
Nemzeti ünnepünkön a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a kiemelke-
dõ színvonalú tevékenységek elismeréseként kitüntetéseket adományo-
zott.

AZ MSZH ARANY EMLÉKÉREM 2006. ÉVI KITÜNTETETTJE

Tabáné dr. Vadnay Klára 1990. március 1-jén, beosztott jogász-
ként kezdte meg tevékenységét az egykori Országos Találmányi Hiva-
tal Jogi Osztályán, két évvel késõbb már felsõfokú iparjogvédelmi
szakképesítéssel rendelkezett.

1995 januárjában az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály Lajstro-
mozási Osztályának vezetésére kapott megbízást, amelyet közel tíz esz-
tendõn keresztül végzett. Kiváló szaktudása, emberi és vezetõi erényei
elismerésébõl adódóan 2001 júniusában kinevezést kapott az Iparjogvé-
delmi Ügyviteli Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesi munkakörére,
amelyet a következõ 2 és fél évben a Lajstromozási Osztály vezetésével
párhuzamosan látott el. 2003 decembere óta az Iparjogvédelmi Ügyvi-
teli Fõosztály függetlenített fõosztályvezetõ-helyettese.

2002-ben Miniszteri Dicséretben részesült.
Tabáné dr. Vadnay Klára munkáját széleskörû szakmai hozzáérté-

sen nyugvó jogászi alaposság jellemzi. Hivatástudata, szorgalma példa-
értékû, munkavégzését a lényeglátás, az iparjogvédelmi szakma iránti
feltétlen elkötelezettség és a vezetése alá tartozó munkatársak irányítá-
sának tudatos, emberséges módja fémjelzi.

MSZH EMLÉKÉREMBEN RÉSZESÜLTEK

Dr. Kiss Marietta 2003. október 1-jével, az Igazságügyi Miniszté-
riumból történõ áthelyezéssel került a Hivatal Jogi és Nemzetközi Fõ-
osztály Iparjogvédelmi Jogi Osztálya élére, ahol immár három eszten-
deje meghatározó szerepet tölt be, és rendkívül eredményesen mûködik
közre a Hivatal jogi és nemzetközi feladatainak ellátásában. Az európai
integrációval és az új közigazgatási eljárási törvénnyel összefüggõ ko-
difikációs teljesítmények mellett komoly részt vállal a Hivatal mûködé-
sével kapcsolatos szabályozási teendõkbõl és a joggyakorlat alakításá-
ból is.

Érdemei elismeréseként 2005 szeptemberében kinevezést kapott a
Jogi és Nemzetközi Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesi munkaköré-
nek ellátására, amelyet az Iparjogvédelmi Jogi Osztály vezetése mellett
lát el. 2006 júniusában jeles minõsítéssel jogi szakvizsgát tett.

Dr. Kiss Marietta munkáját nagy szakértelem, jogászi precizitás
jellemzi. Kiemelkedõ munkabírását, magas szintû problémamegoldó
képességét és lendületességét egyaránt jól kamatoztatja a Jogi és Nem-
zetközi Fõosztály irányításában, valamint a többi szervezeti egységgel
és a külsõ szervekkel való együttmûködésben.

Dr. Péntek Gábor 2002. január 1-jével kapott kinevezést és megbí-
zást a Hivatal Gazdálkodási és Igazgatási Fõosztály Igazgatási és Gaz-
dasági Jogi Osztályának vezetésére. Ezzel párhuzamosan – közel egy
esztendõn át, fõosztályvezetõ-helyettesi megbízatásának kezdetéig – el-
látta a Külföldi Szabadalmazást Támogató Pályázati Iroda vezetõi fel-
adatait is. Belépése óta meghatározó szerepet tölt be az igazgatási és
gazdasági jogi terület szakmai irányításában és alakításában, mind-
emellett kiválóan felkészült jogtanácsosként ellátja a Hivatal képvisele-
tét. 2006 januárja óta a Gazdálkodási és Igazgatási Fõosztály vezetõje.

Dr. Péntek Gábor munkáját alapos és kiterjedt szakmai tudással pá-
rosuló példaértékû lelkiismeretesség és teherbírás jellemzi. Mély szak-

mai elkötelezettsége és konstruktív jogászi precizitása példaértékû. Ve-
zetõként átgondoltan, felelõsen, igen nagy empátiával irányítja a Hiva-
tal gazdálkodási és igazgatási területét.

Nemeskey Károly okleveles gépészmérnök 1995. december 1-jén
került szabadalmi elbírálóként az egykori Országos Találmányi Hivatal
Mechanikai és Villamossági Szabadalmi Fõosztályára. A Hivatalban
töltött évek során innovációs és iparjogvédelmi szakmérnöki végzettsé-
get, felsõfokú iparjogvédelmi szakképesítést szerzett. Szakterülete el-
sõsorban a biztonságtechnika és a környezetvédelem területéhez tarto-
zó, gépészeti tárgyú bejelentések elbírálása, illetve a Szabadalmi Fõosz-
tály Építõ- és Könnyûipari Osztályon befejezett engedélyezési eljárá-
sok ügymenetének ellenõrzése. Szakmai ismereteit a Hivatal minõség-
irányítási rendszerének kifejlesztésében kamatoztatja, valamint a minõ-
ségirányítási megbízott feladatkörét látja el. 2006 márciusa óta az Épí-
tõ- és Könnyûipari Osztály osztályvezetõ-helyettesi teendõit is ellátja.

Nemeskey Károly munkáját megbízhatóan, szorgalmasan végzi,
teljesítménye, munkatársaival szemben tanúsított magatartása, segítõ-
készsége kezdettõl fogva folyamatosan kiemelkedõ és példamutató.

Zsigmond Béláné 1992 márciusában került a Hivatal Jogi és Nem-
zetközi Fõosztály Védjegy Osztályára, kezdetben védjegy-dokumentá-
tori, majd védjegy-elbírálói munkakörben dolgozott. 1993-ban közép-
fokú iparjogvédelmi szakképesítést szerzett. A Védjegy Fõosztály 1996
júliusi megalakulásától kezdõdõen feladatait a Nemzetközi Védjegy
Osztályon látja el.

Zsigmond Béláné munkáját megbízhatóan, pontosan és precízen,
folyamatosan kiemelkedõ szorgalommal végzi. Munkatársaival szem-
ben rendkívül segítõkész, igazi közösségi ember. Kiváló kapcsolatte-
remtõ és -fenntartó képessége, példaszerû elõzékenysége irányadó a
közszolgálatban.

A kitüntetéseket dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi
Hivatal elnöke adta át az október 20-án rendezett ünnepség keretében.

GKM MINISZTERI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT

Buzásné Nagy Zsuzsanna 1993 januárjában lépett a Hivatal kötelé-
kébe, és újdonságkutatóként kezdte meg a munkáját a Szabadalmi Fõ-
osztály Gyógyszeripari Osztályon. 1996-ban felsõfokú iparjogvédelmi
szakképesítést szerzett. Kiváló szakismerete nagyon hamar lehetõvé
tette, hogy a szabadalmi bejelentések újdonságának kutatása mellett
azok érdemi elbírálását is elvégezze, kezdetben mint rész elbíráló, ké-
sõbb mint teljes munkakörû szabadalmi elbíráló. A gyógyszeripari tár-
gyú szabadalmi bejelentések közül fõleg az aminovegyületekre vonat-
kozó találmányok elbírálását végezte és végzi ma is, amellett, hogy
2003 januárja óta ellátja a Gyógyszeripari Osztály osztályvezetõ-he-
lyettesi teendõit is. Emellett, a gyógyszerek kiegészítõ oltalmi tanúsít-
ványának, az SPC (Supplementary Protection Certificate) engedélyezé-
sében is aktívan részt vesz. Mindezek mellett szakcikkek írásában, elõ-
adások megtartásában, kollégái számítógépes ismereteinek gyarapítá-
sában mindig bizton lehet számítani lelkiismeretes és lelkes munkájára.

A kitüntetést Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter adta
át az október 18-án rendezett ünnepség keretében.
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Kitüntetések október 23-a alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatalban



A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETÉNEK
LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EGYEZMÉNY ÉS A WIPO

ÁLTAL IGAZGATOTT EGYES SZERZÕDÉSEK

A Szerb Köztársaság nyilatkozata

A Szerb Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 19-én jogutód-
lási nyilatkozatot tett.

A nyilatkozat értelmében a Szerb Köztársaság – mint Szerbia és
Montenegró államszövetségének jogutóda – gyakorolja azokat a jogo-
kat, illetve vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyek a következõ,
Szerbia és Montenegró államszövetsége által aláírt és megerõsített szer-
zõdésekbõl hárulnak rá:

– a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létesítésére vonatkozó
Egyezmény;

– az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény;
– az irodalmi és mûvészeti mûvek védelmérõl szóló Berni Egyez-

mény;
– az áruk hamis vagy megtévesztõ származási jelzésének megaka-

dályozására kötött Madridi Megállapodás;
– a gyári vagy kereskedelmi védjegyek nemzetközi lajstromozásá-

ról kötött Madridi Megállapodás;
– a nemzetközi lajstromozásról szóló Madridi Megállapodáshoz

kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyv;
– az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló 1925. évi Há-

gai Megállapodás genfi szövege;
– a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és

szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megálla-
podás;

– az ipari minták nemzetközi osztályozásának létesítésére Locar-
nóban aláírt megállapodás;

– az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására
vonatkozó Lisszaboni Megállapodás;

– az olimpiai jelkép védelmérõl szóló Nairobi Megállapodás;
– az elõadómûvészek, a hangfelvétel-elõállítók és a mûsorsugárzó

szervezetek védelmérõl szóló Római Egyezmény;
– a hangfelvételek elõállítóinak védelmére, hangfelvételeik enge-

dély nélküli sokszorosítása ellen létrejött Genfi Egyezmény;
– a mûhold útján továbbított mûsorhordozó jelek elosztásáról szóló

Brüsszeli Egyezmény;
– a Védjegyjogi Szerzõdés;
– a WIPO Szerzõi Jogi Szerzõdése;
– a WIPO elõadásokról és hangfelvételekrõl szóló Szerzõdése;
– a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe

helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés;
– a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés.

MADRIDI JEGYZÕKÖNYV

A Botswanai Köztársaság csatlakozása

A Botswanai Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 5-én letét-
be helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromo-

zásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõ-
könyvre (Madridi Jegyzõkönyv) vonatkozóan.

A Madridi Jegyzõkönyv 2006. december 5-én lép hatályba a Bots-
wanai Köztársaság vonatkozásában.

A Török Köztársaság nyilatkozata

A Török Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 26-án
nyilatkozatot helyezett letétbe, amelynek értelmében – a Jegyzõkönyv
5. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelõen – ha az oltalom
elutasítása az oltalom megadása elleni felszólaláson alapul, az ilyen
elutasítás a 18 hónapos határidõ lejárta után közölhetõ.

Ez a nyilatkozat 2006. december 26-án lép hatályba a Török Köz-
társaság vonatkozásában.

Az Üzbég Köztársaság csatlakozása

Az Üzbég Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 27-én letétbe
helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromozásá-
ról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõ-
könyvre (Madridi Jegyzõkönyv) vonatkozóan.

A csatlakozási okmány a Madridi Jegyzõkönyv 5. cikke (2) bekez-
désének d) pontja értelmében nyilatkozatot tartalmaz, hogy – a Jegyzõ-
könyv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjának megfelelõen – az 5. cikk
(2) bekezdésének a) pontjában az oltalom elutasítására elõírt egyéves
határidõt 18 hónap helyettesíti.

Az Üzbég Köztársaság továbbá kijelenti, hogy a Madridi Jegyzõ-
könyv 8. cikke (7) bekezdésének a) pontja értelmében minden nemzet-
közi lajstromozás tekintetében, amelyben a 3ter cikk szerint megemlítik,
továbbá minden ilyen nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében
a pótdíjakból és díjkiegészítésekbõl származó jövedelemrész helyett
egyedi díjat kíván kapni.

A Madridi Jegyzõkönyv 2006. december 27-én lép hatályba az Üz-
bég Köztársaság vonatkozásában.

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS
GENFI SZÖVEG

A Botswanai Köztársaság csatlakozása

A Botswanai Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 5-én letét-
be helyezte csatlakozási okmányát az 1999. július 2-án, Genfben elfo-
gadott, az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló 1925. évi Há-
gai Megállapodás genfi szövegére vonatkozóan („genfi szöveg”).

A genfi szöveg a Botswanai Köztársaság vonatkozásában 2006.
december 5-én lép hatályba.
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Nemzetközi tájékoztatás

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS



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
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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 Szerbia és Montenegró
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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