Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28.
2010. évi CXLVIII. törvény

2010. évi CXLVIII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló
2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról

– kivonatos közlés –

15. Az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetésérõl szóló 1970. évi 18. törvényerejû rendelet módosítása
16. §

Az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetésérõl szóló 1970. évi 18. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében
az „az Országos Találmányi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
17. Az egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetésérõl szóló 1973. évi 29. törvényerejû
rendelet módosítása

18. §

Az egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetésérõl szóló 1973. évi 29. törvényerejû rendelet
4. § (3) és (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
22. A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1980. évi 14. törvényerejû rendelet
módosítása

23. §

A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1980. évi 14. törvényerejû rendelet 5. § (2)
bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának elnöke” szöveg lép.
23. A mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezésének nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1981. évi 1. törvényerejû rendelet módosítása

24. §

A mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezésének nemzetközi elismerésérõl
szóló Budapesti Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1981. évi 1. törvényerejû rendelet 3. § (3) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg, a „Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának hivatalos lapjában” szöveg lép.
24. A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzések,
eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1981. évi 27. törvényerejû rendelet módosítása

25. §

A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1981. évi 27.
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törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az Országos Találmányi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
25. Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetésérõl szóló
1982. évi 1. törvényerejû rendelet módosítása
26. §

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak,
az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetésérõl szóló 1982. évi 1. törvényerejû rendelet 5. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a
„Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
27. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1983. évi 14.
törvényerejû rendelet módosítása

28. §

Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1983. évi 14. törvényerejû rendelet 4. §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével” szöveg lép.
28. Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás kihirdetésérõl szóló
1984. évi 29. törvényerejû rendelet módosítása

29. §

Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1984. évi
29. törvényerejû rendelet 4. § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe
a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
37. A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

39. §

(1) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 22. §-ában, IV. fejezetének címében,
26. §-át megelõzõ alcímében, 26. §-ában, 27. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (4) és (5) bekezdésében, 34. §
(1) bekezdésében, 35. §-ában, 36. § (5) bekezdésében, 37. §-át megelõzõ alcímében, 37. § (4) bekezdés a)
pontjában, 37. § (5) bekezdésében és 37. § (8)–(10) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(2) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 28. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(3) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 37. § (13) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(4) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 42. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(5) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében és 30. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.
(6) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 27. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
(7) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 37. § (9) bekezdésben a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.
38. A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosítása
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40. §

(1) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény
3. §-ában, IV. Fejezete címében, 16. §-át megelõzõ alcímében, 16. §-ában, 17. § (1) és (2) bekezdésében,
17. § (4)–(6) bekezdésében, 22. § (1) és (4) bekezdésében, 23. §-át megelõzõ alcímében, 23. § (4) bekezdés
a) pontjában, 23. § (5) és (8) bekezdésében, valamint 23. § (9) és (10) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(2) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 23. §
(13) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala” szöveg lép.
(3) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 25. §
(3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(4) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény
13. §-ában és 20. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.
(5) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 17. §
(3) és (6) bekezdésében és 23. § (1) és (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
(6) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 23. §
(9) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalánál” szöveg lép.
48. Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény
módosítása

55. §

(1) Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény 26. § (1)
bekezdésében az „az Országos Találmányi Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.
(2) Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény 27. § (1)
bekezdésében az „Az Országos Találmányi Hivatal” szövegrész helyébe az „A Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala” szöveg, 27. § (2) bekezdésében az „az Országos Találmányi Hivatal” szövegrész helyébe az „a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
53. A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

61. §

(1) A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 34. § (1) és (2) bekezdésében és 35. § (1)–(3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(2) A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 38. § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.
(3) A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (1)–(3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
54. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

62. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 41. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szabadalmi lajstromban feltüntetett bejelentõ, illetve szabadalmas a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához intézett írásbeli nyilatkozattal a szabadalmi oltalomról lemondhat.”

63. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 47. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) A szabadalmi ügyekben elõterjesztett beadványokkal kapcsolatos hiányok pótlására – a mulasztás jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett – az ügyfelet fel kell hívni, illetve figyelmeztetni kell. A
kivonat hiányainak pótlásáról vagy a követelményeknek megfelelõ átdolgozásáról a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala hivatalból is intézkedhet.”
64. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 50. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidõ megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor újra kezdõdik.”

65. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szabadalmi bejelentés közzétételéig csak a bejelentõ, a képviselõ, a szakértõ, illetve a szakvélemény
adására felkért szerv tekintheti meg az iratokat. A feltaláló az iratokat megtekintheti akkor is, ha nem õ az
igényjogosult. A közzétételt követõen a szabadalmi bejelentés iratait – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – bárki megtekintheti.”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. § (2) bekezdése a következõ c)
ponttal egészül ki:
(A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben szabályozott eseteken kívül a
közzétételt követõen sem tekinthetõk meg)
„c) a szabadalmi lajstromban fel nem tüntetett és a hatósági tájékoztatás során nem közölt személyes adatok, kivéve, ha megtekinthetõvé tételükhöz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint harmadik személy a személyes adatot tartalmazó iratba betekinthet.”
(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A megtekinthetõ iratokról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala díjfizetés ellenében másolatot ad.”

66. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53/D. § (1) Szabadalmi ügyekben az ügyfél – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével –
nem jogosult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem
köteles az ügyféllel elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani.
(2) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) a szabadalmi bejelentést,
b) az igénypont-közzétételi kérelmet és az igénypontok magyar nyelvû fordítását,
c) az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvû fordítását, illetve az európai szabadalom szövegének angol vagy magyar nyelvû fordítását,
d) a b) és a c) pontban meghatározott fordítás kijavítására irányuló kérelmet,
e) az 54. § (2) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott tényekben bekövetkezett változásoknak a szabadalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelmet,
f) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet,
g) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés b)–g) pontja alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli vele a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve küldi meg neki a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott beadványokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre rendszeresített elektronikus ûrlap használatával lehet elektronikus úton benyújtani.
(5) Az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezésérõl a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – külön jogszabályban meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus értesítést
küld az ügyfélnek.
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(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezését követõen haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.
(7) Elektronikus beküldés esetén a beadvány az elektronikus érkeztetésrõl szóló automatikus visszaigazolásnak az ügyfél részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(8) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (7) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására
köteles. Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala postai úton továbbítja számára az iratot.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
(10) Szabadalmi ügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének rövid szöveges üzenet útján nincs helye.”
67. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény VIII. fejezet címének helyébe a következõ cím lép:
„Szabadalmi lajstrom, hatósági tájékoztatás”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 54. §-át megelõzõ alcíme és az 54.
§-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
„Szabadalmi lajstrom
54. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közzétett szabadalmi bejelentésekrõl és a szabadalmakról
lajstromot vezet, amelybe – az 55. §-nak megfelelõen – be kell jegyezni a szabadalmi jogokkal kapcsolatos
tényeket és körülményeket. Az európai szabadalmakat (X/A. fejezet) a lajstrom külön részében kell feltüntetni.
(2) A szabadalmi lajstromban fel kell tüntetni különösen
a) a szabadalom lajstromszámát,
b) az ügyszámot,
c) a szabadalom címét,
d) a szabadalom jogosultjának nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),
e) a képviselõ nevét és székhelyét,
f) a feltaláló nevét és lakcímét,
g) a bejelentés napját,
h) az elsõbbséget,
i) a szabadalmat megadó határozat keltét,
j) a fizetett fenntartási díj összegét és a fizetés idõpontját,
k) a szabadalmi oltalom megszûnését, annak jogcímét és idõpontját, valamint a szabadalom korlátozását,
l) a hasznosítási és a kényszerengedélyeket.
(3) A szabadalmi lajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ellenkezõ bizonyításáig a szabadalmi lajstromba bejegyzett jogokról és tényekrõl vélelmezni kell, hogy azok fennállnak.
A szabadalmi lajstromban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a valósággal való egyezõségüket.
(4) Jóhiszemû és ellenérték fejében jogot szerzõ harmadik személlyel szemben a szabadalommal kapcsolatos bármely jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a szabadalmi lajstromba bejegyezték.
(5) A szabadalmi lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a honlapján
elektronikus hozzáférést biztosít. A szabadalmi lajstromban foglalt adatokról díj ellenében bárki hitelesített
kivonatot kérhet.”

68. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„55. § (1) A szabadalmi lajstromba a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a saját döntése, más hatóság döntése vagy a bíróság határozata alapján tesz bejegyzést, továbbá feltünteti abban a szabadalmi eljárásokban
bekövetkezett tényeket. A 85. § (1) bekezdése szerinti döntések alapján tett bejegyzések tekintetében a
lajstrom tartalmazza a döntések jogerõre emelkedésének napját is. Ha a 85. § (1) bekezdése szerinti valamely döntés ellen megváltoztatási kérelmet nyújtottak be, ezt a tényt, valamint azt, hogy a döntés nem jogerõs, szintén fel kell tüntetni.
(2) A szabadalmi oltalommal összefüggõ jogok és tények tudomásulvétele, illetve bejegyzése ügyében – a
szabadalmi eljárásokban bekövetkezett tények kivételével – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala írásban
elõterjesztett kérelem alapján dönt. A kérelemhez csatolni kell az alapul szolgáló közokiratot vagy megfelelõ bizonyító erejû magánokiratot. Ha ugyanabban az ügyben olyan kérelmeket nyújtanak be, amelyek teljesítése kizárná egymást, a kérelmeket a beérkezésük sorrendjében kell elbírálni.
(3) Nem teljesíthetõ a kérelem olyan okirat alapján, amely alaki hiány miatt érvénytelen, amelynél a jogszabályban elõírt hatósági jóváhagyás hiányzik, illetve ha az okirat tartalmából kitûnõen az abban foglalt jognyilatkozat érvénytelen.
(4) Ha a kérelemnek vagy mellékleteinek pótolható hiányosságai vannak, az ügyfelet hiánypótlásra, illetve
nyilatkozattételre kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem felel meg a vizsgált követelményeknek. Ha az ügyfél a felhívásra a kitûzött határidõben nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.”
69. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 56. § b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ, amelyben közölni
kell különösen a szabadalmi bejelentésekkel, valamint a szabadalmakkal kapcsolatos következõ adatokat és
tényeket:)
„b) a szabadalmi bejelentés közzétételekor a bejelentõ és a képviselõ nevét és címét, a bejelentés ügyszámát, a bejelentés napját és az ettõl eltérõ elsõbbség napját, nemzetközi bejelentés esetén a nemzetközi közzététel számát, a találmány címét, a feltaláló nevét, a találmány nemzetközi osztályjelzetét, a kivonatot a jellemzõ ábrával, valamint utalást arra, hogy a közzétételre az újdonságkutatási jelentés elkészültét követõen
kerül-e sor;”

70. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 69. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a szabadalmi bejelentés – az összes igénypont vagy egyes igénypontok tekintetében – alkalmatlan
arra, hogy vele kapcsolatban megfelelõ újdonságkutatást lehessen elvégezni, az újdonságkutatási jelentés
csupán az erre való utalást és ennek indokolását tartalmazza. Ha a szabadalmi bejelentés tartalmaz újdonságkutatásra alkalmas igénypontokat is, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezekre nézve részleges újdonságkutatási jelentést készít.
(1b) Ha a szabadalmi bejelentés nem felel meg a találmány egységére vonatkozó követelményeknek (59.
§), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részleges újdonságkutatási jelentést készít az igénypontokban elsõként említett találmányra vagy az e találmánnyal az 59. § alapján egységes csoportot képezõ találmányokra vonatkozóan. A szabadalmi bejelentés megosztására a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az érdemi vizsgálat során hívja fel a bejelentõt (76. §).”

71. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 72. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bejelentõ – az (1) bekezdésben megszabott keretek között – a szabadalom megadása kérdésében hozott döntés meghozatalának napjáig módosíthatja a szabadalmi leírást, az igénypontot és a rajzot.”

72. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 73. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) Aki több találmányra igényelt szabadalmi oltalmat egy bejelentésben, a szabadalom megadása kérdésében hozott döntés meghozatalának napjáig megoszthatja bejelentését a bejelentési nap és az esetleges korábbi elsõbbség megtartásával.”
73. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 81. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A megsemmisítési eljárás költségeinek viselésére a vesztes felet kell kötelezni. Ha a szabadalmas a
megsemmisítési eljárásra okot nem adott, és a szabadalmi oltalomról – legalább az igénypontok érintett része vonatkozásában – a 81. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételre kitûzött határidõ lejárta elõtt lemond,
az eljárási költséget a kérelmezõ viseli.”

74. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/E. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmet és az igénypontok magyar fordítását a külön jogszabályban meghatározott részletes alaki
követelményeknek megfelelõen kell elkészíteni.”

75. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84/G. § (1) Az európai szabadalom azonos hatályú a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megadott
szabadalommal. Az európai szabadalom a megadásáról szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésével minõsül megadottnak.
(2) Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvû fordítását a szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H.
§ alapján, az európai szabadalommal kapcsolatos jogvita esetén a szabadalmas köteles e fordítást a saját
költségén rendelkezésre bocsátani a feltételezett bitorló kérésére, illetve – szükség szerint felhívásra – a bíróság vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elõtt folyó eljárásban.”

76. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/H. §-át megelõzõ alcíme helyébe
a következõ alcím lép:
„Az európai szabadalommal kapcsolatos fordítási követelmények”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/H. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84/H. § (1) Az európai szabadalom hatályossá válik a Magyar Köztársaságban, ha megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított három hónapon belül a szabadalmas benyújtja
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvû fordítását, valamint – ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt – az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvû fordítását.
(2) Ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvû fordítását is be
kell nyújtani, a fordítást azon a napon benyújtottnak kell tekinteni, amelyen a szabadalmas az (1) bekezdésben elõírt mindkét fordítást vagy közülük már a másodikat is benyújtotta.
(3) Az (1) bekezdésben elõírt cselekmény az ott megjelölt határidõ utolsó napjától számított három hónapon belül is teljesíthetõ, ha ez utóbbi határidõn belül megfizetik a külön jogszabályban erre az esetre meghatározott pótdíjat.
(4) Az (1) bekezdésben elõírt fordítást vagy fordításokat (a továbbiakban együtt: fordítás) a külön jogszabályban meghatározott részletes alaki követelményeknek megfelelõen kell elkészíteni és benyújtani.
(5) A fordítás meghirdetéséért külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a fordítás benyújtásától
számított két hónapon belül.
(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a fordítást abból a szempontból, hogy az megfelel-e a (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ennek során a 68. § (2)–(4) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy a 68. § (3) és (4) bekezdésében szabályozott esetekben
a fordítást be nem nyújtottnak kell tekinteni.
(7) Ha a fordítás benyújtásakor nem fizették meg az (5) bekezdés szerinti díjat, a Szellemi Tulajdon Nemze13
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ti Hivatala figyelmezteti a szabadalmast az (5) bekezdésben meghatározott határidõben történõ hiánypótlásra. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a fordítást nem nyújtották be.
(8) Ha az (1) bekezdésben elõírt cselekményt nem teljesítik az ott megjelölt határidõn belül, és e cselekményt a (3) bekezdésben megszabott határidõn belül sem teljesítik a pótdíj megfizetése mellett, azt e törvény erejénél fogva úgy kell tekinteni, hogy az európai szabadalom oltalma a Magyar Köztársaságban a keletkezésétõl fogva hatálytalan.
(9) A szabadalmi lajstrom külön részébe (54. §) be kell jegyezni az európai szabadalmat, ha a fordítást szabályszerûen benyújtották.
(10) A fordítás benyújtásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tájékoztatást közöl a hivatalos lapjában
(56–56/A. §), és a fordítást megtekinthetõvé teszi.”
77. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/G. § (9) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(9) A növényfajta-oltalmi eljárások általános szabályaira az (1)–(8) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a VII. fejezet rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy növényfajta-oltalmi ügyekben
az ügyfél – a (10) és (11) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nem jogosult elektronikus úton
írásban kapcsolatot tartani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani az ügyféllel.”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/G. §-a a következõ (10)–(12)
bekezdéssel egészül ki:
„(10) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) az 54. § (2) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott tényekben bekövetkezett változásoknak a növényfajta-oltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelmet,
b) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet,
c) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(11) Ha az ügyfél a (10) bekezdés alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli az eljárás során hozott döntéseket, illetve küldi meg a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(12) A (10) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton való benyújtására az 53/D. § (4)–(9)
bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”

78. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/H. §–át megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„Növényfajta-oltalmi lajstrom, hatósági tájékoztatás”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/H. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalmi bejelentésekrõl és a növényfajta-oltalmakról lajstromot vezet, amelybe be kell jegyezni a növényfajta-oltalommal kapcsolatos tényeket és körülményeket. A növényfajta-oltalmi lajstromra, valamint az abba való bejegyzésre az 54. § (2)–(5) bekezdésében és az 55. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy ahol a törvény a szabadalom címére utal, azon a fajtanevet, a növényfaj nevét és latin nevét kell érteni.”

79. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/N. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„114/N. § Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a 114/M. § (1) bekezdése alapján vizsgált feltételeknek, a bejelentésrõl a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõben
hatósági tájékoztatást közöl, amely a bejelentõ és a képviselõ nevét és címét, a bejelentés ügyszámát, a bejelentés napját és az ettõl eltérõ elsõbbség napját, a bejelentésben megjelölt fajtanevet, a növényfaj nevét és
latin nevét tartalmazza.”
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80. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény hatodik részének címe helyébe a következõ cím lép:
„A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény XIV/C. fejezetének címe helyébe a
következõ cím lép:
„A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA”
(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/D. §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogállása”
(4) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/D. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban e fejezeten belül: Hivatal) a szellemi tulajdon
védelméért felelõs kormányhivatal.”

81. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/F. §-át megelõzõ alcíme és
115/F. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
„A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
115/F. § (1) A 115/J-115/L. §-ban meghatározott feladatok ellátásában a Hivatal elnökét – szakmai tanácsadó, véleményezõ szervként – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) segíti. A Tanács a Hivatal elnökének felkérésére véleményezi a szellemi tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, hazai jogszabályok és uniós jogi aktusok, nemzetközi szerzõdések) tervezetét. A Tanács részt vesz a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásában, valamint figyelemmel kíséri és elõmozdítja annak végrehajtását.
(2) A Tanács legfeljebb tizenkét tagú – iparjogvédelmi, szerzõi jogi és a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó
tudományterületeken szakértelemmel rendelkezõ személyekbõl álló – testület.
(3) A Hivatal elnöke az általa a Tanács tagjainak javasolt személyekrõl tájékoztatja a minisztert, aki a javasolt személyekkel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a Tanács tagjának. A Tanács tagjait ezt követõen a Hivatal elnöke nevezi ki.
(4) A Tanács tagjainak kinevezése hároméves idõtartamra és személyre szól, helyettesítésnek nincs helye.
A kinevezés további három-három évre meghosszabbítható.
(5) A tagság megszûnik:
a) a határozott idõ elteltével,
b) lemondással,
c) a kinevezés visszavonásával,
d) a tag halálával.
(6) A Tanács a Hivatal elnöke által megállapított ügyrend szerint mûködik.”

82. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/H. § (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal a szerzõi és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben – külön jogszabályok
alapján – különösen a következõ feladatokat látja el:
a) engedélyezi a felhasználást ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzõ alkotása (árva mû) esetén és nyilvántartást vezet errõl,
b) nyilvántartást vezet a szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ szervezetekrõl,
c) felügyeletet gyakorol a közös jogkezelési tevékenység felett,
d) elõkészíti a közös jogkezelõ szervezetek díjszabásainak miniszteri jóváhagyását, és megteszi az ehhez
szükséges intézkedéseket,
e) önkéntes mûnyilvántartást vezet,
f) gondoskodik a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület, valamint a Szerzõi Jogi Szakértõ Testületen belül létrehozott Egyeztetõ Testület mûködtetésérõl.”
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83. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, valamint az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében különösen
a következõ feladatokat látja el:)
„e) külön jogszabály alapján mûködteti a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet, emellett egyéb módon is
közremûködik a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez szükséges feltételrendszer kialakításában és továbbfejlesztésében;”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. §-a a következõ h) ponttal
egészül ki:
(A Hivatal a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, valamint az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében különösen a
következõ feladatokat látja el:)
„h) elõsegíti, hogy a szellemi tulajdon védelmének eszközeit megfelelõen használják fel az országkép formálásához, az egységes országmárka kialakításához, valamint a jellegzetes magyar termékek ismertségének javításához és hírnevének megóvásához.”

84. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/R. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az igazgatási szolgáltatási díj, a megújítási díj és a fenntartási díj megfizetésének idõpontja átutalás útján történõ teljesítés esetében a Hivatal külön jogszabályban megjelölt pénzforgalmi számláján történõ jóváírást megelõzõ második banki munkanap, külföldrõl indított átutalás esetében a jóváírást megelõzõ ötödik banki munkanap. A banki munkanapok számításánál a kincstár munkarendje az irányadó. Ha a teljesítés
készpénz-átutalási megbízás útján történik, a megfizetés napja a készpénz-átutalási megbízás postára adásának napja.”

85. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény a következõ 116. §-sal egészül ki:
„116. § E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 84/G. §-át és 84/H. §-át azokra az európai
szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követõen
hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben

86. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
szervezetének és mûködésének szabályait.”

87. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. § (9) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § (7) bekezdésében a „harmadik” szövegrész helyébe a „negyedik” szöveg lép.
(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában a
„végzését” szöveg helyébe a „döntését” szöveg lép.
(4) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében a „végzés”
szövegrész helyébe a „döntés” szöveg lép.
(5) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg, a „Magyar Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg lép.
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(6) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (6) és (8) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
(7) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (6) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárásokban” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elõtti iparjogvédelmi eljárásokban” szöveg lép.
88. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 3. § b) pontjában, 16. § (2) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében, 33/A. § (1) és (3) bekezdésében, 44. §-át megelõzõ alcímében, 44. § (2)–(5)
bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-át megelõzõ alcímében, 46. § (2)–(5) bekezdésében, 47.
§ (1)–(3) bekezdésében, 48. § (5) és (8) bekezdésében, 49. § (5) bekezdésében, 50. § (1)–(3), (6) bekezdésében, 51. § (1)–(3), (5) bekezdésében, 52. § (2) bekezdésében, 53. § (5), (6) és (11) bekezdésében, 53/A. §
(1), (3) és (4) bekezdésében, 53/C. § (3) bekezdésében, 53/D. § (1) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében,
55. § (1) és (2) bekezdésében, 56. §-ában, 61. § (9) bekezdésében, 57/A. § (1)–(5) bekezdésében, 65.
§-ában, 66. § (12) bekezdésében, 68. § (1) bekezdésében, 69. § (1) és (4) bekezdésében, 69/A. § (1), (5) és
(7) bekezdésében, 69/A. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 69/A. § (8) bekezdés b) és d) pontjában, 70. §
(3) bekezdésében, 73. § (3) bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében, 75. § (4) bekezdésében, 77. § (1) és (3)
bekezdésében, 78. § (1) és (2) bekezdésében, 79. § (1) és (2) bekezdésében, 80/A. §-ában, 81. § (3), (6) és
(8) bekezdésében, 81/A. § (5) bekezdésében, 81/A. § (6) bekezdés c) pontjában, 83. § (1) bekezdésében,
83/A. § (2) bekezdésében, 83/B. § (4) bekezdésében, 83/C. § (1) és (3) bekezdésében, 83/D. § (1)–(3) bekezdésében, 83/E. § (5) bekezdésében, 83/F. § (4)–(7) bekezdésében, 83/G. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 83/H. § (5) bekezdésében, 84. §-ában, 84/C. § (2) bekezdésében, 84/D. § (2) és (3) bekezdésében, 84/E.
§ (1), (2) és (5)–(8) bekezdésében, 84/F. § (1) bekezdésében, 84/K. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 84/R. §-át
megelõzõ alcímében, 84/R. § (1) bekezdésében, 84/R. § (4) bekezdésében, 84/S. §-át megelõzõ alcímében,
84/S. § (1)–(3), (8) és (9) bekezdésében, 84/T. § (2) bekezdésében, 84/U. § (1) bekezdésében, 84/Z. §
(1)–(3) bekezdésében, XI. Fejezete címében, 85. § (4) bekezdés a) pontjában, 85. § (5) és (8)–(10) bekezdésében, 86. § (1) bekezdésében, 88. §-ában, 90. § (1) bekezdés a) pontjában, 91. § (2) bekezdésében, 93. § (1)
bekezdésében, 97/A. §-ában, 98. § (4) bekezdésében, 100. § (1) és (4) bekezdésében, 100. § (2) bekezdés b)
pontjában, 104. § (2) bekezdésében, 108. § (4) bekezdésében, XIV. Fejezete címében, 114/G. § (1), (3),
(7)–(9) bekezdésében, 114/H. § (1) és (3) bekezdésében, 114/I. § (6) bekezdésében, 114/L. § (3) bekezdésében, 114/M. § (1)–(3) bekezdésében, 114/O. §-ában, 114/R. § (1), (3), (6) és (7) bekezdésében, 114/S. § (1)
és (2) bekezdésében, 114/T. § (1) és (3) bekezdésében, 115/B. § (4) bekezdésében, 115/C. §-ában, XIV/D.
Fejezete címében, 115/P. § (1) és (3) bekezdésében, 115/T. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 48. § (8) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében, 80. § (3) bekezdésében, 83/B. § (1) bekezdésében, 83/E. § (1) bekezdésében, 84/C. § (2) bekezdésében, 84/D. § (1) bekezdésében, 84/F. § (2) és (5) bekezdésében, 84/S. § (6) és (7) bekezdésében, 100. § (3) bekezdésében, 114/I. § (1) bekezdésében, 114/J. §
(1) bekezdésében, 114/P. § (2) bekezdésében, 114/R. § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.
(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény MÁSODIK RÉSZ címében a
„MAGYAR SZABADALMI HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI
HIVATALÁNAK” szöveg lép.
(4) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. § (13) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(5) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53/A. § (2) bekezdésében, 53/B. §
(1) és (2) bekezdésében, 83/H. § (2) bekezdésében, 85. § (1) és (3) bekezdésében, 101. § (2) bekezdésben,
115/P. § (10) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
17

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28.
2010. évi CXLVIII. törvény

(6) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53/D. § (1) bekezdésében, 114/G. §
(9) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatallal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával” szöveg lép.
(7) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 61. § (5) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(8) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 81. § (1) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(9) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 83/E. § (4) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(10) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 83/H. § (4) bekezdésében, 100. § (2)
bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát” szöveg lép.
(11) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/C. § (1)–(3) bekezdésében,
84/R. § (2) bekezdésében, 85. § (9) bekezdésében, 115/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.
(12) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/F. § (3) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.
(13) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/R. § (6) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(14) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 100. § (3) és (5) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(15) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/T. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(16) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/A. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(17) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/B. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivataltól” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától” szöveg lép.
89. §

(1) Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. § (2) bekezdés a)
pontjában a „valamint” szövegrész, 79. § (2) bekezdésében az „a bejelentési nyilvántartásba, illetve” szövegrész, 85. § (1) bekezdés b) pontjában az „a bejelentési nyilvántartásba vagy” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 56. § a) pontja,
67. §-a és a 67. §-át megelõzõ alcíme.

90. §

Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 57/A. §-át megelõzõ
alcíme és 57/A. §-a.
58. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a
használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosítása

95. §

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról
szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A címert tartalmazó védjegy lajstromozásához szükséges engedély megadásáról – kérelemre, a védjegybejelentésben megjelölt árujegyzék szerinti áruk vagy szolgáltatások tekintetében hatáskörrel rendelkezõ miniszter véleményének kikérése után – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter dönt. A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter a kérelem elbírálása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján jár el. Az ügyfél a határozat felülvizsgálatát a határozat közlésétõl számított harminc napon belül keresettel kérheti a bíróságtól.”
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96. §

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról
szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A Magyar Köztársaság zászlaját (a továbbiakban: zászló), lobogóját tartalmazó védjegy lajstromozásához szükséges engedély tekintetében a 4. §-t kell megfelelõen alkalmazni.”

97. §

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról
szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Nemzetközi vásáron (kiállításon, árubemutatón stb.) a Magyar Köztársaságra utaló elnevezést és a címer használatát az ilyen esemény rendezésére vagy az azon való részvételre jogosultak részére – a külpolitikáért felelõs miniszter véleményének kikérése után – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszter engedélyezi.
(2) Nemzetközi kulturális vagy társadalmi jellegû rendezvény esetén az (1) bekezdés megfelelõ alkalmazásával az engedély megadásáról – a külpolitikáért felelõs miniszter, továbbá társadalmi rendezvény esetén a
rendezvény jellege szerint hatáskörrel rendelkezõ miniszter véleményének kikérése után – a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter dönt. A kérelmet a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszterhez kell benyújtani.”

98. §

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról
szóló 1995. évi LXXXIII. törvény a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 4. § (1) bekezdését, 6. §-át és 10. § (1)–(2)
bekezdését a 2011. január 1-jét követõen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.”

99. §

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról
szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 10. § (3) bekezdésében az „az (1) és (2) bekezdésben említett miniszter”
szövegrész helyébe az „a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter” szöveg, 21. § (1)
bekezdés e) pontjában a „sportügyeket felügyelõ” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelõs” szöveg
lép.
65. A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

110. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § (1) A védjegyoltalom megszûnik, ha
a) az oltalmi idõ megújítás nélkül lejárt (11. §, 31. §), az oltalmi idõ lejártát követõ napon,
b) a védjegyjogosult az oltalomról lemondott (32. §), a lemondás beérkeztét követõ napon, illetve a lemondó által megjelölt korábbi idõpontban,
c) a védjegyet törölték (33. §), keletkezésére – a bejelentés napjára – visszaható hatállyal,
d) a védjegyjogosult a védjegy tényleges használatát elmulasztotta (18. §, 34. §), a megszûnés megállapítására irányuló eljárás megindításának napjára, vagy – ha ez korábbi – az ütközõ késõbbi védjegybejelentés
elsõbbségének napjára visszaható hatállyal,
e) a védjegy elveszítette megkülönböztetõ képességét vagy megtévesztõvé vált (35. §), a megszûnés megállapítására irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal, vagy – ha ez korábbi – az ütközõ
késõbbi védjegybejelentés elsõbbségének napjára visszaható hatállyal,
f) a védjegyjogosult jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság [9. § (2) bek.] jogutód
nélkül megszûnt, e megszûnés napjára visszaható hatállyal.
(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontja esetében a felek bármelyikének kérelmére a megszûnés olyan még korábbi idõpontra visszaható hatállyal is megállapítható, amelyen a megszûnésre okot adó körülmény bekövetkezett.”
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111. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 39. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala háromtagú tanácsban jár el a tárgyaláson és hoz határozatot a
törlési eljárásban és a megszûnés megállapítására irányuló eljárásban, kivéve, ha az utóbbit a védjegyjogosult jogutód nélküli megszûnése miatt kérték. Ha a védjegy lajstromozására irányuló eljárásban a megjelölés lajstromozásával szemben benyújtott felszólalás tárgyában tárgyalást kell tartani, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala háromtagú tanácsban jár el a tárgyaláson és hozza meg határozatát. A tanács szótöbbséggel dönt.”

112. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 43. § (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(5) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidõ megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor újra kezdõdik.”

113.§

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 46/D. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„46/D. § (1) Védjegyügyekben az ügyfél – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nem
jogosult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles az ügyféllel elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani.
(2) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) a védjegybejelentést,
b) a megújítási kérelmet,
c) a 47. § (2) bekezdés e)–f) pontjában meghatározott tényekben bekövetkezett változásoknak a védjegylajstromban való feltüntetésére irányuló kérelmet,
d) a gyorsított eljárás [64/A. § (1)–(6) bek.] és a különleges gyorsított eljárás [64/A. § (7)–(8) bek.] kezdeményezésére irányuló kérelmet,
e) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet, és
f) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés b)–f) pontja alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli vele a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve küldi meg neki a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott beadványokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre rendszeresített elektronikus ûrlap használatával lehet elektronikus úton benyújtani.
(5) Az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezésérõl a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – külön jogszabályban meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus értesítést
küld az ügyfélnek.
(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezését követõen haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.
(7) Elektronikus beküldés esetén a beadvány az elektronikus érkeztetésrõl szóló automatikus visszaigazolásnak az ügyfél részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(8) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (7) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására
köteles. Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala postai úton továbbítja számára az iratot.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
(10) Védjegyügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének rövid szöveges üzenet útján nincs helye.”
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114. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény VIII. Fejezete címének helyébe
a következõ cím lép:
„A VÉDJEGYLAJSTROM, HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÁS”
(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 47. §-át megelõzõ alcíme és
47. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
„Védjegylajstrom
47. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a védjegybejelentésekrõl és a védjegyekrõl lajstromot vezet, amelybe – a 48. §-nak megfelelõen – be kell jegyezni a védjegyjogokkal kapcsolatos tényeket és körülményeket.
(2) A védjegylajstromban fel kell tüntetni különösen
a) a védjegy lajstromszámát,
b) az ügyszámot,
c) a védjegyet,
d) az árujegyzéket,
e) a védjegy jogosultjának nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),
f) a képviselõ nevét és székhelyét,
g) a bejelentés napját,
h) az elsõbbséget,
i) a lajstromozásról szóló határozat keltét,
j) a védjegy megújítását,
k) a védjegyoltalom megszûnését, annak jogcímét és idõpontját, valamint a védjegyoltalom korlátozását, és
l) a használati engedélyeket.
(3) A védjegylajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ellenkezõ bizonyításáig a védjegylajstromba bejegyzett jogokról és tényekrõl vélelmezni kell, hogy azok fennállnak. A védjegylajstromban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a
valósággal való egyezõségüket.
(4) Jóhiszemû és ellenérték fejében jogot szerzõ harmadik személlyel szemben a védjeggyel kapcsolatos
bármely jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a védjegylajstromba bejegyezték.
(5) A védjegylajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a honlapján
elektronikus hozzáférést biztosít. A védjegylajstromban foglalt adatokról díj ellenében bárki hitelesített kivonatot kérhet.”
115. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § (1) A védjegylajstromba a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a saját döntése vagy más hatóság
döntése vagy a bíróság határozata alapján tesz bejegyzést, illetve feltünteti a védjegyeljárásokban bekövetkezett tényeket. A 77. § (1) bekezdése szerinti döntések alapján tett bejegyzések tekintetében a lajstrom tartalmazza a döntések jogerõre emelkedésének napját is. Ha a 77. § (1) bekezdése szerinti valamely döntés ellen megváltoztatási kérelmet nyújtottak be, ezt a tényt, valamint azt, hogy a döntés nem jogerõs, szintén fel
kell tüntetni.
(2) A védjegyoltalommal összefüggõ jogok és tények tudomásulvétele, illetve bejegyzése ügyében – a védjegyeljárásokban bekövetkezett tények kivételével – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala írásban elõterjesztett kérelem alapján határoz. A kérelemhez csatolni kell az alapul szolgáló közokiratot vagy teljes bizonyító erejû magánokiratot. Ha ugyanabban az ügyben olyan kérelmeket nyújtanak be, amelyek teljesítése
kizárná egymást, a kérelmeket a beérkezésük sorrendjében kell elbírálni.
(3) Nem teljesíthetõ a kérelem olyan okirat alapján, amely alaki hiány miatt érvénytelen, vagy amelynél a
jogszabályban elõírt hatósági jóváhagyás hiányzik, továbbá, ha az okirat tartalmából kitûnõen az abban
foglalt jognyilatkozat érvénytelen.
(4) Ha a kérelemnek vagy mellékleteinek pótolható hiányosságai vannak, az ügyfelet hiánypótlásra, illetve
nyilatkozattételre kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére
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sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha az ügyfél a felhívásra a kitûzött határidõben nem válaszol, a
kérelmet visszavontnak kell tekinteni.”
116. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 50. § (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a bejelentés árujegyzéke idegen nyelven készült, a magyar nyelvû árujegyzéket a bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani.”

117. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 58. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az észrevételt a kifogásolt feltételre kiterjedõ vizsgálat során figyelembe kell venni, kivéve, ha azt
olyan idõben nyújtották be, hogy figyelembevétele indokolatlanul késleltetné a döntéshozatalt. A védjegybejelentés meghirdetését (61/A. §) követõen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak észrevétel alapján
terjeszti ki az érdemi vizsgálatot arra, hogy a megjelölés a 2-3. §-ban meghatározott – az észrevételben
megjelölt – valamely okból nincs-e kizárva a védjegyoltalomból. Ennek során a tényeket az észrevétel keretei között, az észrevételt benyújtó személy állításai, valamint az általa igazolt adatok alapján vizsgálja.
(3) Az észrevételt a bejelentõvel közölni kell, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala azt a (2) bekezdés elsõ mondata alapján figyelmen kívül hagyta.”

118. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 61/A. § (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A meghirdetést követõen a bejelentés visszavonásáról, visszavontnak tekintésérõl, elutasításáról, módosításáról és megosztásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapjában hatósági tájékoztatást kell közölni.”

119. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A bejelentõ – az (1) bekezdés b) pontjában megszabott keretek között – a védjegy lajstromozása kérdésében hozott döntés meghozatalának napjáig módosíthatja az árujegyzéket.”

120. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 63. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A megosztási kérelmet el kell utasítani, ha a bejelentésben szereplõ megjelölés lajstromozása ellen benyújtott felszólalás esetén a megosztás az árujegyzék felszólalással érintett részét választaná szét.”

121. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 74. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) A törlési eljárás költségeinek viselésére a vesztes felet kell kötelezni. Ha a védjegyjogosult a törlési eljárásra okot nem adott, és a védjegyoltalomról – legalább az árujegyzék érintett része vonatkozásában – a
nyilatkozattételre [73. § (1) bek.] kitûzött határidõ lejárta elõtt lemond, az eljárási költséget a kérelmezõ viseli.”

122. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 75. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A megszûnés megállapítására irányuló kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalához, mint ahány védjegyjogosult van. A kérelemben meg kell jelölni a megszûnés okait, és mellékelni kell az okirati bizonyítékokat. Ha a 30. § (2) bekezdése alapján a megszûnés megállapítását a 30. § (1) bekezdés d) vagy e) pontjában meghatározott idõpontnál korábbi idõpontokra visszaható hatállyal kérik, erre a kérelemben utalni kell. Ha a megszûnés megállapítását a védjegy használatának hiánya miatt kérik, a védjegyjogosultat terheli annak bizonyítása, hogy a védjegyet a 18. § elõírásainak megfelelõen használta.”
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123. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megszûnés megállapítása iránti kérelemmel kapcsolatban
nyilatkozattételre hívja fel a védjegyjogosultat, majd írásbeli elõkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz a védjegyoltalom használat hiánya, megkülönböztetõ képesség elvesztése, megtévesztõvé válás, illetve a védjegyjogosult jogutód nélküli megszûnése miatti megszûnésének – teljes körû vagy részleges – megállapításáról vagy pedig a kérelem elutasításáról. Az eljárást befejezõ végzés tárgyaláson kívül is meghozható, a védjegyoltalomnak a védjegyjogosult jogutód nélküli megszûnése miatti megszûnése tárgyában hozott határozatot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tárgyaláson kívül hozza meg. A tárgyalás folyamán
hozott döntések kihirdetésére, írásba foglalására és kézbesítésére a 73. § (5)–(7) bekezdését alkalmazni
kell.”
(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76. § (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A megszûnés megállapítására irányuló eljárás költségeinek viselésére a vesztes felet kell kötelezni. A
védjegyjogosult jogutód nélküli megszûnése miatt bekövetkezõ megszûnés megállapítására irányuló eljárás költségeit azonban a kérelmezõ viseli. Ha a védjegyjogosult az oltalom megszûnésének megállapítására
irányuló eljárásra okot nem adott, és a védjegyoltalomról – legalább az árujegyzék érintett része vonatkozásában – a 76. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételre kitûzött határidõ lejárta elõtt lemond, az eljárási
költséget a kérelmezõ viseli.”
124. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/P. § (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a bejelentõ a felhívásra a kitûzött határidõben nem válaszol, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
– kivéve, ha az (5a) bekezdés alkalmazásának van helye – értesíti a Nemzetközi Irodát arról, hogy a megjelölés Magyar Köztársaságra kiterjedõ oltalmát elutasítja (végleges elutasítás), vagy – az (5e) bekezdésnek
megfelelõen – arról, hogy az oltalmat csak részben ismeri el. Az értesítéseket a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala a végleges elutasításról vagy az ideiglenes elutasítás részbeni visszavonásáról szóló döntés jogerõre emelkedését követõen küldi meg a Nemzetközi Irodának. Az oltalom részben történõ elismerése esetén a
lajstromozás napjának a döntés keltezésének napját kell tekinteni.”
(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/P. §-a következõ (5a)–(5e)
bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a bejelentõ olyan felhívásra nem válaszol a kitûzött határidõben, amelyet a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala kizárólag felszólalás alapján adott ki, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a rendelkezésre álló adatok alapján határoz a védjegy lajstromozásának kérdésében, és ennek megfelelõ – végleges elutasításról szóló vagy az (5e) bekezdés szerinti – értesítést küld a Nemzetközi Irodának.
(5b) Ha a bejelentõ a felhívásra válaszol, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala folytatja az érdemi vizsgálatot, és annak alapján határoz a védjegy lajstromozásának kérdésében. Ha ennek alapján a védjegybejelentés elutasításának [61. § (4) bek., 61/H. § (2) bek.] volna helye, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az errõl szóló döntés jogerõre emelkedését követõen értesíti a Nemzetközi Irodát arról, hogy a megjelölés Magyar Köztársaságra kiterjedõ oltalmát elutasítja (végleges elutasítás).
(5c) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem ad ki ideiglenes elutasítást és az (5d) bekezdés alapján
sem küld értesítést a Nemzetközi Irodának, a lajstromozás napjának az ideiglenes elutasításra nyitva álló
határidõ elteltét követõ napot kell tekinteni.
(5d) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ideiglenes elutasításra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
úgy találja, hogy nincs helye ideiglenes elutasítás kiadásának, haladéktalanul értesíti a Nemzetközi Irodát
az oltalom elismerésérõl. A lajstromozás napjának az oltalom elismerésérõl szóló értesítés keltezésének
napját kell tekinteni.
(5e) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ideiglenes elutasítást az érdemi vizsgálatot követõen
egészben vagy részben visszavonja, a visszavonásról szóló döntés jogerõre emelkedését követõen értesíti a
Nemzetközi Irodát az oltalom egészben vagy részben történõ elismerésérõl. A lajstromozás napjának a
visszavonásról szóló döntés keltezésének napját kell tekinteni.”
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125. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Magyar Szabadalmi Hivatalnak)
„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;”

126. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 91. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a fél olyan kérdésben kíván bírósági döntést, amely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elõtt folyó eljárásnak nem volt tárgya, a bíróság a kérelmet átteszi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felszólalás esetén a felszólalás alapjául szolgáló okot a 61/D. §
(8) bekezdése alapján, a védjegy törlésére irányuló eljárásban pedig a törlés alapjául szolgáló okot a 73. §
(1) bekezdése alapján hagyta figyelmen kívül, illetve, ha a felszólalás vagy a törlés alapjául szolgáló újabb
okot a megváltoztatási kérelemben vagy annak elõterjesztését követõen jelölték meg, az ilyen felszólalási
vagy törlési okot a bíróság figyelmen kívül hagyja. A kérelem áttétele esetén a bíróság a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának döntését – szükség szerint – hatályon kívül helyezi.

127. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 112. § (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elõtti eljárásokban egyebekben a VII. és a VIII. fejezet rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a földrajziárujelzõ-oltalmi ügyekben az ügyfél – a (7)–(8)
bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nem jogosult elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani az ügyféllel.”
(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 112. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet,
b) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(8) Ha az ügyfél a (7) bekezdés alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli vele az eljárás során hozott döntéseket,
illetve küldi meg neki a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton való benyújtására a 46/D. § (4)–(9) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”
128. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/K. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a bejelentés elutasításának [61. § (4) bek.] vagy visszavontnak tekintésének [61. § (5) bek.] van helye, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala értesíti a Nemzetközi Irodát arról, hogy a megjelölés Magyar
Köztársaságra kiterjedõ oltalmát elutasítja (végleges elutasítás).”
(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/K. § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem ad ki a (3) bekezdés szerinti ideiglenes elutasítást, a
lajstromozás napjának az ideiglenes elutasításra nyitva álló határidõ elteltét követõ napot kell tekinteni.”
(3) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/K. §-a a következõ (6)–(7)
bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ideiglenes elutasításra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
úgy találja, hogy nincs helye ideiglenes elutasítás kiadásának, értesíti a Nemzetközi Irodát az oltalom elismerésérõl. A lajstromozás napjának az oltalom elismerésérõl szóló értesítés keltezésének napját kell tekinteni.
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(7) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ideiglenes elutasítást az érdemi vizsgálatot követõen
egészben vagy részben visszavonja, a visszavonásról szóló döntés jogerõre emelkedését követõen értesíti a
Nemzetközi Irodát az oltalom elismerésérõl. A lajstromozás napjának a visszavonásról szóló döntés keltezésének napját kell tekinteni.”
129. §

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 117. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 76/P. § (5)–(5e) bekezdését a 2011. január
1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

130. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 63. § (1) bekezdésében az „– a
védjegy lajstromozásáról szóló határozat jogerõre emelkedéséig –” szövegrész helyébe az „– a védjegy
lajstromozása kérdésében hozott döntés meghozatalának napjáig –” szöveg lép.
(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában a
„végzését” szövegrész helyébe a „döntését” szöveg lép.
(3) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 77. § (2) bekezdésében a „végzés” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg lép.
(4) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 101. § (7) bekezdésében a
„101. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg lép.
(5) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/B. § (2) bekezdésében a
„113/A. § e) pontja” szövegrészek helyébe a „113/A. § (1) bekezdés e) pontja” szöveg lép.
131. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 37. §-át megelõzõ alcímében,
37. § (1) és (2) bekezdésében, 38. § (1) és (2) bekezdésében, 39. §-át megelõzõ alcímében, 39. § (3)–(5) bekezdésében, 40. § (1)–(3) bekezdésében, 41. § (4) bekezdésében, 42. § (4) bekezdésében, 43. § (1)–(3) és
(6) bekezdésében, 44. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (3) bekezdésében,
46/A. § (1) és (3)–(5) bekezdésében, 46/C. § (3) bekezdésében, 46/D. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 48. § (1) és (2) bekezdésében, 49. §-ában, 49/A. §-ában, 50/A. § (1)–(5) bekezdésében, 53. § (1)
bekezdés c) pontjában, 53. § (3) bekezdésében, 55. §-ában, 56. § (4) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésében,
60. § (1) és (3) bekezdésében, 60/A. § (1)–(3) bekezdésében, 61. § (1) bekezdésében, 61/A. § (1) és (2) bekezdésében, 61/D. § (1)–(3), (6) és (8) bekezdésében, 61/E. § (1) bekezdésében, 61/H. § (4) bekezdésében,
63. § (3) bekezdésében, 64. § (1)–(3) bekezdésében, 64/A. § (1) bekezdésében, 64/A. § (5) bekezdésében,
64/A. § (6) bekezdés c) pontjában, 64/A. § (7) és (8) bekezdésében, 65/A. § (1) és (3) bekezdésében, 66. §
(3) bekezdésében, 67. § (1)–(3) bekezdésében, 69. § (3) bekezdésében, 70. § (1)–(3) bekezdésében, 71. §
(1)–(3) bekezdésében, 73. § (2) és (7) bekezdésében, 73/A. § (5) bekezdésében, 73/A. § (6) bekezdés c)
pontjában, 74. § (2) és (4) bekezdésében, 76. § (3) és (5) bekezdésében, 76/C. § (1) és (5) bekezdésében,
76/D. §-ában, 76/E. § (1), (4) és (6) bekezdésében, 76/F. § (1) és (4) bekezdésében, 76/J. §-át megelõzõ alcímében, 76/J. § (2) bekezdésében, 76/K. § (1)–(4) bekezdésében, 76/L. § (4) bekezdésében, 76/M. §-át
megelõzõ alcímében, 76/M. § (3), (5) és (7) bekezdésében, 76/N. § (2) és (4) bekezdésében, 76/O. § (2) bekezdésében, 76/P. § (1) és (2) bekezdésében, 76/R. § (1) bekezdésében, 76/T. §-ában, 76/U. §-át megelõzõ
alcímében, 76/U. § (3) bekezdésében, 76/Z. § (3) bekezdésében, 77. § (4) bekezdés a) pontjában, 77. § (5) és
(8)–(10) bekezdésében, 78. § (1) bekezdésében, 79. §-ában, 81. § (1) bekezdés a) pontjában, 82. § (2) bekezdésében, 84. § (1) bekezdésében, 88/A. §-ában, 89. § (4) bekezdésében, 91. § (1) és (4) bekezdésében,
91. § (2) bekezdés b) pontjában, 107. § (4) bekezdésében, 112. §-át megelõzõ alcímében, 112. § (1)–(5) bekezdésében, 113. § (3) és (5) bekezdésében, 113/A. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában, 116/A. § (3),
(5)–(9) és (12) bekezdésében, 116/E. §-át megelõzõ alcímében, 116/F. § (1) és (2) bekezdésében, 116/G. §
(4) bekezdésében, 116/J. § (1) és (2) bekezdésében, 116/K. § (2) bekezdésében és 118. § (3) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
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(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 32. § (1) bekezdésében, 41. § (4)
bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, 61/B. § (3) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, 76/E. § (2) bekezdésében, 76/L. § (1) bekezdésében, 76/N. § (1) bekezdésében, 76/U. § (1) bekezdésében, 76/Z. § (1) bekezdésében, 113. § (4) bekezdésében, 116/G. § (1) bekezdésében, 116/I. § (1) bekezdésében és 116/K. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.
(3) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény MÁSODIK RÉSZ címében a
„MAGYAR SZABADALMI HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI
HIVATALÁNAK” szöveg lép.
(4) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 46/A. § (2) bekezdésében,
46/B. § (1) és (2) bekezdésében, 77. § (1) és (3) bekezdésében, 93. §-ában, 113/A. § (1) bekezdés d) és e)
pontjában, 116/A. § (4) és (8) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a
„Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
(5) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 46/D. § (1) bekezdésében,
65/A. § (3) bekezdésében, 112. § (6) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatallal” szövegrész helyébe a
„Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával” szöveg lép.
(6) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 65. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivataltól” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától” szöveg lép.
(7) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 73. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(8) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/B. § (1) bekezdésében,
76/J. § (3) bekezdésében, 76/U. § (4) bekezdésében, 77. § (9) bekezdésében, 91. § (1) bekezdésében,
116/E. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.
(9) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/B. § (2) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(10) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/E. § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg
lép.
(11) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/J. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(12) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/J. § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(13) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/M. § (1) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(14) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/M. § (4) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(15) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/P. § (8) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(16) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 76/U. § (1) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(17) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény XI. Fejezete címében a
„MAGYAR SZABADALMI HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI
HIVATALA” szöveg lép.
(18) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát” szöveg lép.
(19) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 91. § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(20) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 112. § (6) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
26

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28.
2010. évi CXLVIII. törvény

(21) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/B. § (2) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(22) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/E. § (1) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(23) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/I. § (2) bekezdésében a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(24) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
132. §

Hatályát veszti a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 61/B. § (2) bekezdése és 76/P. § (6)–(7) bekezdése.

133. §

Hatályát veszti a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 50/A. §-át megelõzõ alcíme és 50/A. §-a, valamint 65/A. §-a.
77. A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

147. § (1) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A díjszabást az igazságügyért felelõs miniszter hagyja jóvá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
javaslatára a (3)–(12) bekezdés szerint lefolytatott eljárást követõen. A jóváhagyás a díjszabás alkalmazásának és a Hivatalos Értesítõben való nyilvánosságra hozatalának feltétele nem zárja ki, illetve nem érinti
azonban az egyéb jogszabályok érvényesülését a díjszabás tekintetében.”
(2) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a díjszabásról annak kézhezvételét követõen haladéktalanul véleményt kér a jelentõs felhasználóktól és a felhasználók érdekképviseleti szervezeteitõl, valamint ezt követõen a kultúráért felelõs minisztertõl. A véleményezési eljárást a díjszabásnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalához történõ benyújtásától számított hatvan napon belül kell lefolytatni. A 20–21. §-ban meghatározott díj vonatkozásában a fizetésre kötelezettek és azok érdekképviseleti szervezetei minõsülnek felhasználónak, illetve felhasználói érdekképviseleti szervezeteknek.”
148. § (1) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 93. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az igazságügyért felelõs miniszter a közös jogkezelõ szervezetek díjszabásaival kapcsolatos feladata körében az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályok megsértését észleli, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál felügyeleti intézkedést kezdeményez.”
(2) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 93. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat rendszeres
idõközönként, de legalább évente megküldi az igazságügyért felelõs miniszternek a szellemi tulajdon védelmével összefüggõ feladatai ellátásához szükséges tájékoztatás céljából, továbbá a kultúráért felelõs miniszternek a kultúrával kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges tájékoztatás céljából.
(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a közös jogkezelõ szervezetekkel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben felmerült költségek fedezése érdekében a közös jogkezelõ szervezetek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala javára évente felügyeleti díjat kötelesek fizetni.
(7) A felügyeleti díj mértéke a közös jogkezelõ szervezet által adott felhasználási engedélyek díjából és az
általa érvényesített díjigényekbõl származó elõzõ évi nettó bevétel 0,3%-a. A felügyeleti díjat a második
naptári negyedév utolsó napjáig kell megfizetni. Új közös jogkezelõ szervezet nyilvántartásba vétele esetén
a nyilvántartásba vétel évében a felügyeleti díj mértéke a tárgyévre jóváhagyott díjszabás alapján vagy
egyébként tervezett nettó bevétel 0,3%-a. Ebben ez esetben a felügyeleti díjat a tárgyévet követõ második
naptári negyedév utolsó napjáig kell megfizetni.”
149. §

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény a következõ 109/A. §-sal egészül ki:
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„109/A. § E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 90. § (2) és (4) bekezdését, valamint 93. §
(4)–(6) bekezdését a 2011. január 1-jét követõen indult díjszabás-jóváhagyási eljárásokban kell alkalmazni.”
150. §

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnöke véleményének kikérésével – a szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ szervezetekrõl
vezetett nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint a közös jogkezelõ szervezetek felügyeleti díjának kezelésére, nyilvántartására, felhasználására, megfizetése módjára, továbbá a díjmérték kiszámításának módjára és a megfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozó részletes szabályokat
rendeletben állapítsa meg.”

151. § (1) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/A. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 57/B. § (1) bekezdés
b) pontjában, 57/B. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 57/B. § (5) bekezdés b) pontjában, 57/D. § (1)–(5)
bekezdésében, 101. § (1) bekezdésében, 105. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(2) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/A. § (2) bekezdésében, 57/C. § (1) bekezdésében,
94/B. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.
(3) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/A. § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivataltól” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától” szöveg lép.
(4) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/B. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
(5) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/B. § (1) bekezdés d) pontjában a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(6) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/B. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(7) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 86. § (1) bekezdésében, 87. § (2) bekezdésében, 89/A. §
(1) bekezdésében, 90. § (8) bekezdésében, 93. § (1) és (3) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(8) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89. § (3) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(9) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89/A. § (2) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(10) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89. § (4) bekezdésében, 90. § (10) bekezdésében az „a kultúráért” szövegrész helyébe az „az igazságügyért” szöveg lép.
(11) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90. § (1), (5) és (8) bekezdésében, valamint 93. § (2) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszternek” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
(12) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90. § (5) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(13) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90. § (9) bekezdésében az „A kultúráért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe az „Az igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, az „A miniszter” szövegrész helyébe
az „Az igazságügyért felelõs miniszter” szöveg lép.
(14) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90/A. § (1) bekezdésében az „A kultúráért” szövegrész
helyébe az „Az igazságügyért” szöveg, az „a minisztert új eljárásra utasítja” szövegrész helyébe az „az
igazságügyért felelõs minisztert új eljárásra utasítja” szöveg lép.
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(15) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 100. § (5) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter
irányítása alatt mûködõ minisztérium” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg
lép.
(16) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés a) pontjában a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(17) A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés b) pontjában a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
152. §

Hatályát veszti a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 105. § (2) bekezdésében a „, továbbá az informatikáért” szövegrész.
78. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi
Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 1999. évi LXXXIII. törvény módosítása

153. §

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 1999. évi LXXXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
85. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

162. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A mintát mintaoltalomban kell részesíteni, ha a minta
a) kielégíti az 1–5. §-ban meghatározott követelményeket,
b) nincs kizárva az oltalomból a 6–10. § alapján, és
c) bejelentése megfelel az e törvényben megszabott feltételeknek.”

163. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 12. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A mintaoltalom megadása elõtt a mintát csak a szerzõ, illetve jogutódja hozzájárulásával szabad nyilvánosságra hozni.”

164. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § A mintaoltalom – a bejelentés napjára visszaható hatállyal – akkor keletkezik, amikor a bejelentõ a
mintára mintaoltalmat kap.”

165. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mintaoltalmi lajstromban feltüntetett jogosult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához intézett
írásbeli nyilatkozattal a mintaoltalomról lemondhat.”

166. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 30. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A Magyar Szabadalmi Hivatal hatáskörébe a következõ mintaoltalmi ügyek tartoznak:)
„g) a mintaoltalmak nyilvántartása,”

167. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 32/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„32/B. § (1) Mintaoltalmi ügyekben az ügyfél – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével –
nem jogosult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem
köteles az ügyféllel elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani.
(2) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) a mintaoltalmi bejelentést,
b) a megújítási kérelmet,
c) a 34. § (2) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott tényekben bekövetkezett változásoknak a mintaoltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelmet,
d) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet,
e) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés b)–e) pontja alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli vele a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve küldi meg neki a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott beadványokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre rendszeresített elektronikus ûrlap használatával lehet elektronikus úton benyújtani.
(5) Az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezésérõl a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – külön jogszabályban meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus értesítést
küld az ügyfélnek.
(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezését követõen haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.
(7) Elektronikus beküldés esetén a beadvány az elektronikus érkeztetésrõl szóló automatikus visszaigazolásnak az ügyfél részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(8) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (7) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására
köteles. Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala postai úton továbbítja számára az iratot.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
(10) Mintaoltalmi ügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének rövid szöveges üzenet útján nincs helye.”
168. § (1) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 33. §-a a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Mintaoltalmi ügyekben eljárás folytatása iránti kérelem elõterjesztésének nincs helye.”
(2) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 33. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szabadalmi törvény nyilvánosságra vonatkozó szabályainak alkalmazásában a szabadalmi bejelentés közzétételén a mintaoltalom megadását kell érteni. Mintaoltalmi ügyekben a szabadalmi bejelentések
minõsített adatként való kezelésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.”
169. § (1) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény VI. Fejezete címének helyébe a következõ cím lép:
„MINTAOLTALMI LAJSTROM, HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÁS”
(2) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 34. §-át megelõzõ alcíme és 34. §-a
helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
„Mintaoltalmi lajstrom
34. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a mintaoltalom megadását követõen a minták oltalmáról
lajstromot vezet, amelybe be kell jegyezni a mintaoltalmi jogokkal kapcsolatos tényeket és körülményeket.
(2) A mintaoltalmi lajstromban fel kell tüntetni különösen
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a) a mintaoltalom lajstromszámát,
b) az ügyszámot,
c) a minta ábrázolását, a bejelentõ változtató nyilatkozatával [48. § (2) bek.] együtt,
d) a minta szerinti termék megnevezését,
e) a mintaoltalom jogosultjának nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),
f) a képviselõ nevét és székhelyét,
g) a szerzõ nevét és lakcímét,
h) a bejelentés napját,
i) az elsõbbséget,
j) a mintaoltalom megadásáról szóló határozat keltét,
k) a mintaoltalom megújítását, illetve megosztását,
l) a mintaoltalom megszûnését, annak jogcímét és idõpontját, valamint a mintaoltalom változtatással való
fenntartását, illetve korlátozását,
m) a hasznosítási engedélyeket.
(3) A mintaoltalmi lajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ellenkezõ bizonyításáig a mintaoltalmi lajstromba bejegyzett jogokról és tényekrõl vélelmezni kell, hogy azok fennállnak.
A mintaoltalmi lajstromban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a valósággal való egyezõségüket.
(4) Jóhiszemû és ellenérték fejében jogot szerzõ harmadik személlyel szemben a mintaoltalommal kapcsolatos bármely jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a mintaoltalmi lajstromba bejegyezték.
(5) A mintaoltalmi lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a honlapján elektronikus hozzáférést biztosít. A mintaoltalmi lajstromban foglalt adatokról díj ellenében bárki hitelesített kivonatot kérhet.
(6) A mintaoltalmi lajstromba való bejegyzésre a szabadalmi törvénynek a szabadalmi lajstromba való bejegyzésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”
170. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 35. § d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában a mintaoltalmi bejelentésekkel, valamint a minták oltalmával kapcsolatban különösen a következõ adatokat és tényeket kell közölni:)
„d) a mintaoltalom megadásának meghirdetésekor a lajstromszámot, a mintaoltalom jogosultjának nevét
(elnevezését), lakcímét (székhelyét), a képviselõ nevét és székhelyét, az ügyszámot, a bejelentés napját, a
mintaoltalom elsõbbségének napját, a minta szerinti termék megnevezését és a terméknek az ipari minták
nemzetközi osztályozásának (a továbbiakban: nemzetközi osztályozás) létesítésére vonatkozó Locarnói
Megállapodásban meghatározott nemzetközi osztályjelzetét, a minta ábrázolását, a szerzõ nevét és lakcímét, valamint a mintaoltalmat megadó határozat keltét;”

171. § (1) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47. §-a a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Az alaki vizsgálat során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a bejelentést abból a
szempontból, hogy az kielégíti-e a 36. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott alaki követelményeket.”
(2) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az érdemi vizsgálat arra terjed ki, hogy a minta
a) kielégíti-e az 1–5. §-ban meghatározott követelményeket, és a 6–8. § alapján nincs-e kizárva az oltalomból, és
b) bejelentése megfelel-e az e törvényben megszabott feltételeknek.”
(3) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a bejelentõ a felhívásra nem válaszol, illetve a bejelentést nem osztja meg, azt úgy kell tekinteni,
hogy a bejelentést visszavonta.”
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172. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 48. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bejelentõ – az (1) bekezdésben megszabott keretek között – a mintaoltalom megadása kérdésében
hozott döntés meghozatalának napjáig módosíthatja a bejelentést.”

173. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki több mintára igényelt oltalmat egy bejelentésben, a mintaoltalmat megadó határozat meghozataláig megoszthatja bejelentését, a bejelentési nap és – ha van ilyen – a korábbi elsõbbség megtartásával.”

174. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentés tárgyára mintaoltalmat ad, ha a minta és a mintaoltalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek [47. § (1a) és (2) bek.]. A
mintaoltalom megadásának napja az oltalom megadásáról szóló határozat keltezésének napja.”

175. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemleges megállapításra irányuló kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, mint ahány jogosultja van a mintaoltalomnak. A kérelemhez mellékelni kell a
hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék, valamint a megjelölt mintaoltalom mintájának ábrázolását. A
hasznosított vagy hasznosítani kívánt terméket a megjelölt mintaoltalom mintájának a mintaoltalmi lajstromban szereplõ ábrázolásával megegyezõ egy vagy több nézetben kell bemutatni.”

176. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/K. § (3)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elvégzi a nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentés érdemi vizsgálatát. Az érdemi vizsgálat arra terjed ki, hogy a minta kielégíti-e az 1–5. §-ban meghatározott követelményeket, és a 6–8. § alapján nincs-e kizárva az oltalomból.
(4) Ha a nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentés – részben vagy egészben – nem felel meg a (3) bekezdés
alapján vizsgált követelményeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala errõl a Megállapodásban meghatározott idõponttól számított hat hónapon belül a Nemzetközi Irodát értesíti.”

177. § (1) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 17. § (4) bekezdésében, 30. §-át megelõzõ alcímében, 30. § (1) és (2) bekezdésében, 31. §-ában, 32. §-át megelõzõ alcímében, 32. § (2) bekezdésében, 32/A. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 32/B. § (1) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. §-ában, 36/A. § (1)–(5) bekezdésében, 40. § (1) bekezdés c) pontjában, 40. § (5) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 49. § (3) bekezdésében,
50. § (2) és (3) bekezdésében, 51/A. § (1) bekezdésében, 52. § (3) bekezdésében, 53. § (1) és (2) bekezdésében, 55. § (3) bekezdésében, 56. § (1)–(3) bekezdésében, 57/A. §-ában, 58. § (4), (6) és (8) bekezdésében,
58/A. § (5) bekezdésében, 58/A. § (6) bekezdés c) pontjában, 60. § (1) bekezdésében, 60/D. §-ában,
60/J. §-át megelõzõ alcímében, 60/J. § (1) bekezdésében, 60/K. § (6) bekezdésében, 61. § (4) bekezdés a)
pontjában, 61. § (5) bekezdésében, 61. § (8)–(10) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(2) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény MÁSODIK RÉSZ címében a
„MAGYAR SZABADALMI HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI
HIVATALÁNAK” szöveg lép.
(3) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 32/A. § (2) bekezdésében, 61. § (1) és
(3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának” szöveg lép.
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(4) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 32/B. § (1) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatallal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával” szöveg lép.
(5) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében az „a (2) és a
(3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1a)–(3) bekezdésben” szöveg lép.
(6) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 36. § (1) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 57. § (3) bekezdésében, 60/J. § (2) bekezdésében, 60/K. § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.
(7) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 36. § (5) bekezdésében a „közzétételig” szövegrész helyébe a „mintaoltalom megadásáig” szöveg lép.
(8) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47. §-át megelõzõ alcímében az „Érdemi” szövegrész helyébe az „Alaki és érdemi” szöveg lép.
(9) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdés alapján” szövegrész helyébe az „az (la) vagy a (2) bekezdés alapján” szöveg lép.
(10) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 51. § (1) bekezdésében és 65. § (8) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivataltól” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától” szöveg lép.
(11) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 58. § (1) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(12) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/B. § (1) bekezdésében és 61. § (9)
bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.
(13) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/B. § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(14) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/K. § (7) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(15) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/K. § (8) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(16) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/K. § (9) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(17) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény IX. Fejezete címében a „MAGYAR
SZABADALMI HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA”
szöveg lép.
(18) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 61. § (1) bekezdés e) pontjában a
„végzését” szövegrész helyébe a „döntését” szöveg lép.
(19) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 61. § (2) bekezdésében a „végzés”
szövegrész helyébe a „döntés” szöveg lép.
(20) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 62. §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
(21) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
178. § (1) Hatályát veszti a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 19. § (1) bekezdésében
a „végleges” szövegrész, 23. § (3) bekezdésében az „a bejelentõ és” szövegrész, 26. §-át megelõzõ alcímében és 26. §-ában a „végleges” szövegrész, 29. §-ában a „végleges” szövegrész, 33. § (2) bekezdés c) pontjában az „és az eljárás folytatása iránti” szövegrész, 44. § (3) bekezdésében a „térítés ellenében” szövegrész, 47. § (1) bekezdésében az „érdemi” szövegrész, 60/K. § (8) és (9) bekezdésében az „(50. §)” szövegrész, 61. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében és a 61. § (7) bekezdés b) pontjában az „az eljárás folytatása
iránti kérelmet vagy” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 25. §-át megelõzõ alcíme és 25. §-a, 32. § (3) bekezdése, 35. § a)–c) pontja, 42. §-át megelõzõ alcíme és 42. §-a, 43. §-át megelõzõ
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alcíme és 43. §-a, 45. §-át megelõzõ alcíme és 45. §-a, 46. §-át megelõzõ alcíme és 46. §-a, 60/K. § (2) bekezdése.
179. §

Hatályát veszti a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 36/A. §-át megelõzõ alcíme és 36/A. §-a, valamint 51/A. §-a.
87. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl szóló 2002. évi LI. törvény módosítása

181. §

Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált
szövegének kihirdetésérõl szóló 2002. évi LI. törvény 4. §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
91. Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény módosítása

187. §

Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény 107. § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.
99. Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás
1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl szóló 2004. évi XC. törvény módosítása

198. §

Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án,
Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl szóló 2004. évi XC. törvény 3. § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke”
szöveg lép.
102. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása

201. §

A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 15. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
115. Az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény módosítása

215. §

Hatályát veszti az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény 30. § (7)
bekezdése.
127. Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl szóló 2007.
évi CXXX. törvény módosítása

228. §

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl szóló 2007. évi
CXXX. törvény 3. § (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
128. A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2007.
évi CXXXI. törvény módosítása
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229. §

A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2007. évi
CXXXI. törvény 4. § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
137. Az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2008. évi LX. törvény módosítása

240. §

Az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2008. évi LX. törvény 4. § (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
141. A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény
65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló 2009. évi XXIII. törvény módosítása

244. §

A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló 2009. évi XXIII. törvény 7. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„Az Szt. 82. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemleges megállapításra (37. §) irányuló kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, mint ahány szabadalmas van. A kérelemhez mellékelni kell a hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás, valamint a megjelölt szabadalom leírását és rajzát. Ha az
európai szabadalom hatályossá válásához nem nyújtották be az európai szabadalom szövegének magyar
nyelvû fordítását, vagy azt a szabadalmas nem bocsátotta a kérelmezõ rendelkezésére, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a kérelmezõ ilyen irányú kérelmére felhívja a szabadalmast e fordítás benyújtására.””

245. §

Nem lép hatályba a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló
Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló 2009. évi
XXIII. törvény 9. §-a és 10. §-a.

246. §

A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló 2009. évi XXIII. törvény 12. § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
142. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi
Jegyzõkönyv módosításának kihirdetésérõl szóló 2009. évi XXVI. törvény módosítása

247. §

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyv módosításának kihirdetésérõl szóló 2009. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg
lép.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Kövér László s. k.,
az országgyûlés elnöke
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