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147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet
egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó
részletes szabályokról
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (4)
bekezdésében, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121.
§-a (1) bekezdésének a) pontjában és a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény 68. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.
§-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a
következőket rendeli el:
Egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtása; általános szabályok
1. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feladat- és hatáskörébe tartozó
iparjogvédelmi hatósági ügyekben - a nemzetközi szabadalmi ügyek kivételével - a
beadványok (a továbbiakban: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e célra rendszeresített elektronikus űrlap (a
továbbiakban: elektronikus űrlap) használatával nyújthatók be.
(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes
személyre szabott ügyintézési felületen és közvetlenül a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül
biztosítja.
(3) Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el. Az ügyfél vagy képviselője az általa kitöltött
és elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványt az annak beérkeztét követően
megjelenített kapcsolati mutatón (linken) tekintheti meg és töltheti le; a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a beérkezett iparjogvédelmi beadványt az ügyfél elektronikus levélcímére
nem küldi vissza.
1/A-4. §
Az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadvány kellékei
5. § (1) Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel az elektronikus úton benyújtott
iparjogvédelmi beadványnak tartalmaznia kell az egyes iparjogvédelmi beadványokra
megállapított részletes alaki szabályokról szóló külön jogszabályokban meghatározott
kellékeket, és annak ki kell elégítenie az egyes iparjogvédelmi beadványokkal szemben az
említett külön jogszabályokban támasztott követelményeket, azzal az eltéréssel, hogy e külön
jogszabályoknak azon rendelkezései, amelyek az ügyfélnek, illetve a képviselőnek az
iparjogvédelmi beadvány aláírására vonatkoznak, nem alkalmazandók.
(2)
(3) A használati mintaoltalmi bejelentés elektronikus úton való benyújtása esetén
mellőzhető a leírás és az igénypontok, valamint a rajzok utolsó oldalának az ügyfél vagy a
képviselő általi aláírása.
6. § (1) Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz a
következő mellékletek kizárólag az e rendelet mellékletének 1. pontjában meghatározott képi
adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:
a) szabadalmi és használatiminta-oltalmi bejelentés esetében, valamint az európai
szabadalom szövegének fordítása, illetve ennek kijavítása esetén a rajz;
b) formatervezésiminta-oltalmi bejelentés esetén a minta ábrázolása;
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c) topográfiaoltalmi bejelentés esetén a topográfia ábrázolása (ideértve azt az ábrázolást is,
amelyen a topográfia üzleti titokként kezelt részeit felismerhetetlenné tették);
d) védjegybejelentés esetén a megjelölés ábrázolása, kivéve, ha az a közönséges írásmódtól
nem tér el, és nem tartalmaz a magyar ábécé betűitől különböző karaktert.
(2)
(3) Topográfiaoltalmi bejelentés elektronikus úton való benyújtása esetén a topográfia
tekercsen történő ábrázolására vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.
7. § (1) Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz a
következő mellékletek kizárólag az e rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott, képi
elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:
a) szabadalmi bejelentés esetén - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a leírás egy
vagy több igényponttal, a kivonat és az elsőbbségi irat;
b) európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak fordítása és e fordítás kijavítása esetén az
igénypontok; európai szabadalom szövegének fordítása és e fordítás kijavítása esetén - a (4)
bekezdésben meghatározott kivétellel - a leírás egy vagy több igényponttal;
c) használatiminta-oltalmi bejelentés esetén a leírás egy vagy több igényponttal és az
elsőbbségi irat.
(2)-(3)
(4) A szabadalmi leírás külön részeként elkészítendő szekvencialista, illetve az arra
vonatkozó táblázat kizárólag az e rendelet mellékletének 3. pontjában meghatározott
szövegszerű adatmegjelenítési formátumban csatolható.
8. § (1) A 6-7. §-okban nem említett mellékletek az iparjogvédelmi beadvány benyújtására
szolgáló elektronikus űrlaphoz a következő adatmegjelenítési formátumok egyikében
csatolhatók:
a) az e rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott, képi elemek megjelenítésére is
alkalmas adatmegjelenítési formátum;
b) az e rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott, képi elemek megjelenítésére is
alkalmas adatmegjelenítési formátum kivételével az elektronikus ügyintézési eljárásban
alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló külön jogszabály
mellékletében meghatározott adatmegjelenítési formátum.
(2)
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését
követően - elektronikus úton - benyújtott iparjogvédelmi beadványokra kell alkalmazni.
(2)
9/A. § Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta,
2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
Melléklet a 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelethez
1. Képi adatmegjelenítési formátumok
JPEG (.jpg), PNG (.png)
2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum
Portable Document Format (.pdf), legalább 1.4. verzió (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO
15930-1-6 PDF/X), azzal, hogy az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betűkészleteket
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beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének
kereshetősége vagy másolhatósága) nem korlátozható.
3. Szövegszerű adatmegjelenítési formátumok
eXtensible Markup Language (XML)
Rich Text Format (RTF)
Open Document Format (ODF)
Portable Document Format (.pdf) legalább 1.4. (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO 15930-1-6
PDF/X), azzal, hogy az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betűkészleteket beágyazva
kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének kereshetősége vagy
másolhatósága) nem korlátozható.
Karakterszinten túli jellemzőket nem használó, a 4. pontban meghatározott
karakterformátumot alkalmazó állomány (egyszerűszöveg-formátum)
WIPO Standard ST.25 (Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid
Sequence Listings in Patent Applications)
4. Karakterszintű megjelenítésre vonatkozó formátumok
ISO/IEC 646:1991 (7 bites karakterkészlet információcsere biztosításához, ASCII)
ISO 8859-1:1998 (Latin-1,8 bites grafikus karakterkészlet)
ISO 8859-2:1999 (Latin-2), a magyar referenciakészletre vonatkozóan az MSZ 77953:1992 ASCII és ASCII/PC kód szerinti eltéréssel is
ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)
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