
A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:

1. §

(1) A biológiai anyagon vagy annak alkalmazásán alapuló talál-
mányra vonatkozó szabadalmi bejelentés céljából a Budapesti Corvinus
Egyetem Élelmiszertudományi Karának keretei között mûködõ Mezõ-
gazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyûjteményénél (a to-
vábbiakban: Egyetem) a környezetre egészségügyi vagy más veszélyt
nem jelentõ és a tárolásnál, tenyésztésnél különleges követelményt nem
igénylõ, az Egészségügyi Világszervezet által elfogadott osztályozás
szerint 1 és 2 kockázati csoportba sorolt

a) baktériumok (a Streptomyces-eket is ideértve) és
b) gombák, ideértve az élesztõ- és penészgombákat (a továbbiak-

ban a)–b) pontok együtt: biológiai anyag)
helyezhetõk letétbe.
(2) Az Egyetem a letétbe helyezett biológiai anyagot a mikroorga-

nizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzet-
közi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1981. évi 1. törvényerejû rendeletben (a továbbiakban: Budapesti Szer-
zõdés), valamint a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából tör-
ténõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szer-
zõdés Végrehajtási Szabályzatának kihirdetésérõl szóló 21/2002. (XII.
13.) IM rendeletben (a továbbiakban: Végrehajtási Szabályzat) foglal-
tak szerint tárolja és kezeli.

2. §

A letevõnek a letétbe helyezés céljából a biológiai anyagból:
a) legalább 25 liofilezett ampullát, amely tárolt anyagnak minõsül,

vagy
b) legalább 3 liofilezett vagy élõ tenyészetet, amelybõl az Egyetem

készít tárolható anyagot
kell beküldenie az Egyetem részére.

3. §

(1) Az Egyetem által nyújtott szolgáltatásokért a letevõnek, illetve
a szolgáltatás egyéb igénybevevõjének az e rendelet mellékletének
a)–d) pontjában meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat (a
továbbiakban együttesen: díj) kell fizetnie az Egyetem részére az Egye-
tem által kiállított számla alapján.

(2) A díjat az Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett
számlájára, a 10032000-00282857-00000000 számlaszámra kell befi-
zetni az azonosítási adatok feltüntetésével.

(3) A díj az Egyetem bevételét képezi, és azt az Egyetem a Buda-
pesti Szerzõdésben, a Végrehajtási Szabályzatban és az e rendeletben
meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülõ költségei-
nek biztosítására használhatja fel.

(4) A díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszerei-
nek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, va-
lamint kötelezettségvállalási rendjérõl szóló jogszabályokban meghatá-
rozottak szerint történik.

(5) A letevõ a letétbe helyezett biológiai anyagonként az e rendelet
mellékletének a)pontjában meghatározott egyszeri tárolási díjat fizet az
Egyetem részére. A belföldi bankszámlával rendelkezõ letevõ a tárolási
díjat a számla átvételétõl számított nyolc napon belül utalja át az Egye-

tem (2) bekezdésben meghatározott számlájára. A belföldi bankszámlá-
val nem rendelkezõ letevõ a tárolási díjat az Egyetem által kiállított
számla alapján a letétbe helyezéskor a helyszínen készpénzben fizeti be.

(6) Az e rendelet mellékletének b)–d) pontjában meghatározott dí-
jat az ott meghatározott dokumentumok, illetve minta kiadása iránti
igény benyújtásával egyidejûleg kell megfizetni az Egyetem részére.
Az e rendelet mellékletének d) pontjában meghatározott díj nem tartal-
mazza a minta kiadásához kapcsolódó postaköltséget, azt a díjon felül
kell megfizetni az Egyetem részére.

4. §

Ha a letevõ a díjat nem fizeti meg, az Egyetem határidõ tûzésével
felhívja a díj megfizetésére. A felhívás eredménytelensége a letét meg-
szûnését eredményezi, a letétbe helyezett biológiai anyagot az Egyetem
megsemmisíti, erre az Egyetem a felhívásban figyelmezteti a letevõt.

5. §

(1) Ha a letétbe helyezett biológiai anyag a tárolás idõtartama alatt
elpusztul, a letevõt errõl az Egyetem értesíti. Ebben az esetben a letevõ
díjmentesen jogosult azonos biológiai anyag letétbe helyezésére.

(2) A Végrehajtási Szabályzatban meghatározott tárolási idõtartam
lejárata után az Egyetem a letevõ kérésére a letétbe helyezett biológiai
anyagot a letevõ részére visszajuttatja. A letevõ erre irányuló kérelme
hiányában az Egyetem a tárolás idõtartamának lejáratától számított hat
hónap elteltével a tárolt biológiai anyagot megsemmisíti vagy a gyûjte-
ményében elhelyezi.

6. §

Az Egyetem a szabadalmi eljárás céljából letétbe helyezett biológi-
ai anyagok tartósításával és tárolásával kapcsolatban további szolgálta-
tásokat (így különösen a letétbe helyezendõ biológiai anyag azonosítá-
sa, genetikai jellemzése) végezhet a letevõvel való külön megállapodás
alapján, külön térítés ellenében, amely nem minõsül igazgatási szolgál-
tatási díjnak.

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. E rende-
let hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a mikroorganizmus
törzsek szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésérõl és kezelé-
sérõl szóló 15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelet (a továbbiakban: MÉM
rendelet), a MÉM rendelet módosításáról szóló 18/1992. (VI. 30.) FM
rendelet, valamint a MÉM rendelet módosításáról szóló 49/1998. (VI.
24.) FM rendelet.

(2) Az e rendelet mellékletében meghatározott díjmértéket – a
Végrehajtási Szabályzat 12.2. szabályának c) pontjában foglaltak alap-
ján – annak a Nemzetközi Iroda általi közzétételét követõ harmincadik
naptól kezdõdõen és az ezt az idõpontot követõen felmerülõ díjigények
tekintetében kell alkalmazni.

(3) A MÉM rendelet 1. § c) pontjában meghatározott és e rendelet
hatálybalépése elõtt letétbe helyezett biológiai anyagokat az Egyetem a
letétbe helyezés idején hatályos jogszabályoknak megfelelõen tovább
tárolja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelete

a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésérõl és kezelésérõl



Melléklet
a 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelethez

Az e rendelet alapján biológiai anyagonként fizetendõ díjak

a) Tárolás 150 000 Ft
b) A Végrehajtási Szabályzat 8.2. szabályában em-

lített tanúsítvány kiadása és a Végrehajtási Sza-

bályzat 7.6. szabályában meghatározott tájékoz-
tatás 10 000 Ft

c) Életképességi bizonylat kiadása a Végrehajtási
Szabályzat 10.2. szabálya e) pontjának elsõ
mondatában foglalt kivétellel 25 000 Ft

d) Minták kiadása a Végrehajtási Szabályzat 11.4.
szabálya h) pontjának elsõ mondatában foglalt
kivétellel 30 000 Ft
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A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szjt.) 112. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a
Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével, valamint az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdése alapján az igazgatási
szolgáltatási díjak tárgyában a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõket rendelem el:

1. §

Az Szjt. hatálya alá tartozó mû, illetve teljesítmény (a továbbiak-
ban együtt: mû) önkéntes mûnyilvántartásba vételét [Szjt. 94/B. § (2)
bek.] a szerzõ, illetve a szerzõi joghoz kapcsolódó jogok jogosultja (a
továbbiakban együtt: szerzõ) kérheti a Magyar Szabadalmi Hivataltól.

2. §

(1) A mû önkéntes mûnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a
Magyar Szabadalmi Hivatal által rendszeresített, e rendelet 1. mellékle-

te szerinti formanyomtatványon, személyesen vagy képviselõ útján kell
benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a mû eredeti vagy másolati példá-
nyát (a továbbiakban: mûpéldány). A mûpéldánynak olyan méretûnek
kell lennie, hogy egy A/4-es szabványméretû borítékban elhelyezhetõ
legyen. Ha a mûpéldány ezt meghaladó méretû, mûpéldányként a mûvet
tartósan rögzítõ és a mû azonosítására alkalmas, legfeljebb A/4-es mé-
retû hordozót (különösen fényképet, elektronikus adathordozót, mág-
nesszalagot) kell mellékelni.

3. §

(1) A kérelemért 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizet-
ni, amely a Magyar Szabadalmi Hivatal bevétele.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Magyar Szabadalmi
Hivatal pénztárában készpénzben vagy bankkártyával POS-terminál út-
ján adott fizetési rendelkezéssel kell a Magyar Szabadalmi Hivatalnak a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 szá-
mú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára a kérelem benyújtásával
egyidejûleg megfizetni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésére kedvez-
mény és mentesség nem adható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díj kezelésére, elszámolásá-
ra, nyilvántartására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
jogszabályi elõírásokat kell alkalmazni.

4. §

(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a 2–3. §-okban meghatározott
feltételeknek megfelelõ kérelmet azonnal teljesíti, és kiállítja az e ren-
delet 2. melléklete szerinti tanúsítványt. A tanúsítványhoz hozzáfûzi a
szerzõ által benyújtott mûpéldányt a Magyar Szabadalmi Hivatal bé-
lyegzõjével és a tanúsítvány nyilvántartási számával ellátott, lezárt bo-
rítékban.

(2) A tanúsítvány és az ahhoz az (1) bekezdésnek megfelelõen hoz-
záfûzött lezárt borítékban elhelyezett mûpéldány az Szjt. 94/B. §-ának
(2) bekezdése szerinti igazoláshoz akkor használható fel, ha a zár és a
boríték sérülésmentes állapotban van.

5. §

(1) A szerzõ az e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatvá-
nyon bármikor kérheti a tanúsítvány visszavonását.

(2) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelmet két példány-
ban kell személyesen vagy képviselõ útján benyújtani, és ahhoz – ha-
csak ez lehetetlennek nem bizonyul – csatolni kell a 4. § (1) bekezdése
szerinti tanúsítványt és az ahhoz hozzáfûzött, a mûpéldányt tartalmazó
lezárt borítékot.

(3) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelem díjmentes.
(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal az (1)–(2) bekezdéseknek meg-

felelõ kérelmet azonnal teljesíti, és a tanúsítványt érvényteleníti, vala-
mint a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a
szerzõ részére átadja.

6. §

(1) Ha a bíróság jogerõs határozatában megállapítja a szerzõ sze-
mélyét, a szerzõ az e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatvá-
nyon bármikor kérheti a korábban szerzõként bejegyzett személy törlé-
sét az önkéntes mûnyilvántartásból.

(2) Az önkéntes mûnyilvántartásból való törlésre irányuló kérel-
met két példányban kell személyesen vagy képviselõ útján benyújtani.
A kérelemhez a jogerõs bírósági határozatot csatolni kell.

(3) Az önkéntes mûnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
díjmentes.

(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal az (1)–(2) bekezdéseknek meg-
felelõ kérelmet azonnal teljesíti, és a szerzõként bejegyzett személyt a
mûnyilvántartásból törli, valamint a törlésre vonatkozó nyilatkozatot
tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerzõ részére átadja.

(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal a törlésrõl hozott határozatát
közli a korábban szerzõként bejegyzett személlyel is.

7. §

A szerzõ írásban megadott hozzájárulása esetén a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal a 2. § (1) bekezdésében említett formanyomtatványon
megadott adatokat nyilvánosságra hozhatja, és az adatokból a nyilvá-
nosság tájékoztatásának céljaira adatbázist szerkeszthet.

8. §

A Magyar Szabadalmi Hivatalnak az önkéntes mûnyilvántartással
összefüggõ eljárására egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabá-
lyait kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet 2006. április 15-én lép hatályba.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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Az igazságügy-miniszter

18/2006. (IV. 12.) IM rendelete

a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes mûnyilvántartás részletes szabályairól



1. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

A nyilvántartásba vétel sorszáma:

Kérelem

a Magyar Szabadalmi Hivatal általi önkéntes mûnyilvántartásba vétel iránt

1. A szerzõ(k) neve és címe: ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

2. A szerzõ képviselõjének neve és címe (székhelye)*: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

3. A nyilvántartásba venni kért mû címe: ......................................................................................................................

4. A nyilvántartásba venni kért mû mûfaja: ...................................................................................................................

5. A mû egyedi azonosítását segítõ további adatok**: ..................................................................................................

6. A nyilvántartásba venni kért mû hordozója: ..............................................................................................................

7. Egyéb közlendõk**: ..................................................................................................................................................

8. Melléklet: � meghatalmazás

� mûpéldány

� egyéb: ......................................................................

Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................

a szerzõ(k) vagy a képviselõ aláírása

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal az 1–7. pontokban megadott adatokat nyilvánosságra hoz-
za, és az adatokból a nyilvánosság tájékoztatásának céljaira adatbázist szerkesszen.

Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................

a szerzõ(k) vagy a képviselõ aláírása
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* Csak akkor kell kitölteni, ha van képviselõ.
** Szükség esetén töltendõ ki.



2. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

Magyar Szabadalmi Hivatal
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Az ügyintézõ neve:
A nyilvántartásba vétel sorszáma:

TANÚSÍTVÁNY

Igazolom, hogy XY (név, lakcím) mint kérelmezõ(k) a mellékelt dokumentumot saját mûve(ük)ként/elõadása(uk)ként/
hangfelvétele(ük)ként/filmje(ük)ként/rádiómûsora(uk)ként/televíziómûsora(uk)ként/adatbázisa(uk)ként vetette(ék)
nyilvántartásba.

E tanúsítványt a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes mûnyilvántartás részletes szabályairól szóló
18/2006. (IV. 12.) IM rendelet alapján állítottam ki.

Kelt Budapesten, 200….. év ……………. hó ……. napján.

..............................................................................
(kiadmányozó neve, beosztása)
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3. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

Kérelem

a Magyar Szabadalmi Hivatal általi önkéntes mûnyilvántartásba vételrõl kiállított tanúsítvány
visszavonása iránt

1. A szerzõ(k) neve és címe: ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

2. A szerzõ képviselõjének neve és címe (székhelye): ..................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

3. A nyilvántartásba vett mû címe: ................................................................................................................................

4. A nyilvántartásba vett mû mûfaja: .............................................................................................................................

5. A nyilvántartásba vett mû nyilvántartási száma: ........................................................................................................

6. Melléklet: � meghatalmazás
� mûpéldány
� egyéb: ......................................................................

Alulírott ........................................................................... (szerzõ neve), kérem a Magyar Szabadalmi Hivatalt, hogy
az 5. pontban megjelölt nyilvántartási számon nyilvántartásba vett mûrõl kiállított tanúsítványt 200...... év
.................... hó ........ napi hatállyal vonja vissza.

Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................
a szerzõ(k) vagy a képviselõ aláírása

A Magyar Szabadalmi Hivatal tölti ki!

A tanúsítványt 200..... év .......................... hó ......... napi hatállyal visszavontam.

Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................
(kiadmányozó neve, beosztása)
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4. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

Kérelem

a Magyar Szabadalmi Hivatal általi önkéntes mûnyilvántartásból való törlés iránt

1. A szerzõ(k) neve és címe: ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

2. A szerzõ képviselõjének neve és címe (székhelye): ..................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

3. A nyilvántartásban szerzõként szereplõ személy neve: .............................................................................................

4. A nyilvántartásba vett mû címe: ................................................................................................................................

5. A nyilvántartásba vett mû mûfaja: .............................................................................................................................

6. A nyilvántartásba vett mû nyilvántartási száma: ........................................................................................................

7. Melléklet: � meghatalmazás

� mûpéldány

� egyéb: ......................................................................

Alulírott ........................................................................... (szerzõ neve), kérem a Magyar Szabadalmi Hivatalt, hogy a
6. pontban megjelölt nyilvántartási számon szereplõ nyilvántartási bejegyzést 200...... év .................... hó ........ napi
hatállyal törölje.

Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................

a szerzõ(k) vagy a képviselõ aláírása
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SZABADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS

A Végrehajtási Szabályzat módosításai

A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés 68. cikkének (4) bekezdése
értelmében a Nemzetközi Szabadalmi Együttmûködési Unió Közgyûlé-
se (PCT Unió) 2005. szeptember 26-tól október 5-ig Genfben tartott 34.
ülésén (15. rendes ülés) elfogadta a fent említett Szerzõdéshez csatolt
Végrehajtási Szabályzat módosítását 2005. október 5-én, amely 2006.
április 1-jén lépett hatályba.

SZABADALMI JOGI SZERZÕDÉS

Nagy-Britannia és Észak-Írország

Egyesült Királyságának megerõsítése

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya
2005. december 22-én letétbe helyezte megerõsítõ okmányát a 2000. jú-
nius 1-jén, Genfben elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdésre vonatko-
zóan Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a
Man-sziget tekintetében.

A Szerzõdés 2006. március 22-én lépett hatályba Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a Man-sziget vonatko-
zásában.

BUDAPESTI SZERZÕDÉS

Az Egyesült Államok közleménye az American Type Culture

Collection (ATCC) díjszabásának változásáról

2006. január 13-án az Amerikai Egyesült Államok Kormánya letétbe
helyezte 2006. január 3-án kelt közleményét a nemzetközi letéteményes
szerve, az American Type Culture Collection (ATCC) díjszabásának
változásáról.

A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzatának 12. szabálya
(2) bekezdésének c) pontja értelmében az említett közleményben meg-
határozott díjak 2006. március 3-án léptek hatályba, azaz a harmincadik
napon azt követõen, hogy a Nemzetközi Iroda közzétette a változást. Ez
az értesítés hozzáférhetõ a WIPO honlapján:
(http://www.wipo.int/budapest).

BÉCSI MEGÁLLAPODÁS

A Horvát Köztársaság csatlakozása

A Horvát Köztársaság Kormánya 2006. február 9-én letétbe helyezte
csatlakozási okmányát az 1973. június 12-én, Bécsben kötött és 1985.
október 1-jén módosított, a védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osz-
tályozására létrehozott Bécsi Megállapodásra vonatkozóan.

A Megállapodás 2006. május 9-én lép hatályba a Horvát Köztársa-
ság vonatkozásában.

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS

A Macedón Köztársaság csatlakozása

A Macedón Köztársaság Kormánya 2005. december 22-én letétbe he-
lyezte csatlakozási okmányát az 1999. július 2-án, Genfben elfogadott,
az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló 1925. évi Hágai
Megállapodás genfi szövegére vonatkozóan („genfi szöveg”).

A genfi szöveg 2006. március 22-én lépett hatályba a Macedón
Köztársaság vonatkozásában.

A Macedón Köztársaságnak a Hágai Megállapodás genfi szövegé-
hez történt csatlakozása kapcsán a Szellemi Tulajdon Világszerveze-
tének Nemzetközi Irodája új, korszerûsített ûrlapokat tesz elérhetõvé a
felhasználók számára az ipari minták nemzetközi lajstromozására
(DM/1), korlátozás bejegyzésére (DM/3), megújításra (DM/4) és le-
mondás bejegyzésére (DM/5) vonatkozó kérelmek benyújtásához.

Az ûrlapok korszerûsített változata 2006. március 22-tõl hozzáfér-
hetõ a WIPO következõ honlapcímein:

http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html (angolul) és
http://www.wipo.int/hague/fr/forms/index.html (franciául).
Kérésre nyomtatott példányok is beszerezhetõk.

A WIPO SZERZÕI JOGI SZERZÕDÉSE

Az Azerbajdzsáni Köztársaság csatlakozása

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya 2006. január 11-én letétbe
helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszerveze-
tének az 1996. december 20-án, Genfben elfogadott Szerzõi Jogi Szer-
zõdésére vonatkozóan.

A Szerzõdés 2006. április 11-én lépett hatályba az Azerbajdzsáni
Köztársaság vonatkozásában.

A WIPO SZERZÕI JOGI SZERZÕDÉSE

A Benini Köztársaság csatlakozása

A Benini Köztársaság Kormánya 2006. január 16-án letétbe helyezte
csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezetének az
1996. december 20-án, Genfben elfogadott Szerzõi Jogi Szerzõdésére
vonatkozóan.

A Szerzõdés 2006. április 16-án lépett hatályba a Benini Köztársa-
ság vonatkozásában.

A WIPO ELÕADÁSOKRÓL ÉS HANGFELVÉTELEKRÕL
SZÓLÓ SZERZÕDÉSE

Az Azerbajdzsáni Köztársaság csatlakozása

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya 2006. január 11-én letétbe
helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszerveze-
tének az 1996. december 20-án, Genfben elfogadott, elõadásokról és
hangfelvételekrõl szóló Szerzõdésére vonatkozóan.

A Szerzõdés 2006. április 11-én lépett hatályba az Azerbajdzsáni
Köztársaság vonatkozásában.
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A WIPO ELÕADÁSOKRÓL ÉS HANGFELVÉTELEKRÕL
SZÓLÓ SZERZÕDÉSE

A Benini Köztársaság csatlakozása

A Benini Köztársaság Kormánya 2006. január 16-án letétbe helyezte
csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezetének az

1996. december 20-án, Genfben elfogadott, elõadásokról és hangfelvé-
telekrõl szóló Szerzõdésére vonatkozóan.

A Szerzõdés 2006. április 16-án lépett hatályba a Benini Köztársa-
ság vonatkozásában.
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Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes

nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Védjegy Hivatal (BBM)

és Benelux Ipari Minta Hivatal (BBDM)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Csehország
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet (EAP)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal

(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
EU Európai Unió
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok

Együttmûködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítõi-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a

Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkong
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IN India
IQ Irak
IR Irán
IS Izland
IT Olaszország
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa

KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laosz
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldova
MG Madagaszkár
MK Macedónia
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay

56

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok

A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek



QA Katar
RO Románia
RU Oroszország
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST São Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíria
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzánia
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Nyugat-Szamoa
YE Jemen
YU Jugoszlávia
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanú-

sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-

lati minta és formatervezési minta

adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadal-

mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy

lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsõbbség vagy ked-

vezmény, illetve a módosítási el-
sõbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsõbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsõbbség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Mûszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom

címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megneve-
zése

(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrá-
val)

(60) Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belsõ elsõbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat ada-

tai
(68) az alapszabadalom lajstromszá-

ma
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselõ

adatai
(71) bejelentõ
(72) feltaláló, szerzõ, nemesítõ
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselõ

(80) A Budapesti Szerzõdés és a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (bioló-

giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-

ma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-

rinti adatok, valamint a kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi for-

galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék elsõ közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

(95) a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzé-

tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

A publikáció fajtája
(a WIPO 16. szabványa szerint)

A 1996. január 1-je elõtti bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkezõ sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követõen elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások

bibliográfiai adataiban
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban

Védjegy és földrajzi árujelzõ adatok

azonosítói
(INID-kódok a WIPO 60. szabványa

szerint)

(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
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(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszûnésének napja

(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsõbbség adatai

(300) Uniós elsõbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részérõl történõ

közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-

tételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok

(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-
zék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel

(540) a földrajzi árujelzõ megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írás-

móddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-

zönségestõl eltérõ írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés

(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-

jában történõ közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés

(600) Összefüggõ bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi

bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi véd-

jegy lajstromszáma
(660) a belsõ elsõbbség adatai

(700) A jogosult, a képviselõ és az engedélyes
adatai
(731) bejelentõ
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi

lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztve-
võ bejelentõ

(740) képviselõ
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-

ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betû-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyû kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentum-
szám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betû-
vel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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