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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
15/2009. (VI. 3.) IRM rendelete
a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006.
(XII. 23.) ME rendelet 1. §-ának f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az államháztartásért felelõs miniszterrel és a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A szabadalmi fenntartási díj összege
a) az elsõtõl a harmadik évig évente 16 000 forint;
b) a negyedik évre 80 000 forint;
c) az ötödik évre 100 000 forint;
d) a hatodiktól a tizenkettedik évig évente 135 000 forint;
e) a tizenharmadiktól a tizenhatodik évig évente 140 000 forint;
f) a tizenhetediktõl a tizennyolcadik évig évente 145 000 forint;
g) a tizenkilencediktõl a huszadik évig évente 150 000 forint.”

2. §
(1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben megállapított átmeneti szabályokkal – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az R. 11. §-ának (1) és (2) bekezdésében az „egynél” szövegrész helyébe a „háromnál” szöveg, a „második” szövegrész helyébe a
„negyedik” szöveg lép.
(3) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követõen esedékessé vált díjakra kell alkalmazni, kivéve, ha a díjat a hatálybalépés elõtt – a türelmi
idõ kezdetét megelõzõ legfeljebb három hónapon belül – már megfizették, és az e rendeletben meghatározott díj összege meghaladja a megfizetett díjét. A korábban hatályos rendelkezések az irányadók azoknak a
fenntartási díjaknak, illetve pótlékaiknak a mértékére, amelyek tekintetében a türelmi idõ a hatálybalépés elõtt megkezdõdött, de amelyeket a
hatálybalépés után fizetnek meg. E díjak és pótlékaik mértékére azonban szintén e rendeletet kell alkalmazni, ha a korábban hatályos rendelkezésekkel megállapított díj összege meghaladná az e rendeletben meghatározott díj összegét.
(4) Az 1. § és a (2) bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.
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A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
5/2009. (V. 29.) MSZH közleménye
a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán
bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták
kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl
Az 1995. évi XXXIII. törvény 3. §-ának b) pontja, az 1997. évi
XI. törvény 53. §-a (1) bekezdésének c) pontja, a 2001. évi XLVIII. törvény 40. §-a (1) bekezdésének c) pontja és az 1991. évi XXXVIII. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2009. június 11–12. között Budapesten megrendezendõ 18. Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülõ

találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat az
említett jogszabályokban meghatározott kiállítási kedvezmény, illetve
kiállítási elsõbbség illeti meg.
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Nemzetközi tájékoztatás

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

WIPO SZERZÕI JOGI SZERZÕDÉS
Az Uruguayi Keleti Köztársaság megerõsítése
Az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya 2009. március 5-én letétbe helyezte megerõsítõ okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzõi Jogi
Szerzõdésére vonatkozóan.
A WIPO Szerzõi Jogi Szerzõdése az Uruguayi Keleti Köztársaság
tekintetében 2009. június 5-én lép hatályba.

SZABADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS
(PCT)

zõdésre, valamint az Egyesült Királyság Kormányának korábbi, az
NCIMB által alkalmazott díjtáblázatban bekövetkezett változásokról
szóló közleményére.
A közlemény szerint a szolgáltatások díjai a következõképpen módosulnak:
GBP
– mikroorganizmus/mag tárolása
550
– minta kiadása a 11.2 és a 11.3 szabály szerint
(+ szállítási költség)
70
A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzata 12.2 szabályának
c) pontja értelmében a közleményben feltûntetett díjakat a változásnak a
Nemzetközi Iroda általi közzétételét követõ 30. naptól, azaz 2009. április 18-tól kell alkalmazni.
A közlemény közzétételre került a WIPO honlapján
(http://wipo.int/budapest).

A Chilei Köztársaság csatlakozása
A Chilei Köztársaság Kormánya 2009. március 2-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát az 1970. június 19-én Washingtonban aláírt,
és 1979. szeptember 28-án, 1984. február 3-án és 2001. október 3-án
módosított Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdésre vonatkozóan.
A csatlakozási okirat tartalmaz egy olyan nyilatkozatot, hogy a
Szerzõdés 64. cikkének (5) bekezdése értelmében a Chilei Köztársaság
a Szerzõdés 59. cikkét nem tekinti magára nézve kötelezõnek.
A Szerzõdés a Chilei Köztársaság tekintetében 2009. június 2-án
lép hatályba.
A Perui Köztársaság csatlakozása

A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI
OSZTÁLYOZÁSÁT LÉTREHOZOZÓ
BÉCSI MEGÁLLAPODÁS
Ukrajna csatlakozása
Ukrajna Kormánya 2009. április 29-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát az 1973. június 12-én Bécsben kötött, és 1985. október 1-jén
módosított, a védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását létrehozó Bécsi Megállapodásra vonatkozóan.
A Bécsi Megállapodás Ukrajna tekintetében 2009. július 29-én lép
hatályba.

A Perui Köztársaság Kormánya 2009. március 6-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát az 1970. június 19-én Washingtonban aláírt, és
1979. szeptember 28-án, 1984. február 3-án és 2001. október 3-án módosított Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdésre vonatkozóan.
A Szerzõdés a Perui Köztársaság tekintetében 2009. június 6-án lép
hatályba.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE
HELYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ HÁGAI MEGÁLLAPODÁS
GENFI SZÖVEGE
A Lengyel Köztársaság csatlakozása

A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS
CÉLJÁBÓL TÖRTÉNÕ LETÉTBE HELYEZÉSE NEMZETKÖZI
ELISMERÉSÉRÕL SZÓLÓ BUDAPESTI SZERZÕDÉS

A Lengyel Köztársaság Kormánya 2009. április 2-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben
felülvizsgált szövegére („genfi szöveg”) vonatkozóan.
A genfi szöveg a Lengyel Köztársaság tekintetében 2009. július 2-án lép hatályba.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
kormányának közleménye az Ipari, Élelmiszeripari
és Tengeri Baktériumok Nemzeti Gyûjteménye (NCIMB)
által alkalmazott díjtáblázatban bekövetkezett változásokról
Az Egyesült Királyság kormánya 2009. március 12-én közleményt
juttatott el a WIPO fõigazgatójához az Ipari, Élelmiszeripari és Tengeri
Baktériumok Nemzeti Gyûjteménye (NCIMB), a mikroorganizmusok
szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló, 1977. április 28-án Budapesten aláírt, és 1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerzõdés szerinti letéteményes
szerv által alkalmazott díjtáblázatban bekövetkezett változásokról.
A Nemzetközi Iroda által 2009. március 19-én közzétett közlemény hivatkozik a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló, 1977. április 28.
és december 31. között Budapesten aláírásra nyitva álló Budapesti Szer-

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁRA
VONATKOZÓ LOCARNÓI MEGÁLLAPODÁS
Ukrajna csatlakozása
Ukrajna Kormánya 2009. április 7-én letétbe helyezte csatlakozási
okmányát az 1968. október 8-án aláírt, és 1979. szeptember 28-án módosított, az ipari minták nemzetközi osztályozására vonatkozó Locarnói
Megállapodáshoz.
A Locarnói Megállapodás Ukrajna tekintetében 2009. július 7-én
lép hatályba.
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