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147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet
egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó
részletes szabályokról*
elektronikus ûrlapot külön jogszabályban meghatározott közigazgatási
felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással látja el.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (4) bekezdésében, a védjegyek és a földrajzi árujelzõk
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 következõket rendeli el:

Az iparjogvédelmi beadvány elektronikus úton való
benyújtása ügyfélkapu használatával
4. §

Egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton
való benyújtása; általános szabályok

A természetes személy ügyfél, illetve képviselõ az iparjogvédelmi
beadványt elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül történõ bejelentkezést követõen is benyújthatja a Magyar Szabadalmi Hivatal elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül.

1. §
(1) Szabadalmi bejelentés, használati mintaoltalmi bejelentés, formatervezési mintaoltalmi bejelentés, topográfiaoltalmi bejelentés, védjegybejelentés, továbbá védjegy-megújítási kérelem (a továbbiakban
együtt: iparjogvédelmi beadvány) 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 az iparjogvédelmi beadványok
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 díjtalanul érhetõ el. Az ügyfél vagy képviselõje az általa kitöltött elektronikus ûrlapot az annak beérkeztét követõen megjelenített kapcsolati mutatón (linken) tekintheti meg és töltheti le; a Magyar Szabadalmi Hivatal a beérkezett iparjogvédelmi beadványt az ügyfél elektronikus levélcímére nem küldi vissza.
(5) Az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványért fizetendõ 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 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.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett külön jogszabály megköveteli,
hogy az ügyfél, illetve a képviselõ az iparjogvédelmi beadványt aláírja,
e külön jogszabályt a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) ha az ügyfél vagy képviselõje elektronikus aláírással rendelkezik, az elektronikus ûrlapot az ügyfél, illetve az ügyfelek mindegyike
vagy a képviselõ a 3. § szerinti elektronikus aláírással látja el;
b) mellõzhetõ az ügyfélnek, illetve az ügyfelek mindegyikének
vagy a képviselõnek az aláírása az iparjogvédelmi beadvány ügyfélkapus azonosítást követõ benyújtása esetén.
(3) A használati mintaoltalmi bejelentés elektronikus úton való benyújtása esetén mellõzhetõ a leírás és az igénypontok, valamint a rajzok
utolsó oldalának az ügyfél vagy a képviselõ általi aláírása.
6. §
(1) Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag az e rendelet mellékletének 1. pontjában meghatározott képi adatmegjelenítési formátumban
csatolhatók:
a) szabadalmi és használati mintaoltalmi bejelentés esetén a rajz;
b) formatervezési mintaoltalmi bejelentés esetén a minta ábrázolása;
c) topográfiaoltalmi bejelentés esetén a topográfia ábrázolása (ideértve azt az ábrázolást is, amelyen a topográfia üzleti titokként kezelt részeit felismerhetetlenné tették);
d) védjegybejelentés és védjegy-megújítási kérelem esetén a megjelölés ábrázolása, kivéve, ha az a közönséges írásmódtól nem tér el, és
nem tartalmaz a magyar ábécé betûitõl különbözõ karaktert.
(2) Az (1) bekezdés alapján csatolt melléklet fájlmérete oldalanként legfeljebb 250 Kbyte lehet, azzal, hogy egy formatervezési mintaoltalmi bejelentésbe foglalt egy vagy több mintáról összesen legfeljebb
100 nézet csatolható.
(3) Topográfiaoltalmi bejelentés elektronikus úton való benyújtása
esetén a topográfia tekercsen történõ ábrázolására vonatkozó szabályok
nem alkalmazhatók.

2. §
Az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló külön jogszabály alkalmazásában az e rendelet mellékletében meghatározott szabványoknak és mûszaki elõírásoknak megfelelõ adatmegjelenítési formátumokat kell úgy
tekinteni, hogy azok kielégítik az említett külön jogszabályban meghatározott feltételeket.
Az iparjogvédelmi beadvány elektronikus úton való
benyújtása elektronikus aláírással
3. §
Az ügyfél vagy képviselõje az iparjogvédelmi beadványt elektronikus úton elektronikus aláírással a Magyar Szabadalmi Hivatal elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül nyújthatja be, feltéve, hogy az
* Megjelent a Magyar Közlöny 2007/80. számában, 2007. június 26-án.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a védjegybejelentések elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 306/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

7. §
(1) Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus ûrlaphoz a következõ 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 elsõbbségi irat;
b) használati mintaoltalmi bejelentés esetén a leírás egy vagy több
igényponttal és az elsõbbségi irat.
(2) Az (1) bekezdés alapján csatolt melléklet fájlmérete – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – egyenként legfeljebb 3 Mbyte lehet.
(3) A szabadalmi leírás egy vagy több igényponttal fájlmérete legfeljebb 25 Mbyte lehet.
(4) A szabadalmi leírás külön részeként elkészítendõ szekvencialista, illetve az arra vonatkozó táblázat kizárólag az e rendelet mellékletének 3. pontjában meghatározott szövegszerû adatmegjelenítési formátumban csatolható azzal, hogy az így csatolt melléklet fájlmérete legfeljebb 3 Mbyte lehet.

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet
a 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelethez
1. Képi adatmegjelenítési formátum: JPEG (.jpg)
2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum: Portable Document Format (.pdf) legalább 1.3., azzal, hogy az e
formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betûkészleteket beágyazva
kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének
kereshetõsége vagy másolhatósága) nem korlátozható.

8. §
3. Szövegszerû adatmegjelenítési formátum
3.1. Karakterszintû 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 7795–3:1992 ASCII és ASCII/PC kód szerinti eltéréssel is
ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)
WIPO Standard ST.25 (Standard for the Presentation of Nucleotide
and Amino Acid Sequence Listings in Patent Applications)
3.2. Karakterszinten túli jellemzõket meghatározó szövegszerû
formátumok:
Karakterszinten túli jellemzõket nem használó, a 3.1. pontban
meghatározott karakterformátumot alkalmazó állomány, a következõ
sorlezárás-jelzések egyikével: együttes kocsivissza-soremelés, önálló
soremelés vagy önálló kocsivissza (együttesen: egyszerûszöveg-formátum)

(1) A 6–7. §-okban nem említett mellékletek az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus ûrlaphoz a következõ 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, feltéve, hogy azt az
ügyfél vagy képviselõje külön jogszabályban meghatározott közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással látja el.
(2) Az (1) bekezdés alapján csatolt mellékletek egyenként nem haladhatják meg a 3 Mbyte-ot.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a
hatálybalépését követõen – elektronikus úton – benyújtott iparjogvédelmi beadványokra kell alkalmazni.
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