Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 8. szám II. kötet, 2009.08.28.
A Kormány 159/2009. (VII. 30.) Korm. rendelete

A Kormány 159/2009. (VII. 30.) Korm. rendelete
az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 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 megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ 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 bejelentés, topográfiaoltalmi bejelentés, védjegybejelentés, továbbá
védjegymegújítási kérelem (a továbbiakban együtt: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a Magyar Szabadalmi Hivatal által
e célra rendszeresített elektronikus ûrlap (a továbbiakban: elektronikus
ûrlap) használatával nyújtható be.”

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 szövegének fordítása és e fordítás kijavítása esetén – a (4) bekezdésben meghatározott 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 szövegének fordítása és e fordítás kijavítása esetén a szabadalmi leírás és
az egy vagy több igénypont együttes fájlmérete legfeljebb 25 Mbyte lehet.”
4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § 2009. október 1-jén lép hatályba.

2. §

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

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

5. §

lép:
(Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus
ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag az e rendelet mellékletének
1. pontjában meghatározott képi adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:)
„a) szabadalmi és használati mintaoltalmi bejelentés esetében, valamint az európai szabadalom szövegének fordítása, illetve ennek kijavítása esetén a rajz;”

Az R. 1. §-ának (1) bekezdésében a „formatervezési mintaoltalmi
bejelentés, topográfiaoltalmi bejelentés” szövegrész helyébe a „formatervezési mintaoltalmi bejelentés, formatervezési mintaoltalom megújítása iránti kérelem, topográfiaoltalmi bejelentés” szövegrész lép.
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