Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/1
306/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

306/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a védjegybejelentések elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról*

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény 121. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Kormány a következõket rendeli el:

A védjegybejelentés elektronikus úton való benyújtása
ügyfélkapu használatával
4. §

A védjegybejelentés elektronikus úton való benyújtása;
általános szabályok

A természetes személy bejelentõ, illetve képviselõje a védjegybejelentést elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül történõ bejelentkezést követõen is benyújthatja a Magyar Szabadalmi Hivatal elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül.

1. §
(1) Védjegybejelentés elektronikus úton kizárólag a Magyar Szabadalmi Hivatal által e célra rendszeresített elektronikus ûrlap (a továbbiakban: elektronikus ûrlap) használatával nyújtható be.
(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal a védjegybejelentések elektronikus úton történõ fogadását – az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló külön jogszabály értelmében – párbeszédre épülõ elektronikus ügyintézés útján biztosítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés lehetõsége a
kormányzati portálon keresztül, vagy közvetlenül a Magyar Szabadalmi
Hivatal internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési
rendszeren érhetõ el.
(4) Az elektronikus ûrlap – az ügyfél azonosítását követõen – díjtalanul érhetõ el. A kitöltött elektronikus ûrlapot az ügyfél megtekintheti,
elmentheti.
(5) Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentésért fizetendõ
bejelentési díj összegére, valamint a díjfizetés módjára és egyéb feltételeire a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(6) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben egyebekben az
elektronikus ügyintézés általános szabályait kell alkalmazni.

Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentés kellékei
5. §
Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentésnek tartalmaznia
kell a védjegybejelentés részletes alaki szabályairól szóló külön jogszabályban (a továbbiakban: alaki rendelet) meghatározott kellékeket, és
annak ki kell elégítenie a védjegybejelentéssel szemben az alaki
rendeletben támasztott általános követelményeket.
A védjegybejelentési kérelem
6. §
Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentés részét képezõ
védjegybejelentési kérelemnek tartalmaznia kell az alaki rendeletben
meghatározott adatokat és kellékeket, a következõ eltérésekkel:
a) ha a bejelentõ vagy képviselõje elektronikus aláírással rendelkezik, az elektronikus ûrlapot a bejelentõ, illetve a bejelentõk mindegyike
vagy a képviselõ a 3. § szerinti elektronikus aláírással látja el;
b) mellõzhetõ a bejelentõnek, illetve a bejelentõk mindegyikének
vagy a képviselõnek az aláírása a védjegybejelentés ügyfélkapun keresztül történõ benyújtása esetén.

2. §
Az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló külön jogszabály alkalmazásában az e rendelet mellékletében meghatározott mûszaki elõírásoknak
megfelelõ formátumokat kell úgy tekinteni, hogy azok kielégítik az e
külön jogszabályban meghatározott feltételeket.

A megjelölés, az elektronikus úton benyújtott
védjegybejelentés egyéb mellékletei
7. §

A védjegybejelentés elektronikus úton való benyújtása
elektronikus aláírással

(1) Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentésbe foglalt
megjelölés ábrázolásának meg kell felelnie az alaki rendeletben meghatározott követelményeknek, azzal, hogy a megjelölés kizárólag képi
vagy képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátumban csatolható, kivéve, ha annak grafikai ábrázolása a közönséges
írásmódtól nem tér el, és nem tartalmaz a magyar ábécé betûitõl különbözõ karaktert. A megjelölés fájlmérete legfeljebb 150 Kbyte lehet.
(2) Az alaki rendeletnek megfelelõen képviselet esetén annak igazolása, együttes vagy tanúsító védjegyre vonatkozó bejelentés esetén a
szabályzat, továbbá az elsõbbségi irat, a kiállítási igazolás és az illetékes szerv igazolása a következõ formátumok egyikében csatolható:
a) képi adatmegjelenítési formátum, azzal, hogy az így csatolt
melléklet fájlmérete oldalanként legfeljebb 500 Kbyte lehet;
b) képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum.

3. §
A bejelentõ vagy képviselõje a védjegybejelentést elektronikus
úton elektronikus aláírással a Magyar Szabadalmi Hivatal elektronikus
ügyintézési rendszerén keresztül nyújthatja be, feltéve, hogy az elektronikus ûrlapot külön jogszabályban meghatározott közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással látják el.

* Megjelent a Magyar Közlöny 2006/161. számában, 2006. december 23-án.
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Hatálybalépés

Melléklet
a 306/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

8. §

1. Képi adatmegjelenítési formátum: JPEG (.jpg)

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum: Portable Document Formát (.pdf)

Gyurcsány Ferenc s.k.,
miniszterelnök
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