
A használati minták oltalmáról szóló

1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

34. § (1) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII.

törvény 37. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép, és 37. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Magyar Szabadalmi Hi-

vatalnak)

„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen

kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;

e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megálla-

pításának és viselésének kérdésében hozott végzését.”

(2) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. tör-

vény 37. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A döntés megváltoztatását kérheti:)

„c) akitõl az ügyféli jogállást megtagadták.”

35. § A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. tör-

vény 37. § (1) bekezdés c) pontjában a „Ket.” szövegrész helyébe a

„közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény”

szöveg, 37. § (2) bekezdésében az „eljárási költség viselésével kapcso-

latos döntés” szövegrész helyébe az „eljárási bírságot kiszabó, valamint

az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos végzés”

szöveg, 37. § (8) bekezdésében a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigaz-

gatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szöveg lép.

36. § Hatályát veszti a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi

XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében az „és szolgáltatás” szöveg-

rész, a „2004. évi CXL.” szövegrész, az „(a továbbiakban: Ket.)” szö-

vegrész, 27. § (2) bekezdésében a „ , méltányossági” szövegrész.

A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának

oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosítása

37. § (1) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának

oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép, és 23. § (1) bekezdése a következõ

e) ponttal egészül ki:

(A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Magyar Szabadalmi Hi-

vatalnak)

„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen

kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;

e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megálla-

pításának és viselésének kérdésében hozott végzését.”

(2) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltal-

máról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése a következõ

c) ponttal egészül ki:

(A döntés megváltoztatását kérheti:)

„c) akitõl az ügyféli jogállást megtagadták.”

38. § A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának ol-

talmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 22. § (2) bekezdésében az „el

kell utasítani” szövegrész helyébe az „érdemi vizsgálat nélkül el kell

utasítani” szöveg, 23. § (1) bekezdés c) pontjában a „Ket.” szövegrész

helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvény” szöveg, 23. § (2) bekezdésében az „eljárási költség viselésével

kapcsolatos döntés” szövegrész helyébe az „eljárási bírságot kiszabó,

valamint az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos

végzés” szöveg, 23. § (8) bekezdésében a „Ket.” szövegrész helyébe a

„közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény”

szöveg lép.

39. § Hatályát veszti a mikroelektronikai félvezetõ termékek to-

pográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 17. § (1) be-

kezdésében az „és szolgáltatás” szövegrész, a „2004. évi CXL.” szö-

vegrész, az „(a továbbiakban: Ket.)” szövegrész, 17. § (2) bekezdésében

a „ , méltányossági” szövegrész.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló

1995. évi XXXIII. törvény módosítása

98. § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi

XXXIII. törvény 45. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(4) Szabadalmi ügyekben nem alkalmazhatók a közigazgatási ha-

tósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a jogutódlásra vo-

natkozó rendelkezései.”

(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 46. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Szabadalmi ügyben a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvénynek a határozat közzétételére vonatkozó ren-

delkezései nem alkalmazhatóak.”

(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 47. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Szabadalmi ügyben nincs helye közmeghallgatásnak.”

(4) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 48. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Szabadalmi ügyekben a postán küldött beadvány elõterjesztési

ideje a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz való beérkezés napja. A Magyar

Szabadalmi Hivatal által kitûzött határidõhöz képest elkésetten beérke-

zõ beadványt azonban határidõben beérkezettnek kell tekinteni, ha azt

ajánlott küldeményként a határidõ lejárta elõtt postára adták, kivéve, ha

a beadvány a határidõ lejártát követõ két hónap eltelte után érkezett be.”

(5) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 50. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidõ megszakad, és

az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor az ügyintézési határidõ

kivételével újra kezdõdik.

(6) A Magyar Szabadalmi Hivatal az eljárás felfüggesztése esetén

is dönthet úgy, hogy a folyamatban lévõ eljárási cselekményeket és az

azok teljesítésére megállapított határidõket az eljárás felfüggesztése

nem érinti.”

(6) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 53. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvényben szabályozott eseteken kívül a közzétételt követõen sem te-

kinthetõk meg

a) a döntéseket és a szakértõi véleményeket elõkészítõ, a felekkel

nem közölt iratok, valamint
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a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével

és a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével

összefüggõ törvénymódosításokról

– kivonatos közlés –



b) a feltaláló megnevezését tartalmazó iratok, ha a feltaláló nevé-

nek nyilvánosságra hozatalát mellõzni kérte.”

(7) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 53/C. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal a képviselõ munkadíjának

összegét indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a tény-

legesen elvégzett képviseleti tevékenységgel. Ennek során a bírósági el-

járásban megállapítható ügyvédi és szabadalmi ügyvivõi költségekrõl

szóló rendelkezések megfelelõ alkalmazásával jár el.”

(8) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 53/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Szabadalmi ügyekben az ügyfél – a (2) bekezdésben meghatá-

rozott eset kivételével – nem jogosult a Magyar Szabadalmi Hivatallal,

a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig nem köteles az ügyféllel elektroni-

kus úton írásban kapcsolatot tartani.”

(9) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 53/D. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Szabadalmi ügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének

rövid szöveges üzenet útján nincs helye.”

(10) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 85. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép, és 85. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Magyar Szabadalmi Hi-

vatalnak)

„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen

kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;

e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megálla-

pításának és viselésének kérdésében hozott végzését.”

(11) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 85. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A döntés megváltoztatását kérheti:)

„c) akitõl az ügyféli jogállást megtagadták.”

99. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi

XXXIII. törvény 45. § (1) bekezdésében az „és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szö-

vegrész helyébe az „általános szabályairól szóló törvény” szöveg, 45. §

(3) bekezdésében a „Ket.-nek” szövegrész helyébe a „közigazgatási ha-

tósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek” szöveg, a „kap-

csolatos” szövegrész helyébe az „és az elsõ kapcsolatfelvétellel össze-

függõ” szöveg, az „értesítésre” szövegrész helyébe az „értesítésre és fi-

gyelemfelhívásra” szöveg, 46. § (5) bekezdésében a „Ket.” szövegrész

helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvény” szöveg, 47. § (2) bekezdésében az „állításai” szövegrész he-

lyébe az „állításai, valamint az ügyfél által igazolt adatok” szöveg, 48. §

(2) bekezdésében az „a törvény” szövegrész helyébe az „e törvény” szö-

veg, 51. § (2) bekezdésében a „képviseletet igazoló meghatalmazást

közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba” szövegrész he-

lyébe a „meghatalmazást írásba” szöveg, 52. § (2) bekezdésében az „ír-

hatja elõ.” szövegrész helyébe az „írhatja elõ. Hitelesített fordítás vagy

felülhitelesített okirat benyújtása csak akkor írható elõ, ha alappal von-

ható kétségbe a fordítás pontossága vagy a külföldi okiratban foglaltak

valódisága.” szöveg, 85. § (1) bekezdés c) pontjában a „Ket.” szöveg-

rész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól

szóló törvény” szöveg, 85. § (2) bekezdésében az „eljárási költség vise-

lésével kapcsolatos döntés” szövegrész helyébe az „eljárási bírságot ki-

szabó, valamint az eljárási költség megállapításával és viselésével kap-

csolatos végzés” szöveg, 85. § (8) bekezdésében a „Ket.” szövegrész

helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvény” szöveg, 114/G. § (9) bekezdésében az „ügyek elektronikus

úton nem intézhetõk” szövegrész helyébe az „ügyekben az ügyfél nem

jogosult elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani a Magyar Szaba-

dalmi Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig nem köteles

elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani az ügyféllel” szöveg lép.

100. § Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló

1995. évi XXXIII. törvény 46. § (1) bekezdése, 52. § (2) bekezdésében

az „– indokolt esetben hitelesített –” szövegrész, a „vagy felülhitelesí-

tett okirat” szövegrész, 53/A. § (1) bekezdésében a „ , méltányossági”

szövegrész, 57. § (6) bekezdés második mondata, 57/A. § (6) bekezdé-

se, 81. § (6) bekezdés második mondata, 83/H. § (3) bekezdés második

és harmadik mondata, 115/E. § (4) és (5) bekezdése, 115/H. § (2) bekez-

désében a „ , továbbá eleget tesz az iparjogvédelmi ügyekben érkezõ

egyéb hatósági megkereséseknek is” szövegrész.

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló

1997. évi XI. törvény módosítása

159. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló

1997. évi XI. törvény 38. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelke-

zés lép:

„(4) Védjegyügyekben nem alkalmazhatók a közigazgatási hatósá-

gi eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a jogutódlásra vonat-

kozó rendelkezései.”

(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 39. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Védjegyügyekben a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvénynek a határozat közzétételére vonatkozó ren-

delkezései nem alkalmazhatók.”

(3) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 40. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Védjegyügyekben nincs helye közmeghallgatásnak.”

(4) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 41. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Védjegyügyekben a postán küldött beadvány elõterjesztési

ideje a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz való beérkezés napja. A Magyar

Szabadalmi Hivatal által kitûzött határidõhöz képest elkésetten beérke-

zõ beadványt azonban határidõben beérkezettnek kell tekinteni, ha azt

ajánlott küldeményként a határidõ lejárta elõtt postára adták, kivéve ha

a beadvány a határidõ lejártát követõ két hónap eltelte után érkezett be.”

(5) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 43. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidõ megszakad, és

az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor az ügyintézési határidõ

kivételével újra kezdõdik.

(6) A Magyar Szabadalmi Hivatal az eljárás felfüggesztése esetén

is dönthet úgy, hogy a folyamatban lévõ eljárási cselekményeket és az

azok teljesítésére megállapított határidõket az eljárás felfüggesztése

nem érinti.”

(6) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Védjegyügyekben idegen nyelvû beadványokat is be lehet

nyújtani, a Magyar Szabadalmi Hivatal azonban magyar nyelvû fordítás

benyújtását írhatja elõ. Hitelesített fordítás vagy felülhitelesített okirat

benyújtása csak akkor írható elõ, ha alappal vonható kétségbe a fordítás

pontossága vagy a külföldi okiratban foglaltak valódisága.”

(7) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 46/C. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal a képviselõ munkadíjának

összegét indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a tény-

legesen elvégzett képviseleti tevékenységgel. Ennek során a bírósági el-

járásban megállapítható ügyvédi és szabadalmi ügyvivõi költségekrõl

szóló rendelkezések megfelelõ alkalmazásával jár el.”

(8) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 46/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Védjegyügyekben az ügyfél – a (2) bekezdésben meghatáro-

zott esetek kivételével – nem jogosult a Magyar Szabadalmi Hivatallal,

a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig nem köteles az ügyféllel elektroni-

kus úton írásban kapcsolatot tartani.”

138

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 8. szám II. kötet, 2009.08.28.

2009. évi LVI. törvény



(9) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 46/D. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Védjegyügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének rö-

vid szöveges üzenet útján nincs helye.”

(10) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 64/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a kérelem megfelel az (1) és a (2) bekezdésben meghatáro-

zott feltételeknek, a Magyar Szabadalmi Hivatal elrendeli a gyorsított

eljárást.”

(11) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 65/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben szabályozott eseten kívül a megújítási el-

járásban az ügyfél nem jogosult elektronikus úton írásban kapcsolatot

tartani a Magyar Szabadalmi Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatal

pedig nem köteles elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani az ügy-

féllel.”

(12) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelke-

zés lép, és 77. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Magyar Szabadalmi Hi-

vatalnak)

„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen

kívüli jogállást megtagadó végzését;

e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megálla-

pításának és viselésének kérdésében hozott végzését.”

(13) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 77. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A döntés megváltoztatását kérheti:)

„c) akitõl az ügyféli jogállást megtagadták.”

(14) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvény 112. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti eljárásokban egyebekben

a VII. és a VIII. fejezet rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni az-

zal, hogy a földrajziárujelzõ-oltalmi ügyekben az ügyfél nem jogosult

elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani a Magyar Szabadalmi Hi-

vatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig nem köteles elektronikus

úton írásban kapcsolatot tartani az ügyféllel.”

160. § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997.

évi XI. törvény 38. § (3) bekezdésében a „Ket.-nek” szövegrész helyébe

a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény-

nek” szöveg, a „kapcsolatos” szövegrész helyébe az „és az elsõ kapcso-

latfelvétellel összefüggõ” szöveg, az „értesítésre” szövegrész helyébe

az „értesítésre és figyelemfelhívásra” szöveg, 39. § (5) bekezdésében a

„Ket.” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvény” szöveg, 40. § (2) bekezdésében az „állítá-

sai” szövegrész helyébe az „állításai, valamint az ügyfél által igazolt

adatok” szöveg, 41. § (2) bekezdésében az „a törvény” szövegrész he-

lyébe az „e törvény” szöveg, 44. § (2) bekezdésében a „képviseletet iga-

zoló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánok-

iratba” szövegrész helyébe a „meghatalmazást írásba” szöveg, 73. § (5)

bekezdésében a „végzéseket és a határozatot” szövegrész helyébe a

„döntéseket” szöveg, 77. § (1) bekezdés c) pontjában a „Ket.” szöveg-

rész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól

szóló törvény” szöveg, 77. § (2) bekezdésében az „eljárási költség vise-

lésével kapcsolatos döntés” szövegrész helyébe az „eljárási bírságot ki-

szabó, valamint az eljárási költség megállapításával és viselésével kap-

csolatos végzés” szöveg, 77. § (8) bekezdésében a „Ket.” szövegrész

helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvény” szöveg lép.

161. § Hatályát veszti a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmá-

ról szóló 1997. évi XI. törvény 38. § (1) bekezdésében az „és szolgálta-

tás” szövegrész, a „2004. évi CXL.” szövegrész és az „(a továbbiakban:

Ket.)” szövegrész, 39. § (1) bekezdése, 46/A. § (1) bekezdésében a

„ , méltányossági” szövegrész, 50. § (6) bekezdés második mondata,

50/A. § (6) bekezdése, 61/D. § (6) bekezdés második mondata, 64/A. §

(3) bekezdése, 73. § (7) bekezdés második mondata.

A szerzõi jogról szóló

1999. évi LXXVI. törvény módosítása

206. § (1) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/B. §

(1) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:

[A Magyar Szabadalmi Hivatalnak az 57/A. §-ban szabályozott el-

járására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-

bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelke-

zéseit a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:]

„e) nincs helye közmeghallgatásnak;

f) az eljárásban rövid szöveges üzenet útján nincs helye kapcsolat-

tartásnak, elektronikus úton írásban csak az 57/C. §-ban meghatározott

esetekben van helye kapcsolattartásnak.”

(2) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/B. §-a a

következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérõen, ha az eljárás megindítá-

sára irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétõl

számított öt munkanapon belül a Magyar Szabadalmi Hivatal a közigaz-

gatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatá-

rozott szabályok szerint értesíti

a) az ügy iktatási számáról, az ügyintézõ nevérõl és hivatali elérhe-

tõségérõl,

b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidõrõl,

az ügyintézési határidõbe nem számító idõtartamokról, a Magyar Sza-

badalmi Hivatal eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén köve-

tendõ eljárásról,

c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetõségérõl, va-

lamint

d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföl-

di jogsegély céljából történõ továbbításához való hozzájárulásnak mi-

nõsül.”

(3) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény a következõ

57/D. §-sal egészül ki:

„57/D. § (1) Az árva mû felhasználására vonatkozó engedély meg-

adására irányuló kérelmet és a felhasználási engedély visszavonására

irányuló kérelmet – a Magyar Szabadalmi Hivatal által erre rendszeresí-

tett elektronikus ûrlap használatával – elektronikus úton is be lehet

nyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, elektronikus úton benyúj-

tott kérelem megérkezésérõl a Magyar Szabadalmi Hivatal – külön jog-

szabályban meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tar-

talmazó automatikus értesítést küld a kérelmezõnek.

(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal az (1) bekezdésben meghatáro-

zott, elektronikus úton benyújtott kérelem megérkezését követõen hala-

déktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus úton törté-

nõ kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

(4) Elektronikus beküldés esetén az (1) bekezdésben meghatáro-

zott kérelem az elektronikus érkeztetésrõl szóló automatikus visszaiga-

zolásnak a kérelmezõ részére történõ elküldésével tekintendõ benyúj-

tottnak, kivéve ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a kapott dokumentum

értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus le-

vélben értesíti.

(5) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (4) be-

kezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles. Ha az ügyfél az érte-

sítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Magyar Szaba-

dalmi Hivatal postai úton továbbítja számára az iratot.”

(4) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 88. §-a a kö-

vetkezõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos

ügyekben elektronikus úton nem lehet kapcsolatot tartani.”
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(5) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89. § (1) és (2)

bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelésére vonatkozó

nyilvántartásba történõ felvételre irányuló eljárás kérelemre indul. A

közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásba vételére vonatkozó eljá-

rásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvénynek az ügygondnokra, a közmeghallgatásra

és az újrafelvételi eljárásra, valamint az elektronikus kapcsolattartásra

vonatkozó szabályait.

(2) A kérelemhez csatolni kell a nyilvántartásba vételhez szüksé-

ges – a 88. § (1) bekezdésében meghatározott – feltételek teljesítését

igazoló iratokat. Az iratokat a kérelemhez elektronikus hordozón is

mellékelni kell három példányban. Az iratokban közölni kell az egyesü-

let tagjainak, illetve az egyesülethez csatlakozni kívánó jogosultaknak

az egyedi azonosításra alkalmas adatait, amelyek a tagok és jogosultak

teljes nevét és lakcímét vagy székhelyét tartalmazzák.”

207. § A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41. § (2)

bekezdésében az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatá-

si” szöveg, 57/B. § (1) bekezdésében az „és szolgáltatás általános szabá-

lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szöveg-

rész helyébe az „általános szabályairól szóló törvény” szöveg, 57/B. §

(1) bekezdés a) pontjában a „Ket.-nek” szövegrész helyébe a „közigaz-

gatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek” szöveg,

57/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „Ket.-nek” szövegrész helyébe a

„közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek

a határozat közzétételére,” szöveg, 90. § (12) bekezdésében a „Ket.”

szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabá-

lyairól szóló törvény” szöveg lép.

208. § Hatályát veszti a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör-

vény 57/B. § (1) bekezdés d) pontjában a „ , méltányossági” szövegrész,

57/B. § (3) bekezdés második mondata.

A formatervezési minták oltalmáról szóló

2001. évi XLVIII. törvény módosítása

250. § (1) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi

XLVIII. törvény 32/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-

zés lép:

„(1) Mintaoltalmi ügyekben az ügyfél – a (2) bekezdésben megha-

tározott eset kivételével – nem jogosult a Magyar Szabadalmi Hivatal-

lal, a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig nem köteles az ügyféllel elekt-

ronikus úton írásban kapcsolatot tartani.”

(2) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII.

törvény 32/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Mintaoltalmi ügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésé-

nek rövid szöveges üzenet útján nincs helye.”

(3) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII.

törvény a következõ 51/A. §-sal egészül ki:

„51/A. § (1) A megújítási kérelmet – a Magyar Szabadalmi Hivatal

által erre rendszeresített ûrlap használatával – elektronikus úton is be le-

het nyújtani.

(2) Elektronikus úton benyújtott megújítási kérelem esetén a

36/A. § (2)–(5) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni.”

(4) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII.

törvény 61. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép, és 61. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Magyar Szabadalmi Hi-

vatalnak)

„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen

kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;

e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megálla-

pításának és viselésének kérdésében hozott végzését.”

(5) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII.

törvény 61. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A döntés megváltoztatását kérheti:)

„c) akitõl az ügyféli jogállást megtagadták.”

251. § A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII.

törvény 32/B. § (2) bekezdésében a „– a 36/A. §-ban” szövegrész helyé-

be az „és megújítási kérelmet – a 36/A. §-ban és az 51/A. §-ban” szöveg,

61. § (1) bekezdés c) pontjában a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigaz-

gatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szöveg,

61. § (2) bekezdésében az „eljárási költség viselésével kapcsolatos dön-

tés” szövegrész helyébe az „eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljá-

rási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos végzés” szö-

veg, 61. § (8) bekezdésében a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigazga-

tási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szöveg lép.

252. § Hatályát veszti a formatervezési minták oltalmáról szóló

2001. évi XLVIII. törvény 31. §-ában az „és szolgáltatás” szövegrész, a

„2004. évi CXL.” szövegrész, az „(a továbbiakban: Ket.)” szövegrész,

32. § (1) bekezdése, 32/A. § (1) bekezdésében a „ , méltányossági” szö-

vegrész, 36. § (5) bekezdés második mondata, 36/A. § (6) bekezdése,

58. § (4) bekezdés második mondata.

Záró rendelkezések

427. § (2) Az I. Fejezet és a 431. § – a (3)–(6) és (8), (9) bekezdés-

ben meghatározott kivételekkel – 2009. október 1-jén lép hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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VII. Fejezet

A SZABADALMI ÜGYVIVÕKRÕL SZÓLÓ

1995. ÉVI XXXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

129. § A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény

(a továbbiakban: Szüt.) 2. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:

[A Kamarába való felvételre jogosult, aki]

„a) magyar állampolgár, valamely EGT-állam állampolgára, lete-

lepedett vagy bevándorló;”

130. § A Szüt. 5. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A szabadalmi ügyvivõ kamarai tagsága megszûnik, ha]

„f) magyar állampolgársága, valamely EGT-állam állampolgársá-

ga, letelepedett vagy bevándorolt státusza megszûnik;”

131. § A Szüt. 6. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti mûködési formában szabadalmi ügy-

vivõi tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a Kamara enge-

délyével.

(4) A Kamara annak engedélyezi az (1) bekezdés szerinti keretek

között szabadalmi ügyvivõi tevékenység folytatását, aki megfelel az e

törvényben az egyes szervezeti kereteknél meghatározott feltételeknek.

A Kamara az engedély megadásával egyidejûleg nyilvántartásba veszi a

kérelmezõt.

(5) A Kamara a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezõ

szolgáltatókról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység

végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A

nyilvántartásból kizárólag a tevékenység végzésére való jogosultság

igazolása céljából szolgáltatható adat.”

132. § A Szüt. 10. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:

[A szabadalmi ügyvivõi társaságban akkor végezhetõ ügyvivõi te-

vékenység, ha]

„c) a társaság jegyzett tõkéjének legalább háromnegyed részét a

szabadalmi ügyvivõ tagok vagyoni hozzájárulásai teszik ki, akik a tár-

saságban legalább ilyen arányú szavazati joggal is rendelkeznek,”

133. § A Szüt. 11. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és a

(3)–(7) bekezdések számozása (4)–(8) bekezdésekre változik:

„(3) Ha a szabadalmi ügyvivõi társaság a cégjogi adatait nem iga-

zolja, a Kamara – a nyilvántartásba vételi kérelem elbírálása céljából –

megkeresi a szabadalmi ügyvivõi társaság adatairól nyilvántartást veze-

tõ szervet.”

134. § (1) A Szüt. 26. § (2) bekezdésének felvezetõ szövege és a)

pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A Kamara annak engedélyezi szabadalmi ügyvivõjelölti tevé-

kenység folytatását, aki

a) magyar állampolgár, valamely EGT-állam állampolgára, letele-

pedett vagy bevándorolt;”

(2) A Szüt. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(3) Nem lehet szabadalmi ügyvivõjelölt, aki

a) a szabadalmi ügyvivõjelöltek névjegyzékébõl való törlés fegyel-

mi büntetés hatálya alatt áll;

b) cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya

alatt áll.”

(3) A Szüt. 26. § (4) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A szabadalmi ügyvivõjelölti kérelemnek a következõ adatokat

kell tartalmaznia, és ahhoz mellékelni kell a szabadalmi ügyvivõjelölti

tevékenység folytatására való jogosultságot igazoló okiratok másola-

tát:”

(4) A Szüt. 26. § (5) bekezdésének felvezetõ szövege és a) pontja

helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A Kamara a kérelmezõnek engedélyezi a szabadalmi ügyvivõ-

jelölti tevékenység folytatását, ha

a) a kérelem megfelel a (4) bekezdésben foglaltaknak,”

(5) A Szüt. 26. § (7) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A Kamara a szabadalmi ügyvivõjelölti engedélyét a névjegyzék-

bõl való törléssel egyidejûleg visszavonja annak,]

„e) akinek magyar állampolgársága, valamely EGT-állam állam-

polgársága, letelepedett vagy bevándorolt státusza megszûnik;”

(6) A Szüt. 26. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a kérelmezõ a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat

nem igazolja, a Kamara – a névjegyzékbe való bejegyzéshez – megke-

resi a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokról nyilvántartást ve-

zetõ hatóságot. A bûnügyi nyilvántartást vezetõ hatóság a nyilvántartás

tényérõl vagy ennek hiányáról tájékoztatja a Kamarát.”

135. § (1) A Szüt. 27/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(1) Aki a Magyar Köztársaság területén közösségi képviselõként

állandó jelleggel, vagy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott

határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kíván szabadalmi ügyvi-

või tevékenységet folytatni (a továbbiakban: eseti jellegû szolgáltatás-

nyújtás), köteles az erre irányuló szándékát a Kamarának bejelenteni.”

(2) A Szüt. 27/B. § (3) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(3) A Kamara a bejelentés alapján a bejelentõt felveszi az európai

közösségi hivatásos iparjogvédelmi képviselõk névjegyzékébe (a to-

vábbiakban: közösségi képviselõk névjegyzéke), ha”

(3) A Szüt. 27/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(6) A névjegyzékbe vétellel egyidejûleg a Kamara a közösségi

képviselõ részére a bíróság vagy egyéb hatóság elõtti eljárására való jo-

gosultság igazolására fényképes hatósági igazolványt állít ki.”

136. § A Szüt. 27/E. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:

[A közösségi képviselõt a Kamara törli a közösségi képviselõk név-

jegyzékébõl, ha]

„b) jogerõs határozattal a szabadalmi ügyvivõi tevékenységnek a

Magyar Köztársaság területén való folytatásától történõ eltiltás fegyel-

mi büntetéssel sújtották;”
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137. § A Szüt. 27/F. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

„(6) A közösségi képviselõ mûködése során köteles betartani e tör-

vény rendelkezéseit, valamint az ügyfelek képviselete tekintetében a

szabadalmi ügyvivõi etikai szabályzat rendelkezéseit; egyéb tevékeny-

ségére annak a tagállamnak az elõírásait kell alkalmazni, amelyben a

szabadalmi ügyvivõi tevékenység folytatására jogosultsággal rendelke-

zik.

(7) E törvénynek a fegyelmi felelõsségre vonatkozó rendelkezése-

it, valamint a szabadalmi ügyvivõi fegyelmi szabályzatot a közösségi

képviselõre is alkalmazni kell, azzal, hogy fegyelmi büntetésként a Ka-

marából történõ kizárás helyett a szabadalmi ügyvivõi tevékenységnek

a Magyar Köztársaság területén való folytatásától történõ eltiltás alkal-

mazható. Fegyelmi eljárásnak van helye akkor is, ha a közösségi képvi-

selõ azt a látszatot kelti, hogy szabadalmi ügyvivõ vagy a szabadalmi

ügyvivõi cím használatára jogosult. A Kamara fegyelmi jogkörét azzal

szemben gyakorolja, aki a fegyelmi eljárás megindításakor a közösségi

képviselõként szolgáltatást nyújtott. A közösségi képviselõ fegyelmi

büntetését és a mentesítés idõpontját fel kell tüntetni a közösségi képvi-

selõk névjegyzékében.”

138. § A Szüt. 30. § (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai-

ról szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el a következõ

ügyekben (a továbbiakban: kamarai hatósági ügy):”

VIII. Fejezet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

139. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel –

2009. október 1. napján lép hatályba.

140. § (1) E törvény rendelkezéseit – a (2)–(7) bekezdésekben fog-

lalt kivétellel – a hatálybalépését követõen indult vagy megismételt el-

járásokban kell alkalmazni.

143. § (8) A Szüt.

1. 1. § (5) bekezdésében az „e megállapodással érintett európai kö-

zösségi jogszabályokat” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodással összhangban az európai közösségi jogi

aktusokat” szöveg,

2. 1. § (6) bekezdésében az „alapján” szövegrész helyébe az „alap-

ján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében” szö-

veg, és az „élvez” szövegrész helyébe az „élvez, ha a vonatkozó nem-

zetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik” szöveg,

3. 2. § (6) bekezdésének felvezetõ szövegében az „okiratokat” szö-

vegrész helyébe az „okiratok másolatát” szöveg,

4. 2. § (6) bekezdés a) pontjában a „neve, címe” szövegrész helyé-

be a „természetes személyazonosító adatai” szöveg,

5. 2. § (6) bekezdés b) pontjában a „születési helye és ideje, vala-

mint anyja neve” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,

6. 3. § (1) bekezdésében a „mûködése megkezdése elõtt” szöveg-

rész helyébe az „a kamarai felvételétõl számított egy hónapon belül”

szöveg,

7. 4. § (3) bekezdésében az „és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyé-

be az „általános szabályairól szóló törvény” szöveg,

8. 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „korlátolt felelõsségû” szöveg-

rész helyébe a „gazdasági” szöveg,

9. 11. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében a „kérelemnek”

szövegrész helyébe a „kérelemnek – a (3) bekezdésben foglalt eltérés-

sel –” szöveg, és az „okiratot és a társasági szerzõdést” szövegrész he-

lyébe az „okirat és a társasági szerzõdés másolatát” szöveg,

10. 11. § új számozású (8) bekezdésében a „(6) bekezdés” szöveg-

rész helyébe a „(7) bekezdés” szöveg,

11. 12. § (1) bekezdésében a „képviseli” szövegrész helyébe a

„képviseli iparjogvédelmi ügyekben” szöveg,

12. 13. § (2) bekezdésében a „fényképes” szövegrész helyébe a

„fényképes hatósági” szöveg,

13. 17. § (4) bekezdésében a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigaz-

gatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szöveg,

14. 21. § (1) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész helyébe a „Polgári

Törvénykönyv” szöveg,

15. 26. § (1) bekezdésében az „akit a szabadalmi ügyvivõjelöltek

névjegyzékébe bejegyeztek” szövegrész helyébe az „aki rendelkezik a

Kamara engedélyével. Az engedély megadásával egyidejûleg a Kamara

névjegyzékbe veszi a jelöltet” szöveg,

16. 26. § (4) bekezdés a) pontjában a „neve, címe” szövegrész he-

lyébe a „természetes személyazonosító adatai” szöveg,

17. 26. § (4) bekezdés b) pontjában a „születési helye és ideje, vala-

mint anyja neve” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,

18. 26. § (7) bekezdésének felvezetõ szövegében az „ügyvivõjelöl-

tek névjegyzékébõl törli azt” szövegrész helyébe az „ügyvivõjelölti en-

gedélyét a névjegyzékbõl való törléssel egyidejûleg visszavonja annak”

szöveg,

19. 26. § (8) bekezdésében az „a törlés okát” szövegrész helyébe

„az ott megjelölt okot” szöveg,

20. 27. § (1) bekezdésében a „fényképes” szövegrész helyébe a

„fényképes hatósági” szöveg,

21. 27/A. § (2) bekezdésében az „aki az Szmtv. szerint a szabad

mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, valamely” szövegrész he-

lyébe az „aki valamely más” szöveg, és a „valamely EGT-állam terüle-

tén mûködik” szövegrész helyébe az „ott ténylegesen szabadalmi ügy-

vivõi tevékenységet folytat” szöveg,

22. 27/H. § (1) bekezdésében az „együttmûködést kezdeményez”

szövegrész helyébe a „megkeresi” szöveg, és a „hatóságával” szöveg-

rész helyébe a „hatóságát” szöveg,

23. 27/H. § (2) bekezdésében az „együttmûködés” szövegrész he-

lyébe a „megkeresés” szöveg,

24. 28/A. § (2) bekezdésében az „eljárás” szövegrész helyébe az

„adott eljárás” szöveg,

25. 30. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben meghatározott

ügyekben” szövegrész helyébe a „Kamarai hatósági ügyben” szöveg,

26. 30. § (3) bekezdésében a „harminc napon” szövegrész helyébe

a „huszonkét munkanapon” szöveg, és a „harmincnapos” szövegrész

helyébe a „huszonkét munkanapos” szöveg,

27. 30. § (4) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben meghatározott

ügyekben” szövegrész helyébe a „Kamarai hatósági ügyben” szöveg,

28. 30. § (11) bekezdésében az „Az (1) és a (6)–(9)” szövegrész he-

lyébe az „A (6)–(9)” szöveg,

29. 33/A. §-ban a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigazgatási ható-

sági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szöveg lép.

144. § (7) Hatályát veszti a Szüt.

a) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az „(a továbbiakban: Ptk.)” szö-

vegrész,

b) 2. § (6) bekezdésének felvezetõ szövegében az „– eredetiben

vagy hiteles másolatban –” szövegrész,

c) 8. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az „– eredetiben

vagy hiteles másolatban –” szövegrész,

d) 11. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az „– eredetiben

vagy hiteles másolatban –” szövegrész,

e) 21. § (1) bekezdésének második és harmadik mondata,

f) 26. § (8) bekezdésében az „és e)” szövegrész,

g) 27/B. § (2) bekezdése,

h) 27/B. § (3) bekezdésének a) pontjában a „hiteles” szövegrész,

i) 27/B. § (5) és (7) bekezdése,

j) 27/D. § (3) bekezdése,

k) 27/E. § (1) bekezdésének c) pontja,

l) 27/E. § (2) bekezdésében az „és c)” szövegrész,

m) 27/F. § (1) bekezdésében a „képviselõk névjegyzékébe felvett

közösségi” szövegrész,

n) 27/F. § (2) és (3) bekezdése,
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o) 27/I. § (1) és (2) bekezdésében a „névjegyzékbe felvett” szöveg-

rész,

p) 30. § (6) bekezdésének d) pontjában az „és érvényessége” szö-

vegrész.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

146. § E törvény a következõ uniós irányelveknek való megfelelést

szolgálja:

a) a Tanács 77/249/EGK irányelve (1977. március 22.) az ügyvédi

szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elõsegítésérõl,

b) az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve (1998. feb-

ruár 16.) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától elté-

rõ tagállamokban történõ gyakorlásának elõsegítésérõl,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006.

december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008.

május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes

szempontjairól.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló

1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pont-

jában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendelet elõírásait a mezõgazdasági termékek és az élelmisze-

rek, valamint a szeszes italok (a továbbiakban együtt: termékek) föld-

rajzi árujelzõinek oltalmára és a földrajzi árujelzõvel ellátott termékek-

nek, valamint a földrajzi árujelzõk használatának ellenõrzésére kell al-

kalmazni.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki – a borecet kivételével – a szõ-

lészeti és borászati termékekre.

(3) E rendelet végrehajtása során a védjegyek és a földrajzi árujel-

zõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényben (a továbbiakban: Vt.), a

mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és

eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i

510/2006/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 510/2006/EK rende-

let), a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és

eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,

2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendeletben (a további-

akban: 1898/2006/EK rendelet), valamint a szeszes italok meghatározá-

sáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujel-

zõinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon

kívül helyezésérõl szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parla-

menti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 110/2008/EK rendelet)

foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

II. Fejezet

A MAGYAR EREDETVÉDELMI TANÁCS

2. §

(1) A Magyar Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: MET) a

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: minisz-

ter) véleményezõ, javaslattevõ jogkörrel mûködõ konzultatív testülete a

mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok

földrajzi árujelzõinek oltalma iránti eljárásokban.

(2) A MET tizenöt tagból áll, akik közül – a miniszter elõzetes fel-

kérése alapján – az agrárágazat és az élelmiszeripar területéhez kapcso-

lódó oktató, illetve kutató intézmények 3 fõt, a mezõgazdasági és élel-

miszeripari termékek elõállítóinak szakmai érdekképviseleti szerveze-

tei 3 fõt, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek

1 fõt javasolhatnak. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-

um (a továbbiakban: Minisztérium) 3 fõt, a Magyar Szabadalmi Hivatal

(a továbbiakban: MSZH) 1 fõt, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-

tal (a továbbiakban: MgSzH) 3 fõt, valamint a Nemzeti Fogyasztóvé-

delmi Hatóság 1 fõt jelöl. A MET tagjait a miniszter nevezi ki.

(3) A MET ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá; mûködésének fel-

tételeirõl, valamint a titkársági feladatok ellátásáról a Minisztérium

gondoskodik. A MET elnökét és titkárát a Minisztérium képviselõi kö-

zül a miniszter nevezi ki.

III. Fejezet

A MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS AZ ÉLELMISZEREK

FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK KÖZÖSSÉGI OLTALMÁRA

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A közösségi oltalom iránti eljárás nemzeti szakasza

3. §

Az 510/2006/EK rendelet 5. cikke szerinti kérelmet a miniszterhez

kell benyújtani. A kérelem mellékletei elektronikus adathordozón is be-

nyújthatók. A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmezõ csoportosulás nevét és címét, tevékenységének be-

mutatását [az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (1)–(2) bekezdésében

foglaltak, valamint az 1898/2006/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésé-

nek második albekezdésében meghatározottak figyelembevételével],

beleértve a csoportosulás tagjainak pontos elérhetõségi adatait;

b) az 510/2006/EK rendelet 4. cikke szerint elkészített termékle-

írást, kiegészítve azt a termék lényeges tulajdonságainak és elõállítási

módjának ellenõrzésére vonatkozó alapkövetelményeket és eljárásokat

leíró fejezettel;

c) a termékleírás kötelezõ mellékleteként a meghatározott földrajzi

területet bemutató – egy vagy több – A4-es formátumú térképet és a

földrajzi területtel való kapcsolatot alátámasztó irodalmi adatokat, tör-

ténelmi dokumentumokat; valamint

d) az 510/2006/EK rendelet 5. cikk (3) bekezdés c) pontja, illetve

az 1898/2006/EK rendelet 11. cikke szerint elkészített egységes doku-

mentumot.

4. §

(1) A miniszter a hiánytalan, vagy a hiánypótlásokkal kiegészített

kérelmet a MET elé terjeszti.

(2) Az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerinti

részletes vizsgálat során a MET formai és tartalmi szempontból vélemé-

nyezi a kérelmet. A részletes vizsgálat keretében – a MET véleményére

figyelemmel – a kérelmezõ a termékleírást módosíthatja, illetve kiegé-

szítheti. A MET a kérelem megalapozottságának megítélésére nézve ja-

vaslatot tesz a miniszter részére.

5. §

(1) A miniszter – a Vt. 116/A. §-a (8) bekezdésének megfelelõen a

Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi a kérelmet, ha

a részletes vizsgálat során megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult

nyújtotta be, és a termékleírás, valamint az egységes dokumentum meg-

felel az 510/2006/EK rendeletben és az 1898/2006/EK rendeletben elõ-

írt feltételeknek.

(2) Az arra jogosult személyek a kérelemmel szemben a Vt.

116/A. §-ának (8) bekezdése szerint kifogást nyújthatnak be a minisz-
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terhez. Ha az elõírt határidõn belül kifogás nem érkezik, a miniszter a

Vt. 116/A. §-ának (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jár el.

(3) A miniszter az elõírt határidõn belül érkezett kifogás elfogadha-

tóságáról az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének a)–d)

pontjaiban foglalt feltételek vizsgálata alapján dönt.

(4) A kifogásnak a Vt. 116/A. §-ának (8) bekezdése szerinti elbírá-

lása elõtt a miniszter az elfogadható kifogással kapcsolatban nyilatko-

zattételre hívja fel a kérelmezõt.

A termékleírás módosítása

6. §

(1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet az

510/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglaltak alapján,

az 1898/2006/EK rendelet 16. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kell

benyújtani.

(2) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránt benyújtott ké-

relmek tekintetében a 3–5. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

A földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlése

7. §

(1) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlését

az 510/2006/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése alapján arra jogo-

sultak az 1898/2006/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének elsõ és

második albekezdésében foglaltaknak megfelelõen kérhetik.

(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott törlési kérelmekre a 3–5. §

rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

Az Európai Közösség más tagállama, illetve harmadik ország

által továbbított kérelemmel szemben benyújtott kifogás

8. §

(1) Az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország ál-

tal az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) továbbított be-

jegyzés iránti, módosítási, illetve törlési kérelemmel szembeni – az

510/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti – kifogást az

510/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében, illetve az

1898/2006/EK rendelet 13. cikkében és 17. cikkének (2) bekezdésében

foglaltakkal összhangban kell elkészíteni, és a Vt. 116/A. §-a (12) be-

kezdésének megfelelõen kell benyújtani a miniszterhez.

(2) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az MSZH-nak és

továbbítja azt a Bizottsághoz.

A Magyarország által továbbított kérelemmel szembeni,

az Európai Közösség más tagállamától,

illetve harmadik országból érkezett kifogás

9. §

(1) A Magyarország által az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (5)

bekezdése szerint a Bizottságnak továbbított bejegyzés iránti, módosí-

tási, illetve törlési kérelemre az Európai Unió más tagállamától vagy

harmadik országból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást a minisz-

ter továbbítja az érdekelt feleknek, és az 510/2006/EK rendelet 7. cikke

(5) bekezdésének második albekezdése szerinti megállapodást elõsegí-

tõ egyeztetésben közremûködik.

(2) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az MSZH-nak.

(3) Az egyeztetés eredményérõl a miniszter az 1898/2006/EK ren-

delet 13. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen tájékoz-

tatja a Bizottságot.

IV. Fejezet

A SZESZES ITALOK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK

NEMZETI OLTALMÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A termékleírás vizsgálatára irányuló eljárás

10. §

(1) A Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti termékle-

írásnak meg kell felelnie a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4) be-

kezdésében foglaltaknak, továbbá – külön fejezetben – a következõket

kell tartalmaznia:

a) annak igazolása, hogy a termék a termékleírásban meghatáro-

zott, a Vt. 103. §-ának (2), illetve (3) bekezdése szerinti földrajzi terü-

letrõl származik;

b) a 11. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzõ hatóság neve és címe;

c) a termék lényeges tulajdonságainak és elõállítási módjának el-

lenõrzésére vonatkozó alapkövetelmények és eljárások leírása; továbbá

d) a termékleírás kötelezõ mellékleteként a meghatározott földrajzi

területet bemutató – egy vagy több – A4-es formátumú térkép és a föld-

rajzi területtel való kapcsolatot alátámasztó irodalmi adatok, történelmi

dokumentumok.

(2) A szõlõ és boralapú szeszes italok esetében a termékleírásnak

tartalmaznia kell az alapanyag származási helyét és az elõállítás helyét.

Az alapanyag származását külön jogszabályban foglaltak szerint kell

igazolni. Amennyiben a szeszes ital földrajzi árujelzõje azonos egy bor

oltalom alatt álló eredetmegjelölésével vagy földrajzi jelzésével, kizá-

rólag az adott bor termékleírásában meghatározott területrõl származó

és az elõírt szabályoknak megfelelõ bor vagy borászati melléktermék

használható fel a szeszes ital alapanyagaként.

(3) A miniszter a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerin-

ti, a földrajzi árujelzõ lajstromozására vonatkozó egyetértõ nyilatkoza-

tát akkor adja meg, ha az általa lefolytatott vizsgálat során megállapítást

nyer, hogy a termékleírást a Vt. 107. §-ának (2) bekezdése alapján arra

jogosult nyújtotta be, valamint ha a termékleírás – a Vt. 103. §-ának (2)

vagy (3) bekezdését, valamint a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4)

bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – megalapozott.

(4) A (3) bekezdés szerinti vizsgálat során a termékleírást a MET

megvizsgálja és véleményezi. A véleményben a Vt. 113/A. §-a (1) be-

kezdésének d) pontja szerinti egyetértés megadására nézve a miniszter

részére javaslatot tesz.

(5) A miniszter a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján

közzéteszi a termékleírást, ha a részletes vizsgálat során megállapítást

nyer, hogy azt az arra jogosult nyújtotta be és a termékleírás megfelel az

e rendeletben, valamint a 110/2008/EK rendeletben elõírt feltételeknek.

A termékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a kérelmezõ hoz-

zájárulásával tehetõ közzé. A termékleírással szemben a közzétételtõl

számított két hónapon belül kifogást lehet benyújtani a miniszterhez. A

miniszter a kifogás megalapozottságáról a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdé-

sének d) pontja szerinti nyilatkozatában foglal állást.

(6) A termék földrajzi árujelzõjének nemzeti lajstromozását és az

oltalom megszûnését, valamint a lajstromozást követõen a jóváhagyott

termékleírást a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján is közzé

kell tenni.

(7) A termékleírás módosítása iránt a Vt. 113/A. §-ának (2) bekez-

dése alapján indult eljárásokban a termékleírásokra az (1)–(5) bekezdé-

sek rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
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(8) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõvel ellátott termék cso-

magolásán feltüntethetõ a „védett földrajzi jelzés”, illetve a „védett

eredetmegjelölés” megjelölés.

V. Fejezet

A TERMÉKEK ELLENÕRZÉSE

11. §

(1) A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott el-

lenõrzõ hatóságként a Kormány

a) élelmiszerek esetében – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-

tal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren-

delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. §-a szerint – az MgSzH kerü-

leti hivatalát,

b) szeszes italok esetében a Korm. rendelet 13. §-a szerint az

MgSzH Központját és területi szerveit,

c) zöldség-gyümölcs esetében a Korm. rendelet 13. §-a szerint az

MgSzH Központját és területi szerveit,

d) mezõgazdasági termékek esetében a Korm. rendelet 11–12. §-ai

és 13. §-a szerint az MgSzH Központját és területi szerveit

(a továbbiakban együtt: ellenõrzõ hatóság) jelöli ki.

(2) Az ellenõrzõ hatóság a Vt. 113/A. §-a alapján lajstromozott, to-

vábbá a Vt. 116/A. §-ának (10) bekezdése szerinti átmeneti oltalomban,

illetve a közösségi oltalomban részesülõ földrajzi árujelzõvel ellátott

termékek (a továbbiakban együtt: földrajzi árujelzõvel ellátott termék)

termékleírásnak, illetve egységes dokumentumnak való megfelelését a

termelés, elõállítás, illetve forgalmazás helyén ellenõrzi.

(3) A földrajzi árujelzõvel ellátott termékek árujelzõje nem té-

vesztheti meg a végsõ fogyasztót az 510/2006/EK rendelet 13. cikkének

(1) bekezdésében, illetve a 110/2008/EK rendelet 16. cikkében foglal-

takkal összhangban.

(4) A (3) bekezdés rendelkezései a fogyasztóvédelemrõl szóló tör-

vény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértése esetén az

eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereske-

delmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jo-

gosult az ott meghatározott szabályok szerint.

(6) A földrajzi árujelzõvel ellátott termék elnevezése, megjelölése,

illetve szimbóluma használata megsértésének észlelése esetén az ellen-

õrzõ hatóság, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság egymást haladéktala-

nul értesíti az eljárás megindításáról az eljárás tárgyát képezõ tényállás

ismertetésével, melynek során az ügy érdemi azonosíthatóságához

szükséges adatokat – így különösen az érintett vállalkozás azonosításá-

hoz szükséges adatokat, valamint az ellenõrzés helyére és idejére vonat-

kozó adatokat – a másik fél rendelkezésére bocsátja. Ha a jogsértés mi-

att mindkét hatóság jogosult eljárni, a továbbiakban az a hatóság jár el,

amely az ügyben az eljárást korábban indította meg.

12. §

(1) Ha az ellenõrzõ hatóság megállapítja, hogy a földrajzi árujelzõ-

vel ellátott termék nem felel meg a termékleírásban foglaltaknak,

a) kisebb hiba esetén felszólítja a termelõt vagy elõállítót (a továb-

biakban együtt: elõállító), illetve forgalmazót a hiányosságok orvoslá-

sára és arra, hogy az ennek érdekében megtett intézkedésekrõl tizenöt

napon belül adjon tájékoztatást,

b) lényeges hiba esetén, vagy ha az elõállító, illetve forgalmazó az

a) pont szerinti beszámolási kötelezettségét elmulasztja, a termék elõál-

lítását, illetve forgalomba hozatalát a jogsértés elkövetõje számára a

hiba jellegétõl függõ feltételhez köti, illetve

c) súlyos hiba esetén a termék tekintetében a földrajzi árujelzõ

használatát a jogsértést elkövetõ elõállító számára azonnali hatállyal

megtiltja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a) kisebb hiba a termékleírásban foglaltaktól való olyan eltérés,

amely a termék jellemzõit annak lényeges tulajdonságait tekintve nem

változtatja meg;

b) lényeges hiba

ba) a termékleírásban foglaltaktól való, az a) és a c) pontba nem

tartozó eltérés, amely a termék minõségi jellemzõit befolyásolja, vala-

mint

bb) a kisebb hiba három éven belül történõ megismétlõdése;

c) súlyos hiba

ca) a termékleírásban foglaltaktól való olyan mértékû vagy termé-

szetû eltérés, amely a termék jellemzõit annak lényeges tulajdonságait

tekintve jelentõsen megváltoztatja, vagy amelynek eredményeképpen a

termék nem tekinthetõ a termékleírásban szereplõ földrajzi területrõl

származónak, valamint

cb) a b) pont ba) alpontja szerinti lényeges hiba három éven belül

történõ megismétlõdése.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tilalom idõtartama egy év. A

tilalom lejártát megelõzõ 15 munkanapon belül az ellenõrzõ hatóság az

elõállító székhelyén vagy telephelyén ellenõrzi, hogy a földrajzi árujel-

zõvel ellátott termék megfelel-e a termékleírásban foglaltaknak. A föld-

rajzi árujelzõ újbóli használatát az elõállító csak akkor kezdheti meg, ha

a tilalom lejártának napját megelõzõ ellenõrzés során az ellenõrzõ ható-

ság megállapítja, hogy a földrajzi árujelzõvel ellátott termék a termékle-

írásban foglaltaknak megfelel.

(4) Ha az elõállító, illetve forgalmazó az (1) bekezdés b), illetve c)

pontja alapján hozott feltételhez kötõ, vagy tiltó határozat ellenére hasz-

nálja az adott földrajzi árujelzõt, az ellenõrzõ hatóság

a) a jogsértõ cég adatait és a jogsértést nyilvánosságra hozza,

b) a földrajzi árujelzõvel jogellenesen ellátott terméket a forgalom-

ból kivonja, illetve

c) a fogyasztók megtévesztésének gyanúja esetén értesíti a Gazda-

sági Versenyhivatalt, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot a

tapasztalt szabálytalanságról.

13. §

(1) Az ellenõrzõ hatóság a 12. § (4) bekezdésében meghatározott

esetben az ott említett jogkövetkezményeken felül az elõállítót megbír-

ságolja. A bírság alapösszege

a) a tétel értékének másfélszerese a termékleírásban foglaltaktól

való olyan mértékû eltérés esetén, amely a termék minõségi jellemzõit

befolyásolja,

b) a tétel értékének kétszerese a földrajzi árujelzõ használatára nem

jogosult általi elõállítás, illetve a földrajzi árujelzõvel jogellenesen ellá-

tott termék forgalomba hozatala esetén.

(2) Az azonos tényállású jogsértés három éven belül történõ ismét-

lõdése esetén a kiszabható bírság mértékét az a) pontban meghatározott

esetben az alapösszeg 2-szeres, a b) pontban meghatározott esetben az

alapösszeg 2,5-szeres szorzatával számítva kell megállapítani.

(3) A tétel értéke az adott elõállító, illetve forgalmazó helyen az el-

lenõrzés, illetve a mintavétel idõpontjában alkalmazott egységár és – az

Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusának kifejezetten

erre vonatkozó eltérõ rendelkezése hiányában – az ellenõrzött egység-

ben található, a hiba és az elõállítás szempontjából azonos megítélésû

termék mennyiségének szorzata.

14. §

(1) A földrajzi árujelzõvel ellátott terméket elõállítók az elõállítás-

nak, illetve a földrajzi árujelzõ használatának a megkezdését, az adata-

ikban bekövetkezett változást, valamint a földrajzi árujelzõvel ellátott

termék elõállításának megszüntetését 15 napon belül bejelentik a hatás-

körrel rendelkezõ ellenõrzõ hatósághoz. Az ellenõrzõ hatóság kérelem-

re hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az elõállító földrajzi árujel-

zõvel ellátott terméket állít elõ.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a mezõgazda-

sági termékek és az élelmiszerek esetén a kérelmezõ csoportosulás tag-

jait, illetve szeszes italok esetén a jogosultat is terheli, amelynek elmu-

lasztása lényeges hibának minõsül.

(3) A 11–12. §-ok alapján végzett ellenõrzések eredményérõl, va-

lamint az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettséget teljesítõ elõ-

állítók naprakész jegyzékérõl az ellenõrzõ hatóságok félévente tájékoz-

tatják a Minisztériumot.

(4) A földrajzi árujelzõvel ellátott hazai termékekrõl a Minisztéri-

um nyilvántartást vezet, amelyet honlapján is közzétesz. A nyilvántar-

tás tartalmazza az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõt, a nemzeti olta-

lom keletkezésének napját, az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõ össze-

foglaló lapja, illetve egységes dokumentuma vagy termékleírása közzé-

tételének napját, valamint az elnevezés közösségi nyilvántartásba való

bejegyzésének napját, továbbá utóbbiak esetében az Európai Unió Hi-

vatalos Lapjára történõ utalást.

VI. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

15. §

(1) A 110/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében oltalomban ré-

szesülõ földrajzi árujelzõk esetében – kivéve a „pálinka” és a „törköly-

pálinka” földrajzi árujelzõket – a 10. § (1) bekezdése szerinti termékle-

írást a földrajzi árujelzõ jogosultja nyújthatja be a miniszterhez, legké-

sõbb 2013. július 31-ig. A miniszter az ügy iratainak másolatát megkül-

di az MSZH-nak.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdés szerinti határidõig nem

nyújtja be a termékleírást, a miniszter a mûszaki dokumentációt a

110/2008/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése alapján nem továb-

bítja.

(3) A „pálinka” és a „törkölypálinka” földrajzi árujelzõk esetében a

10. § (1) bekezdése szerinti termékleírást a tudomány, az elõállítók

szakmai érdek-képviseleti szervezetei, valamint az ellenõrzõ hatóság

bevonásával a miniszter készíti el, majd a 110/2008/EK rendelet 20.

cikkének (1) bekezdése szerint jár el.

16. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen nemzeti oltalomban

részesített, de a 110/2008/EK rendelet III. mellékletében nem lajstro-

mozott földrajzi árujelzõ esetében a bejelentõ a 110/2008/EK rendelet

17. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ termékleírás be-

nyújtásával egyidejûleg kérheti a minisztertõl a 110/2008/EK rendelet

17. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentés megtételét. A kérelem

beérkezésérõl a miniszter az MSZH-t értesíti.

(2) A miniszter a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdé-

sében foglaltaknak megfelelõ termékleírást benyújtja a Bizottsághoz,

valamint azt a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján nyilvános-

ságra hozza. A termékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a

kérelmezõ hozzájárulásával tehetõ közzé.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit

– a 15. és a 16. § kivételével – a hatálybalépését követõen indult eljárá-

sokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a me-

zõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltal-

mára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szó-

ló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet. E bekezdés 2009. augusztus 2-án

hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18. §

Ez a rendelet megállapítja a következõ uniós jogi aktusok végre-

hajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek

és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i

510/2006/EK tanácsi rendelet;

b) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek

és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rende-

let végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szó-

ló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet;

c) 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.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tör-

vény 118. §-ának (4) bekezdésében, a védjegyek és a földrajzi árujelzõk

oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének a)

pontjában, valamint a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi

XLVIII. törvény 68. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megálla-

pított feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való be-

nyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:

„(1) Szabadalmi bejelentés, igénypont-közzétételi kérelem és az

igénypontok magyar nyelvû fordítása, európai szabadalom szövegének

magyar nyelvû fordítása és e fordítások kijavítására irányuló kérelem,

használati mintaoltalmi bejelentés, formatervezési mintaoltalmi beje-

lentés, topográfiaoltalmi bejelentés, védjegybejelentés, továbbá

védjegymegújítási kérelem (a továbbiakban együtt: iparjogvédelmi be-

advány) elektronikus úton kizárólag a Magyar Szabadalmi Hivatal által

e célra rendszeresített elektronikus ûrlap (a továbbiakban: elektronikus

ûrlap) használatával nyújtható be.”

2. §

Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus

ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag az e rendelet mellékletének

1. pontjában meghatározott képi adatmegjelenítési formátumban csa-

tolhatók:)

„a) szabadalmi és használati mintaoltalmi bejelentés esetében, va-

lamint az európai szabadalom szövegének fordítása, illetve ennek kija-

vítása esetén a rajz;”

3. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki, és a

jelenlegi b) pont megjelölése c) pontra változik:

(Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus

ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag az e rendelet mellékletének

2. pontjában meghatározott, képi elemek megjelenítésére is alkalmas

adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:)

„b) európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak fordítása és e

fordítás kijavítása esetén az igénypontok; európai szabadalom szövegé-

nek fordítása és e fordítás kijavítása esetén – a (4) bekezdésben megha-

tározott kivétellel – a leírás egy vagy több igényponttal;”

(2) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Szabadalmi bejelentés, valamint az európai szabadalom szö-

vegének fordítása és e fordítás kijavítása esetén a szabadalmi leírás és

az egy vagy több igénypont együttes fájlmérete legfeljebb 25 Mbyte le-

het.”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. au-

gusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § 2009. október 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2009. október 2-án hatályát veszti.

5. §

Az R. 1. §-ának (1) bekezdésében a „formatervezési mintaoltalmi

bejelentés, topográfiaoltalmi bejelentés” szövegrész helyébe a „forma-

tervezési mintaoltalmi bejelentés, formatervezési mintaoltalom megújí-

tása iránti kérelem, topográfiaoltalmi bejelentés” szövegrész lép.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó

részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról



Az 1. § és a 3. § (2) bekezdése tekintetében a találmányok szaba-

dalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésé-

ben foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnö-

kével egyetértésben –, valamint a 2. § és a 3. § (3)–(4) bekezdése tekin-

tetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

törvény 118. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az ál-

lamháztartásért felelõs miniszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal el-

nökével egyetértésben, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek ki-

jelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában, vala-

mint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szó-

ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és

az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelenté-

sekkel összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelen-

tés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet (a

továbbiakban: IM rendelet) 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az európai szabadalom szövegérõl készített fordításnak a sza-

badalmi leírás, az igénypontok és a rajzokon szereplõ szöveg magyar

nyelvû fordítását kell tartalmaznia; a rajzokat akkor is be kell nyújtani,

ha azokon magyarra fordítandó szöveg nincs.

(4) Az európai szabadalom szövegének fordítását a 2. § (2)–(5) be-

kezdéseiben foglaltak szerint kell elkészíteni, azzal az eltéréssel, hogy

azt két azonos példányban kell benyújtani és a kivonattal kapcsolatos

rendelkezések nem alkalmazandók.”

2. §

A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

(a továbbiakban: GKM rendelet) 24. § (1) bekezdése helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal az esedékessé nem vált díjat,

valamint a türelmi idõ kezdetéig az azt több mint két hónappal megelõ-

zõen, illetõleg az oltalom megszûnése esetén az elõírtnál kisebb összeg-

ben vagy az újra érvénybe helyezési kérelem elutasítása esetén a 9. § (4)

bekezdése alapján befizetett fenntartási díjat – kérelemre – visszatéríti,

illetve más iparjogvédelmi ügy díjaként átvezeti.”

3. §

(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az IM rendelet 11. §-a (3) és (4) bekezdésének az 1. § szerint

módosított rendelkezéseit az európai szabadalmak szövegének azokra a

fordításaira és e fordítások kijavítására irányuló azokra a kérelmekre

kell alkalmazni, amelyeket e rendelet hatálybalépését követõen nyújtot-

tak be.

(3) A GKM rendelet 24. §-a (1) bekezdésének a 2. § szerint módo-

sított rendelkezését az e rendelet hatálybalépését követõen benyújtott

visszatérítési vagy átvezetési kérelmekre kell alkalmazni.

(4) A GKM rendelet 2. §-a, 9. § (1)–(3) és (5) bekezdése,

18–20. §-ai, valamint 23. §-a hatályát veszti.

(5) Az 1–2. § és a 3. § (4) bekezdése 2009. augusztus 2-án hatályát

veszti. Ez a bekezdés 2009. augusztus 3-án hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter
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28/2009. (VII. 30.) IRM rendelete

egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról



EGYIPTOM MEGERÕSÍTÉSE UTÁN ELÉRHETÕ

FRISSÍTETT ÛRLAPOK A MADRIDI MEGÁLLAPODÁS

JEGYZÕKÖNYVÉRE VONATKOZÓAN

Egyiptomnak a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló

Madridi Megállapodás Jegyzõkönyvére vonatkozó, 2009. szeptem-

ber 3-án hatályba lépõ megerõsítését követõen a Szellemi Tulajdon Vi-

lágszervezete (WIPO) a felhasználók számára elérhetõvé teszi a nem-

zetközi bejelentés frissített ûrlapjait (MM2, MM3, MM4 és MM11).

Ezen ûrlapoknak a 2009. szeptember 3-i állapot szerinti frissített

változata elérhetõ lesz angol nyelven a

http://www.wipo.int/madrid/en/index.html internetes oldalon.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRÕL

SZÓLÓ HÁGAI MEGÁLLAPODÁS LONDONI SZÖVEGE

Felmondás az Indonéz Köztársaság részérõl

Az Indonéz Köztársaság Kormánya 2009. június 3-án letétbe he-

lyezte felmondási nyilatkozatát az ipari minták nemzetközi letétbe he-

lyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1934. június 2-án, Lon-

donban felülvizsgált szövege („londoni szöveg”) vonatkozásában.

A londoni szöveg felmondása az Indonéz Köztársaság tekintetében

2010. június 3-án lép hatályba.
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