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

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
28/2009. (VII. 30.) IRM rendelete
egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § és a 3. § (2) bekezdése tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben –, valamint a 2. § és a 3. § (3)–(4) bekezdése tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.
törvény 118. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért felelõs miniszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

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 következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal az esedékessé nem vált díjat,
valamint a türelmi idõ kezdetéig az azt több mint két hónappal megelõzõen, illetõleg az oltalom megszûnése esetén az elõírtnál kisebb összegben 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. §
A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és
az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet (a
továbbiakban: IM rendelet) 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az európai szabadalom szövegérõl készített fordításnak a szabadalmi 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) bekezdéseiben foglaltak szerint kell elkészíteni, azzal az eltéréssel, hogy
azt két azonos példányban kell benyújtani és a kivonattal kapcsolatos
rendelkezések nem alkalmazandók.”

(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 nyújtottak be.
(3) A GKM rendelet 24. §-a (1) bekezdésének a 2. § szerint módosított 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.
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