi Hivatal elnökétõl és – a 20. §-a (1) bekezdésében és
a 21. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában meghatározott díj, vala-
mint a 26. §-a (8) bekezdésének második mondatában szabályozott fel-

használás tekintetében – az informatikáért felelõs minisztertõl. A véle-
ményezést a díjszabásnak a kultúráért felelõs miniszterhez történõ be-
nyújtásától számított hatvan napon belül kell lefolytatni. A 20–21. §-ok-
ban meghatározott díj vonatkozásában a fizetésre kötelezettek és azok
érdek-képviseleti szervezetei minõsülnek felhasználónak, illetve fel-
használói érdek-képviseleti szervezeteknek.

(5) A kultúráért felelõs miniszter attól a jelentõs felhasználótól, il-
letve felhasználói érdekképviselettõl köteles véleményt kérni, aki véle-
ményezési szándékát a kultúráért felelõs miniszternek az adott évben a
kultúráért felelõs miniszter honlapján a díjszabás benyújtását követõen
haladéktalanul e célból közzétett felhívása alapján, a felhívás közzététe-
létõl számított tizenöt napon belül írásban bejelenti, és egyidejûleg be-
nyújtja a (6) vagy a (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

(6) Jelentõs felhasználó az a személy, aki az érintett közös jogkeze-
lést végzõ szervezethez intézett megkeresés alapján kiadott nyilatkozat-
tal igazolja, hogy a bejelentés évét megelõzõ naptári évben az általa fi-
zetett jogdíj elérte az érintett díjszabás alapján megfizetett összes jogdíj
10%-át.

(7) Felhasználói érdek-képviseleti szervezet az a nyilvántartott tag-
sággal rendelkezõ jogi személy, amely létesítõ okirata szerinti tevé-
kenységét országosan fejti ki, és tevékenysége kiterjed az érintett fel-
használók érdekeinek a díjszabások véleményezése során történõ kép-
viseletére, továbbá a közös jogkezelést végzõ szervezet által az ér-
dek-képviseleti szervezet megkeresésére kiadott nyilatkozattal igazolja,
hogy az érdek-képviseleti szervezet tagja az adott díjszabással érintett
felhasználók olyan köre, amely a bejelentés évét megelõzõ naptári év-
ben az adott díjszabás alapján megfizetett összes jogdíj legalább 25%-át
megfizette.

(8) A közös jogkezelést végzõ szervezet a (6) és a (7) bekezdésben
foglaltak szerint a felhasználó vagy a felhasználói érdek-képviseleti
szervezet megkeresésének beérkezését követõen haladéktalanul nyilat-
kozik, és a nyilatkozatot a megkeresõ felhasználónak, illetve érdek-kép-
viseleti szervezetnek, továbbá a kultúráért felelõs miniszternek megkül-
di. A kultúráért felelõs miniszter a felügyelet körében ellenõrzi, hogy a
közös jogkezelõ szervezet nyilatkozata a valóságnak megfelel-e.

(9) A kultúráért felelõs miniszter a díjszabást akkor hagyja jóvá, ha
az a szerzõi jogi szabályokkal összhangban áll. A miniszter a jóváha-
gyásról a (4) bekezdésben meghatározott határidõ lejártát követõ har-
minc napon belül határozattal dönt. A határozat ellen fellebbezésnek
helye nincs, az a közléssel emelkedik jogerõre.

(10) A díjszabást a közös jogkezelést végzõ szervezet a jóváha-
gyást követõen a Hivatalos Értesítõben a saját nevében nyilvánosságra
hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváha-
gyott – a Hivatalos Értesítõben korábban nyilvánosságra hozott – díj-
szabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi
díjszabást megállapították, idõközben lejárt. A közös jogkezelõ szerve-
zet az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott díjszabásban tétele-
sen meghatározott díjakat érvényesítheti a Központi Statisztikai Hivatal
által az arra az idõszakra megállapított fogyasztói árindexszel megemelt
mértékben is. E szabályokat megfelelõen alkalmazni kell abban az eset-
ben is, ha a bíróság a 90/A. § alapján a kultúráért felelõs miniszter jóvá-
hagyó határozatát jogerõs határozattal hatályon kívül helyezi.

(11) A díjszabás alkalmazása során az egyenlõ bánásmód követel-
ményét meg kell tartani.

(12) Az (1)–(12) bekezdések szerinti eljárásban a Ket. nem alkal-
mazható.”

16. § Az Szjt. a következõ 90/A. §-sal egészül ki:
„90/A. § (1) A kultúráért felelõs miniszter jóváhagyásról szóló ha-

tározatának felülvizsgálatát a díjszabás véleményezésére jogosult bár-
mely szervezet és az érintett közös jogkezelõ szervezet jogszabálysér-
tésre hivatkozással a Fõvárosi Bíróságtól kérheti, amely a kérelmet köz-
igazgatási nemperes eljárás szabályai alapján bírálja el. A nemperes el-
járásban a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
332. §-ának (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható. Ha a bíróság a hatá-
rozatot hatályon kívül helyezi és a minisztert új eljárásra utasítja, az új
eljárásban hozott határozat alapján fizetendõ díj és a megsemmisített
határozat alapján fizetendõ díj közötti különbözettel el kell számolni.
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(2) A határozat megtámadása esetén a bíróság azt a kérelmezõt, aki
a határozattal érintett díjszabás alapján díjfizetésre lenne kötelezett, biz-
tosíték adására kötelezi. A biztosíték összege megegyezik a megtáma-
dott határozattal jóváhagyott díjszabás alapján fizetendõ díj mértékével,
illetve annak vitatott vagy még meg nem fizetett részével.

(3) A szerzõdési feltételek tisztességtelensége miatti megtámadha-
tóság szempontjából a díjszabás nem minõsül jogszabály által megálla-
pítottnak, illetve olyannak, mint amelyet jogszabály elõírásának megfe-
lelõen határoztak meg. A díjszabás bírósági megtámadása esetén a kö-
zös jogkezelõ szervezet kérelmére a bíróság az ellenérdekû felet biztosí-
ték adására kötelezi. A biztosíték összegére a (2) bekezdés szabályai
megfelelõen alkalmazandók.”

17. § Az Szjt. 93. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„93. § (1) A közös jogkezelési tevékenység felett – az egyesülési

jogról szóló 1989. évi II. törvény 17. §-ával összhangban – gyakorolt
felügyelet körében a kultúráért felelõs miniszter évente, illetve szükség
esetén ellenõrzi, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei a jogkezelõ szer-
vezetnél folyamatosan megvalósulnak-e, továbbá, hogy az alapszabály,
a felosztási szabályzat és más belsõ szabályzat rendelkezései nem üt-
köznek-e a szerzõi jogi jogszabályokba.

(2) A közös jogkezelést végzõ – a 86–89. §-ok alapján nyilvántar-
tásba vett – szervezet a felügyelet ellátásához megküldi a kultúráért fe-
lelõs miniszternek

a) az alapszabályát;
b) a szervezeti és mûködési szabályzatát;
c) a felosztási szabályzatát;
d) az ügyintézõ és képviseleti szerve tagjainak névsorát;
e) az éves beszámolóját;
f) a külföldi közös jogkezelõ szervezetekkel kötött képviseleti szer-

zõdéseit.
(3) A kultúráért felelõs miniszter a felügyelet körében – ha a nyil-

vántartásba vételhez szükséges feltételek hiányát vagy az (1) bekezdés-
ben említett jogszabályok megsértését észleli – megteszi a következõ
intézkedéseket:

a) írásban figyelmezteti a közös jogkezelõ szervezet ügyintézõ és
képviseleti szervét a nyilvántartásba vétel feltételeinek, illetve a szerzõi
jogi jogszabályoknak megfelelõ mûködés helyreállítására, és erre meg-
felelõ határidõt tûz;

b) megkeresi az ügyészséget a szervezet törvényességi felügyelete
körében meghozható intézkedések megtétele céljából;

c) ha az a) pontban említett határidõ eredménytelenül telt el, vagy a
törvényességi felügyeleti intézkedés nem jár eredménnyel, illetve nem
várható tõle eredmény, törli a közös jogkezelést végzõ szervezetet a
nyilvántartásból, és ezt a Hivatalos Értesítõben közzéteszi. A törlésre a
89/A. § szabályai alkalmazandók.

(4) A kultúráért felelõs miniszter a (2) bekezdésben felsoroltakat
rendszeres idõközönként, de legalább évente megküldi az igazságügyért
felelõs miniszternek és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének a szel-
lemi tulajdon védelmével összefüggõ feladatai ellátásához szükséges
tájékoztatás céljából.”

18. § Az Szjt. 94. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a jogosult a 35. § (8) bekezdésére figyelemmel az (1) be-

kezdés e) pontja, illetve a (2) bekezdés alapján igényt érvényesít, a gaz-
dagodás, illetve a kártérítés mértékének megállapításakor figyelembe
kell venni a többszörözéshez igénybe vett kép-, illetve hanghordozót
terhelõ és megfizetett díj mértékét.”

19. § Az Szjt. 94/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Ha az (1) bekezdés nem alkalmazható, az ellenkezõ bizonyítá-
sáig azt kell szerzõnek tekinteni, aki a mûvet sajátjaként a Magyar Sza-
badalmi Hivatalnál önkéntes mûnyilvántartásba vetette és ezt közok-
irattal igazolja. A mû nyilvántartásba vételéért igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.”

20. § Az Szjt. 100. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A közös jogkezelõ szervezet a járulék összegérõl, annak fel-
használásáról a nyilvánosságot évente, a kultúráért felelõs miniszter irá-
nyítása alatt mûködõ minisztérium hivatalos lapja útján tájékoztatja.”

21. § Az Szjt. 104. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az egyeztetõ testület eljárásának célja, hogy a felek közötti
megállapodás létrehozását elõsegítse. A közös jogkezeléssel kapcsola-
tos vitában kezdeményezett egyeztetõ testületi eljárásról a testület hala-
déktalanul tájékoztatja az igazságügyért felelõs minisztert és a kultúrá-
ért felelõs minisztert.”

22. § Az Szjt. 105. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az egyeztetõ testület eljárási szabályzatát a szerzõi jogi szak-
értõ testület dolgozza ki, és az igazságügyért felelõs miniszter hagyja
jóvá. A jóváhagyást megelõzõen be kell szerezni a Magyar Szabadalmi
Hivatal felügyeletét ellátó miniszternek, valamint a kultúráért, továbbá
az informatikáért felelõs miniszternek a véleményét.”

23. § Az Szjt. 112. §-ának (4)–(5) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek, és az Szjt. 112. §-a a következõ (6)–(7) bekezdé-
sekkel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa
az ismeretlen vagy az ismeretlen helyen tartózkodó szerzõ alkotása fel-
használásának engedélyezésére vonatkozó eljárás részletes szabályait
és az eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedé-
sének, visszatérítésének módját továbbá az ilyen alkotások nyilvántar-
tásának részletes szabályait.

(5) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy
a) a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésé-

vel, a kultúráért felelõs miniszterrel egyetértésben a Magyar Szabadal-
mi Hivatal által vezetett önkéntes mûnyilvántartásra vonatkozó részle-
tes szabályokat, valamint

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésé-
vel, az adópolitikáért felelõs miniszterrel, a kultúráért felelõs miniszter-
rel és a Magyar Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló minisz-
terrel egyetértésben az önkéntes mûnyilvántartással összefüggõ eljárá-
sokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedésének és
visszatérítésének módját rendelettel megállapítsa.

(6) Felhatalmazást kap a kultúráért felelõs miniszter, hogy – a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével, az igazság-
ügyért felelõs miniszterrel egyetértésben – a szerzõi és a szomszédos jo-
gok közös kezelését végzõ szervezetekrõl vezetett nyilvántartásra vo-
natkozó részletes szabályokat rendelettel megállapítsa.

(7) Felhatalmazást kap a kultúráért felelõs miniszter, hogy – az
igazságügyért felelõs miniszterrel egyetértésben – az e törvény 23/A.
§-ának (4) bekezdése alapján a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzõt
megilletõ díj megállapításához és felosztásához szükséges adatok, vala-
mint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárak körét rende-
lettel megállapítsa.”

24. § Az Szjt. 113. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„113. § E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfele-

lést szolgálja:
a) a Tanács 91/250/EGK irányelve (1991. május 14.) a számítógépi

programok jogi védelmérõl;
b) a Tanács 93/83/EGK irányelve (1993. szeptember 27.) a mûhol-

das mûsorsugárzásra és a vezeték útján történõ továbbközvetítésre al-
kalmazandó szerzõi jogra és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogokra vo-
natkozó egyes szabályok összehangolásáról;

c) az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. már-
cius 11.) az adatbázisok jogi védelmérõl;

88

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 5. szám II. kötet, 2009.05.28.

2008. évi CXII. törvény



d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001.
május 22.) az információs társadalomban érvényesülõ szerzõi és kap-
csolódó jogok egyes kérdésekben történõ összehangolásáról;

e) az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve (2001.
szeptember 27.) az eredeti mûalkotás szerzõjét megilletõ követõ jogról;

f) az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004.
április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítésérõl;

g) az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006.
december 12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a
szellemi tulajdon területén a szerzõi joghoz kapcsolódó egyes jogokról;

h) az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve (2006.
december 12.) a szerzõi jog és egyes kapcsolódó jogok védelmi idejé-
nek összehangolásáról;

i) a Bizottság 2006/585/EK ajánlása (2006. augusztus 24.) a kultu-
rális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetõvé tételérõl, vala-
mint a digitális megõrzésrõl 6. (a) és (c) alpontja.”

25. § E törvény 2009. február 1-jén lép hatályba.

26. § (1) Az Szjt. e törvény 1. §-ával megállapított 19. §-a (1) be-
kezdésének rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követõen adott
felhasználási engedélyekre kell alkalmazni.

(2) Az Szjt. e törvény 4. §-ával megállapított 23/A. §-a alapján a
szerzõt megilletõ díjat a 2010. december 31-ét követõen kölcsönzött
mûpéldányok nyilvános haszonkölcsönbe adása után kell megfizetni. A
díj megállapításához, beszedéséhez és felosztásához szükséges adato-
kat 2011. január 1. napjától kezdve kell gyûjteni, ennek alapján a díjakat
2012-ben kell elõször felosztani.

(3) Az Szjt. e törvény 10–17. §-ával és 21–22. §-ával megállapított
rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult eljárásokra kell al-
kalmazni. Amíg a közös jogkezelõ szervezet a díjszabást a Hivatalos
Értesítõben a jóváhagyást követõen nyilvánosságra nem hozza, addig az
elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben
korábban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is,
ha az az idõtartam, amelyre az utóbbi díjszabást megállapították, idõ-
közben lejárt.

27. § (1) E törvény 1–24. §-a és 28–31. §-a 2009. február 2-án hatá-
lyát veszti.

(2) E § 2009. február 2-án hatályát veszti.

28. § (1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiak-
ban: kulturális törvény) 1. számú mellékletének e) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„e) Kép-, illetve hangarchívum: hangok vagy képek, illetve ezek
összekapcsolódó – zárt egységet alkotó, vagy önálló részekbõl zárt egy-
ségbe szerkesztett – együttesébõl álló dokumentumok gyûjteménye.”

(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény rendelkezéseit]

„a) az iparjogvédelmi és a szerzõi jogi eljárásokban,”
[csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény el-

térõ szabályokat nem állapít meg.]

29. § (1) Az Szjt.
a) 21. §-ának (7) bekezdésében az „Az (5) bekezdésben” szöveg-

rész helyébe az „A (6) bekezdésben” szövegrész,
b) 38. §-ának (5) bekezdésében a „kép- és hangarchívumok” szö-

vegrész helyébe a „közgyûjteménynek minõsülõ kép-, illetve hangar-
chívumok” szövegrész, valamint

c) 88. §-ának (1) bekezdésében az „az egyesület” szövegrész helyé-
be „a szervezet” szövegrész

lép.
(2) A kulturális törvény 1. számú mellékletének o) pontjában a

„kép- és hangarchívumok” szövegrész helyébe a „kép-, illetve hangar-
chívumok” szövegrész lép.

30. § (1) Hatályát veszti az Szjt. 88. §-a (1) bekezdésének e) pontja.
(2) Hatályát veszti az Szjt. 23. §-ának (7) bekezdése.
31. § E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést

szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001.

május 22.) az információs társadalomban érvényesülõ szerzõi és kap-
csolódó jogok egyes kérdésekben történõ összehangolásáról 5. cikke (2)
bekezdésének c) pontja;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006.
december 12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a
szellemi tulajdon területén a szerzõi joghoz kapcsolódó egyes jogokról
2–3. és 5–6. cikkei;

c) a Bizottság 2006/585/EK ajánlása (2006. augusztus 24.) a kultu-
rális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetõvé tételérõl, vala-
mint a digitális megõrzésrõl 6. (a) és (c) alpontja.

89

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 5. szám II. kötet, 2009.05.28.

2008. évi CXII. törvény

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke



1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Londonban,
2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló
Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodás (a továb-
biakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás angol nyelven hiteles szövege és annak hiva-
talos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„AGREEMENT ON THE APPLICATION OF
ARTICLE 65 OF THE CONVENTION ON THE

GRANT OF EUROPEAN PATENTS

The States parties to this Agreement,

In their capacity as Contracting States to the Convention on the
Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October
1973,

Reaffirming their desire to strengthen co-operation between the
States of Europe in respect of the protection of inventions,

Having regard to Article 65 of the European Patent Convention,

Recognising the importance of the objective to reduce the costs
relating to the translation of European patents,

Stressing the need for widespread adherence to that objective,

Determined to contribute effectively to such cost reduction,

Have agreed on the following provisions:

Article 1

Dispensation with translation requirements

(1) Any State party to this Agreement having an official language
in common with one of the official languages of the European Patent
Office shall dispense with the translation requirements provided for in
Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.

(2) Any State party to this Agreement having no official language
in common with one of the official languages of the European Patent
Office shall dispense with the translation requirements provided for in
Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention, if the
European patent has been granted in the official language of the
European Patent Office prescribed by that State, or translated into that
language and supplied under the conditions provided for in Article 65,
paragraph 1, of the European Patent Convention.

(3) The States referred to in paragraph 2 shall continue to have the
right to require that a translation of the claims into one of their official
languages be supplied under the conditions provided for in Article 65,
paragraph 1, of the European Patent Convention.

(4) Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the
right of the States parties to this Agreement to dispense with any
translation requirement or to apply more liberal translation
requirements than those referred to in paragraphs 2 and 3.

Article 2

Translations in case of dispute

Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the
right of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case
of a dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his
own expense,

a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a full
translation into an official language of the State in which the alleged
infringement took place,

b) shall supply, at the request of the competent court or quasi
judicial authority in the course of legal proceedings, a full translation
into an official language of the State concerned.

Article 3

Signature - Ratification

(1) This Agreement shall be open for signature by any Contracting
State to the European Patent Convention until 30 June 2001.

(2) This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of
ratification shall be deposited with the Government of the Federal
Republic of Germany.

Article 4

Accession

This Agreement shall, on expiry of the term for signature
mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any
Contracting State to the European Patent Convention and any State
which is entitled to accede to that Convention. Instruments of accession
shall be deposited with the Government of the Federal Republic of
Germany.

Article 5

Prohibition of reservations

No State party to this Agreement may make reservations thereto.

Article 6

Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the
fourth month after the deposit of the last instrument of ratification or
accession by eight Contracting States to the European Patent
Convention, including the three States in which the most European
patents took effect in 1999.
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(2) Any ratification or accession after the entry into force of this
Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the
deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 7

Duration of the Agreement

This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.

Article 8

Denunciation

Any State party to this Agreement may denounce it at any time
once it has been in force for three years. Notification of denunciation
shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany.
The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of
such notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before
the denunciation took effect shall thereby be impaired.

Article 9

Scope

This Agreement shall apply to European patents in respect of
which the mention of grant was published in the European Patent Bulle-
tin after the Agreement entered into force for the State concerned.

Article 10

Languages of the Agreement

This Agreement, drawn up in a single original in the English,
French and German languages shall be deposited with the Government
of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally
authentic.

Article 11

Transmissions and notifications

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall
draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them
to the Governments of all signatory or acceding States.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall
notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

a) any signature;
b) the deposit of any instrument of ratification or accession;
c) the date of entry into force of this Agreement;
d) any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on

which it will take effect.
(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall

register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.
In witness whereof, the Plenipotentiaries authorised thereto,

having presented their Full Powers, found to be in good and due form,
have signed this Agreement.

Done at London on 17 October 2000, in one original, in English,
French and German, each text being equally authentic.”

„AZ EURÓPAI SZABADALMAK MEGADÁSÁRÓL
SZÓLÓ EGYEZMÉNY 65. CIKKÉNEK

ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

Az ebben a Megállapodásban részes államok,
szerzõdõ államaiként az európai szabadalmak megadásáról szóló

1973. október 5-i Egyezménynek (Európai Szabadalmi Egyezmény),
megerõsítve azon óhajukat, hogy elmélyítsék az európai államok

együttmûködését a találmányok oltalma terén,
tekintettel az Európai Szabadalmi Egyezmény 65. cikkére,
elismerve az európai szabadalmak fordításával kapcsolatos költsé-

gek csökkentésére irányuló célkitûzés fontosságát,
hangsúlyozva az e célkitûzéshez való széles körû csatlakozás szük-

ségességét,
azzal a szándékkal, hogy hatékonyan hozzájáruljanak e költség-

csökkentéshez,
a következõ rendelkezésekben állapodtak meg:

1. cikk

Lemondás a fordítási követelményekrõl

(1) Az e Megállapodásban részes olyan állam, amelynek hivatalos
nyelve megegyezik az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelvei-
nek valamelyikével, eltekint az Európai Szabadalmi Egyezmény 65.
cikkének (1) bekezdésében elõírt fordítási követelményektõl.

(2) Az e Megállapodásban részes olyan állam, amelynek egyik hi-
vatalos nyelve sem egyezik meg az Európai Szabadalmi Hivatal hivata-
los nyelveinek valamelyikével, eltekint az Európai Szabadalmi Egyez-
mény 65. cikkének (1) bekezdésében elõírt fordítási követelménytõl, ha
az európai szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyel-
vei közül az ezen állam által megjelölt nyelven adták meg, vagy azt erre
a nyelvre lefordították, és a fordítást az Európai Szabadalmi Egyez-
mény 65. cikke (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelõ-
en benyújtották.

(3) A (2) bekezdésben említett államoknak továbbra is jogukban
áll, hogy megköveteljék az igénypontok hivatalos nyelveik egyikére
történõ fordításának benyújtását az Európai Szabadalmi Egyezmény 65.
cikke (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelõen.

(4) E Megállapodás nem értelmezhetõ úgy, hogy az korlátozná az e
Megállapodásban részes államok jogát arra, hogy eltekintsenek vala-
mely fordítási követelménytõl, vagy hogy a (2) és a (3) bekezdésben
elõírtaknál enyhébb fordítási követelményeket alkalmazzanak.

2. cikk

Fordítások jogvita esetén

E Megállapodás nem értelmezhetõ úgy, hogy az korlátozná az e
Megállapodásban részes államok jogát arra, hogy az európai szabadal-
makkal kapcsolatos jogvita esetén elõírják azt, hogy a szabadalmas a sa-
ját költségén köteles

a) a feltételezett bitorló kérésére a szabadalom teljes fordítását ren-
delkezésre bocsátani annak az államnak a hivatalos nyelvén, amelynek
a területén a feltételezett bitorlás bekövetkezett,

b) az illetékes bíróság vagy igazságszolgáltatási jogkört gyakorló
hatóság felhívására a szabadalom teljes fordítását rendelkezésre bocsá-
tani az érintett állam hivatalos nyelvén az elõttük folyó eljárásban.

3. cikk

Aláírás – megerõsítés

(1) Ez a Megállapodás 2001. június 30-ig áll nyitva aláírásra az Eu-
rópai Szabadalmi Egyezmény Szerzõdõ Államai számára.

(2) Ezt a Megállapodást meg kell erõsíteni. A megerõsítésrõl szóló
okiratot a Német Szövetségi Köztársaság kormányánál kell letétbe he-
lyezni.
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4. cikk

Csatlakozás

A 3. cikk (1) bekezdésében említett, aláírásra nyitva álló határidõ
leteltét követõen a Megállapodás csatlakozásra nyitva áll az Európai
Szabadalmi Egyezmény bármelyik Szerzõdõ Állama számára, illetve
az Egyezményhez való csatlakozásra jogosult bármelyik állam számá-
ra. A csatlakozásról szóló okiratot a Német Szövetségi Köztársaság kor-
mányánál kell letétbe helyezni.

5. cikk

Fenntartások tilalma

Az e Megállapodásban részes egyetlen állam sem fûzhet fenntar-
tást ehhez a Megállapodáshoz.

6. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a Megállapodás az attól a naptól számított negyedik hónap
elsõ napján lép hatályba, amelyen az Európai Szabadalmi Egyezmény
Szerzõdõ Államai közül – ideértve azt a három államot, amelyben a leg-
több európai szabadalom vált hatályossá 1999-ben – a nyolcadik is le-
tétbe helyezte megerõsítõ vagy csatlakozási okiratát.

(2) Az e Megállapodás hatálybalépését követõ megerõsítés vagy
csatlakozás a megerõsítõ vagy csatlakozási okirat letétbe helyezését kö-
vetõ negyedik hónap elsõ napján válik hatályossá.

7. cikk

A Megállapodás idõbeli hatálya

Ez a Megállapodás határozatlan idõre jön létre.

8. cikk

Felmondás

Ezt a Megállapodást azt követõen, hogy három évig hatályban volt,
az abban részes bármelyik állam bármikor felmondhatja. A felmondás-
ról szóló értesítést a Német Szövetségi Köztársaság kormányának kell
eljuttatni. A felmondás az arról szóló értesítés kézhezvételét követõ egy
év elteltével válik hatályossá. A felmondás nem érinti a hatályossá válá-
sa elõtt az e Megállapodás alapján szerzett jogokat.

9. cikk

Alkalmazási kör

E Megállapodást azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni,
amelyek esetében a megadásról szóló értesítésnek az Európai Szabadal-
mi Közlönyben történõ meghirdetésére a Megállapodásnak az adott ál-
lam tekintetében történõ hatálybalépését követõen került sor.

10. cikk

A Megállapodás nyelvei

Ezt a Megállapodást, amely egy-egy eredeti példányban angol,
francia és német nyelven készült, és amelynek az e nyelveken készült

szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, a Német Szövetségi Köztár-
saság kormányánál kell letétbe helyezni.

11. cikk

Megküldések és értesítések

(1) A Német Szövetségi Köztársaság kormánya e Megállapodásról
hitelesített másolatokat készít, és azokat eljuttatja a Megállapodást alá-
író vagy ahhoz csatlakozó valamennyi állam kormányának.

(2) A Német Szövetségi Köztársaság kormánya az (1) bekezdésben
említett államok kormányait értesíti

a) a Megállapodás aláírásáról;
b) megerõsítõ vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésérõl;
c) a Megállapodás hatálybalépésének napjáról;
d) a 8. cikk szerinti felmondásról, valamint a felmondás hatályossá

válásának napjáról.
(3) A Német Szövetségi Köztársaság kormánya intézkedik e Meg-

állapodásnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkársága által tör-
ténõ nyilvántartásba vétele iránt.

A fentiek hiteléül az erre felhatalmazott meghatalmazottak – jó és
kellõ alakban talált meghatalmazásaik bemutatását követõen – aláírták
ezt a Megállapodást.

Készült Londonban, 2000. október 17-én, egy-egy eredeti és egy-
aránt hiteles példányban angol, francia és német nyelven.”

4. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 35. §-ának (3) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:

„Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvû fordítását a
szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, és a bitorló lakóhelye
vagy székhelye a Magyar Köztársaság területén van, a bitorlást mindad-
dig nem lehet neki felróhatónak tekinteni, amíg a szabadalmas eleget
nem tesz a 84/G. § (2) bekezdésében foglaltaknak, kivéve, ha a szaba-
dalmas bizonyítja, hogy a bitorló a fordítás hiányában is megérthette az
európai szabadalom szövegét.”

5. § Az Szt. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A szabadalmi eljárások magyar nyelven folynak, a szabadalmi
leírást az igényponttal, a rajz feliratát és a kivonatot – ha e törvény elté-
rõen nem rendelkezik – magyar nyelven kell elkészíteni.”

6. § Az Szt. 53/D. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Elektronikus úton is be lehet nyújtani – az 57/A. §-ban szabá-
lyozott, valamint a 84/E. § (3) bekezdésében, a 84/H. § (4) bekezdésé-
ben és a 84/K. § (2) bekezdésében hivatkozott módon és feltételekkel –

a) a szabadalmi bejelentést;
b) az igénypont-közzétételi kérelmet és az igénypontok magyar

nyelvû fordítását;
c) az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvû fordítá-

sát, illetve az európai szabadalom szövegének angol vagy magyar nyel-
vû fordítását;

d) a b) és a c) pontban említett fordítás kijavítására irányuló kérel-
met.”

7. § (1) Az Szt. 82. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„Ha az európai szabadalom hatályossá válásához nem nyújtották
be az európai szabadalom szövegének magyar nyelvû fordítását, vagy
azt a szabadalmas nem bocsátotta a kérelmezõ rendelkezésére, a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal a kérelmezõ ilyen irányú kérelmére felhívja a
szabadalmast e fordítás benyújtására.”

(2) Az Szt. 82. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a szabadalmas nem tesz eleget a fordítás benyújtására vo-

natkozó – az (1) bekezdés alapján kiadott – felhívásnak, a fordítást a
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szabadalmas költségére a kérelmezõ elkészíttetheti, kivéve, ha a szaba-
dalmas a felhívásra úgy nyilatkozik, hogy a kérelmezõ által hasznosított
vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás nem ütközik a megjelölt
szabadalomba.”

8. § Az Szt. 83. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az európai szabadalom szövege magyar nyelvû fordításának
elkészítésével járó költséget a szabadalmas viseli. A nemleges megálla-
pítási eljárás többi költségét a kérelmezõ viseli.”

9. § Az Szt. 84/G. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a
jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvû fordítá-
sát a szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, az európai szaba-
dalommal kapcsolatos jogvita esetén a szabadalmas köteles e fordítást a
saját költségén rendelkezésre bocsátani a feltételezett bitorló kérésére,
illetve – szükség szerint felhívásra – a bíróság vagy a Magyar Szabadal-
mi Hivatal elõtt folyó eljárásban.”

10. § Az Szt. 84/H. §-át megelõzõ alcím és az Szt. 84/H. §-a helyé-
be a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Az európai szabadalommal kapcsolatos fordítási követelmények

84/H. § (1) Az európai szabadalom hatályossá válik a Magyar Köz-
társaságban, ha megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való
meghirdetésétõl számított három hónapon belül a szabadalmas benyújt-
ja a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz az európai szabadalom igénypont-
jainak magyar nyelvû fordítását, valamint – ha az Európai Szabadalmi
Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt – az európai sza-
badalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvû
fordítását.

(2) Ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének
angol vagy magyar nyelvû fordítását is be kell nyújtani, a fordítást azon
a napon benyújtottnak kell tekinteni, amelyen a szabadalmas az (1) be-
kezdésben elõírt mindkét fordítást vagy közülük már a másodikat is be-
nyújtotta.

(3) Az (1) bekezdésben elõírt cselekmény az ott megjelölt határidõ
utolsó napjától számított három hónapon belül is teljesíthetõ, ha ez
utóbbi határidõn belül megfizetik a külön jogszabályban erre az esetre
meghatározott pótdíjat.

(4) Az (1) bekezdésben elõírt fordítást vagy fordításokat (a továb-
biakban együtt: fordítás) a külön jogszabályban meghatározott részletes
alaki követelményeknek megfelelõen kell elkészíteni és benyújtani. A
fordítás elektronikus úton való benyújtására megfelelõen alkalmazni
kell az 57/A. § rendelkezéseit.

(5) A fordítás meghirdetéséért külön jogszabályban meghatározott
díjat kell fizetni a fordítás benyújtásától számított két hónapon belül.

(6) A Magyar Szabadalmi Hivatal megvizsgálja a fordítást abból a
szempontból, hogy az kielégíti-e a (4) bekezdésben megjelölt követel-
ményeket. Ennek során a 68. § (2)–(4) bekezdéseinek megfelelõ alkal-
mazásával jár el, azzal az eltéréssel, hogy a 68. § (3) és (4) bekezdésé-
ben szabályozott esetekben a fordítást be nem nyújtottnak kell tekinteni.

(7) Ha a fordítás benyújtásakor nem fizették meg a fordítás-meg-
hirdetési díjat, a Magyar Szabadalmi Hivatal figyelmezteti a szabadal-
mast az (5) bekezdésben meghatározott határidõben történõ hiánypót-
lásra. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a fordítást nem nyúj-
tották be.

(8) Ha az (1) bekezdésben elõírt cselekményt nem teljesítik az ott
megjelölt határidõn belül, és e cselekményt a (3) bekezdésben megsza-
bott határidõn belül sem teljesítik a pótdíj megfizetése mellett, azt e tör-
vény erejénél fogva úgy kell tekinteni, hogy az európai szabadalom ol-
talma a Magyar Köztársaságban a keletkezésétõl fogva hatálytalan.

(9) A szabadalmi lajstrom külön részébe (54. §) be kell jegyezni az
európai szabadalmat, ha a fordítást szabályszerûen benyújtották.

(10) A fordítás benyújtásáról a Magyar Szabadalmi Hivatal tájé-
koztatást közöl a hivatalos lapjában (56–56/A. §), és a fordítást megte-
kinthetõvé teszi.”

11. § Az Szt. 104. §-a a következõ (15) és (16) bekezdéssel egészül
ki, és a jelenlegi (15) és (16) bekezdés számozása (17) és (18) bekezdés-
re változik:

„(15) Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvû fordí-
tását a szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, és nem bocsátot-
ta – a 84/G. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – a feltételezett bitorló
rendelkezésére annak kérésére sem, azt úgy kell tekinteni, hogy az alpe-
res a perre okot nem adott.

(16) Európai szabadalom esetében a keresetlevélhez – hiánypótlás
terhe mellett – csatolni kell a szabadalom szövegének magyar nyelvû
fordítását. E fordítás költségét a szabadalmas viseli.”

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
– 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 2–11. §-ai, valamint 13. §-a 2011. január 1-jén lépnek
hatályba, azzal, hogy e rendelkezéseket azokra az európai szabadalmak-
ra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést
2011. január 1-jét követõen hirdették meg az Európai Szabadalmi Köz-
lönyben.

(3) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

13. § (1) Az Szt. 84/K. §-ának (2) bekezdésében a „84/H. § (3)”
szövegrész helyébe a „84/H. § (4)” szövegrész lép.

(2) Az Szt. 104. §-ának – e törvény 11. §-a szerint (18) bekezdésre
változó számozású – (16) bekezdésében a „(15)” szövegrész helyébe a
„(17)” szövegrész lép.

(3) Az Szt. 84/J. §-ának (1) bekezdésében, valamint 84/K. §-ának
(1) és (3) bekezdésében a „magyar nyelvû” szövegrészek hatályukat
vesztik.

14. § (1) E törvény 4–11. §-ai és 13. §-a 2011. január 2-án hatályu-
kat vesztik.

(2) Ez a § 2011. január 3-án hatályát veszti.
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(A Jegyzõkönyv módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában

2008. szeptember 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § Az Országgyûlés a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról
szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyvnek
a Madridi Unió Közgyûlése 38. ülésén, 2007. november 12-én elfoga-
dott módosítását (a továbbiakban: a Jegyzõkönyv módosítása) e tör-
vénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzõkönyv módosításának angol nyelven hiteles szövege
és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Article 9sexies

Relations Between States Party to both this Protocol and

the Madrid (Stockholm) Agreement

(1) (a) This Protocol alone shall be applicable as regards the mutual
relations of States party to both this Protocol and the Madrid (Stock-
holm) Agreement.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), a declaration made under
Article 5(2)(b), Article 5(2)(c) or Article 8(7) of this Protocol, by a State
party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement,
shall have no effect in the relations with another State party to both this
Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(2) The Assembly shall, after the expiry of a period of three years
from September 1, 2008, review the application of paragraph (1)(b) and
may, at any time thereafter, either repeal it or restrict its scope, by a
three-fourths majority. In the vote of the Assembly, only those States
which are party to both the Madrid (Stockholm) Agreement and this
Protocol shall have the right to participate.”

„9sexies Cikk

A mind ebben a Jegyzõkönyvben, mind a Madridi Megállapodás

stockholmi szövegében részes államok egymás közötti viszonya

(1) a) Kizárólag ez a Jegyzõkönyv alkalmazandó azon államok
egymás közötti viszonyára, amelyek mind e Jegyzõkönyvnek, mind a
Madridi Megállapodás stockholmi szövegének részesei.

b) Az a) pontban foglaltaktól eltérõen a mind ebben a Jegyzõ-
könyvben, mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegében ré-
szes állam által e Jegyzõkönyv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja,
5. cikke (2) bekezdésének c) pontja vagy 8. cikkének (7) bekezdése sze-
rint tett nyilatkozat nem hatályos a szóban forgó részes állam és olyan
másik állam viszonyában, amely mind a Madridi Megállapodás stock-
holmi szövegének, mind e Jegyzõkönyvnek részese.

(2) A Közgyûlés a 2008. szeptember 1-jét követõ hároméves idõ-
szak elteltével felülvizsgálja az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazását,
és ezt követõen bármikor – háromnegyedes szótöbbséggel – hatályon
kívül helyezheti, illetve korlátozhatja annak hatályát. A Közgyûlés sza-
vazásán csak azok az államok vehetnek részt, amelyek mind a Madridi
Megállapodás stockholmi szövegének, mind ennek a Jegyzõkönyvnek a
részesei.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Ma-

gyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.
(3) A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Meg-

állapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyvnek a Jegyzõkönyv
módosításával egységes szerkezetbe foglalt, hiteles szövegét és annak
magyar nyelvû hivatalos fordítását az igazságügyért felelõs miniszter a
Magyar Közlönyben közzéteszi.
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az Országgyûlés elnöke



A használati minták oltalmáról szóló

1991. évi XXXVIII. törvény módosításai

1. § A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Hmtv.) 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A mintaoltalom tartamára évenként fenntartási díjat kell fizet-
ni. A díj az elsõ évre a bejelentés napján, a további évekre a bejelentés
napjának megfelelõ naptári napon elõre esedékes. A mintaoltalom meg-
adását megelõzõen esedékessé vált fenntartási díjat a megadó határozat
jogerõre emelkedésétõl, a többi fenntartási díjat pedig az esedékesség-
tõl számított hat hónapos türelmi idõ alatt is meg lehet fizetni.”

2. § A Hmtv. 37. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) A megváltoztatási kérelem benyújtásának vagy ajánlott külde-
ményként való postára adásának határideje – a (7) és a (8) bekezdésben
szabályozott kivételekkel – a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb
résztvevõjével való közlésétõl számított harminc nap.”

3. § A Hmtv. 42. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy –
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyet-
értésben – a mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályait rendelet-
tel megállapítsa.”

A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának

oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosításai

4. § A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltal-
máról szóló 1991. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Toptv.)
23. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A megváltoztatási kérelem benyújtásának vagy ajánlott külde-
ményként való postára adásának határideje – a (7) és a (8) bekezdésben
szabályozott kivételekkel – a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb
résztvevõjével való közlésétõl számított harminc nap.”

5. § A Toptv. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy –
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyet-
értésben – a topográfia oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki sza-
bályait rendelettel megállapítsa.”

A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló

1995. évi XXXII. törvény módosítása

6. § A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény
40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„40. § (1) Felhatalmazást kap a Magyar Szabadalmi Hivatal felett
felügyeletet gyakorló miniszter, hogy – a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnöke véleményének kikérésével, az igazságügyért felelõs miniszterrel

egyetértésben – rendelettel megállapítsa a szabadalmi ügyvivõi vizsgá-
ra vonatkozó szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a Magyar Szabadalmi Hivatal felett fel-
ügyeletet gyakorló miniszter, hogy – a Magyar Szabadalmi Hivatal el-
nöke véleményének kikérésével, a szakképzésért és felnõttképzésért fe-
lelõs miniszterrel, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelõs minisz-
terrel egyetértésben – rendelettel megállapítsa az iparjogvédelmi szak-
képesítésre vonatkozó szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy – a
Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyet-
értésben – rendelettel meghatározza a bírósági eljárásban megállapítha-
tó szabadalmi ügyvivõi költséget és a kirendelés ellátásának díját.”

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló

1995. évi XXXIII. törvény módosításai

7. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 22/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A kiegészítõ oltalmi tanúsítvány tartamára évenként fenntartá-
si díjat kell fizetni. A díj az alapszabadalom alapjául szolgáló szabadal-
mi bejelentés napjának megfelelõ naptári napon elõre esedékes. A tanú-
sítvány megadását megelõzõen esedékessé vált fenntartási díjat a meg-
adó határozat jogerõre emelkedésétõl, a többi fenntartási díjat pedig az
esedékességtõl számított hat hónapos türelmi idõ alatt is meg lehet fi-
zetni.”

8. § Az Szt. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A szabadalmi bejelentés közzétételét megelõzõen esedékessé
vált fenntartási díjat a közzétételtõl, az államtitokként kezelt szabada-
lom és az átmeneti szabadalmi oltalom megadását megelõzõen esedé-
kessé vált fenntartási díjat a megadó határozat jogerõre emelkedésétõl,
a többi fenntartási díjat pedig az esedékességtõl számított hat hónapos
türelmi idõ alatt is meg lehet fizetni.”

9. § Az Szt. 53. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép, és egyidejûleg az 53. § a következõ (6)–(13) bekezdésekkel
egészül ki:

„(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke honvédelmi vagy nem-
zetbiztonsági érdekbõl – külön jogszabály szerinti eljárásban, a külön
jogszabály rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkezõ miniszter ja-
vaslata alapján – a szabadalmi bejelentést államtitokká minõsítheti.

(6) Nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettség alapján a szaba-
dalmi bejelentést a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke az (5) bekezdés-
ben említett eljárás lefolytatása nélkül minõsíti államtitokká.

(7) A bejelentõ és a feltaláló betekintési vagy megismerési enge-
dély hiányában is jogosult szabadalmi bejelentése megtekintésére, ha
azt államtitokká minõsítették.

(8) Ha a szabadalmi bejelentést államtitokká minõsítették, azzal
kapcsolatban az 56. §, illetve a X/A–X/B. fejezetek alapján nem közöl-
hetõ hatósági tájékoztatás.

(9) Ha a szabadalmi bejelentést államtitokká minõsítették, a minõ-
sítésre javaslatot tevõ miniszter – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel –
köteles a bejelentõvel a szabadalom megadását követõ ésszerû határ-
idõn belül az általa vezetett minisztérium – tárca nélküli miniszter ese-
tén a Miniszterelnöki Hivatal – javára kizárólagos hasznosítási jogot
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biztosító hasznosítási szerzõdést kötni. A hasznosítási szerzõdés hatá-
lya a szabadalmi oltalom lejártáig, illetve – ha ez a korábbi – az államti-
tokká minõsítés megszûnéséig tart; a szabadalmi oltalom fenntartásáról
a hasznosító gondoskodik. A hasznosítási engedély ellenében járó díj-
nak arányban kell állnia azzal a díjjal, amely a találmány tárgya szerinti
mûszaki területen kialakult licenciaforgalmi viszonyok között szoká-
sos. A szerzõdésben ki kell kötni, hogy ilyen mértékû, meghatározott
összegû díj jár akkor is, ha a hasznosító az adott esetben általában elvár-
ható idõn belül nem kezdi meg a hasznosítást. A díj a szabadalmast a be-
jelentés napja és a szabadalom megadása közötti idõtartamra is
megilleti.

(10) A (6) bekezdés alapján államtitokká minõsített szabadalmi be-
jelentések esetében a (9) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók.

(11) Ahol nemzetközi szerzõdés ezt kifejezetten lehetõvé teszi, a
Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a szabadalmi bejelentések (6) be-
kezdés szerinti államtitokká minõsítését megelõzõen felhívja a bejelen-
tõt, hogy írásbeli nyilatkozatban mondjon le az államtitokká minõsítés-
bõl eredõ kártalanítási igényeirõl. Ha a bejelentõ ezekrõl nem mond le,
vagy a felhívásra a kitûzött határidõben nem válaszol, a szabadalmi be-
jelentést visszavontnak kell tekinteni.

(12) A szabadalmi bejelentések (6) bekezdés alapján történõ állam-
titokká minõsítéséért a Magyar Állam csak akkor tartozik a bejelentõ-
nek kártalanítással, ha az államtitokká minõsítést a Magyar Állam kez-
deményezte, ideértve azt az esetet is, ha a minõsítés meghosszabbítását
kérte vagy az Európai Atomenergia-közösségen kívüli bejelentés meg-
tételét megakadályozta.

(13) Ha az államtitokká minõsített szabadalmi bejelentést a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal elutasítja, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnö-
ke errõl haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkezõ minisztert,
egyúttal felkéri, hogy tegyen javaslatot az elutasított bejelentés tartal-
mát képezõ találmány államtitokká minõsítésének megszüntetésére
vagy a minõsítés fenntartására. A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a
hatáskörrel rendelkezõ miniszter javaslata alapján dönt a minõsítés
fenntartásáról vagy megszüntetésérõl. A minõsítés fenntartása esetén a
Magyar Állam az államtitokká minõsítés miatt a bejelentõnek kártalaní-
tással tartozik.”

10. § Az Szt. 53/C. §-át megelõzõ alcím és az Szt. 53/C. §-a helyé-
be a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Költségek és díjak

53/C. § (1) Szabadalmi ügyben költségmentesség nem engedélyez-
hetõ.

(2) Az e törvényben szabályozott díjfizetési kötelezettségeken túl-
menõen szabadalmi ügyben külön jogszabályban meghatározott mérté-
kû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni – a külön jogszabályban
megállapított részletes szabályok szerint – a következõ kérelmekért is:

a) a módosítási, a határidõ-hosszabbítási, az igazolási és az eljárás
folytatása iránti kérelemért;

b) a jogutódlás, a jelzálogjog és a hasznosítási engedély tárgyában
a tudomásulvételre irányuló kérelemért.”

11. § Az Szt. 53/D. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Elektronikus úton is be lehet nyújtani – az 57/A. §-ban szabá-
lyozott, valamint a 84/E. § (3) bekezdésében, a 84/H. § (3) bekezdésé-
ben és a 84/K. § (2) bekezdésében hivatkozott módon és feltételekkel –

a) a szabadalmi bejelentést;
b) az igénypont-közzétételi kérelmet és az igénypontok magyar

nyelvû fordítását;
c) az európai szabadalom szövegének magyar nyelvû fordítását;
d) a b) és a c) pontban említett fordítás kijavítására irányuló kérel-

met.”

12. § Az Szt. 84/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A Magyar Szabadalmi Hivatalnál kell benyújtani az európai
szabadalmi bejelentést, ha a bejelentõ magyar állampolgár, illetve ha la-
kóhelye vagy székhelye belföldön van, kivéve, ha az európai szabadal-
mi bejelentés a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz legalább két hónappal
korábban benyújtott olyan szabadalmi bejelentés elsõbbségét érvénye-
síti, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke nem minõsített ál-
lamtitokká.”

13. § Az Szt. 84/E. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„A kérelem és az igénypontok magyar nyelvû fordításának elektro-
nikus úton való benyújtására megfelelõen alkalmazni kell az 57/A. §
rendelkezéseit.”

14. § Az Szt. 84/H. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„A fordítás elektronikus úton való benyújtására megfelelõen alkal-
mazni kell az 57/A. § rendelkezéseit.”

15. § Az Szt. 85. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) A megváltoztatási kérelem benyújtásának vagy ajánlott külde-
ményként való postára adásának határideje – a (7) és a (8) bekezdésben
szabályozott kivételekkel – a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb
résztvevõjével való közlésétõl számított harminc nap.”

16. § Az Szt. a 109. §-át követõen a következõ alcímmel és
109/A–109/C. §-okkal egészül ki:

„A növényfajta-oltalomból eredõ díjigény

109/A. § (1) A mezõgazdasági termelõ – a hibridek és szintetikus
fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában sza-
porítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan ter-
ményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tar-
tozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetõmagjának vagy ve-
tõgumójának (a továbbiakban együtt: vetõmag) saját gazdaságában
való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekez-
désben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegû díja-
zás illeti meg.

(2) Az (1) bekezdést a következõ mezõgazdasági növényfajokra
kell alkalmazni:

a) takarmánynövények:
1. csicseriborsó (Cicer arietinum L.);
2. sárga csillagfürt (Lupinus luteus L.);
3. lucerna (Medicago sativa L.);
4. takarmányborsó [Pisum sativum L. (partim)];
5. alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.);
6. perzsa here (Trifolium resupinatum L.);
7. lóbab (Vicia faba);
8. lednek (Vicia sativa L.);
b) gabonafélék:
1. zab (Avena sativa);
2. árpa (Hordeum vulgare L.);
3. rizs (Oryza sativa L.);
4. madárköles (Phalaris canariensis L.);
5. rozs (Secale cereale L.);
6. tritikálé (X Triticosecale Wittm.);
7. búza (Triticium aestivum L. emend. Fiori et Paol.);
8. durumbúza (Triticum durum Desf.);
9. tönkölybúza (Triticum spelta L.);
c) burgonyafélék:
1. burgonya (Solanum tuberosum);
d) olaj- és rostnövények:
1. olajrepce [Brassica napus L. (partim)];
2. réparepce [Brassica rapa L. (partim)];
3. lenmag, kivéve rostlen (Linum usitatissimum).
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(3) E törvény alkalmazásában
a) saját gazdaság: minden olyan gazdaság vagy birtokrész, ame-

lyet a mezõgazdasági termelõ ténylegesen növénytermesztésre használ,
függetlenül attól, hogy az saját tulajdonában áll-e vagy azt más jogcí-
men használja;

b) mezõgazdasági termelõ: az a természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely szántóföldi nö-
vénytermesztéssel foglalkozik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség
nem terheli azt a mezõgazdasági termelõt, aki szántóföldi növényter-
mesztéssel 20 hektárnál, illetve burgonya esetében 1 hektárnál kisebb
területen foglalkozik.

(5) Az e szakasz és a 109/B. § alapján fennálló jogokat a jogosultak
önállóan vagy szervezetük útján gyakorolhatják. A jogosultak szerveze-
te kizárólag azon tagjai, valamint azoknak az egyéb jogosultaknak a ne-
vében járhat el, akik erre írásbeli meghatalmazást adtak a szervezetnek.
Ha a jogosult valamely szervezet részére írásbeli meghatalmazást adott,
a díjigény érvényesítése érdekében önállóan nem járhat el. A 109/C. §
és a 114/C. § szerinti igények érvényesítése során a jogosultak szerve-
zete által ellátható perbeli képviseletre a Pp. V. fejezetének szabályait
kell alkalmazni.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség
azon a napon keletkezik, amelyen a mezõgazdasági termelõ a szántó-
földön ténylegesen szaporítási célra fordítja a betakarított terményt.

(7) A díj mértékére és megfizetésére a jogosult és a mezõgazdasági
termelõ megállapodása az irányadó. A megállapodást a jogosultak – a
termelõi szervezetek tagjainak vonatkozásában – a mezõgazdasági ter-
melõk szervezeteivel is megköthetik.

(8) A (7) bekezdés szerinti megállapodás hiányában
a) a díj alapja a jogosult által az adott növényfajta szaporítására

ajánlott vetési mennyiségnek a mezõgazdasági termelõ által – a 109/B. §
(3) bekezdésének c) pontja alapján – megadott területnagyságra vetített
mennyisége, mértéke pedig az érintett növényfajta legalacsonyabb sza-
porítási fokú fémzárolt vetõmagjának árába beépített, erre a mennyiség-
re vetített licencdíj mértékének 50%-a;

b) az eset körülményeihez képest ésszerû tartamú fizetési határidõt
és a fizetés módját a jogosultnak a mezõgazdasági termelõhöz – közvet-
lenül vagy a mezõgazdasági termelõknek a címzettet képviselõ szerve-
zetén keresztül – intézett írásbeli felhívása határozza meg, a díjnak az a)

pontban meghatározott mértékérõl a jogosult e felhívásban tájékoztatja
a mezõgazdasági termelõt.

(9) A jogosult kezdeményezésére az agrárpolitikáért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában évente, az adott
növényfajta vetési idõszakát megelõzõen közzéteszi a növényfajtára
vonatkozóan a (8) bekezdés a) pontja szerinti ajánlott vetési mennyisé-
get és a tömegegységre vetített licencdíj-mértéket. A (7) bekezdésben
foglalt eset kivételével a közzététel elmaradása kizárja a díjigény állami
szerv útján való érvényesítését.

109/B. § (1) Ha az igényelt adatok szerepelnek a nyilvántartásában,
a növénytermesztési hatóság a 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény
érvényesítése céljából – kérelemre, a költségek megtérítése ellenében, a
jogosultság igazolása esetén – a következõ adatokat bocsátja a 109/A. §
(2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, oltalom alatt
álló növényfajta jogosultjának rendelkezésére:

a) a vetõmag-elõállítással foglalkozó – a 109/A. § (4) bekezdésé-
ben meghatározott mezõgazdasági termelõk körébe nem tartozó – me-
zõgazdasági termelõknél ellenõrzött, a 109/A. § (2) bekezdésében meg-
határozott növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára oltalom alatt álló
növényfajták neve, szaporítási foka és a szaporított mennyiség, vala-
mint az érintett mezõgazdasági termelõk neve és gazdaságuk címe;

b) a vetõmag-feldolgozók által feldolgozott, a 109/A. § (2) bekez-
désében meghatározott növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára olta-
lom alatt álló növényfajták neve és a feldolgozott nyers vetõmag
mennyisége.

(2) Ha az igényelt adatok szerepelnek a nyilvántartásában, a mezõ-
gazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a 109/A. § (1) bekezdése
szerinti díjigény érvényesítése céljából – kérelemre, a költségek megté-

rítése ellenében, a jogosultság igazolása esetén – a következõ adatokat
bocsátja a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz
tartozó, oltalom alatt álló növényfajta jogosultjának rendelkezésére:

a) a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajok ter-
mesztését bejelentõ – a 109/A. § (4) bekezdésében meghatározott me-
zõgazdasági termelõk körébe nem tartozó – mezõgazdasági termelõk
neve és gazdaságuk címe;

b) az a) pontban meghatározott mezõgazdasági termelõ által hasz-
nált termõterület nagysága, annak megjelölésével, hogy a teljes termõ-
területen belül az egyes növényfajokat milyen nagyságú területen hasz-
nosítja.

(3) A 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljá-
ból az a mezõgazdasági termelõ, akirõl az (1) bekezdés szerinti vagy
egyéb adatok alapján valószínûsíthetõ, hogy a 109/A. § (1) bekezdése
szerinti hasznosítást végzett, a jogosult részére – annak kérésére – a kö-
vetkezõ adatokat köteles a jogosult által meghatározott ésszerû határ-
idõn belül rendelkezésre bocsátani:

a) a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tar-
tozó, a jogosult javára oltalom alatt álló növényfajták neve, amelyek be-
takarított terményét a saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosí-
totta;

b) az a) pont szerinti növényfajták esetében az adott gazdasági év-
ben vásárolt és hasznosított fémzárolt vetõmag mennyisége, fémzár-
száma és annak megjelölése, hogy azt milyen nagyságú területen vetette
el;

c) annak megjelölése, hogy az a) pont szerinti növényfajták betaka-
rított terményét milyen nagyságú területen vetette el;

d) az a) pont szerinti növényfajták betakarított terményének a
109/A. § (1) bekezdése szerinti hasznosítás céljára való feldolgozását
végzõ személy vagy személyek neve és címe.

(4) A 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljá-
ból a vetõmag-feldolgozó – a jogosult írásbeli kérésére – köteles tájé-
koztatást adni a jogosult javára oltalom alatt álló, a 109/A. § (2) bekez-
désében meghatározott valamely növényfajhoz tartozó növényfajta be-
takarított terményének az általa vetés céljára feldolgozott mennyiségé-
rõl, illetve azon személyek nevérõl és címérõl (székhelyérõl), akik ré-
szére ezt a feldolgozási tevékenységet teljesítette.

(5) A (3) és a (4) bekezdésben meghatározott adatok rendelkezésre
bocsátása az adott gazdasági évre, valamint az azt megelõzõ három gaz-
dasági év közül azon egy vagy több évre nézve kérhetõ, amelyekre az
adatokat a mezõgazdasági termelõ korábban nem bocsátotta a jogosult
rendelkezésére. A (3) bekezdés értelmében adatszolgáltatásra kötelezett
mezõgazdasági termelõ a vásárolt és hasznosított fémzárolt vetõmag-
nak a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti mennyiségére vonat-
kozó adatszolgáltatását okiratokkal is alá kell, hogy támassza.

(6) A jogosult a (3) és a (4) bekezdés szerinti megkeresésében köte-
les megadni a nevét és a címét, valamint a javára oltalom alatt álló nö-
vényfajták megnevezését. A (3) bekezdés szerinti megkeresésben utal-
nia kell arra is, hogy milyen adatok alapján feltételezte azt, hogy a me-
zõgazdasági termelõ a 109/A. § (1) bekezdése szerinti hasznosítást vég-
zett. A mezõgazdasági termelõ, illetve a feldolgozó kérésére a jogosult-
ságot igazolni kell.

(7) A (3) és a (4) bekezdés szerinti megkeresést a jogosult a mezõ-
gazdasági termelõkhöz vagy a vetõmag-feldolgozókhoz – erre irányuló
megállapodás esetén – azok szervezetein keresztül is intézheti.

109/C. § (1) A jogosult a 109/B. § (3) és (4) bekezdésében megha-
tározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének teljes vagy részle-
ges – ismételt felszólítás ellenére történõ – elmulasztása, illetve valótlan
adatok szolgáltatása esetén követelheti a 109/B. § (3) és (4) bekezdésé-
ben meghatározott adatok közlését, illetve az adatok helyesbítését.

(2) Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a me-
zõgazdasági termelõt terheli.”

17. § Az Szt. a 111. §-át követõen a következõ alcímmel és
111/A. §-sal egészül ki:
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„A növényfajta-oltalom fenntartása

111/A. § (1) A növényfajta-oltalom tartamára évenként, külön jog-
szabályban meghatározott fenntartási díjat kell fizetni.

(2) A növényfajta-oltalom fenntartására és fenntartási díjára egye-
bekben a szabadalmi oltalom fenntartására és fenntartási díjára vonat-
kozó rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.”

18. § Az Szt. 114/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„114/C. § (1) A növényfajta-oltalom bitorlását követi el az, aki
a) az oltalom alatt álló növényfajtát jogosulatlanul hasznosítja;
b) a 109/A. § (1) bekezdésében meghatározott díjfizetési kötele-

zettségét nem teljesíti.
(2) A növényfajta és a növényfajta-oltalom bitorlására egyebekben

a 34–36. §-ok rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

19. § (1) Az Szt. 115/E. §-ának (2) bekezdése a következõ mondat-
tal egészül ki:

„E törvényben vagy külön törvényben meghatározott esetekben és
feltételekkel az iparjogvédelmi oltalom fenntartásáért vagy megújításá-
ért – külön jogszabályban megállapított mértékû – díjat kell fizetni. E
díjak mértékét rendszeres idõközönként felül kell vizsgálni. A felülvizs-
gálat során a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül figyelembe kell
venni az iparjogvédelmi rendszer mûködtetési költségeit, az egyes ipar-
jogvédelmi oltalmi formák sajátosságait, valamint az innováció ipar-
jogvédelmi eszközökkel történõ elõmozdításának szempontjait is.”

(2) Az Szt. 115/E. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A Hivatal bevételét képezik a (2) bekezdés szerinti igazgatási
szolgáltatási, fenntartási és megújítási díjak, a Szellemi Tulajdon Világ-
szervezete által igazgatott nemzetközi szerzõdések alapján a Hivatal ál-
tal 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 biztosítani-
uk kell.”

20. § Az Szt. hatodik része a következõ XIV/D. fejezettel
(115/M–115/S. §-okkal) egészül ki, és az Szt. jelenlegi 115/M–115/N.
§-ainak számozása 115/T–115/U. §-okra változik:

„XIV/D. fejezet

A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások

igazgatási szolgáltatási díjaira, valamint az iparjogvédelmi

oltalom fenntartásáért vagy megújításáért fizetendõ díjakra

vonatkozó közös szabályok

A fenntartási díjak megfizetése

és az újra érvénybe helyezési kérelem díja

115/M. § (1) A szabadalmi, a növényfajta-oltalmi és használati
mintaoltalmi fenntartási díjak, valamint a kiegészítõ oltalmi tanúsítvá-
nyok fenntartási díjai a hat hónapos türelmi idõ elsõ három hónapjában
pótlékmentesen, negyedik hónapjától pedig ötven százalékos pótlékkal
együtt fizethetõk meg. A fenntartási díjat e pótlékkal együtt kell megfi-
zetni abban az esetben is, ha a fenntartási díjat a hat hónapos türelmi idõ
elteltét követõen, igazolási kérelem alapján fizetik meg.

(2) A szabadalmi és a növényfajta-oltalmi bejelentés közzétételt
követõ megosztása esetén a keletkezõ további bejelentésekre a megosz-
tás folytán és a megosztást megelõzõ idõpontban esedékessé vált fenn-
tartási díjak megfizetése tekintetében a türelmi idõ a megosztás tudomá-
sulvételérõl hozott határozat jogerõre emelkedésével kezdõdik.

(3) A fenntartási díjat a türelmi idõ kezdetét megelõzõ két hónapon
belül is meg lehet fizetni.

Kedvezmények, mentesség és halasztás

115/N. § Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjai-
ra, valamint a fenntartási és a megújítási díjakra – a 115/O. és a 115/P.
§-ban foglalt kivételekkel – kedvezménynek és mentességnek nincs he-
lye.

115/O. § (1) Ha a megfizetés idõpontjában az oltalmi igény, illetve
az oltalom jogosultja kizárólag maga a feltaláló, a nemesítõ, illetve a
szerzõ, a szabadalmi bejelentési és kutatási, vizsgálati, valamint meg-
adási díjaknak, továbbá a használati mintaoltalmi bejelentés, a növény-
fajta-oltalmi bejelentés, a formatervezési mintaoltalmi bejelentés, ille-
tõleg a topográfia oltalmára irányuló bejelentés díjának az egynegyedét
köteles megfizetni.

(2) Ha a megfizetés idõpontjában a szabadalmi, a használati minta-
oltalmi, illetve a növényfajta-oltalmi jogosult kizárólag maga a feltalá-
ló, illetve a nemesítõ, a szabadalmi, a használati mintaoltalmi, illetve a
növényfajta-oltalmi fenntartási díjnak a felét köteles megfizetni.

(3) Ha a megfizetés idõpontjában a formatervezési mintaoltalom
jogosultja kizárólag maga a szerzõ, a mintaoltalom megújítására irá-
nyuló kérelem díjának a felét köteles megfizetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben meghatározott kedvezmények akkor
illetik meg a feltalálót, a nemesítõt, illetve a szerzõt, ha a bejelentéssel
kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsõbbségét,
vagy ha az oltalom olyan bejelentésen alapul, amellyel kapcsolatban
nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsõbbségét.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket alkalmazni
kell akkor is, ha – több feltaláló, nemesítõ, illetve szerzõ esetén – a felta-
lálók, a nemesítõk, illetve a szerzõk valamelyike az oltalmi igényérõl,
illetve az oltalomról feltalálótársa, nemesítõtársa, illetve szerzõtársa ja-
vára lemondott, továbbá, ha a feltalálók, a nemesítõk, illetve a szerzõk
bármelyike helyébe az örököse lép.

115/P. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal kérelemre a szabadalmi
bejelentési és kutatási, vizsgálati, valamint megadási díjak, továbbá a
növényfajta-oltalmi, a használati mintaoltalmi, a formatervezési minta-
oltalmi és a topográfia-oltalmára irányuló bejelentés díja alól mentessé-
get adhat, továbbá az elsõtõl az ötödik évekre szóló szabadalmi, nö-
vényfajta-oltalmi és használati mintaoltalmi fenntartási díjak megfize-
tésére halasztást engedélyezhet, ha a természetes személy jogosult – ke-
reseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán – azokat fedezni nem
tudja; a halasztás alá esõ fenntartási díjakat a hatodik évi fenntartási díj-
jal együtt kell megfizetni.

(2) Mentességre, illetve halasztásra az a természetes személy jogo-
sult, aki igazolja, hogy jövedelme (munkabére, nyugdíja, egyéb rend-
szeres pénzbeli juttatása) nem haladja meg a mindenkori kötelezõ legki-
sebb munkabér (minimálbér) összegét, vagyona pedig – a szokásos élet-
szükségleti és berendezési tárgyakon felül – nincs. Mentességben kell
részesíteni – jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – azt a
személyt, aki rendszeres szociális segélyt kap.

(3) Kivételesen mentességet, illetve halasztást lehet engedélyezni
akkor is, ha a (2) bekezdésben írt feltételek nem állnak fenn, de a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal a természetes személy egyéb körülményeinek
figyelembevételével megállapítja, hogy a természetes személy és az ál-
tala eltartottak létfenntartása veszélyeztetett.

(4) A mentesség, illetve a halasztás iránti kérelemhez csatolni kell
a kérelmezõ és a vele közös háztartásban élõ, a Polgári Törvénykönyv
szerinti közeli hozzátartozónak (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) a
harminc napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, illetve
nyugdíjas esetén – a munkáltatói jövedelemigazolás helyett vagy mel-
lett – az utolsó havi nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy a nyugdíj
folyószámlára történõ utalása esetén az utolsó havi bankszámlakivona-
tot.

(5) Ha a kérelmezõnek, valamint a vele közös háztartásban élõ kö-
zeli hozzátartozónak munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem
minõsülõ jövedelme van (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ jutta-
tás, társadalombiztosítás alapján járó ellátás, munkanélküli járadék,
egyéb rendszeres pénzbeli juttatás, vállalkozói kivét, ingatlan-bérbe-
adás, kamatjövedelem, árfolyamnyereség, osztalékjövedelem), akkor
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köteles az ezekrõl a jövedelmekrõl szóló postai szelvényt, bankszámla-
kivonatot, kiadási pénztárbizonylatot vagy egyéb, a jövedelem igazolá-
sára alkalmas dokumentumot csatolni.

(6) Ha a kérelmezõnek, valamint a vele közös háztartásban élõ kö-
zeli hozzátartozónak nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint
egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelemben kell nyilatkozni e tényrõl.

(7) A (3) bekezdés alkalmazása érdekében a kérelmezõ a kérelmé-
ben a jövedelme (nyugdíja) igazolására alkalmas dokumentumon túl to-
vábbi olyan körülményeket is feltárhat (katasztrófahelyzet, betegség
stb.), amelyek alapján megállapítható, hogy a természetes személy és az
általa eltartottak létfenntartása veszélyeztetett.

(8) Ha a mentesség, illetve a halasztás iránti kérelmet hiányosan
nyújtották be, a kérelmezõt fel kell hívni a hiányok kitûzött határidõn
belül történõ pótlására. A felhívásban a kérelmezõt figyelmeztetni kell,
hogy a hiánypótlás elmaradása a kérelem elutasítását vonja maga után.

(9) A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás ellenére sem
elégíti ki az (1)–(7) bekezdésekben meghatározott követelményeket. A
kérelmet visszavontnak kell tekinteni, ha a kérelmezõ a felhívásra a ki-
tûzött határidõben nem válaszol.

(10) A Magyar Szabadalmi Hivatalnak a mentesség, illetve a ha-
lasztás tárgyában hozott elutasító végzése ellen önálló jogorvoslatnak
nincs helye, e végzés megváltoztatását az iparjogvédelmi eljárást befe-
jezõ döntéssel szemben benyújtott megváltoztatási kérelemben lehet
kérni.

Esedékesség

115/R. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az iparjogvédel-
mi eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak és a megújítási
díjak a bejelentés napján, illetve a kérelem benyújtásának napján esedé-
kesek.

(2) A fenntartási díj esedékességét e törvény, illetve külön törvény
rendelkezései szerint kell megállapítani.

A díjfizetés elmaradásának következményei

115/S. § (1) Ha az iparjogvédelmi eljárásban nem fizették meg a dí-
jat, az ügyfelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – hiánypót-
lásra kell felhívni, illetve figyelmeztetni kell. Ennek eredménytelensége
esetén a bejelentést, illetve a kérelmet el kell utasítani, illetve vissza-
vontnak kell tekinteni, kivéve, ha jogszabály eltérõ jogkövetkezményt,
illetve a díjfizetés elmulasztása esetére eltérõ eljárási szabályokat álla-
pít meg.

(2) A fenntartási díj szabályszerû megfizetésének elmaradása – e
törvény, illetve külön törvény rendelkezései szerint – az oltalom meg-
szûnését eredményezi.

(3) A határidõ-hosszabbítási, az eljárás folytatása iránti és az iga-
zolási kérelmet mindaddig nem lehet benyújtottnak tekinteni, ameddig
a kérelem díját meg nem fizetik.”

21. § (1) Az Szt. 118. §-ának (4)–(6) bekezdései helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa
az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtá-
sára vonatkozó részletes szabályokat.

(5) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy – a
Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyet-
értésben – a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentések-
kel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi beje-
lentésekkel összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi be-
jelentés részletes alaki szabályait rendelettel megállapítsa.

(6) Felhatalmazást kap a Magyar Szabadalmi Hivatal felett fel-
ügyeletet gyakorló miniszter, hogy – a Magyar Szabadalmi Hivatal el-
nöke véleményének kikérésével és az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a Magyar Szabadalmi Hiva-
tal elõtti iparjogvédelmi eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási

díjaknak – az iparjogvédelmi eljárások és az egyes iparjogvédelmi oltal-
mi formák sajátosságaira figyelemmel meghatározott – mértékét, vala-
mint a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárásokban
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a fenntartási és a megújí-
tási díjak kezelésére, nyilvántartására, visszafizetésére, továbbá a meg-
fizetésük módjára vonatkozó részletes szabályokat.”

(2) Az Szt. 118. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Felhatalmazást kap a Magyar Szabadalmi Hivatal felett fel-

ügyeletet gyakorló miniszter, hogy – a Magyar Szabadalmi Hivatal el-
nöke véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg az iparjog-
védelmi oltalom fenntartásáért vagy megújításáért fizetendõ díjaknak –
az iparjogvédelmi rendszer mûködtetésének költségeire, az egyes ipar-
jogvédelmi oltalmi formák sajátosságaira, valamint az innováció ipar-
jogvédelmi eszközökkel történõ elõmozdításának szempontjaira figye-
lemmel meghatározott – mértékét.”

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló

1997. évi XI. törvény módosításai

22. § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997.
évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) Ki van zárva a védjegyoltalomból a megjelölés, ha
a) az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény 6ter

cikkének (1) bekezdésében felsorolt jelzések bármelyikébõl áll, vagy
azt tartalmazza, feltéve, hogy az ilyen jelzést az említett 6ter cikk (3) be-
kezdése szerint közölték;

b) olyan – az a) pontban nem szabályozott – jelvénybõl, jelképbõl
vagy címerbõl áll, amelynek használatához közérdek fûzõdik, vagy
ilyen jelvényt, jelképet vagy címert tartalmaz;

c) kizárólag valamely vallási vagy egyéb meggyõzõdést erõtelje-
sen kifejezõ jelképbõl áll.”

23. § (1) A Vt. 46/C. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ al-
cím lép:

„Költségek és díjak”

(2) A Vt. 46/C. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a je-
lenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az e törvényben szabályozott díjfizetési kötelezettségeken
túlmenõen védjegyügyben külön jogszabályban meghatározott mértékû
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni – a külön jogszabályban megál-
lapított részletes szabályok szerint – a következõ kérelmekért is:

a) a módosítási, a határidõ-hosszabbítási és az igazolási kérele-
mért;

b) a jogutódlás, a jelzálogjog és a használati engedély tárgyában a
tudomásulvételre irányuló kérelemért.”

24. § A Vt. 76/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„76/E. § (1) Közösségi védjegybejelentés vagy közösségi védjegy

átalakítására irányuló – a közösségi védjegyrendelet 109. cikkének (3)
bekezdése alapján megküldött – kérelem alapján a Magyar Szabadalmi
Hivatal a VII–IX. fejezetek rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával
– a (2)–(5) bekezdésekben meghatározott feltételekkel – megindítja a
védjegy lajstromozására irányuló eljárást.

(2) A bejelentési díjat [50. § (4) bek.] az (1) bekezdés szerinti kére-
lemnek a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz történõ beérkezésétõl számí-
tott két hónapon belül kell megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek magyar
nyelvû fordítását a kérelemnek a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz törté-
nõ beérkezésétõl számított négy hónapon belül kell a Magyar Szabadal-
mi Hivatalhoz benyújtani. E fordítást a IX. fejezet rendelkezéseinek al-
kalmazásában az 50. § (5) bekezdése alapján benyújtandó fordításnak
kell tekinteni.
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(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal az (1) bekezdés szerinti kérelem
beérkezésérõl – az 56. § (4) bekezdésében elõírt figyelmeztetés megkül-
désével egyidejûleg – értesíti a kérelmezõt.

(5) A bejelentési napot, az elsõbbséget és a szenioritást a közösségi
védjegyrendelet 108. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell meg-
állapítani. Az 50. § (3) bekezdését a közösségi védjegyrendelet 110.
cikkének (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni.

(6) Közösségi védjegy átalakítására irányuló kérelem alapján az
(1) bekezdés szerint megindult eljárásban – a bejelentési díj megfizeté-
sét és a (3) bekezdésben elõírt fordítás benyújtását követõen – a Magyar
Szabadalmi Hivatal a közösségi védjegyet további vizsgálat nélkül e
törvény alapján lajstromozza (64. §).

(7) A közösségi védjegybejelentés vagy a közösségi védjegy nem-
zeti védjegybejelentéssé való átalakítására irányuló kérelem vizsgálatá-
ra és az (1) bekezdés alapján megindult eljárásra egyebekben a VII–IX.
fejezetek rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

25. § A Vt. 77. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(6) A megváltoztatási kérelem benyújtásának vagy ajánlott külde-
ményként való postára adásának határideje – a (7) és a (8) bekezdésben
szabályozott kivételekkel – a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb
résztvevõjével való közlésétõl számított harminc nap.”

26. § A Vt. 104. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„104. § A szeszes italok földrajzi árujelzõi akkor részesülhetnek ol-

talomban, ha azok a termékek, amelyeken a földrajzi árujelzõt használ-
ják, megfelelnek a külön jogszabály által meghatározott termékleírás-
ban foglalt feltételeknek is.”

27. § A Vt. 111. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A szeszes italokkal kapcsolatos földrajzi árujelzõ oltalmának
megszûnését kell megállapítani, ha az ellenõrzésre kijelölt szerv a föld-
rajzi árujelzõ használatában a termékleíráshoz képest súlyos és másként
nem orvosolható hiányosságokat állapít meg.”

28. § (1) A Vt. 113. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A földrajzi árujelzõ lajstromozására irányuló bejelentésnek tartal-
maznia kell a bejelentési kérelmet, a földrajzi árujelzõ megnevezését, a
termékjegyzéket és az egyéb mellékleteket.”

(2) A Vt. 113. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(7) A földrajzi árujelzõ lajstromozására irányuló eljárásban az
(1)–(5) bekezdésekben nem szabályozott kérdésekben a IX. fejezet ren-
delkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol a törvény áru-
jegyzékre utal, azon a termékjegyzéket kell érteni.”

29. § A Vt. a következõ 113/A. §-sal egészül ki:
„113/A. § (1) Ha a földrajzi árujelzõ lajstromozására irányuló beje-

lentésben szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelzõ lajstromozását ké-
rik, a 113. § rendelkezéseit a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a földrajzi árujelzõ lajstromozására irányuló bejelentésnek a
113. § (1) bekezdésében foglaltakon túl külön jogszabályban meghatá-
rozott termékleírást is tartalmaznia kell;

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal a bejelentés benyújtását követõ
vizsgálatot (55–56. §-ok) és az alaki vizsgálatot (59. §) soron kívül vég-
zi el;

c) ha a bejelentés kielégíti a b) pont alapján vizsgált követelménye-
ket, a Magyar Szabadalmi Hivatal az ügy iratainak másolatát soron kí-
vül megküldi az agrárpolitikáért felelõs miniszternek (a továbbiakban:
miniszter);

d) a miniszter a termékleírás vizsgálatára külön jogszabály szerint
lefolytatott eljárás alapján a c) pont szerinti megküldéstõl számított ki-
lenc hónapon belül nyilatkozik a Magyar Szabadalmi Hivatalnak arról,
hogy – a termékleírásra figyelemmel – egyetért-e a földrajzi árujelzõ

lajstromozásával; a Magyar Szabadalmi Hivatal – a határozat egyidejû
megküldésével – tájékoztatja a minisztert a földrajzi árujelzõ lajstromo-
zása tárgyában hozott határozat jogerõre emelkedésérõl;

e) a bejelentõ a földrajzi árujelzõt lajstromozó határozat jogerõre
emelkedéséig nyilatkozatot nyújthat be a Magyar Szabadalmi Hivatal-
nak arról, hogy kéri-e a szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelzõjének
közösségi oltalmát.

(2) A szeszes italra vonatkozó, lajstromozott földrajzi árujelzõhöz
kapcsolódó termékleírás módosítására irányuló eljárásra az (1) bekez-
dés rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

30. § A Vt. 116. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ
alcím és rendelkezés lép:

„A szeszes italok földrajzi árujelzõinek ellenõrzése
116. § A szeszes italok kereskedelmi forgalmában feltüntetett föld-

rajzi árujelzõk használatának a 104. §-ban elõírt követelmények szem-
pontjából történõ ellenõrzése a külön jogszabályban kijelölt szerv ha-
táskörébe tartozik.”

31. § A Vt. XVII/A. fejezetének helyébe a következõ fejezet lép, és
egyidejûleg a 116/B–116/I. §-ok jelölése 116/D–116/K. §-okra válto-
zik:

„XVII/A. fejezet

A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, a szõlészeti

és borászati termékek, valamint a szeszes italok

földrajzi árujelzõinek közösségi oltalmára

vonatkozó rendelkezések

116/A. § (1) A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földraj-
zi 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 továbbiak-
ban: 510/2006/EK rendelet) rendelkezései az irányadók.

(2) A szõlészeti és borászati termékek földrajzi árujelzõinek közös-
ségi oltalmára a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításá-
ról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kí-
vül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 479/2008/EK rendelet) rendelkezései az irányadók.

(3) Az 510/2006/EK rendelet, illetve a 479/2008/EK rendelet alap-
ján a tagállami hatáskörbe tartozó ügyekben a miniszter és a Magyar
Szabadalmi Hivatal jár el.

(4) Az 510/2006/EK rendelet 5. cikke szerinti, valamint a
479/2008/EK rendelet 35. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmet (e
fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelem) a miniszterhez
kell benyújtani. A miniszter a benyújtást követõen haladéktalanul to-
vábbítja a Magyar Szabadalmi Hivatalnak a külön jogszabályban meg-
határozott feltételeknek megfelelõ kérelmet.

(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal a kérelmet soron kívül megvizs-
gálja abból a szempontból, hogy az kielégíti-e a következõket:

a) mezõgazdasági termékek és élelmiszerek esetében az
510/2006/EK rendelet 2–3. cikkeiben elõírt követelmények;

b) szõlészeti és borászati termékek esetében a 479/2008/EK rende-
let 34., 42. és 43. cikkében elõírt követelmények.

(6) A Magyar Szabadalmi Hivatal által végzett vizsgálat nem terjed
ki arra, hogy fennáll-e

a) az 510/2006/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) és b)

pontja értelmében a mezõgazdasági termék vagy az élelmiszer és a föld-
rajzi elnevezés közötti kapcsolat;

b) a 479/2008/EK rendelet 34. cikke (1) bekezdésének a) és b)

pontja értelmében a szõlészeti vagy borászati termék és a földrajzi elne-
vezés közötti kapcsolat.

(7) A Magyar Szabadalmi Hivatal a kérelem beérkezésétõl számí-
tott két hónapon belül nyilatkozik a miniszternek arról, hogy az (5) be-
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kezdés szerint vizsgált követelmények alapján egyetért-e a kérelemnek
az Európai Bizottsághoz történõ, (9) bekezdés szerinti továbbításával.

(8) A miniszter a Magyar Szabadalmi Hivatalnak a (7) bekezdés
szerinti nyilatkozatát és a kérelem külön jogszabály szerint lefolytatott
részletes vizsgálatát követõen a kérelmet közzéteszi az általa vezetett
minisztérium hivatalos lapjában. A kérelemmel szemben a közzététel-
tõl számított két hónapon belül kifogást lehet benyújtani az
510/2006/EK rendelet 5. cikke (5) bekezdésének, illetve a 479/2008/EK
rendelet 38. cikke (3)–(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen. A
kifogást a miniszter – iparjogvédelmi kérdésekben a Magyar Szabadal-
mi Hivatal egyetértésével – a (9) bekezdés szerinti határozatában bírálja
el.

(9) A miniszter a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilatkozatával össz-
hangban és a külön jogszabály alapján lefolytatott részletes vizsgálatát
követõen, a kérelem benyújtásától számított kilenc hónapon belül hatá-
roz arról, hogy a kérelem megfelel-e az e törvényben, valamint a külön
jogszabályban meghatározott feltételeknek. A miniszter a határozatot a
termékleírással együtt közzéteszi az általa vezetett minisztérium hivata-
los lapjában. A kérelemnek helyt adó határozat meghozatala esetén a
miniszter továbbítja az Európai Bizottsághoz az 510/2006/EK rendelet
5. cikkének (7) bekezdésében, illetve a 479/2008/EK rendelet 38. cikke
(5) bekezdésének b) pontjában meghatározott adatokat, illetve iratokat.

(10) A kérelemnek helyt adó, (9) bekezdés szerinti határozat meg-
hozatalával – az 510/2006/EK rendelet 5. cikke (6) bekezdésének elsõ
albekezdésében, illetve a 479/2008/EK rendelet 38. cikkének (7) bekez-
désében szabályozott – átmeneti oltalom keletkezik a kérelemnek az
Európai Bizottsághoz történõ benyújtása napjától kezdõdõ hatállyal. Az
átmeneti oltalom keletkezésének napjáról a miniszter értesíti a kérelme-
zõt. Bitorlás miatt az a kérelmezõ is felléphet, akinek a földrajzi árujel-
zõje átmeneti oltalomban részesül, de az eljárást fel kell függeszteni
mindaddig, amíg a kérelemrõl az Európai Bizottság jogerõsen nem
döntött.

(11) Az (1)–(10) bekezdések rendelkezéseit megfelelõen alkal-
mazni kell

a) mezõgazdasági termékek és élelmiszerek esetében az
510/2006/EK rendelet 9. cikke alapján a termékleírás módosítása iránt
benyújtott kérelmek, valamint a 12. cikke alapján benyújtott törlési ké-
relmek tekintetében;

b) szõlészeti és borászati termékek esetében a 479/2008/EK rende-
let 49. cikke alapján a termékleírás módosítása iránt benyújtott kérel-
mek, valamint az 50. cikke alapján benyújtott törlési kérelmek tekinte-
tében.

(12) Az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti
kifogást a miniszterhez kell benyújtani az 510/2006/EK rendelet 6. cik-
ke (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 minisz-
ter – iparjogvédelmi kérdésekben a Magyar Szabadalmi Hivatal egyet-
értésével – látja el.

(13) A 27–28. §-ok és a XII. fejezet rendelkezéseit megfelelõen al-
kalmazni kell

a) a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzései-
nek és eredetmegjelöléseinek közösségi oltalmát, illetve a (9) bekezdé-
sében szabályozott átmeneti oltalmát sértõ, az 510/2006/EK rendelet
13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott cselekmények elkövetése
esetén;

b) a szõlészeti és borászati termékek földrajzi jelzéseinek és eredet-
megjelöléseinek közösségi oltalmát, illetve a (9) bekezdésben szabályo-
zott átmeneti oltalmát sértõ, a 479/2008/EK rendelet 45. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott cselekmények elkövetése esetén.

116/B. § (1) A szeszes italok földrajzi árujelzõinek közösségi oltal-
mára a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésé-
rõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek oltalmáról, valamint az
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008.
január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a to-
vábbiakban: 110/2008/EK rendelet) rendelkezései az irányadók. A
110/2008/EK rendelet alapján a tagállami hatáskörbe tartozó ügyekben
a miniszter jár el.

(2) Ha a bejelentõ megtette a 113/A. § e) pontja szerinti nyilatkoza-
tot, a Magyar Szabadalmi Hivatal errõl a 113/A. § (1) bekezdésének d)

pontja szerinti tájékoztatásában értesíti a minisztert. Ha a bejelentõ nem
tette meg a 113/A. § e) pontja szerinti nyilatkozatot, a szeszes italra vo-
natkozó földrajzi árujelzõt lajstromozó határozat jogerõre emelkedését
követõen bármikor kérheti a földrajzi árujelzõje közösségi oltalmának
megszerzésére irányuló eljárás lefolytatását; a kérelmet a miniszterhez
kell benyújtani. A miniszter a Magyar Szabadalmi Hivatal értesítésétõl,
illetve a jogosult kérelmének benyújtásától számított hatvan napon be-
lül megteszi a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerin-
ti bejelentést.

(3) A szeszes italra vonatkozó, közösségi oltalom alatt álló földraj-
zi árujelzõhöz kapcsolódó termékleírásnak a 113/A. § (2) bekezdése
szerinti módosítása esetén a (2) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelõ-
en alkalmazni.

(4) A szeszes italok földrajzi árujelzõinek közösségi oltalmát sértõ,
a 110/2008/EK rendelet 16. cikkében meghatározott cselekmények el-
követése esetén a 27–28. §-ok és a XII. fejezet rendelkezéseit megfele-
lõen alkalmazni kell.

116/C. § (1) A 116/A–116/B. §-okban nem szabályozott kérdések-
ben a külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. E külön jogsza-
bály elõírhatja, hogy a termékleírásnak való megfelelés ellenõrzését a
következõ szervezetek is végezhetik:

a) mezõgazdasági termékek és élelmiszerek esetében az
510/2006/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett termék-
tanúsító szervezetek;

b) szeszes italok esetében a 110/2008/EK rendelet 22. cikkének (1)
bekezdésében említett terméktanúsító szervezetek;

c) szõlészeti és borászati termékek esetében a 479/2008/EK rende-
let 48. cikkének (1) bekezdésében említett terméktanúsító szervezetek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti külön jogszabály
a) feltételhez kötheti a földrajziárujelzõ-oltalomban részesülõ me-

zõgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszes italok, valamint szõlé-
szeti és borászati termékek elõállítását, illetve forgalomba hozatalát, va-
lamint

b) megtilthatja a földrajzi árujelzõ használatát.
(3) Ha az elõállító nem teljesíti a (2) bekezdés a) pontja szerinti fel-

tételt vagy nem felel meg a (2) bekezdés b) pontja szerinti tilalomnak, és
a termékleírásnak nem megfelelõ terméken továbbra is használja a föld-
rajzi árujelzõt – külön jogszabályban meghatározott mértékû – bírságot
köteles fizetni.”

32. § (1) A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„b) a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, a szeszes italok,
valamint a szõlészeti és borászati termékek földrajzi árujelzõinek oltal-
mára irányuló eljárásra, a termékek ellenõrzésére és az azzal kapcsolat-
ban felmerülõ eljárási költségekre, az ellenõrzés során kiszabható bír-
ság mértékére, valamint a 110/2008/EK rendelet 20. cikke, illetve a
479/2008/EK rendelet 51. cikke értelmében oltalomban részesülõ sze-
szes italok, illetve szõlészeti és borászati termékek esetében a termékle-
írás benyújtására, valamint az érintett forgalomba hozatali, elõállítási
feltételek körére, továbbá a földrajzi árujelzõ használatának tilalmi kö-
rére vonatkozó részletes szabályokat rendelettel megállapítsa, és az el-
lenõrzõ hatóságot vagy hatóságokat kijelölje.”

(2) A Vt. 121. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy –
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyet-
értésben – a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzõre vonatkozó beje-
lentés részletes alaki szabályait rendelettel megállapítsa.”

33. § (1) A Vt. 122. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„(1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfele-
lést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004.
április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítésérõl;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008.
október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelíté-
sérõl.”

(2) A Vt. 122. §-ának (2) bekezdése a következõ d) és e) pontokkal
egészül ki:

(Ez a törvény megállapítja a következõ uniós jogi aktusok végre-

hajtásához szükséges rendelkezéseket:)

„d) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelé-
sérõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek oltalmáról, valamint az
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008.
január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fe-
jezete;

e) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításá-
ról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kí-
vül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet
IV. fejezete.”

A formatervezési minták oltalmáról szóló

2001. évi XLVIII. törvény módosításai

34. § A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Fmtv.) 61. §-ának (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) A megváltoztatási kérelem benyújtásának vagy ajánlott külde-
ményként való postára adásának határideje – a (7) és a (8) bekezdésben
szabályozott kivételekkel – a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb
résztvevõjével való közlésétõl számított harminc nap.”

35. § Az Fmtv. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68. § Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy

– a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a
Magyar Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel
egyetértésben – a mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályait ren-
delettel megállapítsa.”

Záró rendelkezések

36. § (1) E törvény 2009. augusztus 1-jén lép hatályba; rendelkezé-
seit – a (2)–(5) bekezdésekben megállapított eltérésekkel – a hatálybalé-
pését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az Szt.-nek az e törvény 16. §-ával megállapított
109/A–109/C. §-ait, 18. §-ával megállapított 114/C. §-át, valamint a bí-
rósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Vht.) e törvény 37. §-a (3) bekezdésével megállapított 184/A. §-ának
(1) bekezdését az e törvény hatálybalépését követõen keletkezett díjfi-
zetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

(3) A Vt. 3. §-ának az e törvény 22. §-ával megállapított (2) bekez-
dését az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ, védjegy lajstro-
mozására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.

(4) A Hmtv. e törvény 2. §-ával megállapított 37. §-ának (6) bekez-
dését, a Toptv. e törvény 4. §-ával megállapított 23. §-ának (6) bekezdé-
sét, az Szt. e törvény 15. §-ával megállapított 85. §-ának (6) bekezdését,
a Vt. e törvény 25. §-ával megállapított 77. §-ának (6) bekezdését és az
Fmtv. e törvény 34. §-ával megállapított 61. §-ának (6) bekezdését a
megváltoztatási kérelem benyújtására nyitva álló, e törvény hatálybalé-
pését követõen lejáró határidõkre is alkalmazni kell.

(5) A Hmtv. e törvény 1. §-ával megállapított 11. §-ának (2) bekez-
dését, az Szt. e törvény 7. §-ával megállapított 22/A. §-ának (4) bekez-
dését, e törvény 8. §-ával megállapított 23. §-ának (2) bekezdését, e tör-
vény 10. §-ával megállapított 53/C. §-át, e törvény 17. §-ával megálla-
pított 111/A. §-át, e törvény 19. §-ával megállapított 115/E. §-ának
(2)–(3) bekezdését, e törvény 20. §-ával megállapított XIV/D. fejezetét
és a Vt. e törvény 23. §-ával megállapított 46/C. §-ának (2) bekezdését a
hatálybalépést követõen benyújtott bejelentések és kérelmek alapján
esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

37. § (1) Az Szt. 16. §-ának (2) bekezdésében a „(115/M. §)” szö-
vegrész helyébe a „(115/T. §)” szövegrész lép.

(2) A Vt. e törvény 31. §-a alapján 116/F. §-ra változó 116/D. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában a „116/C. §” szövegrész helyébe a
„116/E. §” szövegrész lép.

(3) A Vht. 184/A. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása szabadalombitorlás,
használati mintaoltalom bitorlása, mikroelektronikai félvezetõ termék
topográfiájára vonatkozó oltalom bitorlása, növényfajta-oltalom bitor-
lása, illetve a növényfajta-oltalomból eredõ díjigényhez kapcsolódó – a
találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
109/B. §-ának (3) bekezdésében szabályozott – adatszolgáltatási kötele-
zettség teljesítésének elmulasztása, védjegybitorlás, földrajzi árujel-
zõ-oltalom bitorlása, formatervezési mintaoltalom bitorlása, kiegészítõ
oltalmi tanúsítvány bitorlása, a tisztességtelen piaci magatartás és a ver-
senykorlátozás tilalmára vonatkozó rendelkezések vagy szerzõi jog
megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtására irá-
nyul, a végrehajtási lap kiállítására jogosult bíróság – a végrehajtási lap
kiállítása helyett – a végrehajtást közvetlenül elrendelõ határozatot hoz,
amelyben a kötelezettet háromnapos határidõvel hívja fel az önkéntes
teljesítésre, és egyidejûleg megállapítja a késedelem esetén fizetendõ
pénzbírság napi összegét.”

(4) A Vht. 22. §-ának e) pontjában a „határozatában” szövegrész
helyébe a „döntésében” szövegrész lép.

(5) Hatályukat vesztik az Szt. 109. §-ának (7)–(8) bekezdései és a
Vt. 113. §-ának (6) bekezdése.

(6) Hatályát veszti az Szt. 114. §-ának (3) bekezdésében az „az ol-
talom fenntartására,” és az „,a 23. §” szövegrész, 115/E. §-ának (4) be-
kezdésében az „– az államháztartásról szóló törvény eltérõ rendelkezése
hiányában –” szövegrész.

38. § (1) E törvény 1–35. és 37. §-ai 2009. augusztus 2-án hatályu-
kat vesztik.

(2) Ez a § 2009. augusztus 3-án hatályát veszti.

39. § Ez a törvény megállapítja a következõ uniós jogi aktusok vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésé-
rõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek oltalmáról, valamint az
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008.
január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fe-
jezete;

b) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításá-
ról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kí-
vül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet
III. Címének III–IV. fejezete.
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Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke



A Kormány a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112.
§-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében el-
járva a következõket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szerzõi jogról szóló tör-
vény (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó alkotás azon felhaszná-
lásának engedélyezésére, amelynek az engedélyezésére jogosult sze-
mély (a továbbiakban: szerzõ) ismeretlen vagy ismeretlen helyen tar-
tózkodik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körben e rendelet szabályait
megfelelõen alkalmazni kell az elõadómûvészi teljesítmények felhasz-
nálásának engedélyezésére is.

2. §

(1) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelemben meg
kell adni a mû és – ha ez lehetséges – a szerzõ, több szerzõ esetén vala-
mennyi szerzõ azonosítására alkalmas adatait, továbbá meg kell jelölni
a felhasználás módját, mértékét, tervezett idõtartamát és egyéb olyan
körülményeit, amelyek a felhasználási engedély díjának megállapításá-
hoz szükségesek. A felhasználási engedély iránti kérelemben fel kell
tüntetni, hogy a felhasználás közvetve vagy közvetlenül jövedelemszer-
zési vagy jövedelemfokozási célt szolgál-e.

(2) A kérelemben meg kell jelölni és ahhoz csatolni kell azokat a
bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmezõ a felhasználási
szerzõdés megkötése érdekében a szerzõ kilétének, illetve tartózkodási
helyének felkutatására az érintett mûtípus és a felhasználási mód figye-
lembevételével megtette az adott helyzetben általában elvárható intéz-
kedéseket, és a kutatás nem járt eredménnyel.

(3) Ha a mû felhasználásához több szerzõ engedélye szükséges, és
nem ismeretlen vagy nem tartózkodik ismeretlen helyen mindegyikük,
a kérelemhez csatolni kell az ismert és egyúttal ismert helyen tartózko-
dó szerzõkkel kötött felhasználási szerzõdést is.

(4) Ha a mûnek több szerzõje is ismeretlen, vagy ismert, de isme-
retlen helyen tartózkodik, a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiak-
ban: MSZH) az engedélyt csak akkor adja meg, ha a mû valamennyi
ilyen szerzõje tekintetében nyújtottak be kérelmet, és az engedély vala-
mennyi ilyen szerzõ tekintetében megadható. A kérelemhez csatolni
kell az ismert és egyúttal ismert helyen tartózkodó szerzõkkel kötött fel-
használási szerzõdést is.

(5) Egy kérelemben egy mû felhasználására kérhetõ engedély.
Több mûre vonatkozóan egy kérelmet lehet benyújtani abban az eset-
ben, ha a kérelem ugyanazon szerzõ ugyanazon mûtípusba tartozó mû-
veinek azonos felhasználási módjára vonatkozik.

3. §

(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedések – az eset
körülményeihez képest – különösen a következõk lehetnek:

a) keresés az MSZH önkéntes nyilvántartása alapján szerkesztett
adatbázisban, a kérelmezett felhasználás módjára is tekintettel az érin-
tett, Magyarországon nyilvántartásba vett közös jogkezelõ szervezetek
adatbázisaiban, az interneten hozzáférhetõ adatbázisokban, a szerzõ
hollétének megállapítására alkalmas adatbázisokban, továbbá a mûtí-
pus szerint érintett, nyilvánosság számára hozzáférhetõ gyûjtemények
adatbázisaiban;

b) tájékoztatás kérése a mûtípus szerint szokásos nyilvánosságra
hozatalt megvalósító szervezetektõl, a mû más felhasználását megvaló-
sító személyektõl, a mû ismert és megtalálható többi szerzõjétõl, továb-
bá a mûtípussal kapcsolatban hatósági feladatokat ellátó szervezetektõl;

c) hirdetés országos napilapban.
(2) Olyan mû esetében, amelyrõl valószínûsíthetõ, hogy az elsõ

nyilvánosságra hozatala nem Magyarországon történt, az (1) bekezdés
szerinti intézkedéseket a mû elsõ nyilvánosságra hozatala szerinti or-
szágban is meg kell tenni, ha ez nem ütközik aránytalan nehézségbe.

4. §

(1) Az MSZH elõtti, e rendeletben szabályozott eljárásokban igaz-
gatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely az MSZH bevétele.

(2) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelemért
102 500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának mértéke
40 000 forint, ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul,
amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés
vagy jövedelemfokozás célját.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának mértéke
92 500 forint, ha a kérelmet az MSZH által e célra rendszeresített forma-
nyomtatványon nyújtják be. E kérelem díjának mértéke 30 000 forint,
ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, amely sem
közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jöve-
delemfokozás célját, és azt az MSZH által e célra rendszeresített forma-
nyomtatványon nyújtják be.

(5) A felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem
igazgatási szolgáltatási díja 10 500 forint.

(6) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére egyéb kedvez-
mény és mentesség nem adható, a díj visszatérítésének helye nincs.

(7) A (2)–(5) bekezdésekben meghatározott díjakat az MSZH-nak
a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy kész-
pénz-átutalási megbízás útján, az azonosítási adatok (az ügyszám, ille-
tõleg az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével, vala-
mint a „310 Kincstári Tranzakciós Kód” megjelöléssel kell megfizetni.
A díj a kérelem benyújtásával egyidejûleg válik esedékessé.

(8) A (2)–(5) bekezdésekben meghatározott díj kezelésére, elszá-
molására, nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi elõ-
írásokat kell alkalmazni.

5. §

Ha a kérelem nem felel meg az e rendeletben elõírt feltételeknek,
illetve az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a kérelmezõt a
kérelem beérkezésétõl számított harminc napon belül – harmincnapos
határidõ tûzésével – hiánypótlásra kell felhívni. A kérelmet el kell utasí-
tani, ha a kérelmezõ a hiánypótlási felhívás ellenére sem fizeti meg az
igazgatási szolgáltatási díjat.

6. §

(1) Ha a kérelem megfelel a 2. §-ban foglaltaknak és a kérelmezõ
megfizette a 4. § (2)–(4) bekezdései szerinti díjat, az MSZH megadja a
felhasználási engedélyt.

(2) Az MSZH a felhasználási engedély terjedelmét a kérelem kere-
tei között állapítja meg. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott
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az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról



esetben a felhasználási engedély nem terjedhet túl a többi szerzõvel kö-
tött felhasználási szerzõdés hatályán sem.

(3) A felhasználás legkorábbi kezdõ idõpontja a határozat jogerõre
emelkedésének a napja. Ha a felhasználás megkezdésének feltétele a
felhasználási díj letétbe helyezése, a felhasználás legkorábbi kezdõ idõ-
pontja az azt követõ nap, amelyen a felhasználási díjat az MSZH-nak a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-20000002 szá-
mú intézményi letéti számlájára átutalással vagy készpénz-átutalási
megbízás útján, az azonosítási adatok (az ügyszám, illetõleg az enge-
délyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével letétbe helyezik. A
letett összeggel a letevõ a továbbiakban nem rendelkezhet. A letétek ke-
zelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
jogszabályi elõírásokat az Szjt. által meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.

(4) Az MSZH elõtti eljárásban az ügyintézési határidõ hatvan mun-
kanap.

7. §

(1) A felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem elbí-
rálására a felhasználási engedély iránti kérelem elbírálására irányadó
szabályok a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel alkalmazandók.

(2) Az MSZH a felhasználási engedély visszavonásáról szóló hatá-
rozatában rendelkezik a szerzõ személye vagy tartózkodási helye is-
mertté válásáig és az ettõl az idõponttól számított egy évig, de legfel-
jebb az engedély alapján még hátralévõ idõtartamban folytatható fel-
használás arányos díjáról, és – abban az esetben, ha azt letétbe helyezték
– szükség esetén a felhasználási engedélyben meghatározott és letétbe
helyezett díj, valamint az MSZH által a visszavonásról szóló határozat-
ban meghatározott felhasználási díj közötti különbözet visszautalásáról.

8. §

(1) Azokról az árva mûvekrõl, amelyek tekintetében felhasználási
engedélyt adott, az MSZH bárki által megtekinthetõ, elektronikus úton
hozzáférhetõ hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni az árva mûvel kapcsolatos
ügyszámot, a mû azonosítására alkalmas adatokat, a mûvel kapcsolat-
ban engedélyezett felhasználás terjedelmére vonatkozó adatokat, a fel-
használási díj mértékét és letétbehelyezésének napját, a felhasználási
engedély visszavonásának tényét és hatályát. A nyilvántartásban a mû-
vel kapcsolatban folyamatban lévõ eljárások tényét és tárgyát is fel kell
tüntetni.

(3) A felhasználási engedély jogosultjának írásban megadott hoz-
zájárulása esetén az MSZH a felhasználó azonosítására alkalmas és a
vele való kapcsolatfelvételt lehetõvé tevõ adatokat nyilvánosságra hoz-
hatja, és azokat nyilvántartásában bárki számára hozzáférhetõvé teheti.

(4) Az árva mûvel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti adatok válto-
zását a nyilvántartáson az MSZH – a módosítás idõpontjára való utalás-
sal – haladéktalanul átvezeti.

9. §

Az árva mûvek felhasználásának engedélyezésével összefüggõ el-
járási cselekmények elektronikus úton nem intézhetõk.

10. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését
követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2009. október 1-jén lép hatályba.

11. §

A 6. § (4) bekezdésének e rendelet 12. §-a (3) bekezdésével történõ
hatályon kívül helyezése folytán megváltozó ügyintézési határidõt a
2009. december 31-ét követõen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni
azzal, hogy azon kérelmek tekintetében, amelyek ügyintézési határide-
jébõl 2009. december 31-én még több mint negyven munkanap van hát-
ra, az ügyintézési határidõ fennmaradó részét úgy kell megállapítani,
mintha a kérelmet 2010. január 1-jén nyújtották volna be.

12. §

(1) E rendelet 9. §-a 2009. szeptember 30-án hatályát veszti.
(2) E rendelet 13. §-a 2009. október 2-án hatályát veszti.
(3) E rendelet 6. §-ának (4) bekezdése 2009. december 31-én hatá-

lyát veszti.
(4) E § 2010. január 1-jén hatályát veszti.

13. §

E rendelet 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(4) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának mértéke
92 500 forint, ha a kérelmet az MSZH által e célra rendszeresített forma-
nyomtatványon, illetve elektronikus úton nyújtják be. E kérelem díjá-
nak mértéke 30 000 forint, ha a kérelem olyan felhasználás engedélye-
zésére irányul, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jö-
vedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, és azt az MSZH által e
célra rendszeresített formanyomtatványon, illetve elektronikus úton
nyújtják be.”

14. §

Ez a rendelet a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzá-
férhetõvé tételérõl, valamint a digitális megõrzésrõl szóló, 2006. au-
gusztus 24-i 2006/585/EK európai bizottsági ajánlás 6. (a) és (c) alpont-
jának való megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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