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2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény
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 –
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 Hivatalnak)
„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen
kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;
e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításának és viselésének kérdésében hozott végzését.”
(2) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 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. törvény 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 kapcsolatos 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 „közigazgatási 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” szövegrész, a „2004. évi CXL.” szövegrész, az „(a továbbiakban: Ket.)” szövegrész, 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 Hivatalnak)
„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen
kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;
e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításának és viselésének kérdésében hozott végzését.”
(2) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról 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 oltalmáról 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 topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében az „és szolgáltatás” szövegrész, a „2004. évi CXL.” szövegrész, 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 hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a jogutódlásra vonatkozó 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 rendelkezései 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 beérkezõ 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 tekinthetõk meg
a) a döntéseket és a szakértõi véleményeket elõkészítõ, a felekkel
nem közölt iratok, valamint
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b) a feltaláló megnevezését tartalmazó iratok, ha a feltaláló nevének 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 ténylegesen elvégzett képviseleti tevékenységgel. Ennek során a bírósági eljárásban 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 meghatározott eset kivételével – nem jogosult a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig nem köteles az ügyféllel elektronikus 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 Hivatalnak)
„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen
kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;
e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításának 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.)” szövegrész helyébe az „általános szabályairól szóló törvény” szöveg, 45. §
(3) bekezdésében a „Ket.-nek” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek” szöveg, a „kapcsolatos” szövegrész helyébe az „és az elsõ kapcsolatfelvétellel összefüggõ” szöveg, az „értesítésre” szövegrész helyébe az „értesítésre és figyelemfelhívásra” szöveg, 46. § (5) bekezdésében a „Ket.” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvény” szöveg, 47. § (2) bekezdésében az „állításai” szövegrész helyébe az „állításai, valamint az ügyfél által igazolt adatok” szöveg, 48. §
(2) bekezdésében az „a törvény” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg, 51. § (2) bekezdésében a „képviseletet igazoló meghatalmazást
közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba” szövegrész helyébe a „meghatalmazást írásba” szöveg, 52. § (2) bekezdésében az „írhatja elõ.” szövegrész helyébe az „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.” szöveg, 85. § (1) bekezdés c) pontjában a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvény” szöveg, 85. § (2) bekezdésében az „eljárási költség viselésével kapcsolatos döntés” szövegrész helyébe az „eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos 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 Szabadalmi 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 felülhitelesített okirat” szövegrész, 53/A. § (1) bekezdésében a „ , méltányossági”
szövegrész, 57. § (6) bekezdés második mondata, 57/A. § (6) bekezdése, 81. § (6) bekezdés második mondata, 83/H. § (3) bekezdés második
és harmadik mondata, 115/E. § (4) és (5) bekezdése, 115/H. § (2) bekezdésében 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 rendelkezés lép:
„(4) Védjegyügyekben nem alkalmazhatók a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a jogutódlásra vonatkozó 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 rendelkezései 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 beérkezõ 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 ténylegesen elvégzett képviseleti tevékenységgel. Ennek során a bírósági eljárásban 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 meghatározott esetek kivételével – nem jogosult a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig nem köteles az ügyféllel elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani.”
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(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 rövid 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 meghatározott 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 eljárásban 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 ügyféllel.”
(12) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi
XI. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és 77. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Magyar Szabadalmi Hivatalnak)
„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen
kívüli jogállást megtagadó végzését;
e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításának 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 azzal, hogy a földrajziárujelzõ-oltalmi ügyekben 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 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 törvénynek” szöveg, a „kapcsolatos” szövegrész helyébe az „és az elsõ kapcsolatfelvétellel 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 „állításai” szövegrész helyébe az „állításai, valamint az ügyfél által igazolt
adatok” szöveg, 41. § (2) bekezdésében az „a törvény” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg, 44. § (2) bekezdésében a „képviseletet igazoló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba” 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.” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvény” szöveg, 77. § (2) bekezdésében az „eljárási költség viselésével kapcsolatos döntés” szövegrész helyébe az „eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos 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 oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 38. § (1) bekezdésében az „és szolgáltatás” 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 eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:]
„e) nincs helye közmeghallgatásnak;
f) az eljárásban rövid szöveges üzenet útján nincs helye kapcsolattartásnak, 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 megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétõl
számított öt munkanapon belül a Magyar Szabadalmi Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott szabályok szerint értesíti
a) az ügy iktatási számáról, az ügyintézõ nevérõl és hivatali elérhetõségérõl,
b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidõrõl,
az ügyintézési határidõbe nem számító idõtartamokról, a Magyar Szabadalmi Hivatal eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendõ eljárásról,
c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetõségérõl, valamint
d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély céljából történõ továbbításához való hozzájárulásnak minõsül.”
(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 megadására irányuló kérelmet és a felhasználási engedély visszavonására
irányuló kérelmet – a Magyar Szabadalmi Hivatal által erre rendszeresített elektronikus ûrlap használatával – elektronikus úton is be lehet
nyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, elektronikus úton benyújtott kérelem megérkezésérõl a Magyar Szabadalmi Hivatal – külön jogszabályban meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus értesítést küld a kérelmezõnek.
(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott, elektronikus úton benyújtott kérelem megérkezését követõen haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus úton történõ kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
(4) Elektronikus beküldés esetén az (1) bekezdésben meghatározott kérelem az elektronikus érkeztetésrõl szóló automatikus visszaigazolásnak a kérelmezõ részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a kapott dokumentum
értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(5) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (4) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles. Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Magyar Szabadalmi Hivatal postai úton továbbítja számára az iratot.”
(4) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 88. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos
ügyekben elektronikus úton nem lehet kapcsolatot tartani.”
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2009. évi LVI. törvény
(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 eljárásban 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 szükséges – 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 egyesület 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 „közigazgatási” szöveg, 57/B. § (1) bekezdésében az „és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „általános szabályairól szóló törvény” szöveg, 57/B. §
(1) bekezdés a) pontjában a „Ket.-nek” szövegrész helyébe a „közigazgatási 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 szabályairól szóló törvény” szöveg lép.
208. § Hatályát veszti a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 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 rendelkezés lép:
„(1) Mintaoltalmi ügyekben az ügyfél – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – nem jogosult a Magyar Szabadalmi Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig nem köteles az ügyféllel elektronikus 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 teljesítésének 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 lehet 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 Hivatalnak)
„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen
kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;
e) az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításának 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 helyébe az „és megújítási kérelmet – a 36/A. §-ban és az 51/A. §-ban” szöveg,
61. § (1) bekezdés c) pontjában a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szöveg,
61. § (2) bekezdésében az „eljárási költség viselésével kapcsolatos döntés” szövegrész helyébe az „eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos végzés” szöveg, 61. § (8) bekezdésében a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigazgatási 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” szövegrész, 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) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2009. október 1-jén lép hatályba.
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