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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXLVI.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését
megalapozó egyes tör vények módosításáról*

A köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény módosítása

1.  § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény a kö vet ke zõ al cím mel és 40/D.  §-sal egé -
szül ki:

„Kihelyezés

40/D.  § (1) A köz tiszt vi se lõ a mun kál ta tó – jog sza bály -
ban meg ál la pí tott, az eu ró pai uni ós vagy más nem zet kö zi
for rá sok, il let ve az ezek hez kap cso ló dó nem ze ti for rá sok
fel hasz ná lá sá val össze füg gõ pénz ügyi el len õr zé si és eh -
hez kap cso ló dó – fel ada ta i nak vég re haj tá sa cél já ból má sik 
költ ség ve té si szerv vagy más jogi sze mély szék he lyén, il -
let ve te lep he lyén tör té nõ, ere de ti mun ka kö ré be tar to zó
mun ka vég zés re is kö te lez he tõ (ki he lye zés).

(2) A ki he lye zés rõl és an nak vár ha tó idõ tar ta má ról a
köz tiszt vi se lõt – ha ki fe je zet ten az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott el len õr zé si és eh hez kap cso ló dó fel ada tok vég -
re haj tá sá ra lé te sül a köz szol gá la ti jog vi szo nya – a ki ne ve -
zés sel egy ide jû leg, egyéb eset ben leg alább tíz mun ka nap -
pal ko ráb ban, írás ban tá jé koz tat ni kell. A ki he lye zés ha tá -
ro zott idõ tar tam ra jö het lét re.

(3) A ki he lye zés hez a köz tiszt vi se lõ hoz zá já ru lá sa – a
(4) be kez dés sze rin ti el té rés sel – nem szük sé ges. A ki he -
lye zés a köz tiszt vi se lõ re néz ve – kü lö nö sen be osz tá sá ra,
ko rá ra, egész sé gi ál la po tá ra vagy egyéb kö rül mé nye i re te -
kin tet tel – arány ta lan sé re lem mel nem jár hat. Nem he lyez -
he tõ ki a köz tiszt vi se lõ, ha

a) a ki he lye zés sel a ko ráb bi kö te le zõ heti mun ka ide jé -
hez ké pest hosszabb heti kö te le zõ mun ka idõ vel együtt járó 
mun ka kört kell el lát nia,

b) a ki he lye zés sze rin ti új mun ka hely és a la kó hely
 között – tö meg köz le ke dé si esz köz zel – tör té nõ oda- és
vissza uta zás ide je na pon ta a két órát, il let ve 10 éven alu li
gyer me ket ne ve lõ köz tiszt vi se lõ ese té ben a más fél órát
meg ha lad ja.

(4) Nem he lyez he tõ ki
a) a nõ ter hes sé ge meg ál la pí tá sá tól gyer mek e há rom -

éves ko rá ig,
b) kis ko rú gyer me két egye dül ne ve lõ köz tiszt vi se lõ,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 26-i ülés nap ján fo gad ta el.

c) tar tó san ápo lás ra szo ru ló kö ze li hoz zá tar to zó ját gon -
do zó köz tiszt vi se lõ,
ki vé ve, ha a ki he lye zés hez ki fe je zet ten hoz zá já rult.

(5) Ha a (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott okok bár -
me lyi ke a ki he lye zés ide je alatt kö vet ke zik be, vagy a
mun kál ta tói jo go kat gya kor ló tu do má sá ra jut, ak kor a ki -
he lye zést ha la dék ta la nul – a (4) be kez dés sze rin ti ese tek -
ben pe dig a köz tiszt vi se lõ erre irá nyu ló ké rel mé re – meg
kell szün tet ni.

(6) A ki he lye zés idõ tar ta ma nem ha lad hat ja meg az egy
évet. A ki he lye zés ugyan ar ra az el len õr zé si fel adat ra egy
al ka lom mal, leg fel jebb egy év vel meg hosszab bít ha tó.

(7) A ki he lye zés a köz tiszt vi se lõ jog vi szo nyát nem érin -
ti, a ki he lye zett köz tiszt vi se lõ fe lett a mun kál ta tói jo go kat
a ki he lye zõ mun kál ta tó a 6.  §-ban fog lal tak sze rint gya ko -
rol ja.

(8) A ki he lye zés rõl írás ban kell ren del kez ni, és meg kell 
ha tá roz ni:

a) a ki he lye zés he lyét,
b) a ki he lye zés idõ tar ta mát,
c) a ki he lye zés sel kap cso la tos egyéb lé nye ges kér dé se ket.
(9) A ki he lye zés meg szû nik:
a) a ha tá ro zott idõ le jár tá val,
b) a ha tá ro zott idõ le tel te elõt ti vissza ren de lés sel,
c) a köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né sé vel, il let ve

meg szün te té sé vel.”

A közalkalmazottak jogállásáról  szóló
 1992. évi XXXIII. tör vény módosítása

2.  § A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 66.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„66.  § (1) A fi ze té si osz tá lyok elsõ fi ze té si fo ko za tá hoz
tar to zó il let mény ga ran tált össze gét, va la mint a nö vek võ
szá mú fi ze té si fo ko za tok hoz tar to zó – az elsõ fi ze té si fo -
ko zat ga ran tált il let mé nyé re épü lõ – leg ki sebb szor zó szá -
mo kat az éves költ ség ve té si tör vény ál la pít ja meg.”

Az államháztartásról  szóló
 1992. évi XXXVIII. tör vény módosítása

3.  § (1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény (a továb biak ban: Áht.) a kö vet ke zõ 8.  §-sal egé -
szül ki:

„8.  § (1) A költ ség ve té si év költ ség ve té si be vé te le i nek
és költ ség ve té si ki adá sa i nak kü lönb sé ge a ter ve zett, il let ve 
tény le ges költ ség ve té si több let vagy hi ány.

(2) A költ ség ve té si ki adá sok kö zött kell el szá mol ni a
nyúj tott hi te le ket, köl csö nö ket – a 8/A.  § (3) be kez dés
g) és j) pont já ban meg ha tá ro zott hi te lek, köl csö nök kivé -
telével –, il let ve be vé tel ként azok vissza té rü lé sét.

(3) A költ ség ve té si egyen le get érin tõ té tel ként kell el -
szá mol ni a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi

12608 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/168. szám



LVIII. tör vény 65.  §-a alap ján a Ma gyar Nem ze ti Bank és
a köz pon ti költ ség ve tés kö zöt ti el szá mo lá sok ból a Ma gyar 
Nem ze ti Bank nem ár fo lyam vál to zás ból szár ma zó ered -
mé nyé nek (ide ért ve az ered mény tar ta lé kot is) tu laj do nít -
ha tó részt elõ jel re való te kin tet nél kül.

(4) A költ ség ve té si ki adá sok kö zött kell el szá mol ni az
Eu ró pai Unió kö zös költ ség ve té sé hez való, a kö zös sé gi
jog sza bá lyok alap ján meg ha tá ro zott hoz zá já ru lá so kat, és
be vé tel ként a vá mok, va la mint a cu kor- és izo glü kóz il le -
ték be sze dé si költ sé gé nek kö zös sé gi jog sza bály sze rin ti
meg té rí té sét.”
 (2) Az Áht. 8/A.  §-ának (3) be kez dé se g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A fi nan szí ro zá si célú pénz ügyi mû ve le tek a követ -
kezõk:]

„g) a 18/B.  § (1) be kez dés d), zs) és x) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott meg elõ le ge zé si és lik vi di tá si hi te lek;”
 (3) Az Áht. 8/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ i) és
j) pont tal egé szül ki:

[(3) A fi nan szí ro zá si célú pénz ügyi mû ve le tek a követ -
kezõk:]

„i) ál la mi tu laj do ni ré sze se dés ér té ke sí té se;
j) a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.-re (a továb -

biak ban: MNV Zrt.) rá bí zott ál la mi va gyon ba tar to zó gaz -
da sá gi tár sa sá gok nak nyúj tott hi tel-, köl csön és an nak
vissza té rü lé se, va la mint az MNV Zrt.-nek a rá bí zott va -
gyon nal való gaz dál ko dás so rán hi tel vi szonyt megteste -
sítõ ér ték pa pí rok kal vég zett mû ve le tei.”
 (4) Az Áht. 12/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(6)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kbt.) ha tá lya alá tar to zó – a min -
den ko ri nem ze ti ér ték ha tár két sze re sét el érõ vagy meg ha -
la dó mér té kû, az ál la mi költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zan -
dó – köz be szer zé sek ese tén az el len szol gál ta tás tel je sí té se
fel té te lé nek te kin ten dõ a költ ség ve té si szerv ré szé re vagy
meg ha tá ro zott fej lesz tés, be ru há zás cél já ra a költ ség ve té si
tör vény ben vagy az Or szág gyû lés ál tal a költ ség ve té si tör -
vényjavaslat köz pon ti költ ség ve tés fe je ze te i nek be vé te li
és ki adá si fõ össze gé rõl, to váb bá a költ ség ve té si hi ány
(több let) mér té ké rõl tör té nõ ha tá ro zat ho za ta lá val meg ál la -
pí tott do lo gi ki adá si vagy fel hal mo zá si elõ irány zat.

(6) Köz pon ti költ ség ve té si szerv, il let ve az ál lam ne vé -
ben el já ró szerv (sze mély) ki vé te le sen, az (5) be kez dés
sze rin ti elõ irány zat hi á nyá ban is meg kezd he ti a köz be -
szer zé si el já rást a Kor mány elõ ze tes en ge dé lye alap ján, ki -
vé ve, ha – a 22.  § (2) be kez dé se vagy a 23.  § (2) be kez dé se
alap ján – az Or szág gyû lés elõ ze tes fel ha tal ma zá sát kell
kér ni. A Kor mány en ge dé lye zõ ha tá ro za tá ban ren del ke zik
ar ról is, hogy mely idõ pon tig, mi lyen összeg ben és mi lyen
mó don kell a szük sé ges pénz ügyi fe de ze tet biz to sí ta ni.
A Kor mány en ge dé lyé nek meg szer zé sé re irá nyu ló elõ ter -
jesz tésben be kell mu tat ni a köz be szer zés el in dí tá sá nak
szük sé ges sé gét, és in do kol ni kell, hogy az össz hang ban
van a költ ség ve tés ter ve zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok kal,
 illetve a több éves költ ség ve té si ke ret szá mok kal.

(7) Az ál lam ház tar tás kö ré be tar to zó szer ve zet kö te les a
köz be szer zé si el já rás sal össze han gol tan biz to sí ta ni a szük -
sé ges for rá sai ren del ke zés re ál lá sát. A szer ve zet köz be -
szer zé si el já rást – a (6) be kez dés ben fog lal tak, a 22.  §
(2) be kez dé sé ben és a 23.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás, to váb bá a 13/B.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – csak meg fe le lõ pénz ügyi (elõ irány za ti) fe de zet
üte me zett ren del ke zés re ál lá sa ese tén in dít hat.

(8) E § ren del ke zé se it kell al kal maz ni a 22.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti el já rá sok ra, va la mint azon be szer zé sek re is,
ame lyek ese té ben a Kbt. 29.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és
b) pont ja alap ján nem ke rül sor köz be szer zé si el já rás le -
foly ta tá sá ra.”
 (5) Az Áht. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„14.  § (1) Az ál lam ház tar tás al rend sze re i nek hi á nyát
ren dez ni, tar to zá so kat át vál lal ni, el en ged ni, visszatérí -
tendõ tá mo ga tást vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás sá át ala -
kí ta ni költ ség ve té si elõ irány zat tal meg ter vez ve és költ ség -
ve té si ki adás ként el szá mol va le het.

(2) A tar to zást az át vál la lás, il let ve az el en ge dés idõ -
pont já ig ter he lõ ka ma to kat és az egyéb – jog sza bály, bí ró -
sá gi dön tés, ha tó sá gi ha tá ro zat vagy szer zõ dés alap ján –
 fizetendõ ter he ket is tar to zás át vál la lás ként, il let ve tar to -
zás el en ge dés ként kell a költ ség ve tés ben el szá mol ni.

(3) A tar to zás el en ge dés sel és a vissza té rí ten dõ tá mo ga -
tás vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás sá ala kí tá sá ból szár ma -
zó költ ség ve té si ki adás sal szem ben olyan – költ ség ve té si
vagy fi nan szí ro zá si – be vé tel szá mo lan dó el, ame lyet a tar -
to zás vagy a vissza té rí ten dõ tá mo ga tás meg fi ze té se ered -
mé nyez ne.

(4) Az ala pok adott évi hi á nyá ból a 18/B.  § (1) be kez dé -
sé nek d) pont ja sze rint nyúj tott meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si
hi tel lel fi nan szí ro zott rész a köz pon ti költ ség ve tés adós sá -
gát nö ve li.

(5) A köz pon ti költ ség ve tés adós sá ga
a) a köz pon ti költ ség ve tés hi á nyá nak fi nan szí ro zá si

szük ség le te,
b) a 8/A.  § (3) be kez dé se d)–j) pont jai  miatti adósság -

állomány-változás,
c) a köz pon ti költ ség ve tés de vi za adós sá ga ár fo lyam -

vál to zá sá ból ere dõ, fo rint ban ki fe je zett össze gé nek vál to -
zá sa, to váb bá

d) a kincs tá ri egy sé ges szám la és de vi za szám lák, va la -
mint azok be tét ként el he lye zett ál lo má nyá nak az elõ zõ év
de cem ber 31-éhez ké pest – az a)–c) pon tok ban fog lal ta -
kon túli okok  miatt – be kö vet ke zõ ál lo mány vál to zá sá ból
adó dó össze gé nek vál to zá sa
 miatt vál toz hat.”
 (6) Az Áht. 18/B.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) A kincs tár ve ze tõ je in do kolt eset ben en ge dé lyez -
he ti a (6) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en de vi za szám -
la nyi tá sát a kincs tár ban, amennyi ben a ki fi ze té sek a szám -
lá ról nem fo rint ban tör tén nek.”
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(7) Az Áht. 18/C.  §-a (6) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A kincs tár ban pénz for gal mi szám lát kö te le sek ve zet ni)
„f) azon köz hasz nú tár sa sá gok, non pro fit gaz da sá gi tár -

sa sá gok, ame lyek ben az ál lam leg alább több sé gi be fo lyás -
sal ren del ke zik.”
 (8) Az Áht. 18/C.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A kincs tá ri kör be tar to zók
a) a 18/B.  § (6) és (11) be kez dé sé ben nem érin tett jog -

cí men meg szer zett de vi za esz kö ze ik ke ze lé sé re de vi za -
szám lá i kat hi tel in té ze tek nél is ve zet he tik;

b) a 18/B.  § (11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben
de vi za szám lát a kincs tár ban nyit hat nak. Er rõl a szám lá ról
ki fi ze tés fo rint ban nem tör tén het, a de vi za szám lán ren del -
ke zés re álló pénz esz kö zök a vég le ges fel hasz ná lás kor vál -
nak költ ség ve té si ki adás sá.”
 (9) Az Áht. 18/C.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A kincs tár a kö te le zett kü lön ren del ke zé se nél kül
tel je sí ti – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szám la kör -
ben – a Ma gyar Ál lam mal, a 18/B.  § (4) be kez dé sé ben, va -
la mint a 18/C.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ve -
ze tek kel szem ben be nyúj tott olyan be sze dé si meg bí zást,
amely jog erõs bí ró sá gi, köz igaz ga tá si ha tá ro za ton vagy
jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott azon na li be sze dé si meg bí -
zás út ján tel je sí ten dõ fi ze té si kö te le zett sé gen ala pul.”
 (10) Az Áht. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § (1) A köz pon ti költ ség ve tés be vé te le it ké pe -
zik – a 8.  §-ban fog lal ta kon és a 10.  §-ban fog lal tak nak a
köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ ré szén túl –

a) az ál la mi tu laj do ni ré sze se dé sek ki vé te lé vel az ál la -
mi esz kö zök ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé te lek (be le ért -
ve az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény sze -
rint a köz pon ti költ ség ve té si szer vet meg il le tõ és az
MNV Zrt., il let ve meg bí zott ja ál ta li ér té ke sí tés bõl szár ma -
zó ér té ke sí té si be vé telt is);

b) tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a ki zá ró la gos
ál la mi tu laj don nal össze füg gõ, il let ve a ki zá ró la gos ál la mi
te vé keny sé gek gya kor lá sá ra vo nat ko zó kon cesszi ós szer -
zõ dé sek bõl szár ma zó be vé te lek;

c) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek te vé keny sé gé bõl
szár ma zó be vé te lek;

d) az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé bõl szár ma zó, il let ve
az eu ró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó azon for rá sok,
ame lyek vég sõ ked vez mé nye zett je va la mely köz pon ti
költ ség ve té si szerv vagy amely for rás fel hasz ná lá sá nak
 tekintetében va la mely köz pon ti költ ség ve té si szerv tény le -
ges dön té si jog kör rel bír;

e) a köz pon ti költ ség ve té si al rend szer be tar to zó szer -
vek ré szé re, il let ve az ál ta luk el lá tott fel ada tok tá mo ga tá -
sá ra pénz ben be ér ke zett se gé lyek bõl és ado má nyok ból
szár ma zó be vé te lek.

(2) Az (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt for rá sok nem szá -
mol ha tók el be vé tel ként a fel hasz ná lá su kat meg elõ zõ en.”

(11) Az Áht. 24.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(9) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ki zá ró lag a költ -
ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ha tók
fel. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

a) fel hasz ná lá sát,

b) ke ze lé si költ sé ge it,

c) fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ren del ke zé si jo go sult -
sá go kat,

d) fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét,

e) ma rad vá nyá nak jó vá ha gyá sát és kö vet ke zõ évi fel -
hasz ná lá sát,

f) ter hé re tör té nõ éven túli kö te le zett ség vál la lást, va la -
mint az elõ irány za tok ter hé re vissz ter he sen nyújt ha tó tá -
mo ga tá sok (köl csö nök) fo lyó sí tá sá nak és vissza té rí té sé -
nek, az elõ le gek fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak, a be -
hajt ha tat lan kö ve te lé sek rõl való le mon dás nak a rend jét

a költ ség ve té si évre vo nat ko zó an, éven te feb ru ár
15-éig – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, ren de let ben sza bá lyoz za,
il le tõ leg a jog sza bály ki adá sát nem igény lõ ren del ke zé se -
ket bel sõ nor má ban ál la pít ja meg.”
 (12) Az Áht. 26.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ál ta lá nos tar ta lék ból el szá mo lá si, va la mint
vissza té rí té si kö te le zett ség gel nyúj tott tá mo ga tás össze -
gét, il let ve an nak fel nem hasz nált ré szét az Egyéb ve gyes
be vé te lek szám lá ra kell be fi zet ni, amellyel az adott évi ál -
ta lá nos tar ta lék elõ irány za tát a Kor mány meg nö vel he ti.”
 (13) Az Áht. 36.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Kor mány a költ ség ve té si tör vényjavaslat be nyúj tá sa -
kor)

„c) tel jes kö rû en be mu tat ja – a b) pont ban fog lal ta kat is
be le ért ve – a költ ség ve té si évet kö ve tõ 3 év vár ha tó elõ -
irány za ta it, ame lye ket a költ ség ve té si év fo lya ma tai és át -
hú zó dó ha tá sai, a ter ve zett fel adat el lát ási és szer ve ze ti vál -
to zá sok, va la mint a gaz da sá gi elõ re jel zé sek sze rint ál la pí -
tot tak meg;”
 (14) Az Áht. a kö vet ke zõ 47.  §-sal egé szül ki:

„47.  § (1) A Kor mány feb ru ár vé gé ig a költ ség ve té si
tör vényjavaslat fe je ze ti in dok lá sa i nak ada tai alap ján kor -
mány ha tá ro zat ban köz zé te szi a Kor mány irá nyí tá si és fel -
ügye le ti jog kö ré be tar to zó fe je ze tek (be le ért ve a tár sa da -
lom biz to sí tá si ala pok költ ség ve té si szer ve it) tárgy évet kö -
ve tõ 3 évre vo nat ko zó költ ség ve té si ke ret szá ma it.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kor mány ha tá ro zat ban sze -
rep lõ költ ség ve té si ke ret szá mo kat kell al kal maz ni – ha tör -
vény más ként nem ren del ke zik – a kö te le zett ség vál la lá sok 
pénz ügyi ke re te ként, az ál la mi fel adat vál to zá sok (bõ ví té -
sek és/vagy szû kí té sek) pénz ügyi kor lát ja ként.

(3) A kor mány ha tá ro zat ban sze rep lõ költ ség ve té si ke -
ret szá mok tól a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv csak in do -
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kolt eset ben és csak a Kor mány en ge dé lyé vel tér het el a
költ ség ve tés ter ve zé se so rán.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kat a köz pon ti költ -
ség ve tés adós ság ál lo má nyá nak ka mat el szá mo lá sa it tar tal -
ma zó költ ség ve té si fe je zet re nem kell al kal maz ni.”
 (15) Az Áht. 48.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

(Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter)
„e) feb ru ár 15-éig a Kor mány elé ter jesz ti a 47.  § (1) be -

kez dé se sze rin ti kor mány ha tá ro zat alap já ul szol gá ló ke ret -
szá mo kat,”
 (16) Az Áht. 49.  §-ának o) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

(A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je – ha a tör -
vény más ként nem ren del ke zik –)

„o) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – éven te feb ru ár 15-éig, kor mány ren de let ben fog lalt
össze han go lá si sza bá lyok ra fi gye lem mel, a költ ség ve té si
tör vény ben meg ha tá ro zott cél ra te kin tet tel – sza bá lyoz za a 
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban a 24.  §
(9) be kez dé sé ben fog lal ta kat;”
 (17) Az Áht. 49.  §-a a kö vet ke zõ r) pont tal egé szül ki:

(A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je – ha a tör -
vény más ként nem ren del ke zik –)

„r) gon dos ko dik a 47.  § (1) be kez dé se alap ján köz zé tett
kor mány ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ke ret össze gek be tar -
tá sá ról,”
 (18) Az Áht. 50.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter áp ri lis
15-éig – az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá nos vá lasz tá sá -
nak évé ben leg ké sõbb jú ni us 30-áig – el ké szí ti és a Kor -
mány elé ter jesz ti a kö vet ke zõ évek re vo nat ko zó gaz da -
ság po li ti kai el kép ze lé se in ala pu ló költ ség ve té si po li ti ka fõ 
irá nya it és a költ ség ve té si ter ve zés fõ ke re te it meg ha tá ro zó 
költ ség ve té si irány el ve ket.”
 (19) Az Áht. 64.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A he lyi ön kor mány zat év köz ben a kincs tár út ján
le mond hat a szá má ra fel adat mu ta tó alap ján meg ál la pí tott
nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok elõ irány za tá ról
vagy an nak egy ré szé rõl, il let ve – ha tör vény más ként nem
ren del ke zik – pót ló la gos igény lést nyújt hat be ezen elõ -
irány za tok ra.

a) Az elõ irány zat-le mon dás be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
aa) áp ri lis 30.,
ab) jú li us 31.,
ac) ok tó ber 15.
b) A pót ló la gos igény lés ha tár ide je jú li us 31.
A pót ló la gos igény lés so rán je lent ke zõ fi nan szí ro zá si

kü lön bö ze tek át uta lá sá ra a b) pont ban meg ha tá ro zott ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ má so dik hó nap ban ese dé kes net tó fi -
nan szí ro zás tól kez dõ dõ en ke rül sor.”
 (20) Az Áht. 64.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té si év vé gét
köve tõen a tény le ges mu ta tók alap ján, kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ig, a költ ség ve té si tör vény sza -
bá lyai sze rint el szá mol az igény be vett nor ma tív hoz zá já -
ru lá sok kal és tá mo ga tá sok kal.”
 (21) Az Áht. 64.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A he lyi ön kor mány zat a nor ma tív hoz zá já ru lá sok
és tá mo ga tá sok igény lé sé re, év köz be ni le mon dá sá ra, il let -
ve pót ló la gos igény lé sé re vo nat ko zó adat szol gál ta tá sát a
he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ál tal – az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel együtt mû köd ve, a kincs tár 
út ján – ki adott in for má ci ós rend szer ke re té ben, elekt ro ni -
kus úton tel je sí ti.”
 (22) Az Áht. 64/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kincs tár a ren del ke zés re álló ira tok és sa ját nyil -
ván tar tá sai alap ján, il let ve – szük ség ese tén hely szí ni vizs -
gá lat so rán – az ön kor mány zat év végi el szá mo lá sá nak be -
nyúj tá sá ig meg vizs gál hat ja a fel adat mu ta tók ala ku lá sát, az 
igény lés meg ala po zott sá gát. A vizs gá lat ered mé nyé rõl a
kincs tár kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar tal mú
jegy zõ köny vet vesz föl. A jegy zõ könyv ben a kincs tár
szük sé ges eset ben fel hív ja az ön kor mány za tot, hogy a kö -
vet ke zõ elõ irány zat-mó do sí tá si le he tõ ség nél az ér vé nyes
fel adat mu ta tó it mó do sít sa, il let ve az el szá mo lás nál a
kincs tár ál tal ja va solt ada to kat ér vé nye sít se.”
 (23) Az Áht. a kö vet ke zõ 64/F.  §-sal egé szül ki:

„64/F.  § (1) Hely szí ni vizs gá la tot tart a kincs tár a
64/A.  § (2) be kez dé se és a 64/D.  § (5) be kez dé se sze rin ti
fe lül vizs gá la tok nál ab ban az eset ben, ha az ön kor mány zat
adat szol gál ta tá sa sze rin ti együt tes összeg, va la mint a
kincs tár ál lás pont ja sze rin ti együt tes összeg kö zöt ti el té rés
meg ha lad ja a 2%-ot, de leg alább az 1 mil lió Ft-ot.

(2) Hely szí ni vizs gá lat cél-, il let ve té ma vizs gá lat ként
el ren del he tõ az ál la mi tá mo ga tá sok és hoz zá já ru lá sok jog -
cí me i re, az ön kor mány za tok meg ha tá ro zott kö ré re vo nat -
ko zó an is.

(3) A 64/D.  § (1) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat szer -
ve zé se so rán biz to sí ta ni kell, hogy leg alább 4 éven ként,
ezen idõ szak egé szé re va la mennyi ön kor mány zat nál ke -
rül jön sor hely szí ni el len õr zés re. Azon ön kor mány za tok -
nál, ahol a sze mé lyi jö ve de lem adó, nor ma tív hoz zá já ru lá -
sok és tá mo ga tá sok tel je sí té sé nek össze ge a fe lül vizs gá -
lan dó évet meg elõ zõ mind két év ben meg ha lad ta a 400 mil -
lió fo rin tot, éven te kell az ál la mi tá mo ga tá sok és hoz zá já -
ru lá sok jog cí mei leg alább 50%-ának jo go sult sá gi fel té te -
lei tel je sí té sé nek sza bály sze rû sé gét hely szí nen fe lül vizs -
gál ni.

(4) A hely szí ni vizs gá lat ki ter jed az ál la mi tá mo ga tá sok
és hoz zá já ru lá sok igény be vé te le alap ját bi zo nyí tó do ku -
men tu mok költ ség ve té si szer vek nél tör té nõ tel jes körû el -
len õr zé sé re is.”
 (24) Az Áht 86.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(9) Ha a pénz ügyi ter vek bõl, az elõ re jel zé sek bõl és a
rend szer mû kö dé sé bõl meg ál la pít ha tó, hogy az ala pok be -
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vé te lei – je len tõs hi ányt fel hal moz va – tar tó san nem fe de -
zik a vár ha tó ki adá so kat, a Kor mány nak a tár sa da lom biz -
to sí tás mû kö dé si, el lá tá si és fi nan szí ro zá si rend sze rét mó -
do sí tó, a be vé te lek és ki adá sok egyen sú lyát hely re ál lí tó, a
já ru lé kok eme lé sé vel vagy egyes el lá tá sok mér sék lé sé vel
járó ja vas la tot kell ten nie az Or szág gyû lés nek. A nyug díj -
biz to sí tás tõ ke fe de ze ti rend sze ré nek be ve ze té se  miatt ki e -
sõ já ru lék be vé tel az át me net tel jes idõ sza ká ban nem mi nõ -
sül olyan hi ány nak, ami  miatt já ru lék eme lés re vagy el lá -
tás szû kí tés re ke rül het sor.”
 (25) Az Áht. 92.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép és a § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A fe je ze tet fel ügye le tét el lá tó szer vek a fel ügye le -
tük alá tar to zó ki zá ró lag sa ját be vé tel bõl gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szer vek ré szé re – ide nem ért ve a kor mány hi va -
ta lo kat – be fi ze té si kö te le zett sé get ír hat nak elõ, mely
összeg a fe je zet nél év köz ben je lent ke zõ több let fel ada tok
el lá tá sá nak fe de ze té re hasz nál ha tó fel.

(4) A Kor mány hi va tal be fi ze té si kö te le zett sé ge – ha tör -
vény más képp nem ren del ke zik – nem ha lad hat ja meg a hi -
va tal be vé te le i nek 30%-át, mely nek éven kén ti össze gét a
költ ség ve té si tör vény ál la pít ja meg.”
 (26) Az Áht. 94.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nem vo nat koz nak a
köz pon ti költ ség ve tés ben jó vá ha gyott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok ból, va la mint a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In -
no vá ci ós Alap ból ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek ré -
szé re

a) cím zet ten kü lön-kü lön meg ter ve zett, vagy
b) kö zö sen sze rep lõ és jog sza bály ban meg ha tá ro zott

el já rás rend sze rint vagy pá lyá zat út ján oda ítélt, vagy
c) a Kor mány ren de le té ben meg ha tá ro zott ér ték ha tárt

el nem érõ
tá mo ga tá sok ra.”
 (27) Az Áht. 95.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá hoz, ab ban tag sá gi
(rész vény esi) jog vi szony lé te sí té sé hez, il let ve ré sze se dés
szer zé sé hez]

„a) köz pon ti költ ség ve té si szerv és tár sa da lom biz to sí tá -
si költ ség ve té si szerv ese tén a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko -
dá si Ta nács (a továb biak ban: Ta nács) dön té se,”
 (28) Az Áht. 95.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ala pí tás, il let ve ré -
sze se dés szer zés ese tén a Ta nács dön té sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés ben be kell mu tat ni

a) a gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá nak, il let ve az ab -
ban való rész vé tel nek a – más mó don, il let ve szer ve ze ti
for má ban el nem ér he tõ – szük sé ges sé gét, gazdaságos -
ságát,

b) an nak iga zo lá sát, hogy a pi ac ra lé pés nem jár ver -
seny tor zí tó ha tás sal,

c) a lé te sí tõ ok irat ter ve ze tét,
d) a kö zép tá vú üz le ti terv fõbb ele me it,
e) a gaz dál ko dó szer ve zet szék he lyét, tag ját (tag ja it),

szer ve ze ti for má ját, fel ada tát, te vé keny sé gi kö rét,
f) a gaz dál ko dó szer ve zet mû kö dé sé nek idõ tar ta mát, ha 

ha tá ro zott idõ re ala pít ják,
g) a tu laj do no si (tag sá gi, rész vény esi) jo go kat gya kor -

ló köz pon ti költ ség ve té si szerv és a gaz dál ko dó szer ve zet
együtt mû kö dé sét sza bá lyo zó szer zõ dés (meg ál la po dás)
ter ve ze tét.

(4) Köz pon ti költ ség ve té si szerv a Nem ze ti Va gyon gaz -
dál ko dá si Ta nács elõ ze tes en ge dé lyét kö te les kér ni a gaz -
dál ko dó szer ve zet tõ ke eme lé sé hez vagy nem kö te le zõ tõ -
ke le szál lí tá sá hoz, to váb bá a gaz dál ko dó szer ve zet vég el -
szá mo lás sal tör té nõ meg szün te té sé hez vagy át ala ku lá sá -
hoz.”
 (29) Az Áht. 101.  §-a a kö vet ke zõ (12)–(13) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(12) A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or
fel ada ta i ra elõ irány zott ál la mi tá mo ga tás nak a tárgy évet
meg elõ zõ évek dön tés sel le kö tött ma rad vá nya i ból a tárgy -
év ben igény be vett összeg gel a köz pon ti költ ség ve tés ben
meg ter ve zett tárgy évi ilyen célú elõ irány za tot meg kell
nö vel ni.

(13) A te le pü lé si ön kor mány za ti szi lárd bur ko la tú bel te -
rü le ti köz utak bur ko lat fel újí tá sá nak tá mo ga tá sá ra, il let ve
a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta tá sá nak 
tá mo ga tá sá ra elõ irány zott ál la mi tá mo ga tás nak a tárgy évet 
meg elõ zõ év dön tés sel le kö tött ma rad vá nya i ból a tárgy év -
ben de cem ber 31-éig igény be vett összeg gel a köz pon ti
költ ség ve tés ben meg ter ve zett tárgy évi ilyen célú elõ irány -
za tot meg kell nö vel ni.”
 (30) Az Áht. 109.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„109.  § (1) Az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI.
tör vény ha tá lya alá tar to zó ál la mi va gyon nal való gaz dál -
ko dás ból szár ma zó be vé te lek – a tör vény el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – a köz pon ti költ ség ve tés be vé te lét vagy
fi nan szí ro zá si be vé te lét ké pe zik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ál la mi va gyon nal való gaz -
dál ko dás ból ere dõ ki adá sok a köz pon ti költ ség ve tés ki -
adá sát vagy fi nan szí ro zá si ki adá sát ké pe zik.

(3) Az MNV Zrt.-re rá bí zott va gyon nal való gaz dál ko -
dás ból ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért az ál la mi va -
gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs, aki az eb bõl
ere dõ fel ada ta it a (4) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével lát ja el.

(4) Az MNV Zrt.
a) köz re mû kö dik a rá bí zott ál la mi va gyon nal kap cso la -

tos be vé te lek és ki adá sok ter ve zé sé ben,
b) gon dos ko dik a rá bí zott ál la mi va gyon nal kap cso la -

tos be vé te lek be sze dé sé rõl, és a rá bí zott ál la mi va gyon nal
kap cso la tos ki adá sok tel je sí té sé rõl,

c) a zár szám adás el ké szí té sé hez be szá mol a rá bí zott ál -
la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok tel je sü -
lé sé rõl.
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(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kat mind a költ ség ve té si,
mind a fi nan szí ro zá si be vé te lek re és ki adá sok ra al kal maz -
ni kell.”

(31) Az Áht. 109/L.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„109/L.  § A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott la kás -
épí té si ked vez ménnyel, fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga -
tá sá val, a meg elõ le ge zõ köl csön nel, va la mint – a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben – a ki egé szí tõ ka -
mat tá mo ga tás sal össze füg gés ben az ál lam ja vá ra jel zá log -
jo got és an nak biz to sí tá sá ra szol gá ló el ide ge ní té si és ter -
he lé si ti lal mat kell az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez ni. 
A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ ka mat tá -
mo ga tás sal, il let ve a meg elõ le ge zõ köl csön nel össze füg -
gés ben a hi tel in té zet ja vá ra jel zá log jo got és an nak biz to sí -
tá sá ra szol gá ló el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat kell az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez ni.”
 (32) Az Áht. 117.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„117.  § Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok költ ség ve té -
sé nek elõ ter jesz tésekor, il le tõ leg a zár szám adás kor az Or -
szág gyû lés ré szé re leg alább a 116.  § (1) be kez dés 1. pont -
já nak a)–b) pont ja i ban, va la mint 116.  § (2) be kez dé se 1. és 
4. pont ja i ban fog lalt mér le ge ket kell – a szö ve ges in do ko -
lás sal együtt – az alap ra vo nat ko zó an tá jé koz ta tá sul be mu -
tat ni.”
 (33) Az Áht. 118/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„118/A.  § A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai költ -
ség ve té sé rõl, il let ve a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap -
jai költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló tör vényjavaslat
be nyúj tá sa kor az Or szág gyû lés ré szé re leg alább a 116.  §
(1) be kez dés 1. a)–b) pont jai, (2) be kez dé se 1. és 4. pont ja
sze rin ti mér le ge ket a szö ve ges in dok lás sal együtt be kell
mu tat ni.”
 (34) Az Áht. a kö vet ke zõ 121/C.  §-sal egé szül ki:

„121/C.  § (1) A költ ség ve té si szer vek nél bel sõ el len õr -
zé si te vé keny sé get vég zõk rõl (e §-ban a továb biak ban:
bel sõ el len õr) nyil ván tar tást kell ve zet ni. A nyil ván tar tás
ve ze té sé rõl az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter gon dos -
ko dik. Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek a nyil -
ván tar tás ve ze té sé vel kap cso la tos dön té se i vel szem ben
fel leb be zés nek nincs he lye.

(2) A nyil ván tar tás ve ze té sé nek cél ja an nak hi te les do -
ku men tá lá sa, hogy a bel sõ el len õr ren del ke zik a te vé keny -
ség vég zé sé hez a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé -
rõl  szóló kor mány ren de let ben elõ írt vég zett ség gel és gya -
kor lat tal.

(3) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben
sza bá lyoz za a nyil ván tar tás ba vé tel, a nyil ván tar tás ból
való tör lés, a nyil ván tar tás ve ze té sé nek rész le tes szabá -
lyait, a kö te le zõ szak mai to vább kép zés rész le te it.

(4) A nyil ván tar tás ba fel kell ven ni azt a bel sõ el len õr -
zé si te vé keny ség vég zé sé re je lent ke zõ ter mé sze tes sze -
mélyt, aki

a) ren del ke zik a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé -
sé rõl  szóló kor mány ren de let ben elõ írt vég zett ség gel és
gya kor lat tal;

b) bün tet len elõ éle tû és a te vé keny ség gya kor lá sát kor -
lá to zó vagy ki zá ró in téz ke dés ha tá lya alatt nem áll;

c) Ma gyar or szá gon költ ség ve té si szerv nél bel sõ el len -
õr zést kí ván vé gez ni.

(5) A nyil ván tar tás ból tö röl ni kell azt a ter mé sze tes sze -
mélyt,

a) aki a (10) be kez dés sze rin ti to vább kép zés ben nem
vesz részt, aki nek rész vé te lét a to vább kép zés ben köz re mû -
kö dõ szer ve zet nem iga zol ja, il let ve aki nem tud ja ki men -
te ni a to vább kép zés ben való rész vé te lé nek hi á nyát,

b) akit a bí ró ság bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt jog -
erõ sen el ítélt és a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok
alól nem men te sült,

c) akit a bí ró ság a bel sõ el len õr zés kö ré be tar to zó te vé -
keny ség vo nat ko zá sá ban a fog lal ko zás tól el til tott,

d) aki a nyil ván tar tás ba vé tel kor, il let ve a nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen va lót lan ada tot kö zölt, a nyil ván tar -
tás ból tör lés re okot adó kö rül ményt 30 na pon be lül nem je -
len tet te be, a va lót lan adat köz lés, il let ve a be je len tés el mu -
lasz tá sa utó la gos meg ál la pí tá sa kor,

e) aki kéri a nyil ván tar tás ból való tör lé sét,
f) akit jog erõs bí rói íté let a cse lek võ ké pes sé get korlá -

tozó vagy ki zá ró gond nok ság alá he lye zett,
g) aki el ha lá lo zott.
(6) A nyil ván tar tás ból tö rölt ter mé sze tes sze mély kér -

heti a bel sõ el len õrök nyil ván tar tá sá ba új bó li fel vé te lét:
a) a tör lést kö ve tõ 2 év után, ha a tör lés re az (5) be kez -

dés a) pont ja  miatt,
b) a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te -

sü lést köve tõen, ha a tör lés re az (5) be kez dés b) pont ja
 miatt,

c) a bel sõ el len õr zés kö ré be tar to zó te vé keny ség vo nat -
ko zá sá ban a fog lal ko zás tól való el til tás aló li men te sí tést
köve tõen, ha a tör lés re az (5) be kez dés c) pont ja  miatt,

d) a tör lést kö ve tõ 3 év után, ha a tör lés re az (5) be kez -
dés d) pont ja  miatt,

e) a tör lést kö ve tõ 2 év után, ha a tör lés re az (5) be kez -
dés e) pont ja  miatt,

f) a gond nok ság alá he lye zés meg szün te té sét köve tõen, 
ha a tör lés re az (5) be kez dés f) pont ja  miatt
ke rült sor.

(7) A bel sõ el len õr nyil ván tar tá si szá ma és neve nyil vá -
nos, azok ról bár ki tá jé koz ta tást kap hat.

(8) A (7) be kez dés ben fog lal tak ra te kin tet tel a nyil ván -
tar tás ba vé telt vég zõ szer ve zet a tárgy év ben nyil ván tar tás -
ba vett bel sõ el len õrök nyil ván tar tá si szá mát és ne vét in -
ter ne tes hon la pon nyil vá nos ság ra hoz za, és biz to sít ja,
hogy a nyil vá nos ada tok ról a nyil ván tar tás ba vé telt vég zõ
szer ve zet tõl bár ki tá jé koz ta tást kap jon.

(9) A nyil ván tar tás ból tö rölt ter mé sze tes sze mé lyek
ada ta it a nyil ván tar tás ba vé telt vég zõ szer ve zet a tör lést
kö ve tõ 10 évig kö te les meg õriz ni.
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(10) A bel sõ el len õrök kö te le sek a már meg szer zett is -
me re te ket nap ra ké szen tar ta ni, fej lesz te ni, a vál to zá sok ból 
ere dõ kö ve tel mé nyek kel össz hang ba hoz ni. En nek ér de ké -
ben kö te le sek szak mai to vább kép zé sen részt ven ni.

(11) A bel sõ el len õrök nyil ván tar tás ba vé te le irán ti el já -
rá sért, va la mint a nyil ván tar tás ba be jegy zett ada tok mó do -
sí tá sa irán ti el já rá sért az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter ren de le té ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jat kell fi zet ni.”
 (35) Az Áht. a kö vet ke zõ 122/B.  §-sal egé szül ki:

„122/B.  § (1) A kincs tár a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi és köz ok ta tá si köz fel ada tot el lá tó nem
ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz ményt fenn tar tó kat a köz -
pon ti költ ség ve tés bõl meg il le tõ nor ma tív hoz zá já ru lá sok
és tá mo ga tá sok, ki egé szí tõ tá mo ga tá sok igény lé sé nek, fel -
hasz ná lá sá nak jog sza bá lyi fel té te le it és az el szá mo lá sok
sza bály sze rû sé gét – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak 
sze rint, az ott meg je lölt szer ve ze tek be vo ná sá val – el len -
õr zi.

(2) A kincs tár el len õr zé si te vé keny sé gé re a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 2004. évi CXL. tör vény sza bá lya it kell al kal maz ni.”
 (36) Az Áht. 124.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
zsf) pont tal egé szül ki:

(A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg)

„zsf) az egy há za kat, il let ve a ki sebb sé gi ön kor mány za -
to kat kü lön jog sza bály alap ján meg il le tõ ki egé szí tõ tá mo -
ga tás ter ve zé sé nek, il let ve a ter ve zett és tény le ges ada tok
kö zöt ti el té rés bõl fa ka dó ren de zés szá mí tá sá nak rész le tes
sza bá lya it.”
 (37) Az Áht. 124.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
k) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter arra, hogy)

„k) a bel sõ el len õrök nyil ván tar tás ba vé te lé nek, a nyil -
ván tar tás ból való tör lés nek és a nyil ván tar tás ve ze té sé nek
rész le tes sza bá lya it, a kö te le zõ szak mai to vább kép zés sza -
bá lya it, to váb bá a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti el já rá sért,
va la mint a nyil ván tar tás ba be jegy zett ada tok mó do sí tá sa
irán ti el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj sza -
bá lya it,”
(ren de let ben sza bá lyoz za.)
 (38) Az Áht. 124.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Fel ha tal ma zást kap nak a fe je zet fel ügye le tét el lá tó
mi nisz te rek, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel 
egyet ér tés ben a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

a) fel hasz ná lá sát,
b) ke ze lé si költ sé ge it,
c) fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ren del ke zé si jo go sult -

sá go kat,
d) fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét,
e) ma rad vá nyá nak jó vá ha gyá sát és kö vet ke zõ évi fel -

hasz ná lá sát,
f) ter hé re tör té nõ éven túli kö te le zett ség vál la lást,

g) ter hé re vissz ter he sen nyújt ha tó tá mo ga tá sok (köl -
csö nök) fo lyó sí tá sá nak és vissza té rí té sé nek, az elõ le gek
fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak, a be hajt ha tat lan kö ve te -
lé sek rõl való le mon dás nak a rend jét
a költ ség ve té si évre vo nat ko zó an éven te meg al ko tott ren -
de let ben ál la pít sák meg.”
 (39) Az Áht. 125.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A 121/C.  § ren del ke zé se it 2008. jú li us 1-jé tõl kell
al kal maz ni. 2009. ja nu ár 1-jé tõl költ ség ve té si szerv nél
bel sõ el len õr zé si te vé keny sé get csak az vé gez het, aki a
121/C.  §-ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ban sze re pel.”

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól
és azok 1993. évi költségvetésérõl  szóló
1992. évi LXXXIV. tör vény módosítása

4.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ról és
azok 1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV.
tör vény (a továb biak ban: AT.) 4.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Nyug díj biz to sí tá si Alap az öreg sé gi nyug díj, a
rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, a rehabilitá -
ciós já ra dék, a hoz zá tar to zói nyug el lá tás, a ti zen har ma dik
havi nyug díj és a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott mél tá -
nyos sá gi ki fi ze té sek fe de ze té re szol gál.”
 (2) Az AT. 4.  §-a (3) be kez dé se f) pont já nak 1. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[f) a köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok, ide ért ve]
„1.  a gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer mek gon do zá -

si díj ban, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban, re ha bi li tá ci ós
já ra dék ban ré sze sü lõk után fi ze tett nyug díj biz to sí tá si já ru -
lé kot,”
 (3) Az AT. 5.  §-a (3) be kez dé se c) pont já nak 1. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[c) egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok, ide ért ve]
„1. az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot,”

 (4) Az AT. 5.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A ki adá sok fe de ze tét a kö vet ke zõ be vé te lek ké pe -
zik:]

„f) a köz pon ti költ ség ve tés bõl szár ma zó hoz zá já ru lá -
sok, té rí té sek, ide ért ve a ter hes ség-meg sza kí tás sal kap cso -
la tos költ ség ve té si té rí té sek, a gyer mek gon do zá si díj
50%-ának meg fe le lõ és egyéb, tör vény ben elõ írt költ ség -
ve té si tá mo ga tás össze gét;”

A helyi önkormányzatok címzett
és céltámogatásáról  szóló

1992. évi LXXXIX. tör vény módosítása

5.  § A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sá -
ról  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény ki egé szül e tör vény
mel lék le té vel meg ál la pí tott 7. szá mú mel lék let tel.
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A vízgazdálkodásról  szóló
 1995. évi LVII. tör vény módosításáról

6.  § (1) A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör -
vény (a továb biak ban: Vgtv.) 15/B.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A víz hasz ná ló nak a víz kész let já ru lé kot
a) 4,50 fo rint/m3 alap já ru lék,
b) ha a víz jo gi en ge dély ben meg ha tá ro zott víz mennyi -

sé get – az egyes kü lön meg je lölt idõ szak ra is te kin tet -
tel – 10%-nál na gyobb mér ték ben túl lé pi, a tel jes több let -
mennyi ség után 9,00 fo rint/m3 alap já ru lék,

c) ha a víz jo gi en ge dély kö te les a te vé keny sé get en ge -
dély nél kül foly tat ja (a továb biak ban: en ge dély nél kü li
víz hasz ná lat), 28,90 fo rint/m3 alap já ru lék figye lembe véte -
lével, a be fi ze tés össze gét meg ha tá ro zó, kü lön jog sza bály -
ban elõ írt – az igény be vett víz mennyi ség meg ha tá ro zá sá -
nak mód já tól, a víz hasz no sí tás és a víz kész let jel le gé tõl,
to váb bá az adott tér ség víz kész let-gaz dál ko dá si hely ze té -
tõl füg gõ – szor zó szá mok al kal ma zá sá val, a tény le ge sen
igény be vett víz mennyi ség
alap ján kell ki szá mí ta nia.”
 (2) A Vgtv. 15/B.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az üze mi fo gyasz tó nak a víz kész let já ru lé kot 14,10
fo rint/m3 já ru lék alap ján a tény le ge sen igény be vett víz -
mennyi ség után kell ki szá mí ta nia.”

A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról  szóló

1996. évi XX. tör vény módosítása

7.  § A sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si
mó dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996.
évi XX. tör vény 32.  §-a a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:

(A sze mé lyi azo no sí tó ke ze lé sé re – az adat to váb bí tás ki -
vé te lé vel – jo go sult)

„q) a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tás nyil ván tar tá sát ve ze tõ
és el len õr zést vég zõ kincs tár fel ada tai el lá tá sá hoz.”

A helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról  szóló
1996. évi XXV. tör vény módosítása

8.  § A he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá -
sá ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény 4.  §-ának (2) be kez dé -
se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[(2) Az adós ság ren de zé si el já rás ak kor kez de mé nyez he -
tõ, ha a he lyi ön kor mány zat vagy az ön kor mány za ti költ -
ség ve té si szerv]

„f) más he lyi ön kor mány zat tal szem ben fenn ál ló tar to -
zá sát – ide ért ve a kü lön jog sza bály sze rint lét re ho zott tár -
su lás ke re té ben vál lalt fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tel -
je sí té sét is – az ön kor mány zat tal kö tött vagy tár su lá si meg -

ál la po dá son ala pu ló azon na li be sze dé si meg bí zás be nyúj -
tá sát kö ve tõ 60 na pon be lül nem tel je sí ti.”

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl
és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény

módosítása

9.  § A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a
tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  §-a
(2) be kez dé sé nek 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé -
sért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg:]

„8. a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok köz pon ti lag
fi nan szí ro zott lét szá mát, va la mint szer ve zé si ka te gó ri á i nak
meg ha tá ro zá sát és az azok ba tör té nõ be so ro lá sát.”

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló

 1996. évi XLIII. tör vény módosítása

10.  § (1) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hszt.) 42.  §-ának (2) be kez dé se a
kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

(Hi va tá sos szol gá lat a fegy ve res szer ven kí vül a kö vet -
ke zõ szer vek nél tel je sít he tõ)

„j) a Ma gyar Köz tár sa ság kül po li ti kai, gaz da sá gi vagy
kul tu rá lis ér de ke i nek kép vi se le té re kül föl dön lét re ho zott
szer ve ze tek nél össze kö tõ ként vagy a dip lo má ci ai szol gá -
lat tag ja ként.”
 (2) A Hszt. 49.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A hi va tá sos ál lo mány tag ja meg sza kí tás nél kül leg -
alább há rom hó nap ra, de 6 évet meg nem ha la dó idõ tar -
tam ra kül föl di szol gá lat ra ve zé nyel he tõ (a továb biak ban:
tar tós kül szol gá lat).”
 (3) A Hszt. 203.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A sze mély ügyi nyil ván tar tás ada tai kö zül a hi va tá -
sos ál lo mány tag ja be le egye zé se nél kül nyil vá nos ság ra le -
het hoz ni min den olyan ada tot, amely a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról  szóló tör vény alap ján köz ér dek bõl nyil -
vá nos nak mi nõ sül.”
 (4) A Hszt. 245/H.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e fe je zet ha tá lya alá tar to zó fegy ve res szer vek
or szá gos szin tû szer ve i nél – a szerv ve ze tõ jét nem szá mít -
va – leg fel jebb négy, a te rü le ti (me gyei ille té kességû), va -
la mint a he lyi szer vek nél – a szerv ve ze tõ jét nem szá mít -
va – leg fel jebb ket tõ ve ze tõi szint lé te sít he tõ.”

2007/168. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12615



(5) A Hszt. 245/H.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem
ren del ke zik, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek te -
rü le ti szer ve i nek ve ze tõ je fõ osz tály ve ze tõi, a szer ve ze ti
egy sé gek ve ze tõ je fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si vagy osz -
tály ve ze tõi, a he lyi szer vek ve ze tõ je fõ osz tály ve ze tõi, fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet te si vagy osz tály ve ze tõi, a szer ve ze ti
egy sé gek ve ze tõ je fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si vagy osz -
tály ve ze tõi be osz tá si il let mény re jo go sult.”
 (6) A Hszt. 259.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„259.  § (1) A szol gá la ti vi szonyt lé te sí tõ sze mélyt, aki
még nem ren del ke zik rend õri vagy ha tár ren dé sze ti szak -
kép zett ség gel – a fel té te lek biz to sí tá sa mel lett – meg fe le lõ
ha tár idõ ki tû zé sé vel kö te lez ni kell a rend õri vagy ha tár ren -
dé sze ti szak kép zett ség meg szer zé sé re. Ha en nek az elõ írt
ha tár idõ ben nem tesz ele get, a szol gá la ti vi szo nya az 59.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján meg szû nik.

(2) A rend õri vagy ha tár ren dé sze ti szak kép zett ség gel
nem ren del ke zõ rend õr ön ál ló in téz ke dés re nem jo go sult,
szol gá lat ba tör té nõ be osz tá sá ra rend õri vagy ha tár ren dé -
sze ti szak kép zett ség gel ren del ke zõ rend õrnek alá ren del -
ten vagy kö te lék ben al kal maz va ke rül het sor.”
 (7) A Hszt. a kö vet ke zõ 264/A.  §-sal egé szül ki:

„264/A.  § A rend õrség hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i ra
meg fele lõen al kal maz ni kell a 322.  § (2) be kez dé sét.”
 (8) A Hszt. 265.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szer zõ dé ses ál lo mány te kin te té ben a 270.  § ren -
del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”
 (9) A Hszt. 270.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„270.  § (1) Szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony hi va tá sos
szol gá la ti – ki vé ve ve ze tõi – be osz tá sok el lá tá sá ra lé te sít -
he tõ. Tiszt he lyet te si be osz tá sok ese té ben szer zõ dé ses
szol gá la ti vi szony ál ta lá nos is ko lai és leg alább szak is ko lai 
vég zett ség gel ren del ke zõ je lent ke zõ vel is lé te sít he tõ.

(2) Szer zõ dé ses szol gá la ti vi szonyt lé te sí te ni a 37. élet -
év be töl té sé ig le het. Ez alól az or szá gos pa rancs nok a
47. év be töl té sé ig in do kolt eset ben ki vé telt te het.

(3) Szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony az (1)–(2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te ese tén is csak ak kor
lé te sít he tõ, ha a je lent ke zõ tisz ti be osz tás ese tén leg -
alább 3, tiszt he lyet te si be osz tás ese tén leg alább 1 év szol -
gá la tot vál lal.

(4) Szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony lé te sí té se ese tén
6 hó nap pró ba idõ ki kö té se, és a pró ba idõ alatt az alap fo kú
tûz ol tó szak kép zés el vég zé se kö te le zõ.

(5) A szer zõ dé ses tûz ol tót az után pót lás biz to sí tá sa kor
elõny ben kell ré sze sí te ni.

(6) A szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony kö zös meg egye zés
alap ján meg hosszab bít ha tó, amely nek együt tes idõ tar ta ma 
a 20 évet nem ha lad hat ja meg, és nem ter jed het túl az 52.  §
sze rin ti élet kor be töl té sén.

(7) A szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony meg szû nik az
53.  §-ban meg ha tá ro zot ta kon túl:

a) a hi va tá sos ál lo mány ba vé tel lel,

b) a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott szol gá la ti idõ le tel te -
kor, ha an nak meg hosszab bí tá sá ra nem ke rült sor,

c) a szer zõ dés fel bon tá sá val lét szám csök ken tés vagy
át szer ve zés  miatt.”

 (10) A Hszt. 306.  §-ának ne gye dik fran cia be kez dé se
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„– õr zé si pót lék ha von ta 40%”
 (11) A Hszt. 342.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
rész le te sen sza bá lyoz za)

„h) a dip lo má ci ai és az össze kö tõ tisz ti szol gá lat telje -
sítése cél já ból tar tós kül szol gá lat ra ve zény lés fel té te le it,
rend jét, és az érin tet tet meg il le tõ jut ta tá so kat.”

 (12) A Hszt. 342.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Fel ha tal ma zást kap a fegy ve res szer vet irá nyí tó mi -
nisz ter, hogy ren de let ben rész le te sen sza bá lyoz za:”

 (13) A Hszt. 342.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a 118.  §
(1) be kez dés f) pont ja sze rin ti el is me ré sek ado má nyo zá sá -
nak sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa meg.”

Az atomenergiáról  szóló
 1996. évi CXVI. tör vény módosítása

11.  § Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
19/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[(2) A fel ügye le ti díj éves mér té ke:]

„a) atom erõ mû és ku ta tó re ak tor ese tén a név le ges hõ tel -
je sít mény (MWth) és a szá mí tá si alap szor za ta, a szá mí tá si
alap 246 350 Ft/MWth/év;”

A gazdasági reklámtevékenységrõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vény módosítása

12.  § A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997.
évi LVIII. tör vény 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A mû sor szol gál ta tó val szem ben ki sza bott bír sá got
a Mû sor szol gál ta tá si Alap ba kell be fi zet ni. Egyéb ese tek -
ben a bír ság a köz pon ti költ ség ve tés be vé te le. A bír sá got a
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra
kell be fi zet ni.”
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A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény módosítása

13.  § (1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
26.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Az egész ség biz to sí tó – az E. Alap költ ség ve té sé ben 
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – mél tá nyos ság ból

a) a Ma gyar or szá gon szak ma i lag el fo ga dott, de a fi -
nan szí ro zás ba még be nem fo ga dott el já rá sok, a be fo ga -
dott egész ség ügyi szol gál ta tás be fo ga dás tól el té rõ al kal -
ma zá sa, il let ve a biz to sí tott ál tal rész le ges té rí té si díj meg -
fi ze té se mel lett az egész ség biz to sí tás ter hé re igény be ve -
he tõ egész ség ügyi szol gál ta tá sok té rí té si dí ját vagy an nak
egy ré szét át vál lal hat ja,

b) a kü lön jog sza bály sze rin ti tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz és gyó gyá sza ti el lá -
tás árá hoz a meg ál la pí tott tá mo ga tá si mér té ket meg ha la dó
tá mo ga tást nyújt hat,

c) a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba még be nem fo -
ga dott, tá mo ga tás sal nem ren del he tõ al lo pá ti ás gyógy szer, 
kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp szer, gyó gyá -
sza ti se géd esz köz árá hoz, va la mint a mél tá nyos ság ból már 
tá mo ga tott gyó gyá sza ti se géd esz köz ja ví tá si dí já hoz tá -
mo ga tást nyújt hat.”
 (2) Az Ebtv. 80.  §-a (4) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Aki az e tör vény ben meg ha tá ro zott be je len té si,
nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get nem vagy
ké se del me sen tel je sí ti, il le tõ leg an nak nem az elõ írt mó -
don tesz ele get, ter mé sze tes sze mély 10 ezer tõl 100 ezer
fo rin tig, a Tbj. 4.  § a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott fog lal -
koz ta tó, és egyé ni vál lal ko zó 100 ezer fo rint tól 1 mil lió fo -
rin tig ter je dõ össze gû, az el kö ve tett mu lasz tás sal ará nyos
mu lasz tá si bír ság fi ze té sé re kö te lez he tõ.”

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeirõl  szóló

1997. évi CXXIV. tör vény módosítása

14.  § (1) Az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé -
nek anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi CXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Eft.) 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egy ház a szá má ra a ma gán sze mé lyek ál tal a sze -
mé lyi jö ve de lem adó juk ból fel aján lott 1%-ok ból ere dõ
össze ge ken túl a (3)–(4) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott
to váb bi tá mo ga tás ra jo go sult.”
 (2) Az Eft. 4.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A tá mo ga tá sok együt tes alap ja az egy há zak szá má -
ra a ma gán sze mé lyek ál tal a sze mé lyi jö ve de lem adó juk ból 
fel aján lott 1%-ok össze ge, de leg alább a nyi lat ko zat tal

érin tett évre be val lott, az össze vont adó ala pot ter he lõ,
adó ked vez mé nyek kel csök ken tett sze mé lyi jö ve de lem adó
0,5%-ának és az egy há zak szá má ra a ma gán sze mé lyek ál -
tal a sze mé lyi jö ve de lem adó juk ból fel aján lott 1%-ok
össze gé nek po zi tív kü lön bö ze te.

(4) A tá mo ga tás ból az egyes egy há zak a ja vuk ra a sze -
mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-áról ren del ke zõ ma gán sze mé -
lyek ará nyá ban ré sze sül nek.”
 (3) Az Eft. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti já ra dé kot ne gyed éven -
ként, az adott ne gyed év elsõ hó nap já nak 10. nap já ig, az
elsõ ne gyed év ben az elsõ hó nap utol só nap já ig kell ren del -
ke zés re bo csá ta ni, a 3.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt korrek -
ciót pe dig egy összeg ben kell ren dez ni a költ ség ve tés vég -
re haj tá sá ról  szóló tör vény el fo ga dá sát kö ve tõ hó nap utol só 
nap já ig.”

 (4) Az Eft. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A 4.  § sze rin ti sze mé lyi jö ve de lem adó-ré sze se dést
és an nak ki egé szí té sét az egy há zak kal való kap cso lat tar tás 
ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium fe je zet ben kell meg ter vez ni, és a fel aján lást kö ve tõ
év ja nu ár 31-éig az egy ház nak át utal ni.”

A helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttmûködésérõl  szóló

1997. évi CXXXV. tör vény módosítása

15.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és
együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény
(a továb biak ban: Ttv.) 7.  §-ának (2) be kez dé se ki egé szül a
kö vet ke zõ, új e) pont tal és egy ide jû leg az ere de ti
e)–f) pont ja i nak meg je lö lé se f)–g) pon tok ra vál to zik:

[(2) A meg ál la po dás tar tal maz za:]

„e) a meg bí zás dí já nak nem tel je sí té se ese tén irány adó
el já rást (a tár su lás dön té sé tõl füg gõ en az azon na li be sze -
dé si meg bí zás – in kasszó – al kal ma zá sát),”

 (2) A Ttv. 8.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ, új
f) pont tal egé szül ki és egy ide jû leg az ere de ti f)–k) pont ja i -
nak meg je lö lé se g)–l) pon tok ra vál to zik:

[(4) A meg ál la po dás tar tal maz za:]

„f) az ön kor mány za tok ál tal vál lalt pénz ügyi hoz zá já ru -
lás nem tel je sí té se ese tén irány adó el já rást (a tár su lás dön -
té sé tõl füg gõ en az azon na li be sze dé si meg bí zás – in -
kasszó – al kal ma zá sát),”

 (3) A Ttv. 15.  §-ának e) pont ja he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

[A 9.  §-ban meg ha tá ro zott tár su lás meg ál la po dá sa tar -
tal maz za:]

„e) a 8.  § (4) be kez dés c)–l) pont ja i ban fog lal ta kat.”
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(4) A Ttv. 17.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás gaz dál -
ko dó szer ve ze tet ala pít hat, il let ve vál lal ko zás ban ve het
részt, azon ban fe le lõs sé ge nem ha lad hat ja meg va gyo ni
hoz zá já ru lá sá nak mér té két.

(5) A jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás meg szû -
né se ese tén a va gyo nát – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá -
ban – a tár su lás tag jai kö zött kell fel osz ta ni. A va gyon -
meg osz tás mód ját a tár su lá si meg ál la po dás rög zí ti.

(6) A jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás meg ál la -
po dá sá nak fel mon dá sa ese tén a tár su lás tag ja ál tal a jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás ba be vitt va gyon nal el
kell szá mol ni. Ha a tár su lá si meg ál la po dás más képp nem
ren del ke zik, a va gyon tárgy tár su lás tag ja ré szé re tör té nõ
ki adá sát a tár su lá si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott idõ -
tar tam ra, de leg fel jebb négy évre el le het ha lasz ta ni, ha an -
nak ter mé szet ben tör té nõ ki adá sa ve szé lyez tet né a jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás kö te le zõ fel ada tá nak
el lá tá sát. Eb ben az eset ben a tár su lás ki vált tag ját – a jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás sal kö tött szer zõ dés
alap ján – hasz ná la ti díj il le ti meg.”
 (5) A Ttv. 18.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki és a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Amennyi ben az ön kor mány za tok a jogi sze mé lyi -
sé gû tár su lást fej lesz té si, be ru há zá si cél lal hoz zák lét re,
úgy a tár su lá si meg ál la po dás ban rög zí te ni kell, hogy az
ön kor mány za tok ál tal a fej lesz tés, be ru há zás vo nat ko zá sá -
ban vál lalt fi ze té si kö te le zett ség nem tel je sí té se ese tén a
tár su lás szék he lye sze rin ti vagy a tár su lá si meg ál la po dás -
ban meg ha tá ro zott ön kor mány zat (a továb biak ban: szék -
hely ön kor mány zat) a fi ze té si ha tár idõt kö ve tõ 15. nap tól
azon na li be sze dé si meg bí zás (in kasszó) be nyúj tá sá ra jo -
go sult. A tár su lá si meg ál la po dás ban azt is elõ kell írni,
hogy ha a szék hely ön kor mány zat nem tesz ele get a tár su -
lás felé vál lalt fi ze té si kö te le zett sé gé nek, úgy a tár su lá si
ta nács új szék hely ön kor mány zat ki je lö lé sé rõl dönt het,
ame lyet egy út tal fel ha tal maz arra, hogy a ko ráb bi szék hely 
ön kor mány zat el len azon na li be sze dé si meg bí zást (in -
kasszót) nyújt son be.”

A fogyasztóvédelemrõl  szóló
 1997. évi CLV. tör vény módosítása

16.  § (1) A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV.
tör vény (a továb biak ban: Fgytv.) 48.  §-ának (3)–(4) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy -
ide jû leg a § a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(3) A fo gyasz tó vé del mi bír ság a (4)–(5) be kez dés ben
fog lalt el té rés sel a köz pon ti költ ség ve tés be vé te le. A bír sá -
got a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság kincs tár nál ve ze tett szám -
lá já ra kell be fi zet ni.

(4) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ál tal
a) a do hány ter mé kek for gal ma zá sá ra vo nat ko zó sza bá -

lyok meg sér té se  miatt ki sza bott bír ság 50%-a,

b) a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök jog sér tõ rek -
lá mo zá sa  miatt ki sza bott bír ság 20%-a
ké pe zi a köz pon ti költ ség ve tés be vé te lét.

(5) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ál tal
a) a mû sor szol gál ta tó val szem ben jog sér tõ rek lám

 miatt ki sza bott bír ság,
b) a tan könyv ki adás ra és -for gal ma zás ra vo nat ko zó

elõ írások meg sér té se  miatt ki sza bott bír ság
nem ké pe zi a köz pon ti költ ség ve tés be vé te lét.

(6) A jog erõ sen ki sza bott fo gyasz tó vé del mi bír ság meg
nem fi ze té se ese tén a ki sza bott össze get ké se del mi pót lék
ter he li, amely nek mér té ke min den nap tá ri nap után a fel -
szá mí tás idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két -
sze re se. A bír ság és a ké se del mi pót lék adók mód já ra be -
haj tan dó köz tar to zás.

(7) A (3) és a (4) be kez dés sze rin ti köz pon ti költ ség ve -
té si be vé tel nek a Kor mány ál tal e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott ré szét a fo gyasz tói ér -
de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga -
tá sá ra kell for dí ta ni.”
 (2) Az Fgytv. 55.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy)
„f) a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ál tal ki sza bott bír sá gok

be fi ze té sé re és fel hasz ná lá sá ra, va la mint a kü lön jog sza bá -
lyok alap ján az el já ró ha tó sá got meg il le tõ el já rá si költ ség
fel hasz ná lá sá ra, to váb bá a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét 
el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek nek a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság meg ha tá ro zott ará nyá ban tör té nõ tá mo ga tá sá ra,”
(vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let tel meghatá -
rozza.)

A közhasznú szervezetekrõl  szóló
 1997. évi CLVI. tör vény módosítása

17.  § A köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. 
tör vény 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„21.  § A köz hasz nú szer ve ze tek fe let ti adó el len õr zést az 
ál la mi adó ha tó ság, a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá nak el len õr zé sét az Ál la mi Szám ve võ szék, az ál la mi
vagy ön kor mány za ti költ ség ve tés bõl, il let ve a nem zet kö zi
for rá sok ból jut ta tott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak el len -
õr zé sét a kü lön jog sza bály sze rin ti bel sõ el len õr zé si szer -
ve zet, a tör vényességi fel ügye le tet pe dig – a köz hasz nú
mû kö dés te kin te té ben – a reá irány adó sza bá lyok sze rint
az ügyész ség lát ja el.”

A hulladékgazdálkodásról  szóló
 2000. évi XLIII. tör vény módosításáról

18.  § (1) A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hgt.) 23.  §-ának f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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(A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ön kor -
mány za ti ren de let ben ál la pít ja meg)

„f) az in gat lan tu laj do nost ter he lõ díj fi ze té si kö te le zett -
sé get, az al kal maz ha tó díj leg ma ga sabb mér té két, meg fi -
ze té sé nek rend jét, az eset le ges ked vez mé nyek ese te it vagy 
a szol gál ta tás in gye nes sé gét;”
 (2) A Hgt. 25.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25.  § (1) A köz szol gál ta tás dí ját az el vég zett köz szol -
gál ta tás sal ará nyo san kell meg ha tá roz ni, kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint figye lembe véve a kö vet -
ke zõ ket:

a) a köz szol gál ta tás jel le ge,
b) a ke zelt hul la dék mennyi sé ge és mi nõ sé ge,
c) a köz szol gál ta tást mû köd te tõ szol gál ta tó ha té kony

mû kö dé sé hez szük sé ges fo lya ma tos rá for dí tá sok, ezen be -
lül a szál lí tás, be gyûj tés, a hasz no sí tás és az ár tal mat la ní tás 
költ sé gei,

d) a köz szol gál ta tás fej leszt he tõ fenn tar tá sá hoz szük sé -
ges költ sé gek, en nek ke re té ben kü lö nö sen a szol gál ta tás
meg kez dé sét meg elõ zõ en fel me rü lõ, a szol gál ta tás el lá tá -
sá hoz szük sé ges be ru há zá sok költ sé gei, ár tal mat la ní tás
ese té ben a ke ze lõ lé te sít mény be zá rá sá nak költ sé gei, le ra -
kó ese tén a be zá rást kö ve tõ utó gon do zás és a har minc évig
tör té nõ mo ni to ro zás költ sé gei.

(2) A köz szol gál ta tá si díj – az (1) be kez dés c)–d) pont ja
sze rin ti rá for dí tá sok ál lan dó fe de ze té nek és a köz szol gál -
ta tás fo lya ma tos fenn tar tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké -
ben – meg ha tá roz ha tó alap díj (ren del ke zés re ál lá si díj) és
ürí té si díj össze ge ként is. Az alap díj a ke zelt hul la dék
mennyi sé gé tõl füg get le nül fel me rü lõ üze mel te té si költ sé -
gek, az ürí té si díj – az el vég zett köz szol gál ta tás sal ará nyo -
san – a ke zelt hul la dék mennyi sé gé tõl füg gõ költ sé gek fe -
de ze té re szol gál.

(3) Az üdü lõ in gat lan nal, va la mint az idõ le ge sen hasz -
nált in gat lan nal ren del ke zõ tu laj do no sok ese té ben a köz -
szol gál ta tás dí ját az ál lan dó la kó in gat lan tu laj do no sá ra
meg ha tá ro zott díj jal ará nyo san, a te le pü lés és az in gat lan
jel le gé re te kin tet tel, az (1) be kez dés sze rint kell meg ha tá -
roz ni.

(4) A köz szol gál ta tás dí ját meg ha tá ro zó ön kor mány za ti
ren de let el fo ga dá sát meg elõ zõ, a Kt. 43.  §-a sze rin ti vizs -
gá la ti elem zés ré sze ként a köz szol gál ta tás rend jé re és
mód já ra te kin tet tel rész le tes költ ség elem zést kell ké szí te -
ni. A költ ség elem zést – a köz szol gál ta tó (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint ké szí tett ja vas la ta alap ján – a
jegy zõ, Bu da pes ten a fõ jegy zõ (a továb biak ban: jegy zõ)
ter jesz ti elõ.”
 (3) A Hgt. 56.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § ki egé szül a kö vet ke zõ
(8) be kez dés sel:

„(7) A he lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter vek nek tar tal maz -
nia kell a te le pü lé si hul la dék le ra kó ban le ra kott, il let ve le -
rak ni ter ve zett hul la dé kok – a vo nat ko zó szab ványt re fe -
ren ci a ként fel hasz nál va – mért össze té te lét és az össze te -

võk tö meg sze rin ti meg osz lá sát, ezen be lül a bi o ló gi a i lag
le bom ló szer ves anyag-tar tal mat. A hul la dék le ra kó ra – a
te le pü lé si szi lárd hul la dék ré sze ként – ke rü lõ bi o ló gi a i lag
le bom ló szer ves anyag-mennyi sé get tö meg ben mér ve az
1995-ben or szá gos szint en kép zõ dött – a te le pü lé si szi lárd
hul la dék ré szét ké pe zõ – bi o ló gi a i lag le bom ló szerves -
anyag-mennyiséghez ké pest

a) 2009. jú li us 1. nap já ig 50%-ra,
b) 2016. jú li us 1. nap já ig 35%-ra

kell csök ken te ni.
(8) A (7) be kez dés sze rin ti or szá go san tel je sí ten dõ

csök ken té si kö ve tel ményt – a te le pü lé si hul la dék le ra kó -
ban le ra kott hul la dé kok meg fele lõen mért össze té te lét és
az össze te võk tö meg sze rin ti meg osz lá sát ala pul véve – a
te rü le ti és he lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter vek ben meg ha tá -
ro zott in téz ke dé sek sze rint kell tel je sí te ni.”

Az élelmiszerekrõl  szóló
2003. évi LXXXII. tör vény módosítása

19.  § Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör -
vény 15.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, egy -
ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés re 
vál to zik:

„(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ál tal ki sza bott mi nõ -
ség vé del mi bír ság a köz pon ti költ ség ve tés be vé te le. A bír -
sá got a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság kincs tár nál ve ze tett
szám lá já ra kell be fi zet ni.”

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról  szóló 2004. évi CVII. tör vény módosítása

20.  § A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény 3.  §-a (1) be kez -
dé se a kö vet ke zõ új h) pont tal egé szül ki és egy ide jû leg az
ere de ti h)–l) pon tok meg je lö lé se i)–m) pon tok ra vál to zik:

[(1) A több cé lú kis tér sé gi tár su lá si meg ál la po dás tar -
tal maz za:]

„h) az ön kor mány za tok vál lalt pénz ügyi hoz zá já ru lá sa
nem tel je sí té se ese tén irány adó el já rást (a tár su lás dön té sé -
tõl füg gõ en az azon na li be sze dé si meg bí zás – in -
kasszó – al kal ma zá sát),”

A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól  szóló

2004. évi CXL. tör vény módosítása

21.  § A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
173.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) A 131.  § (1) be kez dé se, és a 146.  § (1) be kez dé se
ha tály ba lé pé sé rõl kü lön tör vény ren del ke zik.”
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A Szülõföld Alapról  szóló
 2005. évi II. tör vény módosítása

22.  § A Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény
12.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter, hogy a költ ség ve té si tör vény Mi nisz ter el -
nök ség fe je ze té ben lévõ, a ha tá ron túli ma gya rok prog ram -
ja i nak tá mo ga tá sá ra meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ból az Alap ja vá ra át cso por to sít son.”

A felsõoktatásról  szóló
 2005. évi CXXXIX. tör vény módosítása

23.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény 125/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A kép zé si hoz zá já ru lás tény le ges össze gét a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ál la pít ja meg, az zal, hogy az irány adó
összeg nél öt ven szá za lék kal ala cso nyabb, il let ve ma ga -
sabb mér té ket nem ha tá roz hat meg. A fel sõ ok ta tá si in téz -
mény a kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett hall ga tói 
ti zen öt szá za lé kát – ki emel ke dõ ta nul má nyi tel je sít mé -
nyük alap ján – men te sí ti a kép zé si hoz zá já ru lás meg fi ze té -
se alól. A fel sõ ok ta tá si in téz mény a men tes sé get és a tény -
le ges kép zé si hoz zá já ru lás össze gét olyan mó don ál la pít ja
meg, hogy a kép zé si hoz zá já ru lás in téz mé nyi éves be vé te -
le el ér je vagy meg ha lad ja a kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re 
kö te le zet tek lét szá ma nyolc van öt szá za lé ká nak és a (2) be -
kez dés sze rint szá mí tott irány adó össze gek szor za tá nak
együt tes össze gét.”

A vasúti közlekedésrõl  szóló
 2005. évi CLXXXIII. tör vény módosítása

24.  § (1) A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény (a továb biak ban: vas úti tv.) 2.  §-ának
(5) be kez dé se az aláb bi 15. pont tal egé szül ki:

[(5) Egyéb fo gal mak:]
„15. fej lesz té si köz re mû kö dõ: olyan gaz da sá gi tár sa -

ság, amely a vas úti pá lya há ló zat lé te sí té sét, fej lesz té sét,
fel újí tá sát vég zi, és nem mi nõ sül a vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te tõ jé nek, va la mint te vé keny sé gé nek foly ta tá sá hoz
nincs szük sé ge e tör vény sze rin ti mû kö dé si en ge dély re.”
 (2) A vas úti tv. a kö vet ke zõ 85/A.  §-sal egé szül ki:

„85/A.  § A Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt.
(a továb biak ban: NIF ZRt.), mint fej lesz té si köz re mû kö dõ
a vas úti pá lya há ló za ton köz pon ti költ ség ve té si és eu ró pai
uni ós tá mo ga tás ból lé te sí té si, fel újí tá si és fej lesz té si fel -
ada to kat lát el a Ma gyar Ál lam ne vé ben és ja vá ra.
A NIF ZRt. – a fel adat vég re haj tá sa után – a fel hasz nált
for rá sok kal és a lét re ho zott esz kö zök kel el szá mol a
 Magyar Ál lam ne vé ben el já ró, a for rást ren del ke zés re
 bocsátó szerv vel. Az el szá mo lás so rán a lét re ho zott esz kö -

zö ket a NIF ZRt. köz vet le nül át ad ja (nyil ván tar tá sa i ból
az el szá mo lás ra ka pott for rá sok kal szem ben ki ve ze ti) a
Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság nak (a továb biak ban: MNV ZRt.). A lét -
re jö võ ál la mi va gyont az MNV ZRt. a mi nisz ter egyetér -
tésével meg je lölt szer ve zet ré szé re va gyon ke ze lés be adja
és az zal va gyon ke ze lé si szer zõ dést köt.”

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás

 általános szabályairól  szóló
2006. évi XCVIII. tör vény módosítása

25.  § A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó -
gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal -
ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör -
vény 18.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki, egy -
ide jû leg a je len le gi (6)–(7) be kez dés szá mo zá sa
(7)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(6) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ál tal ki sza bott pénz -
bír ság a (7) be kez dés ben fog lalt el té rés sel a köz pon ti költ -
ség ve tés be vé te le. A bír sá got a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság
kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra kell be fi zet ni.”

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl  szóló
 2006. évi CXVI. tör vény módosítása

26.  § Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl
 szóló 2006. évi CXVI. tör vény 20.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A fel ügye le ti díj]
„a) az 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak aa) al pont já ban

meg ha tá ro zott szer vek ál tal ke zelt, az egész ség biz to sí tás
ter mé szet be ni el lá tá sok fe de ze té re szol gá ló tárgy évi ki -
adá si elõ irány za tok nak 0,02%-a,”

Záró rendelkezések

27.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(5) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
 (2) E tör vény 29.  §-a, va la mint 33.  §-ának (1) be kez dé se 
2007. de cem ber 30-án lép ha tály ba.
 (3) E tör vény 6.  §-a, 11.  §-a, 13.  §-ának (2) be kez dé se,
és 18.  §-ának (2) be kez dé se 2008. feb ru ár 15-én lép ha -
tály ba.
 (4) E tör vény 34.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.
 (5) A (6) be kez dés 2008. jú li us 2-án lép ha tály ba.
 (6) Ha tá lyát vesz ti e tör vény 1–26.  §-a, va la mint
28–30.  §-a, 33.  §-ának (1) be kez dé se, 34.  §-a és mel lék le -
te, to váb bá e § (2)–(5) be kez dé se. E be kez dés a ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.
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28.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény:

aa) 80.  §-ának (4) be kez dé se, 247.  §-ának (1) be kez dés
d) pont ja, 254/A.  §-ának (1) be kez dé se, 255–257.  §-ai,
334–335.  §-ai, a 255.  §-át és a 256.  §-át meg elõ zõ al cí mek, 
to váb bá az 5. szá mú mel lék le te,

ab) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Ha tár õr ség,” szö -
veg,

ac) 2.  §-ának e) pont já ban az „a Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke, a Ha tár õr ség or szá gos pa rancs no ka,” szö veg,

ad) 2.  §-ának f) pont já ban az „a Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ke,” szö veg,

ae) 4.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „hõr. õrgy.,” szö veg,
af) 82.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „és a ha tár õr ség hi -

va tá sos ál lo má nyá ra vo nat ko zó an az 5. szá mú” szö veg,
ag) XIX/A. Fe je zet cí mé ben az „A HATÁRÕRSÉG,”

szö veg,
ah) 245/A.  §-ában a „ha tár õr ség, a” szö veg,
ai) XX. Fe je zet cí mé ben az „A HATÁRÕRSÉG,”

 szöveg,
aj) 246.  §-ában a „ha tár õr ség, a” szö veg,
ak) 248.  §-ának c) pont já ban az „és a ha tár õr ség”

 szöveg,
al) 254.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ha tár õr sé gi”

 szöveg,
am) 329.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „hang se bes ség

 feletti re pü lõ gé pek ha jó zó ál lo má nyá nak”, va la mint a
„hang se bes ség alat ti re pü lõ gé pek és” szö veg,

an) 1. szá mú mel lék le té ben az „A hang se bes ség fe let ti
re pü lõ gé pek ha jó zó ál lo má nyá nak vá ra ko zá si ide je
egy-egy év vel csök ken.” szö veg,

ao) 2. szá mú mel lék le té ben az „a Ha tár õr ség pa rancs -
no ká nak ki ne ve zé sé re, fel men té sé re, meg bí zá sá ra vo nat -
ko zó elõ ter jesz tés a KE-höz” szö veg,

ap) 3. szá mú mel lék le té ben az „a ha tár õr ség” szö veg,
aq) 6/B. szá mú mel lék le té ben az „– or szá gos pa rancs -

nok az il let mény alap 9-sze re se, – or szá gos parancsnok -
helyettes az il let mény alap 8,5-sze re se,” szö veg;

b) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 2.  §-ának b) pont já ban „a Rend õr ség,” szö veg rész;

c) a Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény 4.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont ja;

d) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ról és azok
1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény 4.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban az „ , ide ért ve
a mi ni mum já ru lék alap pal össze füg gõ kü lön adót” szö -
veg rész, a 4.  § (3) be kez dé sé nek k) pont ja, és az 5.  §-a
(3) be kez dé se c) pont já nak 6. al pont ja;

e) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 94.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
101.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „A cím zett és cél tá mo ga -
tás ra, va la mint a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis
ma i or fel ada ta i ra elõ irány zott ál la mi tá mo ga tás nak a
tárgy évet meg elõ zõ évek ma rad vá nya i ból a tárgy év ben
igény be vett össze gé vel a köz pon ti költ ség ve tés ben meg -

ter ve zett tárgy évi ilyen célú elõ irány za tot meg kell nö vel -
ni.” szö veg rész;

f) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 98.  §-ának (8) be kez dé se.

29.  § (1) A kor mány za ti szer ve zet ala kí tás sal össze füg -
gõ tör vénymódosításokról  szóló 2006. évi CIX. tör vény
176.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „2008. ja nu ár 1-jén” szö -
veg rész he lyé be a „2009. ja nu ár 1-jén” szö veg rész lép.
 (2) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai 2000. évi
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló 2001. évi
LXXXIV. tör vény 14.  §-ának a) pont já ban a „2007. de -
cem ber 31-ig” szö veg rész he lyé be a „2008. de cem ber
31-ig” szö veg rész lép.
 (3) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló 2007. évi
LXXXIV. tör vény 17.  §-ának (1) be kez dé se 2008. ja nu ár
1-jén nem lép ha tály ba.

30.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Nyo mo zó Iro da”
szö veg rész he lyé be a „Rend õr ség” szö veg rész lép.
 (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 49.  §-ának
n) pont já ban az „a kincs tá ri” szö veg rész he lyé be az „az ál -
la mi” szö veg rész, 59.  §-ának (4) és (5) be kez dé sé ben a
„kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szer ve zet” szö veg -
rész he lyé be a „Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.” szö -
veg rész, 62.  §-a (4) be kez dé sé ben lévõ a „63–64/E.  §” szö -
veg rész he lyé be a „63–64/F.  §” szö veg rész, 86/H.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „e tör vény kincs tá ri va gyon ra vo nat -
ko zó sza bá lya it” szö veg rész he lyé be „az ál la mi va gyon ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat” szö veg rész, 86/I.  §-a (2) be kez dé -
sé nek elsõ és má so dik mon da tá ban, va la mint (5) be kez dé -
sé ben, to váb bá 88/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „kincs tá ri 
va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.” szö veg rész lép.
 (3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az élel mi -
sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény 15.  §-a (1) be -
kez dé sé ben az „A mi nõ ség vé del mi bír sá got” szö veg rész
he lyé be az „A mi nõ ség vé del mi bír sá got – a (2) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel –” szö veg rész lép.
 (4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a biz ton sá -
gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz -
köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény 88.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „18.  § (7) be kez dé se” szö veg rész he -
lyé be a „18.  § (8) be kez dé se” szö veg rész lép.
 (5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fegy ve res 
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo -
nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény:

a) 118.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „jog erõ sen fe gyel -
mi” szö veg rész he lyé be a „jog erõ sen pénz bír ság nál sú lyo -
sabb fe gyel mi”,
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b) 182.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban az „56.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont ja, il le tõ leg” szö veg rész he lyé be
az „56.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja, az 59.  §-a (1) be -
kez dé sé nek c) vagy e) pont ja, il le tõ leg”,

c) 245/N.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Hszt. 245/H.  §
(2) be kez dé sé nek meg fele lõen” szö veg rész he lyé be a
„Hszt. 245/H.  § (2)–(3) be kez dé se i nek meg fele lõen”,

d) 247.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban a „ha tár õr”
szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze ti”,

e) 254.  §-ának (2) be kez dés b) pont já ban a „– re pü lõ -
gép-(he li kop ter)-ve ze tõi pót lék” szö veg rész he lyé be a
„– he li kop ter-ve ze tõi pót lék”
szö veg rész lép.”
 (6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a sze mé lyi
jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke -
zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló 1996. évi CXXVI. tör -
vény 6.  §-a (6) be kez dé sé ben a „ja nu ár 10-ig” szö veg rész
he lyé be a „ja nu ár 31-ig” szö veg rész lép.

31.  § (1) Az e tör vény 3.  §-ának (21) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 64.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti in for má ci ós
rend szer fel töl té sé hez a he lyi ön kor mány za tok 2008. jú -
lius 31-ig ada tot szol gál tat nak elekt ro ni kus úton a kincs tár
ré szé re a 2008. évre – az Áht. 64.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján – be nyúj tott, az év közi vál to zá sok kal ak tu a li zált
igény lé sük rõl.
 (2) Az e tör vény 3.  §-ának (21) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 64.  §-a (9) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ra elõ ször a
2008. jú li us 31-ei ha tár ide jû elõ irány zat le mon dás, il let ve
pót ló la gos igény lés be nyúj tá sa kor ke rül sor.
 (3) Az e tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott, a he lyi ön kor -
mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá ról  szóló 1996. évi
XXV. tör vény 4.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lal -
ta kat az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen kö tött vagy az
azon na li be sze dé si meg bí zás al kal ma zá sa  miatt mó do sí tott 
meg ál la po dá sok ra kell al kal maz ni.
 (4) Az e tör vény 15.  §-ának (4) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott, a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö -
dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 17.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a va gyon tárgy ki adá sá nak el ha lasz tá sá ra 
vo nat ko zó ren del ke zé se ket az e tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen kö tött vagy a (6) be kez dés ben fog lal tak ra te kin -
tet tel mó do sí tott tár su lá si meg ál la po dá sok ra kell al kal -
maz ni.
 (5) Az e tör vény 23.  §-ával meg ál la pí tott, a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 125/A.  §-ának
(3) be kez dé sét a 2007. szep tem ber ben az elsõ év fo lya mon
alap- és mes ter kép zés ben (egy sé ges, osz tat lan kép zés ben)

ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ke re té ben ta nul má nya i kat
kez dõ hall ga tók te kin te té ben, majd ezt köve tõen fel me nõ
rend szer ben kell al kal maz ni.

(6) A 2006. év mint az Eft. 4.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott nyi lat ko zat tal érin tett év vo nat ko zá sá ban az Eft. 
e tör vény 14.  §-a (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 4.  §
(3) be kez dé se al kal ma zá sa so rán a tá mo ga tá sok együt tes
alap ja a 2006. évre be val lott, az össze vont adó ala pot ter he -
lõ, adó ked vez mé nyek kel csök ken tett sze mé lyi jö ve de lem -
adó 0,9%-a és az egy há zak szá má ra a ma gán sze mé lyek ál -
tal a sze mé lyi jö ve de lem adó juk ból fel aján lott 1%-ok
össze gé nek po zi tív kü lön bö ze te.

32.  § (1) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ját a Rend õr ség és
a Ha tár õr ség in teg rá ci ó já val kap cso la tos át szer ve zés so rán 
köz tiszt vi se lõi vagy köz al kal ma zot ti mun ka kör be ne ve zik 
ki, rá a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 3.  § (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat
al kal maz ni kell.
 (2) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja e tör vény ha tály ba lé -
pé se kor ren del ke zé si ál lo mány ban van és ren del ke zé si ál -
lo mány ba he lye zé se elõtt köz vet le nül a Hszt. 3.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka kö ri fel ada tot lá tott el, rá 
a ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zé sét kö ve tõ, a Rend õr ség 
ál lo má nyá ba tör té nõ, a ko ráb ban el lá tott mun ka kö ré nek
meg fe le lõ köz tiszt vi se lõi vagy köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne ve zé se ese tén a Hszt. 3.  § (5) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat kell al kal maz ni.

33.  § (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény 1. szá mú mel lék le te 2008. ja nu ár
1-jén ha tá lyát vesz ti.
 (2) Ahol e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg al -
ko tott jog sza bály a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott ga ran tált il let ményt, fi ze té si fo ko zat hoz tar to zó
szor zó szá mot, il let mény táb lát em lít, ott 2008. ja nu ár 1-jé -
tõl az éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott ga ran tált il let ményt, fi ze té si fo ko zat hoz tar to zó szor -
zó szá mot, il let mény táb lát kell ér te ni.

34.  § Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter en ge dé lyez -
he ti a köz pon ti költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben
lévõ in gat lan ér té ke sí té sé bõl szár ma zó, 2007. évi be vé tel
össze gé nek in téz mény fej lesz té si cé lok ra, a köz tar to zá sok
ren de zé sé re, az egész ség ügyi szak el lá tás struk tú ra-át ala -
kí tá sá val össze füg gõ mû kö dé si több let ki adá sok ra, va la -
mint az ér té ke sí tés sel össze füg gõ iga zolt költ sé gek vissza -
té rí té sé re tör té nõ fel hasz ná lá sát.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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Melléklet a 2007. évi CXLVI. tör vényhez

„7. szá mú mel lék let az 1992. évi LXXXIX. tör vényhez

Támogatható cél 2008–2009. évekre

Sor szám Tá mo gat ha tó cél Igény be vé tel fel té te lei

I. Egész ség ügy – Mû kö dõ kór há zak és szak ren de lõk
gép mû szer be szer zé sei

Tá mo ga tást igé nyel het nek a he lyi ön kor mány za tok
1 mil lió Ft egye di ér té ken fe lü li és egy éven túl el -
hasz ná ló dó egész ség ügyi gép-mû szer be szer zé sé hez
a kö vet ke zõ szak te rü le tek szá má ra:

A Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok a cél tá mo ga tá si
igé nye ket az aláb bi szem pon tok sze rint rang so rol ják:

– anesz te zi o ló gi ai-in ten zív te rá pi ás-sür gõs sé gi
esz kö zök;

1. Az el lá tás ban ré sze sü lõk tár sa dal mi-gaz da sá gi és
inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott és az
or szá gos át la got je len tõ sen meg ha la dó
mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sen él nek-e.

2. Az érin tett kór há zak az egész ség ügyi el lá tás ban
be töl tött prog resszi vi tá si szint jük sze rint hol
he lyez ked nek el.

3. Az érin tett egész ség ügyi in téz mény ál tal el lá tot tak 
szá ma ma gas-e. Ezen be lül: – azon
ön kor mány za tok ese té ben, ame lyek több kór ház
fenn tar tói te en dõ it lát ják el, kü lön kell vizs gál ni az 
egyes kór há zak ál tal el lá tot tak szá mát.

4. Elõny ben kell ré sze sí te ni azon mû szer igé nye ket,
ame lyek nél kü löz he tet le nek a mû kö dés hez
szük sé ges mi ni mum fel té te lek tel je sí té sé hez.”

A tá mo ga tá si arány: leg fel jebb 75%.
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
319/2007. (XII. 5.) Korm.

rendelete

az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben
felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási

Szabályzat kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány az Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény
2000-ben fe lül vizs gált szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló
2007. évi CXXX. tör vény 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján az Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez -
mény 2000-ben fe lül vizs gált szö ve gé hez kap cso ló dó Vég -
re haj tá si Sza bály zat nak – az Eu ró pai Sza ba dal mi Szer ve -
zet Igaz ga tó ta ná csa ál tal 2006. de cem ber 7-én ho zott ha tá -
ro zat tal meg ál la pí tott – szö ve gét (a továb biak ban: Vég re -
haj tá si Sza bály zat) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

A Vég re haj tá si Sza bály zat an gol nyel ven hi te les szö ve -
ge és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Implementing Regulations to the European Patent
Convention 2000 as adopted by decision

of the Administrative Council of 7 December 2006

PART I

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I
OF THE CONVENTION

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Rule 1

Written proceedings

In written proceedings before the European Patent
Office, the requirement to use the written form shall be
satisfied if the content of the documents can be reproduced
in a legible form on paper.



Rule 2

Filing of and formal requirements for documents

(1) In proceedings before the European Patent Office,
documents may be filed by delivery by hand, by post or by
technical means of communication. The President of the
European Patent Office shall lay down the details and
conditions and, where appropriate, any special formal or
technical requirements for the filing of documents. In
particular, he may specify that confirmation must be
supplied. If such confirmation is not supplied in due time,
the European patent application shall be refused;
documents filed subsequently shall be deemed not to have
been received.

(2) Where the Convention provides that a document
must be signed, the authenticity of the document may be
confirmed by handwritten signature or other appropriate
means the use of which has been permitted by the
President of the European Patent Office. A document
authenticated by such other means shall be deemed to meet 
the legal requirements of signature in the same way as a
document bearing a handwritten signature which has been
filed in paper form.

Rule 3

Language in written proceedings

(1) In written proceedings before the European Patent
Office, any party may use any official language of the
European Patent Office. The translation referred to in
Article 14, paragraph 4, may be filed in any official
language of the European Patent Office.

(2) Amendments to a European patent application or
European patent shall be filed in the language of the
proceedings.

(3) Documentary evidence and, in particular,
publications may be filed in any language. The European
Patent Office may, however, require that a translation in
one of its official languages be filed, within a period to be
specified. If a required translation is not filed in due time,
the European Patent Office may disregard the document in
question.

Rule 4

Language in oral proceedings

(1) Any party to oral proceedings before the European
Patent Office may use an official language of the European 
Patent Office other than the language of the proceedings, if 
such party gives notice to the European Patent Office at
least one month before the date of such oral proceedings or 
provides for interpretation into the language of the

proceedings. Any party may use an official language of a
Contracting State, if he provides for interpretation into the
language of the proceedings. The European Patent Office
may permit derogations from these provisions.

(2) In the course of oral proceedings, employees of the
European Patent Office may use an official language of the 
European Patent Office other than the language of the
proceedings.

(3) Where evidence is taken, any party, witness or
expert to be heard who is unable to express himself
adequately in an official language of the European Patent
Office or of a Contracting State may use another language.
Where evidence is taken upon request of a party, parties,
witnesses or experts expressing themselves in a language
other than an official language of the European Patent
Office shall be heard only if that party provides for
interpretation into the language of the proceedings. The
European Patent Office may, however, permit
interpretation into one of its other official languages.

(4) If the parties and the European Patent Office agree,
any language may be used.

(5) The European Patent Office shall, if necessary,
provide at its own expense interpretation into the language
of the proceedings, or, where appropriate, into its other
official languages, unless such interpretation is the
responsibility of one of the parties.

(6) Statements by employees of the European Patent
Office, parties, witnesses or experts, made in an official
language of the European Patent Office, shall be entered in 
the minutes in that language. Statements made in any other 
language shall be entered in the official language into
which they are translated. Amendments to a European
patent application or European patent shall be entered in
the minutes in the language of the proceedings.

Rule 5

Certification of translations

Where the translation of a document is required, the
European Patent Office may require that a certificate that
the translation corresponds to the original text be filed
within a period to be specified. If the certificate is not filed
in due time, such document shall be deemed not to have
been filed, unless otherwise provided.

Rule 6

Filing of translations and reduction of fees

(1) A translation under Article 14, paragraph 2, shall be
filed within two months of filing the European patent
application.
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(2) A translation under Article 14, paragraph 4, shall be
filed within one month of filing the document. This shall
also apply to requests under Article 105a. Where the
document is a notice of opposition or appeal, or a
statement of grounds of appeal, or a petition for review, the 
translation may be filed within the period for filing such a
notice or statement or petition, if that period expires later.

(3) Where a person referred to in Article 14, paragraph
4, files a European patent application, a request for
examination, an opposition, an appeal, a petition for
review or a request for limitation or revocation in a
language admitted in that provision, the filing fee,
examination fee, opposition fee, appeal fee, fee for the
petition for review or the limitation or revocation fee shall
be reduced in accordance with the Rules relating to Fees.

Rule 7

Legal authenticity of the translation of the European
patent application

Unless evidence is provided to the contrary, the
European Patent Office shall assume, for the purpose of
determining whether the subject-matter of the European
patent application or European patent extends beyond the
content of the application as filed, that the translation filed
under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3, is
in conformity with the original text of the application.

Chapter II

ORGANISATION OF THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

Section 1

GENERAL MATTERS

Rule 8

Patent classification

The European Patent Office shall use the classification
referred to in Article 1 of the Strasbourg Agreement
concerning the International Patent Classification of
24 March 1971, hereinafter referred to as the international
classification.

Rule 9

Administrative structure of the European Patent Office

(1) The European Patent Office shall be divided
administratively into Directorates-General, to which the

departments specified in Article 15, and the services set up
to deal with legal matters and the internal administration of 
the Office, shall be assigned.

(2) Each Directorate-General shall be directed by a
Vice-President. The assignment of a Vice-President to a
Directorate-General shall be decided by the
Administrative Council, after the President of the
European Patent Office has been consulted.

Rule 10

Responsibility of the Receiving Section
and the Examining Division

(1) The Receiving Section shall be responsible for the
examination on filing and the examination as to formal
requirements of a European patent application up to the
time when the Examining Division becomes responsible
for the examination of the European patent application
under Article 94, paragraph 1.

(2) Subject to paragraphs 3 and 4, the Examining
Division shall be responsible for the examination of a
European patent application under Article 94, paragraph 1, 
from the time when a request for examination is filed.

(3) If a request for examination is filed before the
European search report has been transmitted to the
applicant, the Examining Division shall, subject to
paragraph 4, be responsible from the time when the
European Patent Office receives the indication under Rule
70, paragraph 2.

(4) If a request for examination is filed before the
European search report has been transmitted to the
applicant, and if the applicant has waived the right under
Rule 70, paragraph 2, the Examining Division shall be
responsible from the time when the search report is
transmitted to the applicant.

Rule 11

Allocation of duties to the departments of first instance

(1) Technically qualified examiners acting as members
of Search, Examining or Opposition Divisions shall be
assigned to Directorates. The President of the European
Patent Office shall allocate duties to these Directorates by
reference to the international classification.

(2) The President of the European Patent Office may
allocate further duties to the Receiving Section, the
Search, Examining and Opposition Divisions, and the
Legal Division, in addition to the responsibilities vested in
them under the Convention.
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(3) The President of the European Patent Office may
entrust to employees who are not technically or legally
qualified examiners the execution of duties falling to the
Search, Examining or Opposition Divisions and involving
no technical or legal difficulties.

Section 2

ORGANISATION OF THE BOARDS OF APPEAL
AND THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Rule 12

Presidium of the Boards of Appeal

(1) The autonomous authority within the organisational
unit comprising the Boards of Appeal (the „Presidium of
the Boards of Appeal”) shall consist of the Vice-President
in charge of the Boards of Appeal, who shall act as
chairman, and twelve members of the Boards of Appeal,
six being Chairmen and six being other members.

(2) All members of the Presidium shall be elected by the
Chairmen and members of the Boards of Appeal for two
working years. If the full composition of the Presidium
cannot be reached, the vacancies shall be filled by
designating the most senior Chairmen and members.

(3) The Presidium shall adopt the Rules of Procedure of
the Boards of Appeal and the Rules of Procedure for the
election and designation of its members. The Presidium
shall further advise the Vice-President in charge of the
Boards of Appeal with regard to matters concerning the
functioning of the Boards of Appeal in general.

(4) Before the beginning of each working year, the
Presidium, extended to include all Chairmen, shall allocate 
duties to the Boards of Appeal. In the same composition, it
shall decide on conflicts regarding the allocation of duties
between two or more Boards of Appeal. The extended
Presidium shall designate the regular and alternate
members of the various Boards of Appeal. Any member of
a Board of Appeal may be designated as a member of more
than one Board of Appeal. These measures may, where
necessary, be amended during the course of the working
year in question.

(5) The Presidium may only take a decision if at least
five of its members are present; these must include the
Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his
deputy, and the Chairmen of two Boards of Appeal. Where 
the tasks mentioned in paragraph 4 are concerned, nine
members must be present, including the Vice-President in
charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the
Chairmen of three Boards of Appeal. Decisions shall be
taken by a majority vote; in the event of parity of votes, the
Chairman or his deputy shall have the casting vote.
Abstentions shall not be considered as votes.

(6) The Administrative Council may allocate duties
under Article 134a, paragraph 1(c), to the Boards of
Appeal.

Rule 13

Business distribution scheme for the Enlarged Board of
Appeal and adoption of its Rules of Procedure

(1) Before the beginning of each working year, the
members of the Enlarged Board of Appeal appointed
under Article 11, paragraph 3, shall designate the regular
and alternate members of the Enlarged Board of Appeal in
proceedings under Article 22, paragraph 1(a) and (b), and
the regular and alternate members in proceedings under
Article 22, paragraph 1(c).

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal
appointed under Article 11, paragraph 3, shall adopt the
Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

(3) Decisions on matters mentioned in paragraphs 1 and
2 may only be taken if at least five members are present,
including the Chairman of the Enlarged Board of Appeal
or his deputy; in the event of parity of votes, the Chairman
or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall
not be considered as votes.

PART II

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART II
OF THE CONVENTION

Chapter I

PROCEDURE WHERE THE APPLICANT IS
NOT ENTITLED

Rule 14

Stay of proceedings

(1) If a third party provides evidence that he has
instituted proceedings against the applicant seeking a
decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, the 
proceedings for grant shall be stayed unless the third party
communicates to the European Patent Office in writing his
consent to the continuation of such proceedings. Such
consent shall be irrevocable. However, proceedings for
grant shall not be stayed before the publication of the
European patent application.

(2) Where evidence is provided that a final decision
within the meaning of Article 61, paragraph 1, has been
taken, the European Patent Office shall inform the
applicant and any other party that the proceedings for grant 
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shall be resumed as from the date stated in the
communication, unless a new European patent application
under Article 61, paragraph 1(b), has been filed for all the
designated Contracting States. If the decision is in favour
of the third party, the proceedings may not be resumed
earlier than three months after the decision has become
final, unless the third party requests the resumption.

(3) Upon staying the proceedings for grant, or
thereafter, the European Patent Office may set a date on
which it intends to resume the proceedings for grant,
regardless of the stage reached in the national proceedings
instituted under paragraph 1. It shall communicate this
date to the third party, the applicant and any other party. If
no evidence has been provided by that date that a final
decision has been taken, the European Patent Office may
resume proceedings.

(4) All periods other than those for the payment of
renewal fees, running at the date of the stay of
proceedings, shall be interrupted by such stay. The time
which has not yet elapsed shall begin to run from the date
on which proceedings are resumed. However, the time still 
to run after such resumption shall not be less than two
months.

Rule 15

Limitation on withdrawals

From the date on which a third party provides evidence
that he has instituted national proceedings under Rule 14,
paragraph 1, and up to the date on which the proceedings
for grant are resumed, neither the European patent
application nor the designation of any Contracting State
may be withdrawn.

Rule 16

Procedure under Article 61, paragraph 1

(1) A person entitled to the grant of a European patent
may only avail himself of the remedies under Article 61,
paragraph 1, if:

(a) he does so no later than three months after the
decision recognising his entitlement has become final, and

(b) the European patent has not yet been granted.

(2) Such remedies shall only apply in respect of
Contracting States designated in the European patent
application in which the decision has been taken or
recognised or must be recognised on the basis of the
Protocol on Recognition.

Rule 17

Filing of a new European patent application
by the entitled person

(1) Where the person adjudged by a final decision to be
entitled to the grant of the European patent files a new
European patent application under Article 61, paragraph
1(b), the original application shall be deemed to be
withdrawn on the date of filing the new application for the
Contracting States designated therein in which the
decision has been taken or recognised or must be
recognised on the basis of the Protocol on Recognition.

(2) The filing fee and search fee shall be paid within one
month of filing the new application. If the filing fee or
search fee is not paid in due time, the application shall be
deemed to be withdrawn.

(3) The designation fees shall be paid within six months
of the date on which the European Patent Bulletin
mentions the publication of the European search report
drawn up in respect of the new application. Rule 39,
paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 18

Partial transfer of the right to the European patent

(1) If a final decision determines that a third party is
entitled to the grant of a European patent in respect of only
part of the subject-matter disclosed in the original
European patent application, Article 61 and Rules 16 and
17 shall apply to such part.

(2) Where appropriate, the original European patent
application shall contain, for the designated Contracting
States in which the decision was taken or recognised or
must be recognised on the basis of the Protocol on
Recognition, claims, a description and drawings which are
different from those for the other designated Contracting
States.

Chapter II

MENTION OF THE INVENTOR

Rule 19

Designation of the inventor

(1) The request for grant of a European patent shall
contain the designation of the inventor. However, if the
applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the
designation shall be filed in a separate document. The
designation shall state the family name, given names and
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full address of the inventor, contain the statement referred
to in Article 81 and bear the signature of the applicant or
his representative.

(2) The European Patent Office shall not verify the
accuracy of the designation of the inventor.

(3) If the applicant is not the inventor or is not the sole
inventor, the European Patent Office shall communicate to 
the designated inventor the information in the document
designating him and the following data:

(a) the number of the European patent application;

(b) the date of filing of the European patent application
and, if priority has been claimed, the date, State and file
number of the previous application;

(c) the name of the applicant;

(d) the title of the invention;

(e) the Contracting States designated.

(4) The applicant and the inventor may invoke neither
the omission of the communication under paragraph 3 nor
any errors contained therein.

Rule 20

Publication of the mention of the inventor

(1) The designated inventor shall be mentioned in the
published European patent application and the European
patent specification, unless he informs the European
Patent Office in writing that he has waived his right to be
thus mentioned.

(2) Paragraph 1 shall apply where a third party files with 
the European Patent Office a final decision determining
that the applicant for or proprietor of a European patent is
required to designate him as an inventor.

Rule 21

Rectification of the designation of an inventor

(1) An incorrect designation of an inventor shall be
rectified upon request and only with the consent of the
wrongly designated person and, where such a request is
filed by a third party, the consent of the applicant for or
proprietor of the patent. Rule 19 shall apply mutatis
mutandis.

(2) Where an incorrect designation of the inventor has
been recorded in the European Patent Register or
published in the European Patent Bulletin, its rectification
or cancellation shall also be recorded or published therein.

Chapter III

REGISTRATION OF TRANSFERS, LICENCES
AND OTHER RIGHTS

Rule 22

Registration of transfers

(1) The transfer of a European patent application shall
be recorded in the European Patent Register at the request
of an interested party, upon production of documents
providing evidence of such transfer.

(2) The request shall not be deemed to have been filed
until an administrative fee has been paid. It may be
rejected only if paragraph 1 has not been complied with.

(3) A transfer shall have effect vis-B-vis the European
Patent Office only at the date when and to the extent that
the documents referred to in paragraph 1 have been
produced.

Rule 23

Registration of licences and other rights

(1) Rule 22, paragraphs 1 and 2, shall apply mutatis
mutandis to the registration of the grant or transfer of a
licence, the establishment or transfer of a right in rem in
respect of a European patent application and any legal
means of execution affecting such an application.

(2) A registration under paragraph 1 shall be cancelled
upon request, supported by documents providing evidence 
that the right has lapsed, or by the written consent of the
proprietor of the right to the cancellation of the
registration. Rule 22, paragraph 2, shall apply mutatis
mutandis.

Rule 24

Special entries for licence registrations

A licence in respect of a European patent application
shall be recorded 

(a) as an exclusive licence if the applicant and the
licensee so request;

(b) as a sub-licence where it is granted by a licensee
whose licence is recorded in the European Patent Register.
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Chapter IV

CERTIFICATE OF EXHIBITION

Rule 25

Certificate of exhibition

Within four months of filing the European patent
application, the applicant shall file the certificate referred
to in Article 55, paragraph 2, which:

(a) is issued at the exhibition by the authority
responsible for the protection of industrial property at that
exhibition;

(b) states that the invention was in fact displayed there;
(c) states the opening date of the exhibition and, where

the invention was disclosed later than on that date, the date
on which the invention was first disclosed; and

(d) is accompanied by an identification of the invention, 
duly authenticated by the above-mentioned authority.

Chapter V

BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS

Rule 26

General and definitions

(1) For European patent applications and patents
concerning biotechnological inventions, the relevant
provisions of the Convention shall be applied and
interpreted in accordance with the provisions of this
Chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal
protection of biotechnological inventions shall be used as
a supplementary means of interpretation.

(2) „Biotechnological inventions” are inventions which
concern a product consisting of or containing biological
material or a process by means of which biological
material is produced, processed or used.

(3) „Biological material” means any material containing 
genetic information and capable of reproducing itself or
being reproduced in a biological system.

(4) „Plant variety” means any plant grouping within a
single botanical taxon of the lowest known rank, which
grouping, irrespective of whether the conditions for the
grant of a plant variety right are fully met, can be:

(a) defined by the expression of the characteristics that
results from a given genotype or combination of
genotypes, 

(b) distinguished from any other plant grouping by the
expression of at least one of the said characteristics, and 

(c) considered as a unit with regard to its suitability for
being propagated unchanged.

(5) A process for the production of plants or animals is
essentially biological if it consists entirely of natural
phenomena such as crossing or selection.

(6) „Microbiological process” means any process
involving or performed upon or resulting in
microbiological material.

Rule 27

Patentable biotechnological inventions

Biotechnological inventions shall also be patentable if
they concern:

(a) biological material which is isolated from its natural
environment or produced by means of a technical process
even if it previously occurred in nature;

(b) plants or animals if the technical feasibility of the
invention is not confined to a particular plant or animal
variety;

(c) a microbiological or other technical process, or a
product obtained by means of such a process other than a
plant or animal variety.

Rule 28

Exceptions to patentability

Under Article 53(a), European patents shall not be
granted in respect of biotechnological inventions which, in 
particular, concern the following:

(a) processes for cloning human beings;
(b) processes for modifying the germ line genetic

identity of human beings;
(c) uses of human embryos for industrial or commercial

purposes;
(d) processes for modifying the genetic identity of

animals which are likely to cause them suffering without
any substantial medical benefit to man or animal, and also
animals resulting from such processes.

Rule 29

The human body and its elements

(1) The human body, at the various stages of its
formation and development, and the simple discovery of
one of its elements, including the sequence or partial
sequence of a gene, cannot constitute patentable
inventions.

(2) An element isolated from the human body or
otherwise produced by means of a technical process,
including the sequence or partial sequence of a gene, may
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constitute a patentable invention, even if the structure of
that element is identical to that of a natural element.

(3) The industrial application of a sequence or a partial
sequence of a gene must be disclosed in the patent
application.

Rule 30

Requirements of European patent applications relating
to nucleotide and amino acid sequences

(1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed
in the European patent application, the description shall
contain a sequence listing conforming to the rules laid
down by the President of the European Patent Office for
the standardised representation of nucleotide and amino
acid sequences.

(2) A sequence listing filed after the date of filing shall
not form part of the description.

(3) Where the applicant has not filed a sequence listing
complying with the requirements under paragraph 1 at the
date of filing, the European Patent Office shall invite the
applicant to furnish such a sequence listing and pay the late 
furnishing fee. If the applicant does not furnish the
required sequence listing and pay the required late
furnishing fee within a period of two months after such an
invitation, the application shall be refused.

Rule 31

Deposit of biological material

(1) If an invention involves the use of or concerns
biological material which is not available to the public and
which cannot be described in the European patent
application in such a manner as to enable the invention to
be carried out by a person skilled in the art, the invention
shall only be regarded as being disclosed as prescribed in
Article 83 if:

(a) a sample of the biological material has been
deposited with a recognised depositary institution on the
same terms as those laid down in the Budapest Treaty on
the International Recognition of the Deposit of
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of
28 April 1977 not later than the date of filing of the
application;

(b) the application as filed gives such relevant
information as is available to the applicant on the
characteristics of the biological material;

(c) the depositary institution and the accession number
of the deposited biological material are stated in the
application, and

(d) where the biological material has been deposited by
a person other than the applicant, the name and address of
the depositor are stated in the application and a document
is submitted to the European Patent Office providing
evidence that the depositor has authorised the applicant to
refer to the deposited biological material in the application
and has given his unreserved and irrevocable consent to
the deposited material being made available to the public
in accordance with Rule 33.

(2) The information referred to in paragraph 1(c) and (d) 
may be submitted 

(a) within sixteen months after the date of filing of the
application or, if priority has been claimed, after the
priority date, this period being deemed to have been
observed if the information is communicated before
completion of the technical preparations for publication of
the European patent application;

(b) up to the date of submission of a request under
Article 93, paragraph 1(b);

(c) within one month after the European Patent Office
has communicated to the applicant that the right to inspect
the files under Article 128, paragraph 2, exists.

The ruling period shall be the one which is the first to
expire. The communication of this information shall be
considered as constituting the unreserved and irrevocable
consent of the applicant to the deposited biological
material being made available to the public in accordance
with Rule 33.

Rule 32

Expert solution

(1) Until completion of the technical preparations for
publication of the European patent application, the
applicant may inform the European Patent Office that,

(a) until the publication of the mention of the grant of
the European patent or, where applicable,

(b) for twenty years from the date of filing, if the
application is refused or withdrawn or deemed to be
withdrawn, 
the ava i la bi lity re fer red to in Rule 33 shall be ef fec ted only 
by the is sue of a samp le to an ex pert no mi na ted by the re -
qu es ter.

(2) The following may be nominated as an expert:
(a) any natural person, provided that the requester

furnishes evidence, when filing the request, that the
nomination has the approval of the applicant;

(b) any natural person recognised as an expert by the
President of the European Patent Office.

The nomination shall be accompanied by a declaration
from the expert vis-B-vis the applicant in which he enters
into the undertaking given under Rule 33 until either the
date on which the patent expires in all the designated
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States or, where the application is refused, withdrawn or
deemed to be withdrawn, the date referred to in paragraph
1(b), the requester being regarded as a third party.

Rule 33

Availability of biological material

(1) Biological material deposited in accordance with
Rule 31 shall be available upon request to any person from
the date of publication of the European patent application
and to any person having the right to inspect the files under 
Article 128, paragraph 2, prior to that date. Subject to Rule
32, such availability shall be effected by the issue of a
sample of the biological material to the person making the
request (hereinafter referred to as „the requester”).

(2) Said issue shall be made only if the requester has
undertaken vis-B-vis the applicant for or proprietor of the
patent not to make the biological material or any biological 
material derived therefrom available to any third party and
to use that material for experimental purposes only, until
such time as the patent application is refused or withdrawn
or deemed to be withdrawn, or before the European patent
has expired in all the designated States, unless the
applicant for or proprietor of the patent expressly waives
such an undertaking. The undertaking to use the biological 
material for experimental purposes only shall not apply in
so far as the requester is using that material under a
compulsory licence. The term „compulsory licence” shall
be construed as including ex officio licences and the right
to use patented inventions in the public interest.

(3) For the purposes of paragraph 2, derived biological
material shall mean any material which still exhibits those
characteristics of the deposited material which are
essential to carrying out the invention. The undertaking
under paragraph 2 shall not impede any deposit of derived
biological material necessary for the purpose of patent
procedure.

(4) The request referred to in paragraph 1 shall be
submitted to the European Patent Office on a form
recognised by that Office. The European Patent Office
shall certify on the form that a European patent application 
referring to the deposit of the biological material has been
filed, and that the requester or the expert nominated by him 
under Rule 32 is entitled to the issue of a sample of that
material. After grant of the European patent, the request
shall also be submitted to the European Patent Office.

(5) The European Patent Office shall transmit a copy of
the request, with the certification provided for in
paragraph 4, to the depositary institution and to the
applicant for or the proprietor of the patent.

(6) The European Patent Office shall publish in its
Official Journal the list of depositary institutions and
experts recognised for the purpose of Rules 31 to 34.

Rule 34

New deposit of biological material

If biological material deposited in accordance with Rule 
31 ceases to be available from the recognised depositary
institution, an interruption in availability shall be deemed
not to have occurred if a new deposit of that material is
made with a recognised depositary institution on the same
terms as those laid down in the Budapest Treaty on the
International Recognition of the Deposit of
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of
28 April 1977, and if a copy of the receipt of the new
deposit issued by the depositary institution is forwarded to
the European Patent Office within four months of the date
of the new deposit, stating the number of the European
patent application or of the European patent.

PART III

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART III
OF THE CONVENTION

Chapter I

FILING OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Rule 35

General provisions

(1) European patent applications may be filed in writing
with the European Patent Office in Munich, The Hague or
Berlin, or the authorities referred to in Article 75,
paragraph 1(b).

(2) The authority with which the European patent
application is filed shall mark the documents making up
the application with the date of their receipt, and issue
without delay a receipt to the applicant including at least
the application number and the nature, number and date of
receipt of the documents.

(3) If the European patent application is filed with an
authority referred to in Article 75, paragraph 1(b), such
authority shall without delay inform the European Patent
Office of the receipt of the application, and, in particular,
of the nature and date of receipt of the documents, the
application number and any priority date claimed.

(4) Upon receipt of a European patent application
forwarded by the central industrial property office of a
Contracting State, the European Patent Office shall inform 
the applicant accordingly, indicating the date of its receipt.
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Rule 36

European divisional applications

(1) The applicant may file a divisional application
relating to any pending earlier European patent
application.

(2) A divisional application shall be in the language of
the proceedings for the earlier application and shall be
filed with the European Patent Office in Munich, The
Hague or Berlin.

(3) The filing fee and search fee shall be paid within one
month of filing the divisional application. If the filing fee
or search fee is not paid in due time, the application shall
be deemed to be withdrawn.

(4) The designation fees shall be paid within six months
of the date on which the European Patent Bulletin
mentions the publication of the European search report
drawn up in respect of the divisional application. Rule 39,
paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 37

Forwarding of European patent applications

(1) The central industrial property office of a
Contracting State shall forward European patent
applications to the European Patent Office in the shortest
time compatible with its national law relating to the
secrecy of inventions in the interests of the State, and shall
take all appropriate steps to ensure such forwarding
within:

(a) six weeks of filing, where the subject of the
application is evidently not liable to secrecy under the
national law; or

(b) four months of filing or, if priority has been claimed,
fourteen months of the date of priority, where the
application requires further examination as to its liability
to secrecy.

(2) A European patent application not received by the
European Patent Office within fourteen months of filing
or, if priority has been claimed, of the date of priority, shall 
be deemed to be withdrawn. Any fees paid in respect of
this application shall be refunded.

Rule 38

Filing fee and search fee

The filing fee and search fee shall be paid within one
month of filing the European patent application.

Rule 39

Designation fees

(1) Designation fees shall be paid within six months of
the date on which the European Patent Bulletin mentions
the publication of the European search report.

(2) Where the designation fee is not paid in due time in
respect of any Contracting State, the designation of that
State shall be deemed to be withdrawn.

(3) Where no designation fee is paid in due time or the
designations of all the Contracting States are withdrawn,
the European patent application shall be deemed to be
withdrawn.

(4) Without prejudice to Rule 37, paragraph 2, second
sentence, designation fees shall not be refunded.

Rule 40

Date of filing

(1) The date of filing of a European patent application
shall be the date on which the documents filed by the
applicant contain:

(a) an indication that a European patent is sought;
(b) information identifying the applicant or allowing the 

applicant to be contacted; and
(c) a description or reference to a previously filed

application.

(2) A reference to a previously filed application under
paragraph 1(c) shall state the filing date and number of that 
application and the Office with which it was filed. Such
reference shall indicate that it replaces the description and
any drawings.

(3) Where the application contains a reference under
paragraph 2, a certified copy of the previously filed
application shall be filed within two months of filing the
application. Where the previously filed application is not
in an official language of the European Patent Office, a
translation thereof in one of these languages shall be filed
within the same period. Rule 53, paragraph 2, shall apply
mutatis mutandis.

Chapter II

PROVISIONS GOVERNING THE APPLICATION

Rule 41

Request for grant

(1) The request for grant of a European patent shall be
filed on a form drawn up by the European Patent Office.
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(2) The request shall contain:
(a) a petition for the grant of a European patent;
(b) the title of the invention, which shall clearly and

concisely state the technical designation of the invention
and shall exclude all fancy names;

(c) the name, address and nationality of the applicant
and the State in which his residence or principal place of
business is located. Names of natural persons shall be
indicated by the person’s family name, followed by his
given names. Names of legal persons, as well as of bodies
equivalent to legal persons under the law governing them,
shall be indicated by their official designations. Addresses
shall be indicated in accordance with applicable customary 
requirements for prompt postal delivery and shall
comprise all the relevant administrative units, including
the house number, if any. It is recommended that the fax
and telephone numbers be indicated;

(d) if the applicant has appointed a representative, his
name and the address of his place of business as prescribed 
in sub-paragraph (c);

(e) where appropriate, an indication that the application
constitutes a divisional application and the number of the
earlier European patent application;

(f) in cases covered by Article 61, paragraph 1(b), the
number of the original European patent application;

(g) where applicable, a declaration claiming the priority
of an earlier application and indicating the date on which
and the country in or for which the earlier application was
filed;

(h) the signature of the applicant or his representative;
(i) a list of the documents accompanying the request.

This list shall also indicate the number of sheets of the
description, claims, drawings and abstract filed with the
request;

(j) the designation of the inventor, where the applicant is 
the inventor.

(3) If there is more than one applicant, the request shall
preferably contain the appointment of one applicant or
representative as common representative.

Rule 42

Content of the description

(1) The description shall:
(a) specify the technical field to which the invention

relates;
(b) indicate the background art which, as far as is known 

to the applicant, can be regarded as useful to understand
the invention, draw up the European search report and
examine the European patent application, and, preferably,
cite the documents reflecting such art;

(c) disclose the invention, as claimed, in such terms that
the technical problem, even if not expressly stated as such,
and its solution can be understood, and state any

advantageous effects of the invention with reference to the
background art;

(d) briefly describe the figures in the drawings, if any;
(e) describe in detail at least one way of carrying out the

invention claimed, using examples where appropriate and
referring to the drawings, if any;

(f) indicate explicitly, when it is not obvious from the
description or nature of the invention, the way in which the 
invention is industrially applicable.

(2) The description shall be presented in the manner and
order specified in paragraph 1, unless, owing to the nature
of the invention, a different presentation would afford a
better understanding or be more concise.

Rule 43

Form and content of claims

(1) The claims shall define the matter for which
protection is sought in terms of the technical features of the 
invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the
subject-matter of the invention and those technical
features which are necessary for the definition of the
claimed subject-matter but which, in combination, form
part of the prior art;

(b) a characterising portion, beginning with the
expression „characterised in that” or „characterised by”
and specifying the technical features for which, in
combination with the features stated under sub-paragraph
(a), protection is sought.

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent
application may contain more than one independent claim
in the same category (product, process, apparatus or use)
only if the subject-matter of the application involves one
of the following:

(a) a plurality of interrelated products, 
(b) different uses of a product or apparatus,
(c) alternative solutions to a particular problem, where it 

is inappropriate to cover these alternatives by a single
claim.

(3) Any claim stating the essential features of an
invention may be followed by one or more claims
concerning particular embodiments of that invention.

(4) Any claim which includes all the features of any
other claim (dependent claim) shall contain, if possible at
the beginning, a reference to the other claim and then state
the additional features. A dependent claim directly
referring to another dependent claim shall also be
admissible. All dependent claims referring back to a single 
previous claim, and all dependent claims referring back to
several previous claims, shall be grouped together to the
extent and in the most appropriate way possible.
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(5) The number of claims shall be reasonable with
regard to the nature of the invention claimed. The claims
shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

(6) Except where absolutely necessary, claims shall not
rely on references to the description or drawings in
specifying the technical features of the invention. In
particular, they shall not contain such expressions as
„as described in part ... of the description”, or
„as illustrated in figure ... of the drawings”.

(7) Where the European patent application contains
drawings including reference signs, the technical features
specified in the claims shall preferably be followed by
such reference signs relating to these features, placed in
parentheses, if the intelligibility of the claim can thereby
be increased. These reference signs shall not be construed
as limiting the claim.

Rule 44

Unity of invention

(1) Where a group of inventions is claimed in a
European patent application, the requirement of unity of
invention under Article 82 shall be fulfilled only when
there is a technical relationship among those inventions
involving one or more of the same or corresponding
special technical features. The expression „special
technical features” shall mean those features which define
a contribution which each of the claimed inventions
considered as a whole makes over the prior art.

(2) The determination whether a group of inventions is
so linked as to form a single general inventive concept
shall be made without regard to whether the inventions are
claimed in separate claims or as alternatives within a single 
claim.

Rule 45

Claims incurring fees

(1) Any European patent application comprising more
than ten claims shall, in respect of the eleventh and each
subsequent claim, incur payment of a claims fee.

(2) The claims fees shall be paid within one month of
filing the first set of claims. If the claims fees have not been 
paid in due time, they may still be paid within one month of 
a communication concerning the failure to observe the
time limit.

(3) If a claims fee is not paid in due time, the claim
concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 46

Form of the drawings

(1) On sheets containing drawings, the usable surface
area shall not exceed 26.2 cm × 17 cm. The usable or used
surface shall not be surrounded by frames. The minimum
margins shall be as follows:

top 2.5 cm

left side 2.5 cm

right side 1.5 cm

bot tom 1cm

(2) Drawings shall be executed as follows:

(a) Drawings shall be executed without colourings in
durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly
thick and well-defined lines and strokes.

(b) Cross-sections shall be indicated by hatching which
should not impede the clear reading of the reference signs
and leading lines.

(c) The scale of the drawings and their graphical
execution shall be such that electronic or photographic
reproduction with a linear reduction in size to two-thirds
will allow all details to be distinguished without difficulty.
If, exceptionally, the scale is given on a drawing, it shall be 
represented graphically.

(d) All numbers, letters, and reference signs appearing
on the drawings shall be simple and clear. Brackets, circles 
or inverted commas shall not be used in association with
numbers and letters.

(e) Generally, all lines in the drawings shall be drawn
with the aid of drafting instruments.

(f) Elements of the same figure shall be proportional to
one another, unless a difference in proportion is
indispensable for the clarity of the figure.

(g) The height of the numbers and letters shall not be
less than 0.32 cm. For the lettering of drawings, the Latin
and, where customary, the Greek alphabets shall be used.

(h) The same sheet of drawings may contain several
figures. Where figures drawn on two or more sheets are
intended to form a single figure, the figures on the several
sheets shall be so arranged that the whole figure can be
assembled without concealing any part of the partial
figures. The different figures shall be arranged without
wasting space, preferably in an upright position, clearly
separated from one another. Where the figures are not
arranged in an upright position, they shall be presented
sideways with the top of the figures at the left side of the
sheet. The different figures shall be numbered
consecutively in Arabic numerals, independently of the
numbering of the sheets.

(i) Reference signs not mentioned in the description and
claims shall not appear in the drawings, and vice versa.
Reference signs to features shall be consistent throughout
the application.
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(j) The drawings shall not contain text matter. Where
indispensable to understand the drawings, a few short
keywords, such as „water”, „steam”, „open”, „closed” or
„section on AB”, may be included. Any such keywords
shall be placed in such a way that, if required, they can be
replaced by their translations without interfering with any
lines of the drawings.

(3) Flow sheets and diagrams shall be deemed to be
drawings.

Rule 47

Form and content of the abstract

(1) The abstract shall indicate the title of the invention.

(2) The abstract shall contain a concise summary of the
disclosure as contained in the description, the claims and
any drawings. The summary shall indicate the technical
field to which the invention pertains, and shall be drafted
in a manner allowing the clear understanding of the
technical problem, the gist of the solution of that problem
through the invention, and the principal use or uses of the
invention. The abstract shall, where applicable, contain the 
chemical formula which, among those contained in the
application, best characterises the invention. It shall not
contain statements on the alleged merits or value of the
invention or on speculative applications thereof.

(3) The abstract shall preferably not contain more than
one hundred and fifty words.

(4) If the European patent application contains
drawings, the applicant shall indicate the figure or,
exceptionally, the figures of the drawings which should be
published with the abstract. The European Patent Office
may decide to publish one or more other figures if it
considers that they better characterise the invention. Each
essential feature mentioned in the abstract and illustrated
by a drawing shall be followed by a reference sign placed
in parentheses.

(5) The abstract shall be drafted in such a manner as to
constitute an efficient instrument for the purpose of
searching in the particular technical field. In particular, it
shall make it possible to assess whether consultation of the
European patent application itself is necessary.

Rule 48

Prohibited matter

(1) The European patent application shall not contain:

(a) statements or other matter contrary to „ordre public”
or morality; 

(b) statements disparaging the products or processes of
any third party or the merits or validity of the applications
or patents of any such party. Mere comparisons with the
prior art shall not be considered disparaging per se;

(c) any statement or other matter obviously irrelevant or
unnecessary under the circumstances.

(2) If the application contains matter prohibited under
paragraph 1(a), the European Patent Office may omit such
matter from the application as published, indicating the
place and number of words or drawings omitted.

(3) If the application contains statements referred to in
paragraph 1(b), the European Patent Office may omit them 
from the application as published, indicating the place and
number of words omitted. Upon request, the European
Patent Office shall furnish a copy of the passages omitted.

Rule 49

General provisions governing the presentation
of the application documents

(1) Any translation filed under Article 14, paragraph 2,
or Rule 40, paragraph 3, shall be deemed to be a document
making up the European patent application.

(2) The documents making up the application shall be
presented so as to allow electronic and direct reproduction, 
in particular by scanning, photography, electrostatic
processes, photo offset and microfilming, in an unlimited
number of copies. All sheets shall be free from cracks,
creases and folds. Only one side of the sheet shall be used.

(3) The documents making up the application shall be
on A4 paper (29.7 cm × 21 cm) which shall be pliable,
strong, white, smooth, matt and durable. Subject to
paragraph 10 and Rule 46, paragraph 2(h), each sheet shall
be used with its short sides at the top and bottom (upright
position).

(4) Each of the documents making up the application
(request, description, claims, drawings and abstract) shall
commence on a new sheet. The sheets shall be connected
in such a way that they can easily be turned over, separated
and joined together again.

(5) Subject to Rule 46, paragraph 1, the minimum
margins shall be as follows:

top 2 cm
left side 2.5 cm
right side 2 cm
bot tom 2 cm

The recommended maximum for the margins quoted
above is as follows:

top 4 cm
left side 4 cm
right side 3 cm
bot tom 3 cm
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(6) All the sheets contained in the application shall be
numbered in consecutive Arabic numerals. These shall be
centred at the top of the sheet, but not placed in the top
margin.

(7) The lines of each sheet of the description and of the
claims shall preferably be numbered in sets of five, the
numbers appearing on the left side, to the right of the
margin.

(8) The request for grant of a European patent, the
description, the claims and the abstract shall be typed or
printed. Only graphic symbols and characters and
chemical or mathematical formulae may, if necessary, be
drawn or written by hand. The typing shall be 1 1/2 spaced. 
All text matter shall be in characters, the capital letters of
which are not less than 0.21 cm high, and shall be in a dark, 
indelible colour.

(9) The request for grant of a European patent, the
description, the claims and the abstract shall not contain
drawings. The description, claims and abstract may
contain chemical or mathematical formulae. The
description and abstract may contain tables. The claims
may contain tables only if their subject-matter makes the
use of tables desirable. Tables and chemical or
mathematical formulae may be placed sideways on the
sheet if they cannot be presented satisfactorily in an
upright position. Tables or chemical or mathematical
formulae presented sideways shall be placed so that the
tops of the tables or formulae are at the left-hand side of the 
sheet.

(10) Values shall be expressed in units conforming to
international standards, wherever appropriate in terms of
the metric system using SI units. Any data not meeting this
requirement shall also be expressed in units conforming to
international standards. Only the technical terms,
conventions, formulae, signs and symbols generally
accepted in the field in question shall be used.

(11) The terminology and the signs shall be consistent
throughout the European patent application.

(12) Each sheet shall be reasonably free from erasures
and shall be free from alterations. Non-compliance with
this rule may be authorised if the authenticity of the
content is not impugned and the requirements for good
reproduction are not thereby jeopardised.

Rule 50

Documents filed subsequently

(1) Rules 42, 43 and 46 to 49 shall apply to documents
replacing documents making up the European patent
application. Rule 49, paragraphs 2 to 12, shall also apply to 
the translation of the claims referred to in Rule 71.

(2) All documents other than those making up the
application shall generally be typewritten or printed. There 
shall be a margin of about 2.5 cm on the left-hand side of
each page.

(3) Documents filed after filing the application shall be
signed, with the exception of annexed documents. If a
document has not been signed, the European Patent Office
shall invite the party concerned to do so within a time limit
to be specified. If signed in due time, the document shall
retain its original date of receipt; otherwise it shall be
deemed not to have been filed.

Chapter III

RENEWAL FEES

Rule 51

Payment of renewal fees

(1) A renewal fee for the European patent application in
respect of the coming year shall be due on the last day of
the month containing the anniversary of the date of filing
of the European patent application. Renewal fees may not
be validly paid more than one year before they fall due.

(2) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may
still be paid within six months of the due date, provided
that an additional fee is also paid within that period.

(3) Renewal fees already due in respect of an earlier
application at the date on which a divisional application is
filed shall also be paid for the divisional application and
shall be due on its filing. These fees and any renewal fee
due within four months of filing the divisional application
may be paid within that period without an additional fee.
Paragraph 2 shall apply.

(4) If a European patent application has been refused or
deemed to be withdrawn as a result of non-observance of a
time limit, and if the applicant’s rights are re-established
under Article 122, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in
the period starting on the date on which the loss of rights
occurred, up to and including the date of the notification of 
the decision re-establishing the rights shall be due on that
latter date. This fee and any renewal fee due within four
months from that latter date may still be paid within four
months of that latter date without an additional fee.
Paragraph 2 shall apply;

(b) which, on the date on which the loss of rights has
occurred, was already due but the period provided for in
paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within
six months from the date of the notification of the decision
re-establishing the rights, provided that the additional fee
pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.
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(5) If the Enlarged Board of Appeal re-opens
proceedings before the Board of Appeal under Article
112a, paragraph 5, second sentence, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in
the period starting on the date when the decision of the
Board of Appeal subject to the petition for review was
taken, up to and including the date of the notification of the 
decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening
proceedings before the Board of Appeal, shall be due on
that latter date. This fee and any renewal fee due within
four months from that latter date may still be paid within
four months of that latter date without an additional fee.
Paragraph 2 shall apply;

(b) which, on the day on which the decision of the Board 
of Appeal was taken, was already due but the period
provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still
be paid within six months from the date of the notification
of the decision of the Enlarged Board of Appeal
re-opening proceedings before the Board of Appeal,
provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is
also paid within that period.

(6) A renewal fee shall not be payable for a new
European patent application filed under Article 61,
paragraph 1(b), in respect of the year in which it was filed
and any preceding year.

Chapter IV

PRIORITY

Rule 52

Declaration of priority

(1) The declaration of priority referred to in Article 88,
paragraph 1, shall indicate the date of the previous filing,
the State party to the Paris Convention or Member of the
World Trade Organization in or for which it was made and
the file number. In the case referred to in Article 87,
paragraph 5, the first sentence shall apply mutatis
mutandis.

(2) The declaration of priority shall preferably be made
on filing the European patent application. It may still be
made within sixteen months from the earliest priority date
claimed.

(3) The applicant may correct the declaration of priority
within sixteen months from the earliest priority date
claimed, or, where the correction would cause a change in
the earliest priority date claimed, within sixteen months
from the corrected earliest priority date, whichever
sixteen-month period expires first, provided that such a
correction may be submitted until the expiry of four
months from the date of filing accorded to the European
patent application.

(4) However, a declaration of priority may not be made
or corrected after a request under Article 93, paragraph
1(b), has been filed.

(5) The par ti cu lars of the dec la ra ti on of pri o rity shall
ap pe ar in the pub lis hed Eu ro pe an pa tent app li ca ti on and
the Eu ro pe an patent specification.

Rule 53

Priority documents

(1) An app li cant cla i ming pri o rity shall file a copy of the 
pre vi o us app li ca ti on wit hin six te en months of the ear li est
pri o rity date cla i med. This copy and the date of fi ling of
the pre vi o us app li ca ti on shall be cer ti fi ed as cor rect by the
aut ho rity with which that application was filed.

(2) The copy of the pre vi o us app li ca ti on shall be
de e med to be duly fi led if a copy of that app li ca ti on
ava i lab le to the Eu ro pe an Pa tent Of fi ce is to be inc lu ded in
the file of the Eu ro pe an pa tent app li ca ti on un der the
con di ti ons de ter mi ned by the Pre si dent of the European
Patent Office.

(3) Whe re the pre vi o us app li ca ti on is not in an of fi ci al
lan gu a ge of the Eu ro pe an Pa tent Of fi ce and the va li dity of
the pri o rity cla im is re le vant to the de ter mi na ti on of the
pa ten ta bi lity of the in ven ti on con cer ned, the Eu ro pe an
Pa tent Of fi ce shall in vi te the app li cant for or prop ri e tor of
the Eu ro pe an pa tent to file a trans la ti on of that app li ca ti on
into one of the of fi ci al lan gu a ges wit hin a pe ri od to be
spe ci fi ed. Al ter na ti vely, a dec la ra ti on may be sub mit ted
that the Eu ro pe an pa tent app li ca ti on is a complete
translation of the previous application. Paragraph 2 shall
apply mutatis mutandis.

Rule 54

Issuing priority documents

On re qu est, the Eu ro pe an Pa tent Of fi ce shall is sue to the 
app li cant a cer ti fi ed copy of the Eu ro pe an pa tent
app li ca ti on (pri o rity do cu ment), un der the con di ti ons
de ter mi ned by the Pre si dent of the Eu ro pe an Pa tent Of fi ce, 
inc lu ding the form of the pri o rity do cu ment and the
cir cums tan ces under which an administrative fee shall be
paid.

PART IV

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART IV
OF THE CONVENTION

Chapter I

EXAMINATION BY THE RECEIVING SECTION

Rule 55

Examination on filing

If the examination under Article 90, paragraph 1,
reveals that the application fails to meet the requirements
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laid down in Rule 40, paragraph 1(a) or (c), paragraph 2 or
paragraph 3, first sentence, the European Patent Office
shall inform the applicant of any deficiencies and advise
him that the application will not be dealt with as a
European patent application unless such deficiencies are
remedied within two months. If the applicant does this, he
shall be informed of the date of filing accorded by the
Office.

Rule 56

Missing parts of the description or missing drawings

(1) If the examination under Article 90, paragraph 1,
reveals that parts of the description, or drawings referred to 
in the description or in the claims, appear to be missing, the 
European Patent Office shall invite the applicant to file the
missing parts within two months. The applicant may not
invoke the omission of such a communication.

(2) If missing parts of the description or missing
drawings are filed later than the date of filing, but within
two months of the date of filing or, if a communication is
issued under paragraph 1, within two months of that
communication, the application shall be re-dated to the
date on which the missing parts of the description or
missing drawings were filed. The European Patent Office
shall inform the applicant accordingly.

(3) If the missing parts of the description or missing
drawings are filed within the period under paragraph 2,
and the application claims priority of an earlier
application, the date of filing shall, provided that the
missing parts of the description or the missing drawings
are completely contained in the earlier application, remain
the date on which the requirements laid down in Rule 40,
paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests 
and files, within the period under paragraph 2:

(a) a copy of the earlier application, unless such copy is
available to the European Patent Office under Rule 53,
paragraph 2;

(b) where the earlier application is not in an official
language of the European Patent Office, a translation
thereof in one of these languages, unless such copy is
available to the European Patent Office under Rule 53,
paragraph 3; and 

(c) an indication as to where the missing parts of the
description or the missing drawings are completely
contained in the earlier application and, where applicable,
in the translation thereof.

(4) If the applicant:
(a) fails to file the missing parts of the description or the

missing drawings within the period under paragraph 1 or 2, 
or

(b) withdraws under paragraph 6 any missing part of the
description or missing drawing filed under paragraph 2,

any references referred to in paragraph 1 shall be deemed
to be deleted, and any filing of the missing parts of the
description or missing drawings shall be deemed not to
have been made. The European Patent Office shall inform
the applicant accordingly.

(5) If the applicant fails to comply with the requirements 
referred to in paragraph 3(a) to (c) within the period under
paragraph 2, the application shall be re-dated to the date on 
which the missing parts of the description or missing
drawings were filed. The European Patent Office shall
inform the applicant accordingly.

(6) Within one month of the notification referred to in
paragraph 2 or 5, last sentence, the applicant may
withdraw the missing parts of the description or the
missing drawings filed, in which case the re-dating shall be 
deemed not to have been made. The European Patent
Office shall inform the applicant accordingly.

Rule 57

Examination as to formal requirements

If the European patent application has been accorded a
date of filing, the European Patent Office shall examine, in 
accordance with Article 90, paragraph 3, whether:

(a) a translation of the application required under
Article 14, paragraph 2, or under Rule 40, paragraph 3,
second sentence, has been filed in due time;

(b) the request for grant of a European patent satisfies
the requirements of Rule 41;

(c) the application contains one or more claims in
accordance with Article 78, paragraph 1(c), or a reference
to a previously filed application in accordance with Rule
40, paragraphs 1(c), 2 and 3, indicating that it replaces also 
the claims;

(d) the application contains an abstract in accordance
with Article 78, paragraph 1(e);

(e) the filing fee and the search fee have been paid in
accordance with Rule 17, paragraph 2, Rule 36, paragraph
3, or Rule 38;

(f) the designation of the inventor has been made in
accordance with Rule 19, paragraph 1;

(g) where appropriate, the requirements laid down in
Rules 52 and 53 concerning the claim to priority have been 
satisfied;

(h) where appropriate, the requirements of Article 133,
paragraph 2, have been satisfied;

(i) the application meets the requirements laid down in
Rule 46 and Rule 49, paragraphs 1 to 9 and 12;

(j) the application meets the requirements laid down in
Rule 30 or Rule 163, paragraph 3.
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Rule 58

Correction of deficiencies in the application documents

If the European patent application does not comply with 
the requirements of Rule 57(a) to (d), (h) and (i), the
European Patent Office shall inform the applicant
accordingly and invite him to correct the deficiencies
noted within two months. The description, claims and
drawings may be amended only to an extent sufficient to
remedy such deficiencies.

Rule 59

Deficiencies in claiming priority

If the file number of the previous application under Rule 
52, paragraph 1, or the copy of that application under Rule
53, paragraph 1, have not been filed in due time, the
European Patent Office shall inform the applicant
accordingly and invite him to file them within a period to
be specified.

Rule 60

Subsequent designation of the inventor

(1) If the designation of the inventor has not been made
in accordance with Rule 19, the European Patent Office
shall inform the applicant that the European patent
application will be refused unless the designation is made
within sixteen months of the date of filing of the
application or, if priority is claimed, of the date of priority,
this period being deemed to have been observed if the
information is communicated before completion of the
technical preparations for the publication of the European
patent application.

(2) Where, in a divisional application or a new
application under Article 61, paragraph 1(b), the
designation of the inventor has not been made in
accordance with Rule 19, the European Patent Office shall
invite the applicant to make the designation within a
period to be specified.

Chapter II

EUROPEAN SEARCH REPORT

Rule 61

Content of the European search report

(1) The European search report shall mention those
documents, available to the European Patent Office at the

time of drawing up the report, which may be taken into
consideration in deciding whether the invention to which
the European patent application relates is new and
involves an inventive step.

(2) Each citation shall be referred to the claims to which
it relates. Where appropriate, relevant parts of the
documents cited shall be identified.

(3) The European search report shall distinguish
between cited documents published before the date of
priority claimed, between such date of priority and the date 
of filing, and on or after the date of filing.

(4) Any document which refers to an oral disclosure, a
use or any other means of disclosure which took place
before the date of filing of the European patent application
shall be mentioned in the European search report, together
with an indication of the date of publication, if any, of the
document and the date of the non-written disclosure.

(5) The European search report shall be drawn up in the
language of the proceedings.

(6) The European search report shall contain the
classification of the subject-matter of the European patent
application in accordance with the international
classification.

Rule 62

Extended European search report

(1) The European search report shall be accompanied by 
an opinion on whether the application and the invention to
which it relates seem to meet the requirements of this
Convention, unless a communication under Rule 71,
paragraph 1 or 3, can be issued.

(2) The opinion under paragraph 1 shall not be
published together with the search report.

Rule 63

Incomplete search

If the European Patent Office considers that the
European patent application does not comply with this
Convention to such an extent that it is impossible to carry
out a meaningful search into the state of the art on the basis
of all or some of the subject-matter claimed, it shall either
issue a reasoned declaration to that effect or, as far as is
practicable, draw up a partial search report. The
declaration or the partial report shall be considered, for the
purposes of subsequent proceedings, as the European
search report.
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Rule 64

European search report where the invention lacks unity

(1) If the European Patent Office considers that the
European patent application does not comply with the
requirement of unity of invention, it shall draw up a partial
search report on those parts of the application which relate
to the invention, or the group of inventions within the
meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It
shall inform the applicant that for the European search
report to cover the other inventions, a further search fee
must be paid, in respect of each invention involved, within
a period to be specified, which shall neither be shorter than 
two weeks nor exceed six weeks. The European search
report shall be drawn up for the parts of the application
relating to inventions in respect of which search fees have
been paid.

(2) Any fee paid under paragraph 1 shall be refunded if,
during the examination of the European patent application, 
the applicant requests a refund and the Examining
Division finds that the communication under paragraph 1
was not justified.

Rule 65

Transmittal of the European search report

Immediately after it has been drawn up, the European
search report shall be transmitted to the applicant together
with copies of any cited documents.

Rule 66

Definitive content of the abstract

Upon drawing up the European search report, the
European Patent Office shall determine the definitive
content of the abstract and transmit it to the applicant
together with the search report.

Chapter III

PUBLICATION OF THE EUROPEAN PATENT
APPLICATION

Rule 67

Technical preparations for publication

(1) The President of the European Patent Office shall
determine when the technical preparations for publication

of the European patent application are deemed to have
been completed.

(2) The application shall not be published if it has been
finally refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn
before the termination of the technical preparations for
publication.

Rule 68

Form of the publication of European patent applications
and European search reports

(1) The publication of the European patent application
shall contain the description, the claims and any drawings
as filed, and the abstract, or, if these documents making up
the application were not filed in an official language of the
European Patent Office, a translation in the language of the 
proceedings, and, in an annex, the European search report,
where it is available before the termination of the technical 
preparations for publication. If the search report or the
abstract is not published at the same time as the
application, it shall be published separately.

(2) The President of the European Patent Office shall
determine the form of the publication of the application
and the data to be included. The same shall apply where the 
European search report and the abstract are published
separately.

(3) The designated Contracting States shall be indicated
in the published application.

(4) If the patent claims were not filed on the date of
filing of the application, this shall be indicated when the
application is published. If, before the termination of the
technical preparations for publication of the application,
the claims have been amended under Rule 137, paragraph
2, the new or amended claims shall be included in the
publication in addition to the claims as filed.

Rule 69

Information about publication

(1) The European Patent Office shall inform the
applicant of the date on which the European Patent
Bulletin mentions the publication of the European search
report and shall draw his attention to Rule 70, paragraph 1,
and Article 94, paragraph 2.

(2) The applicant may not invoke the omission of the
communication under paragraph 1. If a later date of
publication is specified in the communication, that later
date shall be the decisive date as regards the period for
filing the request for examination, unless the error is
obvious.
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Rule 70

Request for examination

(1) The applicant may request examination of the
European patent application up to six months after the date 
on which the European Patent Bulletin mentions the
publication of the European search report. The request
may not be withdrawn.

(2) If the request for examination has been filed before
the European search report has been transmitted to the
applicant, the European Patent Office shall invite the
applicant to indicate, within a period to be specified,
whether he wishes to proceed further with the application,
and shall give him the opportunity to comment on the
search report and to amend, where appropriate, the
description, claims and drawings.

(3) If the applicant fails to reply in due time to the
invitation under paragraph 2, the application shall be
deemed to be withdrawn.

Chapter IV

EXAMINATION BY THE EXAMINING DIVISION

Rule 71

Examination procedure

(1) In any communication under Article 94, paragraph
3, the Examining Division shall, where appropriate, invite
the applicant to correct any deficiencies noted and to
amend the description, claims and drawings within a
period to be specified.

(2) Any communication under Article 94, paragraph 3,
shall contain a reasoned statement covering, where
appropriate, all the grounds against the grant of the
European patent.

(3) Before the Examining Division decides to grant the
European patent, it shall inform the applicant of the text in
which it intends to grant it, and shall invite him to pay the
fees for grant and printing and to file a translation of the
claims in the two official languages of the European Patent 
Office other than the language of the proceedings within a
period of four months. If the applicant pays the fees and
files the translation within this period, he shall be deemed
to have approved the text intended for grant.

(4) If the applicant, within the period laid down in
paragraph 3, requests amendments under Rule 137,
paragraph 3, or the correction of errors under Rule 139, he
shall, where the claims are amended or corrected, file a
translation of the claims as amended or corrected. If the
applicant pays the fees and files the translation within this

period, he shall be deemed to have approved the grant of
the patent as amended or corrected.

(5) If the Examining Division does not consent to an
amendment or correction requested under paragraph 4, it
shall, before taking a decision, give the applicant an
opportunity to submit, within a period to be specified, his
observations and any amendments considered necessary
by the Examining Division, and, where the claims are
amended, a translation of the claims as amended. If the
applicant submits such amendments, he shall be deemed to 
have approved the grant of the patent as amended. If the
European patent application is refused, withdrawn or
deemed to be withdrawn, the fees for grant and printing,
and any claims fees paid under paragraph 6, shall be
refunded.

(6) If the European patent application in the text
intended for grant comprises more than ten claims, the
Examining Division shall invite the applicant to pay
claims fees in respect of each additional claim within the
period under paragraph 3, and, where applicable,
paragraph 5, unless the said fees have already been paid
under Rule 45 or Rule 162.

(7) If the fees for grant and printing or the claims fees
are not paid in due time, or if the translation is not filed in
due time, the European patent application shall be deemed
to be withdrawn.

(8) If the designation fees become due after the
communication under paragraph 3, the mention of the
grant of the European patent shall not be published until
the designation fees have been paid. The applicant shall be
informed accordingly.

(9) If a renewal fee becomes due after the
communication under paragraph 3 and before the next
possible date for publication of the mention of the grant of
the European patent, the mention shall not be published
until the renewal fee has been paid. The applicant shall be
informed accordingly.

(10) The communication under paragraph 3 shall
indicate the designated Contracting States which require a
translation under Article 65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall
state which text of the European patent application forms
the basis for the decision.

Rule 72

Grant of the European patent to different applicants

Where different persons are recorded in the European
Patent Register as applicants in respect of different
Contracting States, the European Patent Office shall grant
the European patent for each Contracting State
accordingly.
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Chapter V

THE EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

Rule 73

Content and form of the specification

(1) The specification of the European patent shall
include the description, the claims and any drawings. It
shall also indicate the period for opposing the European
patent.

(2) The President of the European Patent Office shall
determine the form of the publication of the specification
and the data to be included.

(3) The designated Contracting States shall be indicated
in the specification.

Rule 74

Certificate for a European patent

As soon as the specification of the European patent has
been published, the European Patent Office shall issue to
the proprietor of the patent a certificate for a European
patent. The President of the European Patent Office shall
prescribe the content, form and means of communication
of the certificate and determine the circumstances in which 
an administrative fee is payable.

PART V

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V
OF THE CONVENTION

Chapter I

OPPOSITION PROCEDURE

Rule 75

Surrender or lapse of the patent

An opposition may be filed even if the European patent
has been surrendered in all the designated Contracting
States or has lapsed in all those States.

Rule 76

Form and content of the opposition

(1) Notice of opposition shall be filed in a written
reasoned statement.

(2) The notice of opposition shall contain:
(a) particulars of the opponent as provided in Rule 41,

paragraph 2(c);
(b) the number of the European patent against which

opposition is filed, the name of the proprietor of the patent
and the title of the invention;

(c) a statement of the extent to which the European
patent is opposed and of the grounds on which the
opposition is based, as well as an indication of the facts
and evidence presented in support of these grounds;

(d) if the opponent has appointed a representative,
particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply
mutatis mutandis to the notice of opposition.

Rule 77

Rejection of the opposition as inadmissible

(1) If the Opposition Division notes that the notice of
opposition does not comply with the provisions of Article
99, paragraph 1, or Rule 76, paragraph 2(c), or does not
sufficiently identify the patent against which opposition
has been filed, it shall reject the opposition as
inadmissible, unless these deficiencies have been
remedied before expiry of the opposition period.

(2) If the Opposition Division notes that the notice of
opposition does not comply with provisions other than
those referred to in paragraph 1, it shall communicate this
to the opponent and shall invite him to remedy the
deficiencies noted within a period to be specified. If the
deficiencies are not remedied in due time, the Opposition
Division shall reject the opposition as inadmissible.

(3) The decision to reject an opposition as inadmissible
shall be communicated to the proprietor of the patent,
together with a copy of the notice of opposition.

Rule 78

Procedure where the proprietor of the patent is
not entitled

(1) If a third party provides evidence, during opposition
proceedings or during the opposition period, that he has
instituted proceedings against the proprietor of the
European patent, seeking a decision within the meaning of
Article 61, paragraph 1, opposition proceedings shall be
stayed unless the third party communicates to the
European Patent Office in writing his consent to the
continuation of such proceedings. Such consent shall be
irrevocable. However, proceedings shall not be stayed
until the Opposition Division has deemed the opposition
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admissible. Rule 14, paragraphs 2 to 4, shall apply mutatis
mutandis.

(2) Where a third party has, in accordance with Article
99, paragraph 4, replaced the previous proprietor for one
or some of the designated Contracting States, the patent as
maintained in opposition proceedings may, for these
States, contain claims, a description and drawings
different from those for the other designated States.

Rule 79

Preparation of the examination of the opposition

(1) The Opposition Division shall communicate the
notice of opposition to the proprietor of the patent and
shall give him the opportunity to file his observations and
to amend, where appropriate, the description, claims and
drawings within a period to be specified.

(2) If several notices of opposition have been filed, the
Opposition Division shall communicate them to the other
opponents at the same time as the communication under
paragraph 1.

(3) The Opposition Division shall communicate any
observations and amendments filed by the proprietor of the 
patent to the other parties, and shall invite them, if it
considers this expedient, to reply within a period to be
specified.

(4) In the case of an intervention under Article 105, the
Opposition Division may dispense with the application of
paragraphs 1 to 3.

Rule 80

Amendment of the European patent

Without prejudice to Rule 138, the description, claims
and drawings may be amended, provided that the
amendments are occasioned by a ground for opposition
under Article 100, even if that ground has not been
invoked by the opponent.

Rule 81

Examination of opposition

(1) The Opposition Division shall examine those
grounds for opposition which are invoked in the
opponent’s statement under Rule 76, paragraph 2(c).
Grounds for opposition not invoked by the opponent may
be examined by the Opposition Division of its own motion
if they would prejudice the maintenance of the European
patent.

(2) Communications under Article 101, paragraph 1,
second sentence, and all replies thereto shall be sent to all
parties. If the opposition division considers this expedient,
it shall invite the parties to reply within a period to be
specified.

(3) In any communication under Article 101, paragraph
1, second sentence, the proprietor of the European patent
shall, where necessary, be given the opportunity to amend,
where appropriate, the description, claims and drawings.
Where necessary, the communication shall contain a
reasoned statement covering the grounds against the
maintenance of the European patent.

Rule 82

Maintenance of the European patent in amended form

(1) Before the Opposition Division decides to maintain
the European patent as amended, it shall inform the parties
of the text in which it intends to maintain the patent, and
shall invite them to file their observations within two
months if they disapprove of that text.

(2) If a party disapproves of the text communicated by
the Opposition Division, examination of the opposition
may be continued. Otherwise, the Opposition Division
shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the
proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file
a translation of any amended claims in the official
languages of the European Patent Office other than the
language of the proceedings, within a period of three
months. This invitation shall indicate the designated
Contracting States which require a translation under
Article 65, paragraph 1.

(3) If the acts required under paragraph 2 are not
performed in due time, they may still be performed within
two months of a communication concerning the failure to
observe the time limit, provided that a surcharge is paid
within this period. Otherwise, the patent shall be revoked.

(4) The decision to maintain the European patent as
amended shall state which text of the patent forms the basis 
for the decision.

Rule 83

Request for documents

Documents referred to by a party to opposition
proceedings shall be filed together with the notice of
opposition or the written submissions. If such documents
are neither enclosed nor filed in due time upon invitation
by the European Patent Office, it may decide not to take
into account any arguments based on them.
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Rule 84

Continuation of the opposition proceedings by the
European Patent Office of its own motion

(1) If the European patent has been surrendered in all the 
designated Contracting States or has lapsed in all those
States, the opposition proceedings may be continued at the
request of the opponent filed within two months of a
communication from the European Patent Office
informing him of the surrender or lapse.

(2) In the event of the death or legal incapacity of an
opponent, the opposition proceedings may be continued
by the European Patent Office of its own motion, even
without the participation of the heirs or legal
representatives. The same shall apply where the
opposition is withdrawn.

Rule 85

Transfer of the European patent

Rule 22 shall apply to any transfer of the European
patent made during the opposition period or during
opposition proceedings.

Rule 86

Documents in opposition proceedings

Part III of the Implementing Regulations shall apply
mutatis mutandis to documents filed in opposition
proceedings.

Rule 87

Content and form of the new specification
of the European patent

The new specification of the European patent shall
include the description, claims and drawings as amended.
Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

Rule 88

Costs

(1) The apportionment of costs shall be dealt with in the
decision on the opposition. Such apportionment shall only
take into consideration the expenses necessary to assure
proper protection of the rights involved. The costs shall

include the remuneration of the representatives of the
parties.

(2) The Opposition Division shall, on request, fix the
amount of costs to be paid under a final decision
apportioning them. A bill of costs, with supporting
evidence, shall be attached to the request. Costs may be
fixed once their credibility is established.

(3) A request for a decision by the Opposition Division
may be filed within one month of the communication on
the fixing of costs under paragraph 2. The request shall be
filed in writing and state the grounds on which it is based.
It shall not be deemed to be filed until the prescribed fee
has been paid.

(4) The Opposition Division shall decide on the request
under paragraph 3 without oral proceedings.

Rule 89

Intervention of the assumed infringer

(1) Notice of intervention shall be filed within three
months of the date on which proceedings referred to in
Article 105 are instituted.

(2) Notice of intervention shall be filed in a written
reasoned statement; Rules 76 and 77 shall apply mutatis
mutandis. The notice of intervention shall not be deemed
to have been filed until the opposition fee has been paid.

Chapter II

PROCEDURE FOR LIMITATION OR REVOCATION

Rule 90

Subject of proceedings

The subject of limitation or revocation proceedings
under Article 105a shall be the European patent as granted
or as amended in opposition or limitation proceedings
before the European Patent Office.

Rule 91

Responsibility for proceedings

Decisions on requests for limitation or revocation of the
European patent under Article 105a shall be taken by the
Examining Division. Article 18, paragraph 2, shall apply
mutatis mutandis.
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Rule 92

Requirements of the request

(1) The request for limitation or revocation of a
European patent shall be filed in writing. Part III of the
Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to 
documents filed in limitation or revocation proceedings.

(2) The request shall contain:
(a) particulars of the proprietor of the European patent

making the request (the requester) as provided in Rule 41,
paragraph 2(c), and an indication of the Contracting States
for which the requester is the proprietor of the patent;

(b) the number of the patent whose limitation or
revocation is requested, and a list of the Contracting States
in which the patent has taken effect;

(c) where appropriate, the names and addresses of the
proprietors of the patent for those Contracting States in
which the requester is not the proprietor of the patent, and
evidence that the requester is entitled to act on their behalf
in the proceedings;

(d) where limitation of the patent is requested, the
complete version of the amended claims and, as the case
may be, of the amended description and drawings;

(e) where the requester has appointed a representative,
particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

Rule 93

Precedence of opposition proceedings

(1) The request for limitation or revocation shall be
deemed not to have been filed if opposition proceedings in
respect of the patent are pending at the time of filing the
request.

(2) If, at the time of filing an opposition to a European
patent, limitation proceedings in respect of that patent are
pending, the Examining Division shall terminate the
limitation proceedings and order the reimbursement of the
limitation fee. The reimbursement shall also be ordered in
respect of the fee referred to in Rule 95, paragraph 3, first
sentence, if the requester has already paid this fee.

Rule 94

Rejection of the request as inadmissible

If the Examining Division finds that the request for
limitation or revocation fails to comply with the
requirements of Rule 92, it shall invite the requester to
correct the deficiencies noted, within a period to be
specified. If the deficiencies are not corrected in due time,
the Examining Division shall reject the request as
inadmissible.

Rule 95

Decision on the request

(1) If a request for revocation is admissible, the
Examining Division shall revoke the patent and
communicate this to the requester.

(2) If a request for limitation is admissible, the
Examining Division shall examine whether the amended
claims constitute a limitation vis-B-vis the claims as
granted or amended in opposition or limitation
proceedings and comply with Article 84 and Article 123,
paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with
these requirements, the Examining Division shall give the
requester one opportunity to correct any deficiencies
noted, and to amend the claims and, where appropriate, the 
description and drawings, within a period to be specified.

(3) If a request for limitation is allowable under
paragraph 2, the Examining Division shall communicate
this to the requester and invite him to pay the prescribed
fee and to file a translation of the amended claims in the
official languages of the European Patent Office other than 
the language of the proceedings, within a period of three
months; Rule 82, paragraph 3, first sentence, shall apply
mutatis mutandis. If the requester performs these acts in
due time, the Examining Division shall limit the patent.

(4) If the requester does not respond in due time to the
communication issued under paragraph 2, or if the request
for limitation is not allowable, or if the requester fails to
perform the acts required under paragraph 3 in due time,
the Examining Division shall reject the request.

Rule 96

Content and form of the amended European patent
specification

The amended European patent specification shall
include the description, claims and drawings as amended.
Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

PART VI

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VI
OF THE CONVENTION

Chapter I

APPEALS PROCEDURE

Rule 97

Appeal against apportionment and fixing of costs

(1) The apportionment of costs of opposition
proceedings cannot be the sole subject of an appeal.

(2) A decision fixing the amount of costs of opposition
proceedings cannot be appealed unless the amount
exceeds that of the fee for appeal.
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Rule 98

Surrender or lapse of the patent

The decision of an Opposition Division may be
appealed even if the European patent has been surrendered 
in all the designated Contracting States or has lapsed in all
those States.

Rule 99

Content of the notice of appeal and the statement
of grounds

(1) The notice of appeal shall contain:
(a) the name and the address of the appellant as provided 

in Rule 41, paragraph 2(c);
(b) an indication of the decision impugned; and
(c) a request defining the subject of the appeal.

(2) In the statement of grounds of appeal the appellant
shall indicate the reasons for setting aside the decision
impugned, or the extent to which it is to be amended, and
the facts and evidence on which the appeal is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply
mutatis mutandis to the notice of appeal, the statement of
grounds and the documents filed in appeal proceedings.

Rule 100

Examination of appeals

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to 
proceedings before the department which has taken the
decision impugned shall apply to appeal proceedings.

(2) In the examination of the appeal, the Board of
Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file 
observations, within a period to be specified, on
communications issued by itself or observations submitted 
by another party.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an
invitation under paragraph 2, the European patent
application shall be deemed to be withdrawn, unless the
decision impugned was taken by the Legal Division.

Rule 101

Rejection of the appeal as inadmissible

(1) If the appeal does not comply with Articles 106 to
108, Rule 97 or Rule 99, paragraph 1(b) or (c) or paragraph 
2, the Board of Appeal shall reject it as inadmissible,

unless any deficiency has been remedied before the
relevant period under Article 108 has expired.

(2) If the Board of Appeal notes that the appeal does not
comply with Rule 99, paragraph 1(a), it shall communicate 
this to the appellant and shall invite him to remedy the
deficiencies noted within a period to be specified. If the
deficiencies are not remedied in due time, the Board of
Appeal shall reject the appeal as inadmissible.

Rule 102

Form of decision of the Board of Appeal

The decision shall be authenticated by the Chairman of
the Board of Appeal and by the competent employee of the
registry of the Board of Appeal, either by their signature or
by any other appropriate means. The decision shall
contain:

(a) a statement that it was delivered by the Board of
Appeal;

(b) the date when the decision was taken;

(c) the names of the Chairman and of the other members
of the Board of Appeal taking part;

(d) the names of the parties and their representatives;

(e) the requests of the parties;

(f) a summary of the facts;

(g) the reasons;

(h) the order of the Board of Appeal, including, where
appropriate, a decision on costs.

Rule 103

Reimbursement of appeal fees

(1) The appeal fee shall be reimbursed 

(a) in the event of interlocutory revision or where the
Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such
reimbursement is equitable by reason of a substantial
procedural violation, or

(b) if the appeal is withdrawn before the filing of the
statement of grounds of appeal and before the period for
filing that statement has expired.

(2) The department whose decision is impugned shall
order the reimbursement if it revises its decision and
considers reimbursement equitable by reason of a
substantial procedural violation. In all other cases, matters
of reimbursement shall be decided by the Board of Appeal.
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Chapter II

PETITIONS FOR REVIEW BY THE ENLARGED
BOARD OF APPEAL

Rule 104

Further fundamental procedural defects

A fundamental procedural defect under Article 112a,
paragraph 2(d), may have occurred where the Board of
Appeal, 

(a) contrary to Article 116, failed to arrange for the
holding of oral proceedings requested by the petitioner, or

(b) decided on the appeal without deciding on a request
relevant to that decision.

Rule 105

Criminal acts

A petition for review may be based on Article 112a,
paragraph 2(e), if a competent court or authority has
finally established that the criminal act occurred; a
conviction is not necessary.

Rule 106

Obligation to raise objections

A petition under Article 112a, paragraph 2(a) to (d), is
only admissible where an objection in respect of the
procedural defect was raised during the appeal
proceedings and dismissed by the Board of Appeal, except
where such objection could not be raised during the appeal
proceedings.

Rule 107

Contents of the petition for review

(1) The petition shall contain:
(a) the name and the address of the petitioner as

provided in Rule 41, paragraph 2(c);
(b) an indication of the decision to be reviewed.

(2) The petition shall indicate the reasons for setting
aside the decision of the Board of Appeal, and the facts and 
evidence on which the petition is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply
mutatis mutandis to the petition for review and the
documents filed in the proceedings.

Rule 108

Examination of the petition

(1) If the petition does not comply with Article 112a,
paragraphs 1, 2 or 4, Rule 106 or Rule 107, paragraph 1(b)
or 2, the Enlarged Board of Appeal shall reject it as
inadmissible, unless any defect has been remedied before
the relevant period under Article 112a, paragraph 4,
expires.

(2) If the Enlarged Board of Appeal notes that the
petition does not comply with Rule 107, paragraph 1(a), it
shall communicate this to the petitioner and shall invite
him to remedy the deficiencies noted within a period to be
specified. If the deficiencies are not remedied in due time,
the Enlarged Board of Appeal shall reject the petition as
inadmissible.

(3) If the petition is allowable, the Enlarged Board of
Appeal shall set aside the decision of the Board of Appeal
and order the re-opening of the proceedings before the
Board of Appeal responsible under Rule 12, paragraph 4.
The Enlarged Board of Appeal may order that members of
the Board of Appeal who participated in taking the
decision set aside shall be replaced.

Rule 109

Procedure in dealing with petitions for review

(1) In proceedings under Article 112a, the provisions
relating to proceedings before the Boards of Appeal shall
apply, unless otherwise provided. Rule 115, paragraph 1,
second sentence, Rule 118, paragraph 2, first sentence, and 
Rule 132, paragraph 2, shall not apply. The Enlarged
Board of Appeal may specify a period deviating from Rule
4, paragraph 1, first sentence.

(2) The Enlarged Board of Appeal
(a) consisting of two legally qualified members and one

technically qualified member shall examine all petitions
for review and shall reject those which are clearly
inadmissible or unallowable; such decision shall require
unanimity;

(b) consisting of four legally qualified members and one 
technically qualified member shall decide on any petition
not rejected under sub-paragraph (a).

(3) The Enlarged Board of Appeal composed according
to paragraph 2(a) shall decide without the involvement of
other parties and on the basis of the petition.

Rule 110

Reimbursement of the fee for petitions for review

The Enlarged Board of Appeal shall order the
reimbursement of the fee for a petition for review if the
proceedings before the Boards of Appeal are reopened.
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PART VII

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VII
OF THE CONVENTION

Chapter I

DECISIONS AND COMMUNICATIONS
OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Rule 111

Form of decisions

(1) Where oral proceedings are held before the
European Patent Office, the decision may be given orally.
The decision shall subsequently be put in writing and
notified to the parties.

(2) Decisions of the European Patent Office which are
open to appeal shall be reasoned and shall be accompanied
by a communication pointing out the possibility of appeal
and drawing the attention of the parties to Articles 106 to
108, the text of which shall be attached. The parties may
not invoke the omission of the communication.

Rule 112

Noting of loss of rights

(1) If the European Patent Office notes that a loss of
rights has occurred, without any decision concerning the
refusal of the European patent application or the grant,
revocation or maintenance of the European patent, or the
taking of evidence, it shall communicate this to the party
concerned.

(2) If the party concerned considers that the finding of
the European Patent Office is inaccurate, it may, within
two months of the communication under paragraph 1,
apply for a decision on the matter. The European Patent
Office shall take such decision only if it does not share the
opinion of the party requesting it; otherwise, it shall inform 
that party.

Rule 113

Signature, name, seal

(1) Any decisions, summonses, notices and
communications from the European Patent Office shall be
signed by, and state the name of, the employee
responsible.

(2) Where a document referred to in paragraph 1 is
produced by the employee responsible using a computer, a

seal may replace the signature. Where the document is
produced automatically by a computer, the employee’s
name may also be dispensed with. The same shall apply to
pre-printed notices and communications.

Chapter II

OBSERVATIONS BY THIRD PARTIES

Rule 114

Observations by third parties

(1) Any observations by a third party shall be filed in
writing in an official language of the European Patent
Office and state the grounds on which they are based. Rule
3, paragraph 3, shall apply.

(2) Any such observations shall be communicated to the 
applicant for or proprietor of the patent, who may
comment on them.

Chapter III

ORAL PROCEEDINGS AND TAKING OF EVIDENCE

Rule 115

Summons to oral proceedings

(1) The parties shall be summoned to oral proceedings
under Article 116, drawing their attention to paragraph 2
of this Rule. At least two months’ notice of the summons
shall be given, unless the parties agree to a shorter period.

(2) If a party duly summoned to oral proceedings before
the European Patent Office does not appear as summoned,
the proceedings may continue without that party.

Rule 116

Preparation of oral proceedings

(1) When issuing the summons, the European Patent
Office shall draw attention to the points which in its
opinion need to be discussed for the purposes of the
decision to be taken. At the same time a final date for
making written submissions in preparation for the oral
proceedings shall be fixed. Rule 132 shall not apply. New
facts and evidence presented after that date need not be
considered, unless admitted on the grounds that the subject 
of the proceedings has changed.

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified 
of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the
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patent, he may be invited to submit, by the date specified in 
paragraph 1, second sentence, documents which meet the
requirements of the Convention. Paragraph 1, third and
fourth sentences, shall apply mutatis mutandis.

Rule 117

Decision on taking of evidence

Where the European Patent Office considers it
necessary to hear a party, witness or expert, or to carry out
an inspection, it shall take a decision to this end, setting out 
the investigation which it intends to carry out, relevant
facts to be proved and the date, time and place of the
investigation. If the hearing of a witness or expert is
requested by a party, the decision shall specify the period
within which the requester must make known the name
and address of any witness or expert concerned.

Rule 118

Summons to give evidence before the European Patent
Office

(1) A summons to give evidence before the European
Patent Office shall be issued to the parties, witnesses or
experts concerned.

(2) At least two months’ notice of a summons issued to a 
party, witness or expert to testify shall be given, unless
they agree to a shorter period. The summons shall contain:

(a) an extract from the decision under Rule 117,
indicating the date, time and place of the investigation
ordered and stating the facts in respect of which parties,
witnesses or experts are to be heard;

(b) the names of the parties and particulars of the rights
which the witnesses or experts may invoke under Rule
122, paragraphs 2 to 4;

(c) an indication that the party, witness or expert may
request to be heard by a competent court of his country of
residence under Rule 120, and an invitation to inform the
European Patent Office, within a period to be specified,
whether he is prepared to appear before it.

Rule 119

Examination of evidence before the European Patent
Office

(1) The Examining Division, Opposition Division or
Board of Appeal may commission one of its members to
examine the evidence adduced.

(2) Before a party, witness or expert may be heard, he
shall be informed that the European Patent Office may

request the competent court in the country of residence of
the person concerned to re-examine his testimony under
oath or in an equally binding form.

(3) The parties may attend an investigation and may put
relevant questions to the testifying party, witness or expert.

Rule 120

Hearing by a competent national court

(1) A party, witness or expert who is summoned before
the European Patent Office may request the latter to allow
him to be heard by a competent court in his country of
residence. If this is requested, or if no reply is received
within the period specified in the summons, the European
Patent Office may, in accordance with Article 131,
paragraph 2, request the competent court to hear the person 
concerned.

(2) If a party, witness or expert has been heard by the
European Patent Office, the latter may, if it considers it
advisable for the testimony to be given under oath or in an
equally binding form, issue a request under Article 131,
paragraph 2, to the competent court in the country of
residence of the person concerned to re-examine his
testimony under such conditions.

(3) When the European Patent Office requests a
competent court to take evidence, it may request the court
to take the evidence under oath or in an equally binding
form and to permit a member of the department concerned
to attend the hearing and question the party, witness or
expert, either through the intermediary of the court or
directly.

Rule 121

Commissioning of experts

(1) The European Patent Office shall decide in what
form the opinion of an expert whom it appoints shall be
submitted.

(2) The terms of reference of the expert shall include:
(a) a precise description of his task;
(b) the period specified for the submission of his

opinion;
(c) the names of the parties to the proceedings;
(d) particulars of the rights which he may invoke under

Rule 122, paragraphs 2 to 4.

(3) A copy of any written opinion shall be submitted to
the parties.

(4) The parties may object to an expert. The department
of the European Patent Office concerned shall decide on
the objection.

2007/168. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12649



Rule 122

Costs of taking of evidence

(1) The taking of evidence by the European Patent
Office may be made conditional upon deposit with it, by
the party requesting the evidence to be taken, of an amount
to be fixed by reference to an estimate of the costs.

(2) Witnesses or experts who are summoned by and
appear before the European Patent Office shall be entitled
to appropriate reimbursement of expenses for travel and
subsistence. An advance for these expenses may be
granted to them. This shall also apply to persons who
appear before the European Patent Office without being
summoned by it and are heard as witnesses or experts.

(3) Witnesses entitled to reimbursement under
paragraph 2 shall also be entitled to appropriate
compensation for loss of earnings, and experts to fees for
their work. These payments shall be made to the witnesses
and experts after they have fulfilled their duties or tasks.

(4) The Administrative Council shall lay down the
details implementing paragraphs 2 and 3. Any amounts
due under these provisions shall be paid by the European
Patent Office.

Rule 123

Conservation of evidence

(1) On request, the European Patent Office may, without 
delay, take measures to conserve evidence of facts liable to 
affect a decision which it may be called upon to take with
regard to a European patent application or a European
patent, where there is reason to fear that it might
subsequently become more difficult or even impossible to
take evidence. The date on which the measures are to be
taken shall be communicated to the applicant for or
proprietor of the patent in sufficient time to allow him to
attend. He may ask relevant questions.

(2) The request shall contain:
(a) particulars of the requester as provided in Rule 41,

paragraph 2(c);
(b) sufficient identification of the European patent

application or European patent in question;
(c) an indication of the facts in respect of which

evidence is to be taken;
(d) particulars of the means of giving or obtaining

evidence;
(e) a statement establishing a prima facie case for

fearing that it might subsequently become more difficult or 
impossible to take evidence.

(3) The request shall not be deemed to have been filed
until the prescribed fee has been paid.

(4) The decision on the request and any resulting taking
of evidence shall be incumbent upon the department of the
European Patent Office which would have to take the
decision liable to be affected by the facts to be established.
The provisions with regard to the taking of evidence in
proceedings before the European Patent Office shall
apply.

Rule 124

Minutes of oral proceedings and of taking of evidence

(1) Minutes of oral proceedings and of the taking of
evidence shall be drawn up, containing the essentials of the 
oral proceedings or of the taking of evidence, the relevant
statements made by the parties, the testimony of the
parties, witnesses or experts and the result of any
inspection.

(2) The minutes of the testimony of a witness, expert or
party shall be read out, submitted to him, so that he may
examine them or, where they are recorded by technical
means, played back to him, unless he waives this right. It
shall be noted in the minutes that this formality has been
carried out and that the person who gave the testimony
approved the minutes. If his approval is not given, his
objections shall be noted. It is not necessary to play back
the minutes or to obtain approval of them if the testimony
has been recorded verbatim and directly using technical
means.

(3) The minutes shall be signed by the employee
responsible for drawing them up and by the employee who
conducted the oral proceedings or taking of evidence.

(4) The parties shall be provided with a copy of the
minutes.

Chapter IV

NOTIFICATIONS

Rule 125

General provisions

(1) In proceedings before the European Patent Office,
any notification to be made shall take the form of the
original document, a copy thereof certified by or bearing
the seal of the European Patent Office, or a computer
print-out bearing such seal. Copies of documents
emanating from the parties themselves shall not require
such certification.

(2) Notification shall be made:
(a) by post in accordance with Rule 126;
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(b) by technical means of communication in accordance
with Rule 127;

(c) by delivery on the premises of the European Patent
Office in accordance with Rule 128; or

(d) by public notice in accordance with Rule 129.

(3) Notification through the central industrial property
office of a Contracting State shall be made in accordance
with the law applicable to that office in national
proceedings.

(4) Where a document has reached the addressee, if the
European Patent Office is unable to prove that it has been
duly notified, or if provisions relating to its notification
have not been observed, the document shall be deemed to
have been notified on the date established by the European
Patent Office as the date of receipt.

Rule 126

Notification by post

(1) Decisions incurring a period for appeal or a petition
for review, summonses and other such documents as
determined by the President of the European Patent Office
shall be notified by registered letter with advice of
delivery. All other notifications by post shall be by
registered letter.

(2) Where notification is effected by registered letter,
whether or not with advice of delivery, such letter shall be
deemed to be delivered to the addressee on the tenth day
following its posting, unless it has failed to reach the
addressee or has reached him at a later date; in the event of
any dispute, it shall be incumbent on the European Patent
Office to establish that the letter has reached its destination 
or to establish the date on which the letter was delivered to
the addressee, as the case may be.

(3) Notification by registered letter, whether or not with
advice of delivery, shall be deemed to have been effected
even if acceptance of the letter has been refused.

(4) To the extent that notification by post is not covered
by paragraphs 1 to 3, the law of the State in which the
notification is made shall apply.

Rule 127

Notification by technical means of communication

Notification may be effected by such technical means of 
communication as are determined by the President of the
European Patent Office and under the conditions laid
down by him.

Rule 128

Notification by delivery by hand

Notification may be effected on the premises of the
European Patent Office by delivery by hand of the
document to the addressee, who shall on delivery
acknowledge its receipt. Notification shall be deemed to
have been effected even if the addressee refuses to accept
the document or to acknowledge receipt thereof.

Rule 129

Public notification

(1) If the address of the addressee cannot be established, 
or if notification in accordance with Rule 126, paragraph
1, has proved to be impossible even after a second attempt,
notification shall be effected by public notice.

(2) The President of the European Patent Office shall
determine how the public notice is to be given and the
beginning of the period of one month on expiry of which
the document shall be deemed to have been notified.

Rule 130

Notification to representatives

(1) If a representative has been appointed, notifications
shall be addressed to him.

(2) If several representatives have been appointed for a
single party, notification to any one of them shall be
sufficient.

(3) If several parties have a common representative,
notification to the common representative shall be
sufficient.

Chapter V

TIME LIMITS

Rule 131

Calculation of periods

(1) Periods shall be laid down in terms of full years,
months, weeks or days.

(2) Computation shall start on the day following the day
on which the relevant event occurred, the event being
either a procedural step or the expiry of another period.
Where the procedural step is a notification, the relevant
event shall be the receipt of the document notified, unless
otherwise provided.
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(3) When a period is expressed as one year or a certain
number of years, it shall expire in the relevant subsequent
year in the month having the same name and on the day
having the same number as the month and the day on
which the said event occurred; if the relevant subsequent
month has no day with the same number, the period shall
expire on the last day of that month.

(4) When a period is expressed as one month or a certain 
number of months, it shall expire in the relevant
subsequent month on the day which has the same number
as the day on which the said event occurred; if the relevant
subsequent month has no day with the same number, the
period shall expire on the last day of that month.

(5) When a period is expressed as one week or a certain
number of weeks, it shall expire in the relevant subsequent
week on the day having the same name as the day on which 
the said event occurred.

Rule 132

Periods specified by the European Patent Office

(1) Where the Convention or these Implementing
Regulations refer to „a period to be specified”, this period
shall be specified by the European Patent Office.

(2) Unless otherwise provided, a period specified by the
European Patent Office shall be neither less than two
months nor more than four months; in certain
circumstances it may be up to six months. In special cases,
the period may be extended upon request, presented before 
the expiry of such period.

Rule 133

Late receipt of documents

(1) A document received late at the European Patent
Office shall be deemed to have been received in due time if 
it was posted, or delivered to a recognised delivery service, 
in due time before expiry of the period in accordance with
the conditions laid down by the President of the European
Patent Office, unless the document was received later than
three months after expiry of the period.

(2) Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to any
period where transactions are carried out with the
competent authority in accordance with Article 75,
paragraphs 1(b) or 2(b).

Rule 134

Extension of periods

(1) If a period expires on a day on which one of the filing 
offices of the European Patent Office under Rule 35,
paragraph 1, is not open for receipt of documents or on

which, for reasons other than those referred to in paragraph 
2, mail is not delivered there, the period shall extend to the
first day thereafter on which all the filing offices are open
for receipt of documents and on which mail is delivered.
The first sentence shall apply mutatis mutandis if
documents filed by one of the technical means of
communication permitted by the President of the
European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, cannot
be received.

(2) If a period expires on a day on which there is a
general dislocation in the delivery or transmission of mail
in a Contracting State, the period shall extend to the first
day following the end of the interval of dislocation for
parties which are resident in the State concerned or have
appointed representatives with a place of business in that
State. Where the State concerned is the State in which the
European Patent Office is located, this provision shall
apply to all parties and their representatives. This
paragraph shall apply mutatis mutandis to the period
referred to in Rule 37, paragraph 2.

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis
where acts are performed with the competent authority in
accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

(4) The date of commencement and the end of any
dislocation under paragraph 2 shall be published by the
European Patent Office.

(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, a party
concerned may produce evidence that on any of the ten
days preceding the day of expiry of a period the delivery or 
transmission of mail was dislocated due to an exceptional
occurrence such as a natural disaster, war, civil disorder, a
general breakdown in any of the technical means of
communication permitted by the President of the
European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, or other 
like reasons affecting the locality where the party or his
representative resides or has his place of business. If the
evidence produced satisfies the European Patent Office, a
document received late shall be deemed to have been
received in due time, provided that the mailing or the
transmission was effected at the latest on the fifth day after
the end of the dislocation.

Rule 135

Further processing

(1) Further processing under Article 121, paragraph 1,
shall be requested by payment of the prescribed fee within
two months of the communication concerning either the
failure to observe a time limit or a loss of rights. The
omitted act shall be completed within the period for
making the request.
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(2) Further processing shall be ruled out in respect of the 
periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the
periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph
1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51,
paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55,
56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2.

(3) The department competent to decide on the omitted
act shall decide on the request for further processing.

Rule 136

Re-establishment of rights

(1) Any request for re-establishment of rights under
Article 122, paragraph 1, shall be filed in writing within
two months of the removal of the cause of non-compliance
with the period, but at the latest within one year of expiry
of the unobserved time limit. However, a request for
re-establishment of rights in respect of any of the periods
specified in Article 87, paragraph 1, and in Article 112a,
paragraph 4, shall be filed within two months of expiry of
that period. The request for re-establishment of rights shall 
not be deemed to have been filed until the prescribed fee
has been paid.

(2) The request shall state the grounds on which it is
based and shall set out the facts on which it relies. The
omitted act shall be completed within the relevant period
for filing the request according to paragraph 1.

(3) Re-establishment of rights shall be ruled out in
respect of any period for which further processing under
Article 121 is available and in respect of the period for
requesting re-establishment of rights.

(4) The department competent to decide on the omitted
act shall decide on the request for re-establishment of
rights.

Chapter VI

AMENDMENTS AND CORRECTIONS

Rule 137

Amendment of the European patent application

(1) Before receiving the European search report, the
applicant may not amend the description, claims or
drawings of a European patent application unless
otherwise provided.

(2) After receipt of the European search report, the
applicant may, of his own volition, amend the description,
claims and drawings.

(3) After receipt of the first communication from the
Examining Division, the applicant may, of his own
volition, amend once the description, claims and drawings, 
provided that the amendment is filed at the same time as
the reply to the communication. No further amendment
may be made without the consent of the Examining
Division.

(4) Amended claims may not relate to unsearched
subject-matter which does not combine with the originally
claimed invention or group of inventions to form a single
general inventive concept.

Rule 138

Different claims, description and drawings
for different States

If the European Patent Office is informed of the
existence of a prior right under Article 139, paragraph 2,
the European patent application or European patent may,
for such State or States, contain claims and, where
appropriate, a description and drawings which are
different from those for the other designated States.

Rule 139

Correction of errors in documents filed
with the European Patent Office

Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in
any document filed with the European Patent Office may
be corrected on request. However, if the request for such
correction concerns the description, claims or drawings,
the correction must be obvious in the sense that it is
immediately evident that nothing else would have been
intended than what is offered as the correction.

Rule 140

Correction of errors in decisions

In decisions of the European Patent Office, only
linguistic errors, errors of transcription and obvious
mistakes may be corrected.

Chapter VII

INFORMATION ON PRIOR ART

Rule 141

Information on prior art

The European Patent Office may invite the applicant to
provide, within a period to be specified, information on
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prior art taken into consideration in the examination of
national or regional patent applications and concerning an
invention to which the European patent application relates.

Chapter VIII

INTERRUPTION OF PROCEEDINGS

Rule 142

Interruption of proceedings

(1) Proceedings before the European Patent Office shall
be interrupted:

(a) in the event of the death or legal incapacity of the
applicant for or proprietor of a European patent or of the
person authorised by national law to act on his behalf. To
the extent that the above events do not affect the
authorisation of a representative appointed under Article
134, proceedings shall be interrupted only on application
by such representative;

(b) in the event of the applicant for or proprietor of a
patent, as a result of some action taken against his
property, being prevented by legal reasons from
continuing the proceedings;

(c) in the event of the death or legal incapacity of the
representative of an applicant for or proprietor of a patent,
or of his being prevented for legal reasons resulting from
action taken against his property from continuing the
proceedings.

(2) When, in the cases referred to in paragraph 1(a) or
(b), the European Patent Office has been informed of the
identity of the person authorised to continue the
proceedings, it shall notify such person and, where
applicable, any third party, that the proceedings will be
resumed as from a specified date.

(3) In the case referred to in paragraph 1(c), the
proceedings shall be resumed when the European Patent
Office has been informed of the appointment of a new
representative of the applicant or when the Office has
informed the other parties of the appointment of a new
representative of the proprietor of the patent. If, three
months after the beginning of the interruption of the
proceedings, the European Patent Office has not been
informed of the appointment of a new representative, it
shall communicate to the applicant for or proprietor of the
patent:

(a) where Article 133, paragraph 2, is applicable, that
the European patent application will be deemed to be
withdrawn or the European patent will be revoked if the
information is not submitted within two months of this
communication; or

(b) otherwise, that the proceedings will be resumed with 
the applicant for or proprietor of the patent as from the
notification of this communication.

(4) Any periods, other than those for requesting
examination and paying renewal fees, in force at the date
of interruption of the proceedings, shall begin again as
from the day on which the proceedings are resumed. If
such date is less than two months before the end of the
period within which the request for examination must be
filed, such a request may be filed within two months of
such date.

Chapter IX

INFORMATION TO THE PUBLIC

Rule 143

Entries in the European Patent Register

(1) The European Patent Register shall contain the
following entries:

(a) number of the European patent application;
(b) date of filing of the application;
(c) title of the invention;
(d) classification symbols assigned to the application;
(e) the Contracting States designated;
(f) particulars of the applicant for or proprietor of the

patent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
(g) family name, given names and address of the

inventor designated by the applicant for or proprietor of
the patent, unless he has waived his right to be mentioned
under Rule 20, paragraph 1;

(h) particulars of the representative of the applicant for
or proprietor of the patent as provided in Rule 41,
paragraph 2(d); in the case of several representatives only
the particulars of the representative first named, followed
by the words „and others” and, in the case of an association 
referred to in Rule 152, paragraph 11, only the name and
address of the association;

(i) priority data (date, State and file number of the
previous application);

(j) in the event of a division of the application, the
numbers of all the divisional applications;

(k) in the case of a divisional application or a new
application under Article 61, paragraph 1(b), the
information referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (i)
with regard to the earlier application;

(l) date of publication of the application and, where
appropriate, date of the separate publication of the
European search report;

(m) date of filing of the request for examination;
(n) date on which the application is refused, withdrawn

or deemed to be withdrawn;
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(o) date of publication of the mention of the grant of the
European patent;

(p) date of lapse of the European patent in a Contracting
State during the opposition period and, where appropriate,
pending a final decision on opposition;

(q) date of filing opposition;
(r) date and purport of the decision on opposition;
(s) dates of stay and resumption of proceedings in the

cases referred to in Rules 14 and 78;
(t) dates of interruption and resumption of proceedings

in the case referred to in Rule 142;
(u) date of re-establishment of rights where an entry has

been made under sub-paragraphs (n) or (r);
(v) the filing of a request for conversion under Article

135, paragraph 3;
(w) rights and transfer of such rights relating to an

application or a European patent where these
Implementing Regulations provide that they shall be
recorded;

(x) date and purport of the decision on the request for
limitation or revocation of the European patent;

(y) date and purport of the decision of the Enlarged
Board of Appeal on the petition for review.

(2) The President of the European Patent Office may
decide that entries other than those referred to in paragraph 
1 shall be made in the European Patent Register.

Rule 144

Parts of the file excluded from inspection

The parts of the file excluded from inspection under
Article 128, paragraph 4, shall be:

(a) the documents relating to the exclusion of or
objections to members of the Boards of Appeal or of the
Enlarged Board of Appeal;

(b) draft decisions and notices, and all other documents,
used for the preparation of decisions and notices, which
are not communicated to the parties;

(c) the designation of the inventor, if he has waived his
right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;

(d) any other document excluded from inspection by the 
President of the European Patent Office on the ground that
such inspection would not serve the purpose of informing
the public about the European patent application or the
European patent.

Rule 145

Procedures for the inspection of files

(1) Inspection of the files of European patent
applications and patents shall either be of the original

document, or of copies thereof, or of technical means of
storage if the files are stored in this way.

(2) The President of the European Patent Office shall
determine all file-inspection arrangements, including the
circumstances in which an administrative fee is payable.

Rule 146

Communication of information contained in the files

Subject to the restrictions laid down in Article 128,
paragraphs 1 to 4, and in Rule 144, the European Patent
Office may, upon request, communicate information
concerning any file relating to a European patent
application or European patent, subject to the payment of
an administrative fee. However, the European Patent
Office may refer to the option of file inspection where it
deems this to be appropriate in view of the quantity of
information to be supplied.

Rule 147

Constitution, maintenance and preservation of files

(1) The European Patent Office shall constitute,
maintain and preserve files relating to all European patent
applications and patents.

(2) The President of the European Patent Office shall
determine the form in which these files shall be
constituted, maintained and preserved.

(3) Documents incorporated in an electronic file shall be 
considered to be originals.

(4) Any files shall be preserved for at least five years
from the end of the year in which:

(a) the application is refused or withdrawn or is deemed
to be withdrawn;

(b) the patent is revoked by the European Patent Office;
or

(c) the patent or the corresponding protection under
Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated
States.

(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to
applications which have given rise to divisional
applications under Article 76 or new applications under
Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least
the same period as the files relating to any one of these last
applications. The same shall apply to files relating to any
resulting European patents.
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Chapter X

LEGAL AND ADMINISTRATIVE COOPERATION

Rule 148

Communications between the European Patent Office
and the authorities of the Contracting States

(1) Communications between the European Patent
Office and the central industrial property offices of the
Contracting States which arise out of the application of
this Convention shall be effected directly between these
authorities. Communications between the European Patent 
Office and the courts or other authorities of the
Contracting States may be effected through the
intermediary of the said central industrial property offices.

(2) Expenditure in respect of communications under
paragraph 1 shall be borne by the authority making the
communications, which shall be exempt from fees.

Rule 149

Inspection of files by or via courts or authorities
of the Contracting States

(1) Inspection of the files of European patent
applications or of European patents by courts or
authorities of the Contracting States shall be of the original 
documents or of copies thereof; Rule 145 shall not apply.

(2) Courts or Public Prosecutors’ offices of the
Contracting States may, in the course of their proceedings,
communicate to third parties files or copies thereof
transmitted to them by the European Patent Office. Such
communications shall be effected in accordance with
Article 128 and shall not be subject to any fee.

(3) The European Patent Office shall, when transmitting 
the files, draw attention to the restrictions which may,
under Article 128, paragraphs 1 and 4, apply to file
inspection by third parties.

Rule 150

Procedure for letters rogatory

(1) Each Contracting State shall designate a central
authority to receive letters rogatory issued by the European 
Patent Office and to transmit them to the court or authority
competent to execute them.

(2) The European Patent Office shall draw up letters
rogatory in the language of the competent court or
authority or shall attach to such letters rogatory a
translation into that language.

(3) Subject to paragraphs 5 and 6, the competent court
or authority shall apply national law as to the procedures to 
be followed in executing such requests and, in particular,
as to the appropriate measures of compulsion.

(4) If the court or authority to which the letters rogatory
are transmitted is not competent to execute them, the
letters rogatory shall be sent forthwith to the central
authority referred to in paragraph 1. That authority shall
transmit the letters rogatory either to the competent court
or authority in that State, or to the European Patent Office
where no court or authority is competent in that State.

(5) The European Patent Office shall be informed of the
time when, and the place where, the enquiry or other legal
measure is to take place and shall inform the parties,
witnesses and experts concerned.

(6) If so requested by the European Patent Office, the
competent court or authority shall permit the attendance of
members of the department concerned and allow them to
question any person giving evidence either directly or
through the competent court or authority.

(7) The execution of letters rogatory shall not give rise
to any reimbursement of fees or costs of any nature.
Nevertheless, the State in which letters rogatory are
executed has the right to require the Organisation to
reimburse any fees paid to experts or interpreters and the
costs arising from the procedure under paragraph 6.

(8) If the law applied by the competent court or
authority obliges the parties to secure evidence and the
competent court or authority is not able itself to execute
the letters rogatory, that court or authority may, with the
consent of the European Patent Office, appoint a suitable
person to do so. When seeking such consent, the
competent court or authority shall indicate the
approximate costs which would result from this procedure. 
If the European Patent Office gives its consent, the
Organisation shall reimburse any costs incurred;
otherwise, the Organisation shall not be liable for such
costs.

Chapter XI

REPRESENTATION

Rule 151

Appointment of a common representative

(1) If there is more than one applicant and the request for 
grant of a European patent does not name a common
representative, the applicant first named in the request
shall be deemed to be the common representative.
However, if one of the applicants is obliged to appoint a
professional representative, this representative shall be
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deemed to be the common representative, unless the
applicant first named has appointed a professional
representative. The same shall apply to third parties acting
in common in filing a notice of opposition or intervention
and to joint proprietors of a European patent.

(2) If the European patent application is transferred to
more than one person, and such persons have not
appointed a common representative, paragraph 1 shall
apply mutatis mutandis. If such application is not possible, 
the European Patent Office shall invite such persons to
appoint a common representative within a period to be
specified. If this invitation is not complied with, the
European Patent Office shall appoint the common
representative.

Rule 152

Authorisations

(1) The President of the European Patent Office shall
determine the cases in which a signed authorisation shall
be filed by representatives acting before the European
Patent Office.

(2) Where a representative fails to file such an
authorisation, the European Patent Office shall invite him
to do so within a period to be specified. The authorisation
may cover one or more European patent applications or
European patents and shall be filed in the corresponding
number of copies.

(3) Where the requirements of Article 133, paragraph 2,
have not been satisfied, the same period shall be specified
for the appointment of a representative and the filing of the 
authorisation.

(4) A general authorisation may be filed enabling a
representative to act in respect of all the patent transactions 
of a party. A single copy shall suffice.

(5) The President of the European Patent Office may
determine the form and content of:

(a) an authorisation relating to the representation of
persons under Article 133, paragraph 2;

(b) a general authorisation.

(6) If a required authorisation is not filed in due time,
any procedural steps taken by the representative, other
than the filing of a European patent application, shall be
deemed not to have been taken, without prejudice to any
other legal consequences provided for by this Convention.

(7) Paragraphs 2 and 4 shall apply to the withdrawal of
an authorisation.

(8) A representative shall be deemed to be authorised
until the termination of his authorisation has been
communicated to the European Patent Office.

(9) Unless it expressly provides otherwise, an
authorisation shall not terminate vis-a-vis the European
Patent Office upon the death of the person who gave it.

(10) If a party appoints several representatives, they
may act either jointly or singly, notwithstanding any
provisions to the contrary in the communication of their
appointment or in the authorisation.

(11) The authorisation of an association of
representatives shall be deemed to be an authorisation of
any representative who can provide evidence that he
practises within that association.

Rule 153

Attorney evidentiary privilege

(1) Where advice is sought from a professional
representative in his capacity as such, all communications
between the professional representative and his client or
any other person, relating to that purpose and falling under
Article 2 of the Regulation on discipline for professional
representatives, are permanently privileged from
disclosure in proceedings before the European Patent
Office, unless such privilege is expressly waived by the
client.

(2) Such privilege from disclosure shall apply, in
particular, to any communication or document relating to:

(a) the assessment of the patentability of an invention;
(b) the preparation or prosecution of a European patent

application;
(c) any opinion relating to the validity, scope of

protection or infringement of a European patent or a
European patent application.

Rule 154

Amendment of the list of professional representatives

(1) The entry of a professional representative shall be
deleted from the list of professional representatives if he so 
requests or if, despite repeated reminders, he fails to pay
the annual subscription to the Institute before the end of
September of the year for which the subscription is due.

(2) Without prejudice to any disciplinary measures
taken under Article 134a, paragraph 1(c), the entry of a
professional representative may be deleted ex officio only:

(a) in the event of his death or legal incapacity;
(b) where he is no longer a national of one of the

Contracting States, unless he was granted an exemption
under Article 134, paragraph 7(a);

(c) where he no longer has his place of business or
employment within one of the Contracting States.
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(3) Any person entered on the list of professional
representatives under Article 134, paragraphs (2) or (3),
whose entry has been deleted shall, upon request, be
re-entered on that list if the conditions for deletion no
longer exist.

PART VIII

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VIII
OF THE CONVENTION

Rule 155

Filing and transmission of the request for conversion

(1) The request for conversion referred to in Article 135, 
paragraph 1(a) or (b), shall be filed within three months of
the withdrawal of the European patent application, or of
the communication that the application is deemed to be
withdrawn, or of the decision refusing the application or
revoking the European patent. The effect of the European
patent application under Article 66 shall lapse if the
request is not filed in due time.

(2) When transmitting the request for conversion to the
central industrial property offices of the Contracting States 
specified in the request, the central industrial property
office concerned or the European Patent Office shall attach 
to the request a copy of the file relating to the European
patent application or European patent.

(3) Article 135, paragraph 4, shall apply if the request
for conversion referred to in Article 135, paragraphs 1(a)
or (2), is not transmitted before the expiry of a period of
twenty months from the date of filing or, if priority has
been claimed, the date of priority.

Rule 156

Information to the public in the event of conversion

(1) The documents accompanying the request for
conversion under Rule 155, paragraph 2, shall be made
available to the public by the central industrial property
office under the same conditions and to the same extent as
documents relating to national proceedings.

(2) The printed specification of the national patent
resulting from the conversion of a European patent
application shall mention that application.

PART IX

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART X
OF THE CONVENTION

Rule 157

The European Patent Office as a receiving Office

(1) The European Patent Office shall be competent to
act as a receiving Office within the meaning of the PCT if
the applicant is a resident or national of a Contracting State 
to this Convention and to the PCT. Without prejudice to
paragraph 3, if the applicant chooses the European Patent
Office as a receiving Office, the international application
shall be filed directly with the European Patent Office.
Article 75, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

(2) Where the European Patent Office acts as a
receiving Office under the PCT, the international
application shall be filed in English, French or German.
The President of the European Patent Office may
determine that the international application and any related 
item shall be filed in more than one copy.

(3) If an international application is filed with an
authority of a Contracting State for transmittal to the
European Patent Office as the receiving Office, the
Contracting State shall ensure that the application reaches
the European Patent Office not later than two weeks before 
the end of the thirteenth month from filing or, if priority is
claimed, from the date of priority.

(4) The transmittal fee for the international application
shall be paid within one month of filing the application.

Rule 158

The European Patent Office as an International
Searching Authority or International Preliminary

Examining Authority

(1) In the case of Article 17, paragraph 3(a) PCT, an
additional international search fee shall be paid for each
further invention for which an international search is to be
carried out.

(2) In the case of Article 34, paragraph 3(a) PCT, an
additional fee for international preliminary examination
shall be paid for each further invention for which the
international preliminary examination is to be carried out.

(3) Where an additional fee has been paid under protest,
the European Patent Office shall examine the protest in
accordance with Rule 40.2(c) to (e) or Rule 68.3(c) to (e)
PCT, subject to payment of the prescribed protest fee.
Further details concerning the procedure shall be
determined by the President of the European Patent Office.
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Rule 159

The European Patent Office as a designated or elected
Office – Requirements for entry into the European phase

(1) In respect of an international application under
Article 153, the applicant shall perform the following acts
within thirty-one months from the date of filing of the
application or, if priority has been claimed, from the
priority date:

(a) supply, where applicable, the translation of the
international application required under Article 153,
paragraph 4;

(b) specify the application documents, as originally
filed or as amended, on which the European grant
procedure is to be based;

(c) pay the filing fee provided for in Article 78,
paragraph 2;

(d) pay the designation fees if the period under Rule 39
has expired earlier;

(e) pay the search fee, where a supplementary European
search report has to be drawn up;

(f) file the request for examination provided for in
Article 94, if the period under Rule 70, paragraph 1, has
expired earlier;

(g) pay the renewal fee in respect of the third year
provided for in Article 86, paragraph 1, if the fee has fallen
due earlier under Rule 51, paragraph 1;

(h) file, where applicable, the certificate of exhibition
referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 25.

(2) The Examining Division shall be competent to take
decisions of the European Patent Office under Article 25,
paragraph 2(a) PCT.

Rule 160

Consequences of non-fulfilment of certain requirements

(1) If either the translation of the international
application or the request for examination is not filed in
due time, or if the filing fee or the search fee is not paid in
due time, or if no designation fee is paid in due time, the
European patent application shall be deemed to be
withdrawn.

(2) The designation of any Contracting State in respect
of which the designation fee has not been paid in due time
shall be deemed to be withdrawn.

(3) If the European Patent Office notes that the
application or the designation of a Contracting State is
deemed to be withdrawn under paragraph 1 or 2, it shall
communicate this to the applicant. Rule 112, paragraph 2,
shall apply mutatis mutandis.

Rule 161

Amendment of the application

Without prejudice to Rule 137, paragraphs 2 to 4, the
application may be amended once, within one month from
a communication informing the applicant accordingly.
The application as amended shall serve as the basis for any
supplementary search which has to be performed under
Article 153, paragraph 7.

Rule 162

Claims incurring fees

(1) If the application documents on which the European
grant procedure is to be based comprise more than ten
claims, a claims fee shall be paid for the eleventh and each
subsequent claim within the period under Rule 159,
paragraph 1.

(2) If the claims fees are not paid in due time, they may
still be paid within one month from a communication
concerning the failure to observe the time limit. If within
this period amended claims are filed, the claims fees due
shall be computed on the basis of such amended claims.

(3) Any claims fees paid within the period under
paragraph 1 and in excess of those due under paragraph 2,
second sentence, shall be refunded.

(4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim
concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 163

Examination of certain formal requirements
by the European Patent Office

(1) Where the designation of the inventor under Rule
19, paragraph 1, has not yet been made within the period
under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office
shall invite the applicant to make the designation within
two months.

(2) Where the priority of an earlier application is
claimed and the file number of the previous application or
the copy thereof provided for in Rule 52, paragraph 1, and
Rule 53 have not yet been submitted within the period
under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office
shall invite the applicant to furnish that number or copy
within two months. Rule 53, paragraphs 2 and 3, shall
apply.

(3) Where, at the expiry of the period under Rule 159,
paragraph 1, a sequence listing complying with the
standard provided for in the Administrative Instructions
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under the PCT is not available to the European Patent
Office, the applicant shall be invited to file a sequence
listing complying with the rules laid down by the President 
of the European Patent Office within two months. Rule 30, 
paragraphs 2 and 3, shall apply mutatis mutandis.

(4) Where, at the expiry of the period under Rule 159,
paragraph 1, the address, the nationality or the State in
which his residence or principal place of business is
located is missing in respect of any applicant, the
European Patent Office shall invite the applicant to furnish 
these indications within two months.

(5) Where, at the expiry of the period under Rule 159,
paragraph 1, the requirements of Article 133, paragraph 2,
have not been satisfied, the European Patent Office shall
invite the applicant to appoint a professional
representative within two months.

(6) If the deficiencies noted under paragraphs 1, 4 or 5
are not corrected in due time, the European patent
application shall be refused. If the deficiency noted under
paragraph 2 is not corrected in due time, the right of
priority shall be lost for the application.

Rule 164

Consideration of unity by the European Patent Office

(1) Where the European Patent Office considers that the
application documents which are to serve as the basis for
the supplementary search do not meet the requirements of
unity of invention, a supplementary search report shall be
drawn up on those parts of the application which relate to
the invention, or the group of inventions within the
meaning of Article 82, first mentioned in the claims.

(2) Where the examining division finds that the
application documents on which the European grant
procedure is to be based do not meet the requirements of
unity of invention, or protection is sought for an invention
not covered by the international search report or, as the
case may be, by the supplementary search report, it shall
invite the applicant to limit the application to one
invention covered by the international search report or the
supplementary search report.

Rule 165

The Euro-PCT application as conflicting application
under Article 54, paragraph 3

A Euro-PCTapplication shall be considered as
comprised in the state of the art under Article 54,
paragraph 3, if in addition to the conditions laid down in
Article 153, paragraph 3 or 4, the filing fee under Rule
159, paragraph 1(c) has been paid.

Az Európai Szabadalmi Egyezmény
2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó,

az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 
2006. december 7-én kelt határozatával megállapított

Végrehajtási Szabályzat

ELSÕ RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK
AZ EGYEZMÉNY ELSÕ RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szabály

Írásbeli eljárás

Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti írás be li el já rás ban 
az írás be li for ma kö ve tel mé nye ak kor tel je sül, ha az ira tok
tar tal ma ol vas ha tó for má ban pa pí ron sok szo ro sít ha tó.

2. szabály

Az iratok benyújtása és alaki követelményeik

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti el já rás ban az
ira tok köz vet len át adás sal tör té nõ kéz be sí tés, pos ta vagy
táv köz lé si esz kö zök út ján nyújt ha tók be. Az ira tok be nyúj -
tá sá nak rész le tes sza bá lya it és fel té te le it, va la mint – adott
eset ben – kü lön le ges ala ki vagy mû sza ki kö ve tel mé nye it
az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ha tá roz za meg.
 Elõírhatja kü lö nö sen, hogy meg erõ sí tést kell be nyúj ta ni.
Ha a meg erõ sí tést nem nyújt ják be kel lõ idõ ben, az eu ró pai 
sza ba dal mi be je len tést el kell uta sí ta ni; az utó lag be nyúj -
tott ira to kat úgy kell te kin te ni, hogy azo kat nem nyúj tot -
ták be.

(2) Ha az Egyez mény úgy ren del ke zik, hogy az ira tot
alá kell írni, az irat hi te les sé gé nek meg erõ sí té se tör tén het
kéz zel írott alá írás sal vagy más meg fe le lõ – az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ál tal en ge dé lye zett – mó don.
Az irat más ilyen mó don tör té nõ hi te le sí té sét úgy kell
 tekinteni, hogy az a kéz zel írott alá írás sal el lá tott, pa pí ron
be nyúj tott irat tal azo nos mó don tesz ele get az alá írás ra
 vonatkozó jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek.

3. szabály

Az írásbeli eljárásban használt nyelv

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti írás be li el já -
rás ban a fe lek az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal bár me lyik
hi va ta los nyel vét hasz nál hat ják. A 14. cikk (4) be kez dé sé -
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ben em lí tett for dí tás az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal bár -
me lyik hi va ta los nyel vén be nyújt ha tó.

(2) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés vagy az eu ró pai
sza ba da lom mó do sí tá sát az el já rás nyel vén kell benyúj -
tani.

(3) Az írás be li bi zo nyí té kok, így kü lö nö sen a publiká -
ciók bár mi lyen nyel ven be nyújt ha tók. Az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal azon ban meg kö ve tel he ti, hogy a ki tû zött
 határidõn be lül hi va ta los nyel ve i nek egyi kén for dí tást
nyújt sa nak be. Ha az elõ írt for dí tást nem nyújt ják be kel lõ
idõ ben, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fi gyel men kí vül
hagy hat ja a szó ban for gó ira tot.

4. szabály

A szóbeli eljárásban használt nyelv

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti szó be li el já -
rás ban részt vevõ fél az el já rás nyelv e he lyett az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal má sik hi va ta los nyel vét hasz nál hat ja,
ha ezt a szó be li tár gya lás idõ pont ját leg alább egy hó nap pal 
meg elõ zõ en köz li az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal lal, vagy
ha gon dos ko dik az el já rás nyel vé re tör té nõ tol má cso lás ról. 
A fél a Szer zõ dõ Ál la mok hi va ta los nyel ve i nek bár me lyi -
két hasz nál hat ja, ha gon dos ko dik az el já rás nyel vé re tör -
ténõ tol má cso lás ról. E be kez dés ren del ke zé sei alól az
 Európai Sza ba dal mi Hi va tal el té rést en ge dé lyez het.

(2) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal al kal ma zot tai a szó -
be li el já rás ban az el já rás nyelv e he lyett hasz nál hat ják az
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal má sik hi va ta los nyel vét.

(3) A bi zo nyí tá si el já rás so rán azok a meg hall gat ni
 kívánt fe lek, ta núk vagy szak ér tõk, akik sem az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal, sem a Szer zõ dõ Ál la mok hi va ta los
nyel ve i nek egyi kén sem tud ják meg fele lõen ki fe jez ni ma -
gu kat, más nyel vet hasz nál hat nak. Ha a bi zo nyí tást az el já -
rás ban részt vevõ fél ké rel mé re ren del ték el, azok a meg -
hall gat ni kí vánt fe lek, ta núk vagy szak ér tõk, akik ki zá ró -
lag az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los nyel ve i tõl
 eltérõ nyel ve ken tud ják ki fe jez ni ma gu kat, csak ak kor
hall gat ha tók meg, ha a ké rel met elõ ter jesz tõ fél gon dos ko -
dik az el já rás nyel vé re tör té nõ tol má cso lás ról; az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal azon ban en ge dé lyez he ti egy má sik
 hivatalos nyel vé re tör té nõ tol má cso lást is.

(4) A fe lek és az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal egyetér -
tése ese tén bár me lyik nyelv hasz nál ha tó.

(5) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal – szük ség ese tén –
sa ját költ sé gén gon dos ko dik az el já rás nyel vé re vagy adott 
eset ben más hi va ta los nyel ve i re tör té nõ tol má cso lás ról, ki -
vé ve, ha a tol má cso lás va la me lyik fél kö te le zett sé ge.

(6) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal al kal ma zot ta i nak, a
fe lek nek, a ta núk nak és a szak ér tõk nek az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal hi va ta los nyel ve i nek va la me lyi kén tett nyi -
lat ko za ta it azon a nyel ven kell jegy zõ könyv be ven ni, ame -

lyen azo kat meg tet ték. A bár mely más nyel ven tett nyi lat -
ko za tot azon a hi va ta los nyel ven kell jegy zõ könyv be ven -
ni, amely re azt le for dí tot ták. Az eu ró pai sza ba dal mi be je -
len tés vagy az eu ró pai sza ba da lom mó do sí tá sát az el já rás
nyel vén kell jegy zõ könyv be ven ni.

5. szabály

Fordítások hitelesítése

Ha az irat for dí tá sát kell be nyúj ta ni, az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal elõ ír hat ja, hogy a ki tû zött ha tár idõn be lül
 hitelesítést nyújt sa nak be ar ról, hogy a for dí tás az ere de ti
szö veg gel meg egye zik. Ha a hi te le sí tést nem nyújt ják be
kel lõ idõ ben, azt – el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – úgy kell
te kin te ni, hogy az ira tot nem nyúj tot ták be.

6. szabály

Fordítások benyújtása és díjcsökkentés

(1) A 14. cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett for dí tást az
 európai sza ba dal mi be je len tés be nyúj tá sá tól szá mí tott két
hó na pon be lül kell be nyúj ta ni.

(2) A 14. cikk (4) be kez dé sé ben em lí tett for dí tást az irat
be nyúj tá sá tól szá mí tott egy hó na pon be lül kell be nyúj ta ni. 
Ezt a 105a. cikk sze rin ti ké rel mek re is al kal maz ni kell. Ha
az irat maga a fel szó la lás, a fel leb be zés, a fel leb be zés alap -
já ul szol gá ló oko kat meg je lö lõ nyi lat ko zat vagy a fe lül -
vizs gá lat ra irá nyu ló ké re lem, a for dí tás a fel szó la lás, a fel -
leb be zés, a nyi lat ko zat, il let ve a ké re lem be nyúj tá sá ra elõ -
írt ha tár idõn be lül nyújt ha tó be, ha ez a ha tár idõ ké sõbb
jár le.

(3) Ha a 14. cikk (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze -
mély eu ró pai sza ba dal mi be je len tést, ér de mi vizs gá lat
irán ti ké rel met, fel szó la lást, fel leb be zést, fe lül vizs gá lat ra
irá nyu ló ké rel met vagy kor lá to zás, il let ve meg vo nás irán ti
ké rel met nyújt be az em lí tett ren del ke zés ben en ge dé lye -
zett nyel ven, a be je len té si dí jat, a vizs gá la ti dí jat, a fel szó -
la lá si dí jat, a fel leb be zé si dí jat, a fe lül vizs gá lat ra irá nyu ló,
va la mint a kor lá to zás, il let ve meg vo nás irán ti ké re lem
 díját a Díj sza bály zat tal össz hang ban csök ken te ni kell.

7. szabály

Az európai szabadalmi bejelentés fordításának
hitelessége

Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal an nak meg ál la pí tá sá -
nál, hogy az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés vagy az eu ró -
pai sza ba da lom tár gya bõ vebb-e az ere de ti leg be nyúj tott
be je len tés tar tal má nál, az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig úgy
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 tekinti, hogy a 14. cikk (2) be kez dé sé ben, il let ve a 40. sza -
bály (3) be kez dé sé ben em lí tett for dí tás meg egye zik a be je -
len tés ere de ti szö ve gé vel.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL SZERVEZETE

1. szakasz

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8. szabály

Szabadalmi osztályozás

Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a sza ba dal mak nem zet -
kö zi osz tá lyo zá sá ról  szóló, 1971. már ci us 24-i Stras bo ur gi 
Meg ál la po dás 1. cik ke sze rin ti osz tá lyo zást (a továb biak -
ban: nem zet kö zi osz tá lyo zás) al kal maz za.

9. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal szervezeti felépítése

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va talt igaz ga tá si szem -
pont ból fõ igaz ga tó sá gok al kot ják, ame lyek hez a 15. cikk -
ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé gek, va la mint a jogi
ügyek és a Hi va tal bel sõ igaz ga tá sa in té zé sé re fel ál lí tott
szol gá la tok tar toz nak.

(2) Min den egyes fõ igaz ga tó sá got egy el nök he lyet tes
irá nyít. Az el nök he lyet te sek nek a fõ igaz ga tó sá gok élé re
tör té nõ ki ne ve zé sé rõl az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal
 elnöke vé le mé nyé nek meg hall ga tá sát köve tõen az Igaz ga -
tó ta nács ha tá roz.

10. szabály

Az Átvevõ Iroda és a vizsgálati osztály feladatai

(1) Az Át ve võ Iro da fe le l az eu ró pai sza ba dal mi be je -
len tés be nyúj tá sát kö ve tõ vizs gá la tért és az ala ki vizs gá la -
tért ad dig az idõ pon tig, amely tõl az eu ró pai sza ba dal mi
be je len tés vizs gá la tá ért a 94. cikk (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a vizs gá la ti osz tály fe le l.

(2) A (3) és a (4) be kez dés figye lembe véte lével a vizs -
gá la ti osz tály fe le l az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés nek a
94. cikk (1) be kez dé se sze rin ti vizs gá la tá ért at tól kezd ve,
hogy az ér de mi vizs gá lat iránt ké rel met nyúj ta nak be.

(3) Ha az ér de mi vizs gá lat irán ti ké rel met az eu ró pai ku -
ta tá si je len tés nek a be je len tõ höz tör té nõ to váb bí tá sát meg -
elõ zõ en nyújt ják be, a vizs gá la ti osz tály – a (4) be kez dés

figye lembe véte lével – at tól az idõ pont tól kezd ve jár el,
ami kor az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a 70. sza bály
(2) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot kéz hez ve szi.

(4) Ha az ér de mi vizs gá lat irán ti ké rel met az eu ró pai ku -
ta tá si je len tés nek a be je len tõ höz tör té nõ to váb bí tá sát meg -
elõ zõ en nyújt ják be, és a be je len tõ le mond a 70. sza bály
(2) be kez dé se sze rin ti jo gá ról, a vizs gá la ti osz tály at tól az
idõ pont tól kezd ve jár el, ami kor a ku ta tá si je len tést a be je -
len tõ nek meg kül dik.

11. szabály

Ügyek elosztása az elsõ fokon eljáró szervezeti
egységek között

(1) A ku ta tá si, a vizs gá la ti, il let ve a fel szó la lá si osz tá -
lyok tag ja ként el já ró, mû sza ki vég zett ség gel ren del ke zõ
el bí rá ló kat igaz ga tó sá gok nak ren de lik alá. Az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke a nem zet kö zi osz tá lyo zás alap -
ján meg ál la pít ja az ezek nek az igaz ga tó sá gok nak a ha tás -
kö ré be tar to zó ügye ket.

(2) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke az Át ve võ
Iro da, a ku ta tá si, a vizs gá la ti és a fel szó la lá si osz tá lyok,
va la mint a Jogi Osz tály szá má ra az Egyez mény alap ján
elõ írt fel ada ta i kon túl to váb bi fel ada to kat ál la pít hat meg.

(3) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke a ku ta tá si, a
vizs gá la ti vagy a fel szó la lá si osz tá lyok ha tás kö ré be tar to -
zó, mû sza ki vagy jogi ne héz ség gel nem járó egyes fel ada -
tok vég re haj tá sá val meg bíz hat olyan al kal ma zot ta kat is,
akik nem mû sza ki vagy jogi vég zett ség gel ren del ke zõ el -
bí rá lók.

2. szakasz

A FELLEBBEZÉSI TANÁCSOK ÉS A BÕVÍTETT
FELLEBBEZÉSI TANÁCS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

12. szabály

A fellebbezési tanácsok Elnöksége

(1) A fel leb be zé si ta ná csok ból álló szer ve ze ti egy sé gen
be lül mû kö dõ ön ál ló szerv (a fel leb be zé si ta ná csok El nök -
sé ge) a fel leb be zé si ta ná csok te vé keny sé gé ért fe le lõs el -
nök he lyet tes bõl – aki az El nök ség el nö ke – és a fel leb be -
zé si ta ná csok ti zen két tag já ból áll, akik kö zül hat an el nö -
kök és hat an egyéb ta gok.

(2) Az El nök ség va la mennyi tag ját a fel leb be zé si ta ná -
csok el nö kei és tag jai vá laszt ják két hi va ta li évre. Ha tel jes 
lét szá mú El nök ség nem ér he tõ el, az üres he lye ket a rang -
idõs el nö kök, il let ve ta gok ki je lö lé sé vel kell be töl te ni.
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(3) Az El nök ség el fo gad ja a fel leb be zé si ta ná csok ügy -
rend jét és a sa ját tag ja i nak meg vá lasz tá sá ra és ki je lö lé sé re
vo nat ko zó ügy ren det. Az El nök ség ta ná csot ad to váb bá a
fel leb be zé si ta ná csok te vé keny sé gé ért fe le lõs el nök he -
lyet tes nek a fel leb be zé si ta ná csok mû kö dé sét érin tõ ál ta lá -
nos kér dé sek ben.

(4) Min den egyes hi va ta li év kez de tét meg elõ zõ en az
összes el nök kel ki bõ ví tett El nök ség dönt az ügyek nek a
fel leb be zé si ta ná csok kö zöt ti el osz tá sá ról. Ugyan ilyen
össze té tel ben dönt azok ban a vi tás kér dé sek ben, ame lyek
az ügyek két vagy több fel leb be zé si ta nács kö zöt ti el osz tá -
sá ra vo nat koz nak. A ki bõ ví tett El nök ség ki je lö li az egyes
fel leb be zé si ta ná csok ren des tag ja it és azok he lyet te se it.
Egy fel leb be zé si ta nács tag ja több fel leb be zé si ta nács tag -
já nak is ki je löl he tõ. Ezek az in téz ke dé sek – szük ség ese -
tén – az adott hi va ta li év so rán mó do sít ha tók.

(5) Az El nök ség ha tá ro zat ké pes sé gé hez leg alább öt tag -
já nak, köz tük a fel leb be zé si ta ná csok te vé keny sé gé ért
 felelõs el nök he lyet tes nek vagy he lyet te sé nek és két fel leb -
be zé si ta nács el nö ké nek a je len lé te szük sé ges. A (4) be -
kez dés ben em lí tett ügyek te kin te té ben ki lenc tag, köz tük a
fel leb be zé si ta ná csok te vé keny sé gé ért fe le lõs el nök he -
lyet tes nek vagy he lyet te sé nek és há rom fel leb be zé si ta -
nács el nö ké nek a je len lé te szük sé ges. A ha tá ro za to kat
egy sze rû több ség gel kell meg hoz ni; sza va zat egyen lõ ség
ese tén az el nök nek vagy he lyet te sé nek a sza va za ta dönt.
A tar tóz ko dás sza va zat ként nem ve he tõ figye lembe.

(6) Az Igaz ga tó ta nács a 134a. cikk (1) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti fel ada to kat a fel leb be zé si ta ná csok ra
 ruházhatja.

13. szabály

A Bõvített Fellebbezési Tanács feladatmegosztási rendje
és ügyrendjének elfogadása

(1) Min den egyes hi va ta li év kez de tét meg elõ zõ en a
 Bõvített Fel leb be zé si Ta nács nak azok a tag jai, aki ket a
11. cikk (3) be kez dé se alap ján ne vez tek ki, ki je lö lik a
 Bõvített Fel leb be zé si Ta nács ren des tag ja it és azok he lyet -
te se it a 22. cikk (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti
el já rá sok cél ja i ra, il let ve a ren des ta go kat és azok he lyet te -
se it a 22. cikk (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti el já rá sok 
cél ja i ra.

(2) A Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács nak azok a tag jai,
aki ket a 11. cikk (3) be kez dé se alap ján ne vez tek ki, el fo -
gad ják a Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács ügy rend jét.

(3) Az (1) és a (2) be kez dés ben em lí tett ügyek ben ha tá -
ro zat ho za tal ra csak ak kor ke rül het sor, ha leg alább öt tag,
köz tük a Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács el nö ke vagy he lyet -
te se je len van; sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök nek
vagy he lyet te sé nek a sza va za ta dönt. A tar tóz ko dás sza va -
zat ként nem ve he tõ figye lembe.

MÁSODIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
MÁSODIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

ELJÁRÁS A BEJELENTÉS BENYÚJTÁSÁRA
NEM JOGOSULT BEJELENTÕ ESETÉBEN

14. szabály

Az eljárás felfüggesztése

(1) Ha har ma dik sze mély iga zol ja, hogy a be je len tõ vel
szem ben el já rást in dí tott a 61. cikk (1) be kez dé se sze rin ti
ha tá ro zat iránt, a sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló el já rást
fel kell füg gesz te ni, ki vé ve, ha a har ma dik sze mély írás ban 
köz li az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal lal, hogy az el já rás
foly ta tá sá hoz hoz zá já rul. Az ilyen hoz zá já ru lás nem von -
ha tó vissza. Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés köz zé té te le
elõtt azon ban a sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló el já rás
nem füg geszt he tõ fel.

(2) Ha iga zol ják, hogy a 61. cikk (1) be kez dé se sze rin ti
jog erõs ha tá ro zat szü le tett, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal 
köz li a be je len tõ vel és a töb bi fél lel, hogy a sza ba da lom
meg adá sá ra irá nyu ló el já rás a köz lés ben meg je lölt nap tól
foly ta tó dik, ki vé ve, ha a 61. cikk (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rint új eu ró pai sza ba dal mi be je len tést nyúj tot -
tak be az összes meg je lölt Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben.
Ha a ha tá ro zat a har ma dik fél szá má ra ked ve zõ, az el já rás
csak e ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott há rom
hó nap el tel té vel foly tat ha tó, ki vé ve, ha a har ma dik sze -
mély a sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló el já rás foly ta tá sát 
kéri.

(3) A sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló el já rás fel füg -
gesz té sé vel egy ide jû leg vagy azt köve tõen az Eu ró pai Sza -
ba dal mi Hi va tal meg ha tá roz hat ja azt az idõ pon tot, amely -
tõl a sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló el já rást foly tat ni
 kívánja, te kin tet nél kül az (1) be kez dés ben em lí tett nem -
ze ti el já rás ál lá sá ra. Az idõ pon tot kö zöl ni kell a har ma dik
sze méllyel, a be je len tõ vel és a töb bi fél lel. Ha ed dig az
idõ pon tig nem iga zol ják, hogy jog erõs ha tá ro zat szü le tett,
az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal az el já rást foly tat hat ja.

(4) A fel füg gesz tés idõ pont já ban fo lya mat ban lévõ ha -
tár idõk – a fenn tar tá si díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó ha tár -
idõk ki vé te lé vel – a fel füg gesz tés sel meg sza kad nak. A ha -
tár idõ még le nem járt ré sze az el já rás foly ta tá sá nak kez dõ
nap ját köve tõen foly ta tó dik. A foly ta tás tól szá mít va még
nyit va álló ha tár idõ azon ban nem le het ke ve sebb két
 hónapnál.

15. szabály

A visszavonás korlátozása

Sem az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés, sem pe dig egy
Szer zõ dõ Ál lam meg je lö lé se nem von ha tó vissza at tól a
nap tól fog va, ame lyen egy har ma dik sze mély iga zol ja,
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hogy a 14. sza bály (1) be kez dé se sze rint nem ze ti el já rást
in dí tott, ad dig a na pig, ame lyen a sza ba da lom meg adá sá ra
irá nyu ló el já rást foly tat ják.

16. szabály

A 61. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás

(1) Az eu ró pai sza ba da lom ra jo go sult sze mély csak ab -
ban az eset ben ve he ti igény be a 61. cikk (1) be kez dé sé ben
em lí tett jog or vos la to kat, ha

a) ezt a jo go sult sá gát meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül te szi; és

b) az eu ró pai sza ba dal mat még nem ad ták meg.

(2) E jog or vos la tok csak az eu ró pai sza ba dal mi be je len -
tés ben meg je lölt olyan Szer zõ dõ Ál la mok vo nat ko zá sá ban 
al kal maz ha tók, ahol a ha tá ro za tot hoz ták, azt el is mer ték
vagy azt a ha tá ro za tok el is me ré sé rõl  szóló jegy zõ könyv
alap ján el kell is mer ni.

17. szabály

Új európai szabadalmi bejelentés benyújtása
az arra jogosult személy által

(1) Ha az a sze mély, aki nek az eu ró pai sza ba da lom ra
 való jo go sult sá gát jog erõs ha tá ro zat ál la pí tot ta meg, a
61. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont ja ér tel mé ben új eu ró pai
sza ba dal mi be je len tést nyújt be, a ko ráb bi eu ró pai sza ba -
dal mi be je len tést az ab ban meg je lölt azon Szer zõ dõ Ál la -
mok vo nat ko zá sá ban, ahol a ha tá ro za tot hoz ták, azt el is -
mer ték, vagy azt a ha tá ro za tok el is me ré sé rõl  szóló jegy zõ -
könyv alap ján el kell is mer ni, az új eu ró pai sza ba dal mi be -
je len tés be je len té si nap já val vissza vont nak kell te kin te ni.

(2) A be je len té si és ku ta tá si dí jat az új be je len tés be -
nyúj tá sá tól szá mí tott egy hó na pon be lül kell meg fi zet ni.
Ha a be je len té si és ku ta tá si dí jat nem fi ze tik meg kel lõ idõ -
ben, a be je len tést vissza vont nak kell te kin te ni.

(3) A meg je lö lé si dí jat at tól a nap tól szá mí tott hat hó na -
pon be lül kell meg fi zet ni, ame lyen az új eu ró pai sza ba dal -
mi be je len tés re vo nat ko zó eu ró pai ku ta tá si je len tés köz zé -
té te lét az Eu ró pai Sza ba dal mi Köz löny ben meg hir de tik.
A 39. sza bály (2) és (3) be kez dé sét eb ben az eset ben is al -
kal maz ni kell.

18. szabály

Az európai szabadalomra  való igényjogosultság
részleges átszállása

(1) Ha jog erõs ha tá ro zat azt ál la pít ja meg, hogy egy har -
ma dik sze mélyt az eu ró pai sza ba dal mi igény csak az ere -

de ti eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ben fel tár tak egy ré szé -
re il le ti meg, a 61. cik ket, va la mint a 16. és a 17. sza bályt
erre a rész re kell al kal maz ni.

(2) Az ere de ti eu ró pai sza ba dal mi be je len tés azon meg -
je lölt Szer zõ dõ Ál la mok te kin te té ben, ahol a ha tá ro za tot
hoz ták, azt el is mer ték, vagy azt a ha tá ro za tok el is me ré sé -
rõl  szóló jegy zõ könyv alap ján el kell is mer ni, adott eset -
ben el té rõ igény pon to kat, le írást és raj zo kat tar tal maz,
mint a töb bi meg je lölt Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben.

II. Fejezet

A FELTALÁLÓ FELTÜNTETÉSE

19. szabály

A feltaláló megnevezése

(1) Az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló ké re -
lem nek tar tal maz nia kell a fel ta lá ló meg ne ve zé sét. Ha
azon ban a be je len tõ nem azo nos a fel ta lá ló val, il let ve nem
õ az egye dü li fel ta lá ló, a fel ta lá ló meg ne ve zé sét kü lön irat -
ban kell be nyúj ta ni; a meg ne ve zés nek tar tal maz nia kell a
fel ta lá ló ve ze ték ne vét, utó ne ve it és tel jes cí mét, a 81. cikk -
ben em lí tett nyi lat ko za tot, va la mint a fel ta lá ló nak vagy
kép vi se lõ jé nek az alá írá sát.

(2) A fel ta lá ló meg ne ve zé sé nek he lyes sé gét az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal nem vizs gál ja.

(3) Ha a be je len tõ nem azo nos a fel ta lá ló val, il let ve nem 
õ az egye dü li fel ta lá ló, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal
 tájékoztatja a meg ne ve zett fel ta lá lót a meg ne ve zé sét tar -
tal ma zó irat ban ta lál ha tó, va la mint a kö vet ke zõ ada tok ról:

a) az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés szá ma;
b) az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés be je len té si nap ja,

va la mint – el sõbb ség igény lé se ese tén – a ko ráb bi be je len -
tés nap ja, be nyúj tá sá nak ál la ma és a be je len tés ügy szá ma;

c) a be je len tõ neve;
d) a ta lál mány címe;
e) a meg je lölt Szer zõ dõ Ál la mok.

(4) A be je len tõ és a fel ta lá ló sem a (3) be kez dés sze rin ti
ér te sí tés el ma ra dá sá ra, sem az ab ban elõ for du ló hi bák ra
nem hi vat koz hat.

20. szabály

A feltaláló feltüntetésének közzététele

(1) A meg ne ve zett fel ta lá lót a köz zé tett eu ró pai sza ba -
dal mi be je len tés ben és az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé ben
fel kell tün tet ni, ki vé ve, ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va -
tal hoz in té zett írás be li be ad vány ban e sze mély le mond
 arról a jo gá ról, hogy õt e mi nõ sé gé ben fel tün tes sék.
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(2) Ha har ma dik sze mély az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va -
tal hoz olyan jog erõs ha tá ro za tot nyújt be, amely kö te le zi a
be je len tõt vagy a sza ba dal mast arra, hogy õt fel ta lá ló ként
fel tün tes sék, az (1) be kez dést kell al kal maz ni.

21. szabály

A feltaláló megnevezésének kijavítása

(1) A fel ta lá ló meg ne ve zé se ké re lem re és csak ak kor ja -
vít ha tó ki, ha a hely te le nül fel tün te tett sze mély, il let ve, ha
a ké rel met har ma dik sze mély nyújt ja be, a be je len tõ vagy
az eu ró pai sza ba da lom jo go sult ja eh hez hoz zá já rult. A
19. sza bályt meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) Ha a fel ta lá ló ne vét az eu ró pai sza ba dal mi nyil ván -
tar tás ba hi bá san je gyez ték be, vagy az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Köz löny ben hi bá san tett ék köz zé, a ki ja ví tást vagy a
tör lést is be kell je gyez ni, il let ve köz zé kell ten ni.

III. Fejezet

ÁTRUHÁZÁSOK, HASZNOSÍTÁSI ÉS EGYÉB JOGOK
BEJEGYZÉSE

22. szabály

Átruházás bejegyzése

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés át ru há zá sát az ér -
de kelt fél ké rel mé re és az át ru há zást iga zo ló ira tok be nyúj -
tá sa alap ján az eu ró pai sza ba dal mi nyil ván tar tás ba be kell
je gyez ni.

(2) A be jegy zés re irá nyu ló ké re lem nem te kint he tõ be -
nyúj tott nak mind ad dig, amíg az igaz ga tá si dí jat meg nem
fi ze tik. A ké re lem csak ak kor uta sít ha tó el, ha az (1) be -
kez dés ben em lí tett fel té te lek nem tel je sül nek.

(3) Az át ru há zás az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal lal
szem ben csak ak kor és csak olyan mér ték ben ha tá lyos,
ami lyen mér ték ben azt az ira tok nak az (1) be kez dés sze -
rin ti be nyúj tá sá val iga zol ják.

23. szabály

Hasznosítási és egyéb jogok bejegyzése

(1) A 22. sza bály (1) és (2) be kez dé sét meg fele lõen
 alkalmazni kell a hasz no sí tá si jog adá sá nak vagy át ru há zá -
sá nak a be jegy zé sé re, to váb bá az eu ró pai sza ba dal mi be je -
len tés hez fû zõ dõ do lo gi jog ala pí tá sá nak vagy át ru há zá sá -
nak és az ilyen be je len tés sel kap cso la tos vég re haj tá si in -
téz ke dé sek nek a be jegy zé sé re.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett be jegy zést ké re lem re
tö röl ni kell; a ké re lem hez csa tol ni kell a jog meg szû né sét
iga zo ló ira to kat vagy an nak a sze mély nek a be jegy zés tör -
lé sé hez  való írás be li hoz zá já ru lá sát, akit a jog meg il let.
A 22. sza bály (2) be kez dé sét meg fele lõen al kal maz ni kell.

24. szabály

Különleges adatok a hasznosítási jog bejegyzése esetén

Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés re vo nat ko zó hasz no -
sí tá si jo got

a) ki zá ró la gos hasz no sí tá si jog ként kell be je gyez ni, ha
azt a be je len tõ és a hasz no sí tó kéri;

b) al hasz no sí tás ként kell be je gyez ni, ha azt az eu ró pai
sza ba dal mi nyil ván tar tás ba be jegy zett hasz no sí tó adja.

IV. Fejezet

KIÁLLÍTÁSI IGAZOLÁS

25. szabály

Kiállítási igazolás

A be je len tõ nek az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés be -
nyúj tá sá tól szá mí tott négy hó na pon be lül be kell nyúj ta nia
az 55. cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett iga zo lást,

a) ame lyet a ki ál lí tá son az a ha tó ság ál lít ki, amely ott
az ipar jog véd ele mért fe le l;

b) amely iga zol ja, hogy a ta lál mányt ott tény le ge sen ki -
ál lí tot ták;

c) amely meg je lö li a ki ál lí tás meg nyi tá sá nak nap ját és
– ha a ta lál mány en nél a nap nál ké sõbb ke rült nyil vá nos -
ság ra – az elsõ nyil vá nos ság ra ju tás nap ját; és

d) amely hez csa tol ni kell a ta lál mányt azo no sí tó, a fent
em lí tett ha tó ság ál tal hi te le sí tett ira tot.

V. Fejezet

BIOTECHNOLÓGIAI TALÁLMÁNYOK

26. szabály

Általános rendelkezések és fogalommeghatározások

(1) A bio tech no ló gi ai ta lál má nyok ra vo nat ko zó eu ró pai 
sza ba dal mi be je len té sek re és sza ba dal mak ra az Egyez -
mény irány adó ren del ke zé se it e fe je zet ren del ke zé se i vel
össz hang ban kell al kal maz ni és ér tel mez ni. A bio tech no -
ló gi ai ta lál má nyok jogi ol tal má ról  szóló, 1998. jú li us 6-i
98/44/EK irány el vet az ér tel me zés so rán ki egé szí tõ jel leg -
gel kell al kal maz ni.

2007/168. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12665



(2) Bio tech no ló gi ai ta lál mány: az olyan ta lál mány,
amely nek tár gya bi o ló gi ai anyag ból álló vagy ezt tar tal ma -
zó ter mék, vagy olyan el já rás, amely nek ré vén bi o ló gi ai
anya got ál lí ta nak elõ, dol goz nak fel vagy al kal maz nak.

(3) Bi o ló gi ai anyag: bár mely olyan – ge ne ti kai in for má -
ci ót tar tal ma zó – anyag, amely ön ma gá ban ké pes a sza po -
ro dás ra vagy bi o ló gi ai rend szer ben sza po rít ha tó.

(4) Nö vény faj ta: az a leg ki sebb be so ro lá sú ön ál ló nö -
vény rend szer ta ni egy sé gen be lü li nö vény cso por to sí tás,
amely cso por to sí tás – füg get le nül at tól, hogy ki elé gí ti-e az 
ol tal maz ha tó sá gi fel té te le ket –

a) adott ge no tí pus ból vagy ge no tí pu sok kom bi ná ci ó já -
ból ki fe je zõ dött jel lem zõk ál tal meg ha tá roz ha tó,

b) bár mely más nö vény cso por to sí tás tól leg alább egy
ilyen ki fe je zõ dött jel lem zõ te kin te té ben meg kü lön böz tet -
he tõ, és

c) jel lem zõ it meg õr zõ sza po rí tás ra al kal mas egy sé get
al kot.

(5) A nö vé nyek vagy ál la tok elõ ál lí tá sá ra szol gá ló el já -
rás lé nye gé ben bi o ló gi ai, ha egé szé ben ter mé sze ti fo lya -
ma tok ból – mint pél dá ul ke resz te zés bõl vagy sze lek ci ó -
ból – áll.

(6) Mik ro bi o ló gi ai el já rás: bár mely olyan el já rás, ame -
lyet mik ro bi o ló gi ai anyag fel hasz ná lá sá val vagy ilyen
anya gon haj ta nak vég re, vagy amely mik ro bi o ló gi ai anya -
got ered mé nyez.

27. szabály

A szabadalmazható biotechnológiai találmány

A bio tech no ló gi ai ta lál mány is sza ba dal maz ha tó ak kor,
ha tár gya

a) olyan bi o ló gi ai anyag, ame lyet ter mé sze tes kör nye -
ze té bõl izo lál nak vagy mû sza ki el já rás sal ál lí ta nak elõ,
 akkor is, ha a ter mé szet ben ko ráb ban már elõ for dult;

b) nö vény vagy ál lat, ha a ta lál mány mû sza ki meg -
valósíthatósága nem kor lá to zó dik va la mely meg ha tá ro zott 
nö vény- vagy ál lat faj tá ra;

c) mik ro bi o ló gi ai vagy más mû sza ki el já rás, il let ve
ilyen el já rás sal elõ ál lí tott ter mék, ha az nem mi nõ sül
 növény- vagy ál lat faj tá nak.

28. szabály

Kivételek a szabadalmazhatóság alól

Az 53. cikk a) pont ja ér tel mé ben nem ré sze sül het eu ró -
pai sza ba dal mi ol ta lom ban kü lö nö sen az olyan bio tech no -
ló gi ai ta lál mány, amely nek tár gya

a) az em ber kló no zá sá ra szol gá ló el já rás;
b) az em ber csí ra vo na lá nak ge ne ti kai azo nos sá gát mó -

do sí tó el já rás;

c) az em ber i emb rió al kal ma zá sa ipar i vagy ke res ke -
del mi cé lok ra;

d) az ál la tok ge ne ti kai azo nos sá gát mó do sí tó el já rás, ha 
az szen ve dést okoz hat az ál la tok nak anél kül, hogy bár mi -
lyen je len tõs gyó gyá sza ti elõnyt nyúj ta na az em be rek vagy 
az ál la tok szá má ra, va la mint az ilyen el já rás sal lét re jö võ
ál la tok.

29. szabály

Az emberi test és részei

(1) Ki ala ku lá sá nak és fej lõ dé sé nek se me lyik sza ka szá -
ban sem le het sza ba dal maz ha tó ta lál mány tár gya az
 emberi test, sem pe dig az em ber i test va la mely ré szé nek
pusz ta fel fe de zé se, ide ért ve va la mely gén szek ven ci á já nak 
vagy rész szek ven ci á já nak fel fe de zé sét.

(2) Az em ber i test bõl izo lált vagy va la mely mû sza ki el -
já rás sal más mó don elõ ál lí tott rész, ide ért ve a gén szek -
ven ci á ját vagy rész szek ven ci á ját is, sza ba dal maz ha tó ta -
lál mány tár gya le het ak kor is, ha az ilyen rész szer ke ze te
meg egye zik va la mely ter mé szet ben elõ for du ló rész szer -
ke ze té vel.

(3) A gén szek ven ci á já nak vagy rész szek ven ci á já nak
ipar i al kal maz ha tó sá gát fel kell tár ni a sza ba dal mi be je len -
tés ben.

30. szabály

Az európai szabadalmi bejelentésre vonatkozó
követelmények a nukleotid- és aminosav-szekvenciákkal

összefüggésben

(1) Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ben nuk le o tid-
vagy ami no sav-szek ven ci á kat tár nak fel, a le írás nak olyan
szek ven cia lis tát kell tar tal maz nia, amely meg fe lel az
 Európai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ál tal elõ írt, a nuk le o -
tid- és ami no sav-szek ven ci ák szab vá nyo sí tott bemutatá -
sára vo nat ko zó sza bá lyok nak.

(2) A be je len tés nap ját köve tõen be nyúj tott szek ven cia -
lis ta nem ké pe zi a le írás ré szét.

(3) Ha a be je len tõ a be je len tés nap ján nem nyúj tot ta be
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ szek ven cia lis tát, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va -
tal fel hív ja a be je len tõt arra, hogy nyújt sa be a szek ven cia -
lis tát, és fi zes se meg a ké se del mes be nyúj tás dí ját. Ha a
 bejelentõ a fel hí vás tól szá mí tott két hó na pon be lül nem
nyújt ja be az elõ írt szek ven cia lis tát és nem fi ze ti meg a
 késedelmes be nyúj tás elõ írt dí ját, a be je len tést el kell uta -
sí ta ni.
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31. szabály

Biológiai anyag letétbe helyezése

(1) Ha a ta lál mány tár gya a köz szá má ra hoz zá nem fér -
he tõ bi o ló gi ai anyag vagy an nak al kal ma zá sa, és a ta lál -
mány az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ben nem tár ha tó fel
oly mó don, hogy an nak alap ján szak em ber azt meg tud ja
 valósítani, a ta lál mány a 83. cikk ér tel mé ben csak ak kor
 tekinthetõ fel tárt nak, ha

a) a bi o ló gi ai anyag min tá ját leg ké sõbb a be je len tés
nap ján va la mely el is mert le té te mé nyes szerv nél – a mik ro -
or ga niz mu sok sza ba dal mi el já rás cél já ból tör té nõ le tét be
he lye zé se nem zet kö zi el is me ré sé rõl  szóló, 1977. áp ri lis
28-i Bu da pes ti Szer zõ dés ben fog lal tak kal azo nos fel té te -
lek mel lett – le tét be he lyez ték;

b) az ere de ti leg be nyúj tott be je len tés tar tal maz za
mind azt a lé nye ges in for má ci ót, amely a le tét be he lye zett
bi o ló gi ai anyag jel lem zõ i rõl a be je len tõ ren del ke zé sé re
áll;

c) a be je len tés ben fel tün te tik a le té te mé nyes szer vet és
a le tét be he lye zett bi o ló gi ai anyag le tét be he lye zé si szá -
mát; és

d) a le tét be he lye zõ ne vét és cí mét a be je len tés ben fel -
tün te tik, ha a bi o ló gi ai anya got nem a be je len tõ he lyez te
le tét be, és az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõtt irat be nyúj -
tá sá val iga zol ják, hogy a le tét be he lye zõ hoz zá já rult
 ahhoz, hogy a be je len tõ a be je len tés ben a le tét be he lye zett
bi o ló gi ai anyag ra hi vat koz zon, és hogy a le tét be he lye zõ
fel tét len hoz zá já ru lá sát adta – a hoz zá já ru lás vissza vo ná -
sá ról  való le mon dás mel lett – ah hoz, hogy a le tét be he lye -
zett anya got a 33. sza bállyal össz hang ban a köz szá má ra
hoz zá fér he tõ vé te gyék.

(2) Az (1) be kez dés c) és d) pont já ban em lí tett ada tok
utó lag be nyújt ha tók

a) a be je len tés be je len té si nap já tól vagy – el sõbb ség
igény lé se ese tén – az el sõbb ség nap já tól szá mí tott ti zen hat 
hó na pon be lül; e ha tár idõt ak kor kell tel je sí tett nek te kin te -
ni, ha az ada to kat az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés köz zé -
té te lé re irá nyu ló tech ni kai elõ ké szü le tek be fe je zé sé ig
 közölték;

b) a 93. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti ké re -
lem be nyúj tá sá nak nap já ig;

c) egy hó na pon be lül azt köve tõen, hogy az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal a be je len tõ vel kö zöl te, hogy a
128. cikk (2) be kez dé se sze rin ti irat be te kin té si jog fenn áll.

A fen ti ek kö zül azt az idõ pon tot kell irány adó nak te kin -
te ni, ame lyik el sõ ként jár le. Az ilyen ada tok köz lé sét úgy
kell te kin te ni, hogy az zal a be je len tõ hoz zá já ru lá sát adta
– a hoz zá já ru lás vissza vo ná sá ról  való le mon dás mel lett –
ah hoz, hogy az ál ta la le tét be he lye zett bi o ló gi ai anya got a
33. sza bállyal össz hang ban a köz szá má ra hoz zá fér he tõ vé
te gyék.

32. szabály

Szakértõ bevonása

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés köz zé té te lé re irá -
nyu ló tech ni kai elõ ké szü le tek be fe je zé sé ig a be je len tõ tá -
jé koz tat hat ja az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va talt ar ról, hogy a
33. sza bály ban em lí tett hoz zá fé rés csak a min tá nak a ké -
rel me zõ ál tal meg ne ve zett szak ér tõ szá má ra tör té nõ ki adá -
sá val  valósulhat meg

a) az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ról  szóló ér te sí tés
köz zé té te lé ig, vagy

b) adott eset ben a sza ba dal mi be je len tés be nyúj tá sá nak
nap já tól szá mí tott húsz évig, ha a be je len tést el uta sí tot ták,
vissza von ták, vagy azt vissza vont nak kell te kin te ni.

(2) Szak ér tõ ként meg ne vez he tõ
a) bár mely ter mé sze tes sze mély, ha a ké rel me zõ a ké re -

lem be nyúj tá sa kor iga zol ja, hogy a szak ér tõ meg ne ve zé sé -
hez a be je len tõ hoz zá já rult;

b) bár mely ter mé sze tes sze mély, akit az Eu ró pai
 Szabadalmi Hi va tal el nö ke szak ér tõ ként el is mert.

A meg ne ve zés hez csa tol ni kell a szak ér tõ nek a be je len -
tõ vel szem ben tett azt a nyi lat ko za tát, amely ben el fo gad ja
a 33. sza bály ban em lí tett kö te le zett sé ge ket az eu ró pai sza -
ba da lom nak az összes meg je lölt Szer zõ dõ Ál lam ban  való
le jár tá ig vagy – ha a sza ba dal mi be je len tést el uta sí tot ták,
vissza von ták, vagy azt vissza vont nak kell te kin te ni – az
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pon tig az zal,
hogy a ké rel me zõt har ma dik sze mély nek kell te kin te ni.

33. szabály

A biológiai anyaghoz  való hozzáférés

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés köz zé té te lé nek
nap já tól a 31. sza bály nak meg fele lõen le tét be he lye zett
 biológiai anyag ké re lem re bár ki szá má ra, e na pot meg elõ -
zõ en pe dig bár mely olyan sze mély szá má ra hoz zá fér he tõ,
aki a 128. cikk (2) be kez dé se sze rin ti irat be te kin té si jog gal 
ren del ke zik. A 32. sza bály ren del ke zé se i nek figye lembe -
véte lével a hoz zá fé rés a le tét be he lye zett bi o ló gi ai anyag
min tá já nak az ezt ké rel me zõ szá má ra tör té nõ ki adá sá val
 valósul meg.

(2) A ki adás ra csak ak kor ke rül het sor, ha a ké rel me zõ a
be je len tõ vel vagy a sza ba dal mas sal szem ben kö te le zett sé -
get vál lalt arra, hogy a sza ba dal mi be je len tés el uta sí tá sá ig,
vissza vo ná sá ig vagy vissza vont nak te kin té sé ig, il let ve ad -
dig az idõ pon tig, ame lyen az eu ró pai sza ba da lom va la -
mennyi meg je lölt Szer zõ dõ Ál lam ban le jár, a bi o ló gi ai
anya got vagy az ab ból szár maz ta tott bi o ló gi ai anya got
har ma dik sze mély szá má ra nem te szi hoz zá fér he tõ vé, és
azt csak kí sér le ti cé lok ra hasz nál ja fel, ki vé ve, ha a be je -
len tõ vagy a sza ba dal mas e kö te le zett ség vál la lás ról ki fe je -
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zet ten le mond. A bi o ló gi ai anyag ki zá ró lag kí sér le ti célú
fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás nem al -
kal maz ha tó, ha a ké rel me zõ az anya got kény szer en ge dély
alap ján hasz nál ja. Kény szer en ge dé lyen a hi va tal ból adott
hasz no sí tá si en ge dé lye ket és a sza ba dal ma zott ta lál mány
köz ér dek bõl tör té nõ hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó jo got is
 érteni kell.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban szár maz ta tott bi o ló -
gi ai anyag nak kell te kin te ni bár mely olyan anya got, amely 
a ta lál mány meg valósítása szem pont já ból még a le tét be
he lye zett anyag lé nye ges jel lem zõ i vel ren del ke zik. A
(2) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség vál la lás nem aka dá lyoz -
hat ja a szár maz ta tott bi o ló gi ai anyag sza ba dal mi el já rás
cél já ra szük sé ges le tét be he lye zé sét.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti ké rel met az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal hoz a Hi va tal ál tal el is mert for ma nyom tat vá -
nyon kell be nyúj ta ni. Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a
for ma nyom tat vá nyon iga zol ja, hogy olyan eu ró pai sza ba -
dal mi be je len tést nyúj tot tak be, amely bi o ló gi ai anyag
 letétbe he lye zé sé re hi vat ko zik, és a ké rel me zõ, il let ve a
32. sza bály sze rint ál ta la meg ne ve zett szak ér tõ jo go sult
arra, hogy e bi o ló gi ai anyag min tá já nak ki adá sát kér je.
A ké rel met az eu ró pai sza ba da lom meg adá sa után is az
 Európai Sza ba dal mi Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni.

(5) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a ké re lem má so la tát
a (4) be kez dés sze rin ti iga zo lás sal együtt to váb bít ja a le té -
te mé nyes szerv nek, va la mint a be je len tõ nek, il let ve a sza -
ba dal mas nak.

(6) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke köz zé te szi az 
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal Hi va ta los Lap já ban a
31–34. sza bá lyok al kal ma zá sá nak cél ja i ra el is mert le té te -
mé nyes szer vek és szak ér tõk jegy zé két.

34. szabály

Biológiai anyag újbóli letétbe helyezése

Ha a 31. sza bály alap ján le tét be he lye zett bi o ló gi ai
anyag töb bé nem fér he tõ hoz zá az el is mert le té te mé nyes
szerv nél, a hoz zá fér he tõ ség meg sza ka dá sát úgy kell te kin -
te ni, mint ha az nem kö vet ke zett vol na be, ha ezt az anya -
got új ból le tét be he lye zik va la mely el is mert le té te mé nyes
szerv nél a mik ro or ga niz mu sok sza ba dal mi el já rás cél já ból 
tör té nõ le tét be he lye zé se nem zet kö zi el is me ré sé rõl  szóló,
1977. áp ri lis 28-i Bu da pes ti Szer zõ dés ben fog lal tak kal
azo nos fel té te lek mel lett, és ha a le té te mé nyes szerv ál tal
ki ál lí tott át vé te li el is mer vény egy má so la tát az újabb le tét -
be he lye zés nap já tól szá mí tott négy hó na pon be lül az eu ró -
pai sza ba dal mi be je len tés vagy az eu ró pai sza ba da lom
szá má nak meg je lö lé sé vel to váb bít ják az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal hoz.

HARMADIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
HARMADIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS
BENYÚJTÁSA

35. szabály

Általános rendelkezések

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len té se ket az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal hoz Mün chen ben, Há gá ban vagy Ber -
lin ben, il let ve a 75. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
em lí tett ha tó sá gok hoz írás ban le het be nyúj ta ni.

(2) An nak a ha tó ság nak, amely nél az eu ró pai sza ba dal -
mi be je len tést be nyújt ják, a be je len tést ké pe zõ ira to kon fel 
kell tün tet nie az ira tok át vé te lé nek nap ját, és a be je len tõ
szá má ra ha la dék ta la nul át vé te li el is mer vényt kell ad nia,
amely nek tar tal maz nia kell leg alább a be je len tés szá mát,
az ira tok tí pu sát és szá mát, va la mint be ér ke zé sük nap ját.

(3) Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést a 75. cikk
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett ha tó ság hoz nyújt -
ják be, e ha tó ság ha la dék ta la nul ér te sí ti az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va talt a be je len tést ké pe zõ ira tok át vé te lé rõl, és
köz li kü lö nö sen az ira tok tí pu sát és át vé te lük nap ját, a be -
je len tés szá mát, va la mint az igé nyelt el sõbb ség nap ját.

(4) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz va la mely
Szer zõ dõ Ál lam köz pon ti ipar jog vé del mi ha tó sá ga ál tal
to váb bí tott eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ér ke zik, a Hi va -
tal nak er rõl – a be ér ke zés nap já nak meg je lö lé sé vel – ér te -
sí te nie kell a be je len tõt.

36. szabály

A megosztással keletkezõ európai bejelentés

(1) A be je len tõ bár mely füg gõ ben lévõ ko ráb bi eu ró pai
sza ba dal mi be je len tés sel kap cso lat ban meg osz tás sal ke -
let ke zõ eu ró pai be je len tést nyújt hat be.

(2) A meg osz tás sal ke let ke zõ be je len tést a ko ráb bi be je -
len tés el já rá sá nak nyel vén kell be nyúj ta ni az Eu ró pai Sza -
ba dal mi Hi va tal hoz Mün chen ben, Há gá ban vagy Ber lin -
ben.

(3) A meg osz tás sal ke let ke zõ eu ró pai be je len tés után
 fizetendõ be je len té si és ku ta tá si dí jat a be nyúj tás nap ját
kö ve tõ egy hó na pon be lül kell meg fi zet ni. Ha a be je len té si 
és ku ta tá si dí jat nem fi ze tik meg kel lõ idõ ben, a be je len tést 
vissza vont nak kell te kin te ni.
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(4) A meg je lö lé si dí jat at tól a nap tól szá mí tott hat hó na -
pon be lül kell meg fi zet ni, ame lyen a meg osz tás sal kelet -
kezõ eu ró pai be je len tés re vo nat ko zó ku ta tá si je len tés köz -
zé té te lét az Eu ró pai Sza ba dal mi Köz löny ben meg hir de tik.
A 39. sza bály (2) és (3) be kez dé sét al kal maz ni kell.

37. szabály

Az európai szabadalmi bejelentés továbbítása

(1) A Szer zõ dõ Ál lam köz pon ti ipar jog vé del mi ható -
sága – a ta lál má nyok ál lam ér dek bõl tör té nõ ti tok ban tar tá -
sá ról  szóló nem ze ti jog sza bá lyok sze rint le het sé ges leg rö -
vi debb idõn be lül – va la mennyi eu ró pai sza ba dal mi be je -
len tést to váb bít ja az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz, és
meg tesz min den meg fe le lõ in téz ke dést an nak ér de ké ben,
hogy

a) az olyan eu ró pai sza ba dal mi be je len tést, amely nek
tár gyát a nem ze ti jog sza bá lyok sze rint nyilván valóan nem
kell ti tok ban tar ta ni, a be je len tés be nyúj tá sá tól szá mí tott
hat hé ten be lül;, il let ve

b) a ti tok ban tar tás szük sé ges sé ge te kin te té ben to váb bi
vizs gá la tot igény lõ eu ró pai sza ba dal mi be je len tést a be je -
len tés nap já tól szá mí tott négy hó na pon be lül, il let ve – el -
sõbb ség igény lé se ese tén – az el sõbb ség nap já tól szá mí tott 
ti zen négy hó na pon be lül
to váb bít sa az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz.

(2) Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés a be je len tés
nap já tól, il let ve – el sõbb ség igény lé se ese tén – az el sõbb -
ség nap já tól szá mí tott ti zen négy hó na pon be lül nem ér ke -
zik be az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz, a be je len tést
vissza vont nak kell te kin te ni. A be je len tés te kin te té ben
meg fi ze tett dí ja kat vissza kell té rí te ni.

38. szabály

A bejelentési és kutatási díj

A be je len té si és ku ta tá si dí jat az eu ró pai sza ba dal mi be -
je len tés be nyúj tá sá tól szá mí tott egy hó na pon be lül kell
meg fi zet ni.

39. szabály

A megjelölési díj

(1) A meg je lö lé si dí jat at tól a nap tól szá mí tott hat hó na -
pon be lül kell meg fi zet ni, ame lyen az eu ró pai ku ta tá si je -
len tés köz zé té te lét az Eu ró pai Sza ba dal mi Köz löny ben
meg hir de tik.

(2) Bár me lyik Szer zõ dõ Ál lam meg je lö lé sét, amely re
néz ve a meg je lö lé si dí jat kel lõ idõ ben nem fi zet ték meg,
vissza vont nak kell te kin te ni.

(3) Ha a meg je lö lé si dí jat nem fi ze tik meg kel lõ idõ ben,
vagy va la mennyi Szer zõ dõ Ál lam meg je lö lé sét vissza von -
ják, az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést vissza vont nak kell
te kin te ni.

(4) A meg je lö lé si díj – a 37. sza bály (2) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban fog lal tak sé rel me nél kül – nem té rít -
he tõ vissza.

40. szabály

A bejelentés napja

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés be je len té si nap ja
az a nap, ame lyen a be je len tõ ál tal be nyúj tott ira tok tar tal -
maz zák a kö vet ke zõ ket:

a) uta lást az eu ró pai sza ba da lom irán ti igény re;
b) a be je len tõ azo no sí tá sá ra al kal mas vagy a vele  való

kap cso lat fel vé telt le he tõ vé tevõ ada to kat; és
c) le írást vagy hi vat ko zást ko ráb bi be je len tés re.

(2) A ko ráb ban be nyúj tott be je len tés re az (1) be kez dés
c) pont ja sze rint tör té nõ hi vat ko zás ban fel kell tün tet ni a
ko ráb bi be je len tés nap ját és szá mát, va la mint azt a hi va -
talt, amely hez azt be nyúj tot ták. Az ilyen hi vat ko zás nak
tar tal maz nia kell, hogy az he lyet te sí ti a le írást és a raj zo -
kat.

(3) Ha a be je len tés a (2) be kez dés sze rin ti hi vat ko zást
tar tal maz, a ko ráb bi be je len tés hi te le sí tett má so la tát a be -
je len tés be nyúj tá sá tól szá mí tott két hó na pon be lül be kell
nyúj ta ni. Ha a ko ráb bi be je len tés nem az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal hi va ta los nyel ve i nek egyi kén ké szült,
ugyan ezen a ha tár idõn be lül for dí tást kell be nyúj ta ni e
nyel vek egyi kén. Az 53. sza bály (2) be kez dé sét meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

II. Fejezet

A BEJELENTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

41. szabály

Az európai szabadalom megadására irányuló kérelem

(1) Az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló ké rel -
met az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ál tal ki adott for ma -
nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell
a) az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló ké rést;
b) a ta lál mány cí mét, amely nek a ta lál mány vi lá gos és

tö mör mû sza ki meg je lö lé sé bõl kell áll nia, és nem tar tal -
maz hat fan tá zia ne vet;

c) a be je len tõ ne vét, cí mét, ál lam pol gár sá gát, va la mint
la kó he lyé nek vagy üz le ti te vé keny sé ge fõ he lyé nek ál la -
mát. Ter mé sze tes sze mé lyek ese tén elõ ször a ve ze ték ne -
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vet, majd az utó ne vet (utó ne ve ket) kell fel tün tet ni. A jogi
sze mé lyek és az olyan szer ve ze tek ne vét, ame lyek a re á juk 
irány adó jog sze rint jogi sze mé lyi ség gel ren del kez nek, hi -
va ta los el ne ve zé sük sze rint kell fel tün tet ni. A cí me ket úgy
kell fel tün tet ni, hogy ele get le hes sen ten ni az adott cím re
tör té nõ ha la dék ta lan pos tai kéz be sí tés szo ká sos kö ve tel -
mé nye i nek. A cím nek min den eset ben tar tal maz nia kell az
összes lé nye ges köz igaz ga tá si egy sé get, ide ért ve a ház szá -
mot is, ha van ilyen. Ja va solt fel tün tet ni a te le fax- és a te le -
fon szá mot;

d) kép vi se lõ meg bí zá sa ese tén a kép vi se lõ ne vét és a
te vé keny sé ge gya kor lá sá nak he lyét meg je lö lõ cí met, a
c) pont ban fog lal tak sze rint;

e) adott eset ben nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a 
be je len tés meg osz tás sal ke let ke zõ eu ró pai be je len tés, és a
ko ráb bi eu ró pai sza ba dal mi be je len tés szá mát;

f) a 61. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben az ere de ti eu ró pai sza ba dal mi be je len tés
szá mát;

g) adott eset ben va la mely ko ráb bi be je len tés el sõbb sé -
gé nek igény lé sé re vo nat ko zó nyi lat ko za tot, amely ben fel
kell tün tet ni a be je len tés be nyúj tá sá nak nap ját és azt az ál -
la mot, ahol vagy amely te kin te té ben azt be nyúj tot ták;

h) a be je len tõ vagy kép vi se lõ je alá írá sát;
i) a ké re lem hez csa tolt ira tok lis tá ját. E lis tá ban fel kell

tün tet ni a ké re lem mel együtt be nyúj tott le írás, igény pon -
tok, raj zok és ki vo nat lap ja i nak szá mát is;

j) a fel ta lá ló meg ne ve zé sét, ha a be je len tõ maga a fel ta -
lá ló.

(3) Több be je len tõ ese tén a ké re lem nek le he tõ ség sze -
rint tar tal maz nia kell az egyik be je len tõ vagy egy képvi -
selõ kö zös kép vi se lõ ként  való ki je lö lé sét.

42. szabály

A leírás tartalma

(1) A le írás ban
a) meg kell ha tá roz ni azt a mû sza ki te rü le tet, amely re a

ta lál mány vo nat ko zik;
b) be kell mu tat ni a be je len tõ ál tal meg is mert tech ni ka

ál lá sát, amely hasz nos nak te kint he tõ a ta lál mány meg ér té -
sé hez, az eu ró pai ku ta tá si je len tés el ké szí té sé hez és az ér -
de mi vizs gá lat hoz, va la mint – le he tõ ség sze rint – utal ni
kell az em lí tett tech ni ka ál lá sát be mu ta tó ira tok ra;

c) fel kell tár ni az igé nyelt ta lál mányt oly mó don, hogy
an nak alap ján a mû sza ki fel adat – még ha azt ki fe je zet ten
nem ne ve zik is így – és an nak meg ol dá sa meg ért he tõ le -
gyen, to váb bá meg kell ne vez ni a ta lál mány elõ nyös ha tá -
sa it a tech ni ka ál lá sá hoz ké pest;

d) rö vi den is mer tet ni kell a raj zok áb rá it, ha van nak;
e) rész le te sen is mer tet ni kell az igé nyelt ta lál mány

meg valósításának leg alább egy mód ját, szük ség ese tén
pél dák se gít sé gé vel és utal va a raj zok ra, ha van nak;

f) ha az a ta lál mány is mer te té sé bõl vagy jel le gé bõl nem 
nyilván való, ki fe je zet ten meg kell je löl ni, hogy a ta lál -
mány tár gya ipa ri lag mi lyen mó don al kal maz ha tó.

(2) A le írást az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don
és sor rend sze rint kell be nyúj ta ni, ki vé ve, ha a ta lál mány
jel le gé nél fog va va la mely más mód vagy sor rend jobb ért -
he tõ sé get ten ne le he tõ vé vagy tö mö rebb len ne.

43. szabály

Az igénypontok formája és tartalma

(1) A sza ba dal mi igény pon tok ban a ta lál mány mû sza ki
jel lem zõ i nek meg adá sá val kell meg ha tá roz ni azt a tár gyat, 
amely re ol tal mat igé nyel nek. Ha en nek he lye van, a sza ba -
dal mi igény pon tok nak tar tal maz ni uk kell

a) a ta lál mány tár gyá nak meg ne ve zé sét és azo kat a mû -
sza ki jel lem zõ ket, ame lyek az igé nyelt tárgy meg ha tá ro zá -
sá hoz szük sé ge sek, azon ban egy más sal össze kap csol va a
tech ni ka ál lá sá hoz tar toz nak;

b) a jel lem zõ részt az „amely re jel lem zõ” vagy az
„ azzal jel le mez ve” ki fe je zé sek kel be ve zet ve, amely azo -
kat a mû sza ki jel lem zõ ket ne ve zi meg, ame lyek re az
a) pont ban em lí tett jel lem zõk kel össze kap csol va igé nyel -
nek ol tal mat.

(2) A 82. cikk ben fog lal tak sé rel me nél kül az eu ró pai
sza ba dal mi be je len tés egya zon ka te gó ri án be lül (ter mék,
el já rás, be ren de zés vagy al kal ma zás) egy nél több fõ igény -
pon tot csak ak kor tar tal maz hat, ha a be je len tés a követ -
kezõk va la me lyi két tar tal maz za:

a) egy más sal össze füg gõ ter mé kek;
b) ter mék vagy be ren de zés kü lön bö zõ al kal ma zá sai;
c) va la mely fel adat meg ol dá sát cél zó meg ol dás vál to za -

tok, ha a kü lön bö zõ meg ol dá sok egy igény pont ba fog la lá -
sa nem vol na cél sze rû.

(3) A ta lál mány el en ged he tet le nül szük sé ges jel lem zõ it
meg ne ve zõ sza ba dal mi igény pon tot kö vet het egy vagy
több olyan sza ba dal mi igény pont, amely e ta lál mány kü -
lön le ges meg valósításaira vo nat ko zik.

(4) Bár me lyik igény pont nak, amely egy má sik igény -
pont összes jel lem zõ jét tar tal maz za (al igény pont), le he tõ -
ség sze rint az igény pont ele jén utal nia kell a má sik igény -
pont ra, majd meg kell ne vez nie a to váb bi jel lem zõ ket. Egy 
má sik al igény pont ra köz vet le nül uta ló al igény pont is el fo -
gad ha tó. Min den olyan al igény pon tot, amely egyet len
 elõzõ igény pont ra utal, és min den olyan al igény pon tot,
amely több elõ zõ igény pont ra utal, a le het sé ges mér ték ben 
és a leg meg fe le lõbb mó don cso port ba kell fog lal ni.

(5) A igény pon tok szá má nak az igé nyelt ta lál mány jel -
le gét figye lembe véve éssze rû nek kell len nie. Az igény -
pon to kat fo lya ma tos arab szá mo zás sal kell el lát ni.

(6) Az igény pon tok ban – ha csak ez fel tét le nül nem
szük sé ges – a ta lál mány mû sza ki jel lem zõ it nem le het he -
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lyet te sí te ni a le írás ra vagy a raj zok ra tör té nõ hi vat ko zás -
sal. Kü lö nö sen nem tar tal maz hat nak olyan ki fe je zé se ket,
mint „amint az a le írás ... ré szé ben le van írva” vagy „amint 
azt a raj zok ... áb rá ja szem lél te ti”.

(7) Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés hi vat ko zá si je -
lek kel el lá tott raj zo kat tar tal maz, az igény pon tok ban em lí -
tett jel lem zõ ket le he tõ leg a re á juk vo nat ko zó, zá ró jel be
tett hi vat ko zá si je lek nek kell kö vet ni ük, ha azok se gít sé gé -
vel az igény pont job ban ért he tõ. A hi vat ko zá si je lek nek
nem le het az igény pon to kat kor lá to zó ér tel me zést tu laj do -
ní ta ni.

44. szabály

A találmány egysége

(1) Ha egy eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ben ta lál má -
nyok cso port já ra igé nyel nek ol tal mat, a ta lál mány egy sé -
gé re vo nat ko zó – a 82. cikk ben em lí tett – kö ve tel mény
csak ak kor tel je sül, ha az egy vagy több azo nos vagy ha -
son ló kü lön le ges mû sza ki jel lem zõt tar tal ma zó ta lál má -
nyok kö zött mû sza ki össze füg gés van. Kü lön le ges mû sza -
ki jel lem zõ kön olyan jel lem zõ ket kell ér te ni, ame lyek
meg ha tá roz zák, hogy az egyes igé nyelt ta lál má nyok mint
egé szek mennyi ben já rul nak hoz zá a tech ni ka ál lá sá nak
meg vál toz ta tá sá hoz.

(2) Azt, hogy a ta lál má nyok cso port ként egyet len ál ta lá -
nos ta lál má nyi gon do la tot al kot nak-e, at tól füg get le nül
kell meg ál la pí ta ni, hogy a ta lál má nyok ol tal mát kü lön sza -
ba dal mi igény pon tok ban vagy egyet len sza ba dal mi igény -
pont vál to za ta i ként igény lik-e.

45. szabály

Díjköteles szabadalmi igénypontok

(1) Az olyan eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ese tén,
amely tíz nél több igény pon tot tar tal maz, a ti zen egye dik és
min den egyes to váb bi sza ba dal mi igény pont után dí jat kell 
fi zet ni.

(2) Az igény pont dí jat az elsõ igény pont so ro zat be nyúj -
tá sá tól szá mí tott egy hó na pon be lül kell meg fi zet ni. Ha az
igény pont dí jat kel lõ idõ ben nem fi zet ték meg, az a ha tár -
idõ el mu lasz tá sá ra vo nat ko zó ér te sí tés tõl szá mí tott egy
hó na pon be lül meg fi zet he tõ.

(3) Ha az igény pont dí jat kel lõ idõ ben nem fi zet ték meg,
azt úgy kell te kin te ni, hogy az adott igény pont ról le mond -
tak.

46. szabály

A rajzok alakja

(1) A raj zo kat tar tal ma zó la po kon a fel hasz nál ha tó te rü -
let nem ha lad hat ja meg a 26,2 × 17 cm-t. A la pok a fel hasz -

nál ha tó vagy fel hasz nált te rü let kö rül nem tar tal maz hat nak 
ke re te zést. A leg ki sebb sze gély mé re tek a kö vet ke zõk:

fel sõ lap szél 2,5 cm
bal ol da li lap szél 2,5 cm
jobb ol da li lap szél 1,5 cm
alsó lap szél 1,0 cm

(2) A raj zo kat a kö vet ke zõk sze rint kell el ké szí te ni:
a) a raj zo kat tar tós, fe ke te, kel lõ kép pen erõs és sö tét,

egyen le tes vas tag sá gú és jól ki ve he tõ vo na lak kal és vo ná -
sok kal, szí ne zés nél kül kell el ké szí te ni;

b) a met sze te ket vo nal ká zás sal kell je löl ni úgy, hogy
az ne aka dá lyoz za a hi vat ko zá si je lek és a jel zõ vo na lak
 olvashatóságát;

c) a raj zok mé re te i nek és gra fi kai ki vi te le zé sé nek
olyan nak kell len ni ük, hogy le he tõ vé te gyék a két har ma -
dos mé ret ará nyos ki csi nyí tés sel ké szült elekt ro ni kus vagy
fény kép má so la ton va la mennyi rész let ne héz ség nél kü li
fel is mer he tõ sé gét. Ki vé te les ese tek ben, ami kor a raj zon
mé ret sze re pel, ezt gra fi ku san kell áb rá zol ni;

d) a raj zo kon sze rep lõ va la mennyi szám nak, be tû nek
és hi vat ko zá si jel nek egy sze rû nek és egy ér tel mû nek kell
len nie. Szá mok és be tûk mel lett nem al kal maz ha tók zá ró -
je lek, kö rök vagy idé zõ je lek;

e) a raj zo kon min den vo na lat fõ sza bály ként mû sza ki
rajz esz kö zök se gít sé gé vel kell meg húz ni;

f) min den egyes áb ra elem nek meg fe le lõ arány ban kell
áll nia az ábra töb bi ele mé vel, ki vé ve, ha az el té rõ arány al -
kal ma zá sa az ábra egy ér tel mû sé gé hez el en ged he tet le nül
szük sé ges;

g) a szám je gyek és a be tûk ma gas sá gá nak leg alább
0,32 cm-nek kell len nie. A raj zo kon a la tin vagy – ha ez a
szo ká sos – a gö rög ábé cé be tûi is hasz nál ha tók;

h) egy la pon több ábra is el he lyez he tõ. Ha a két vagy
több la pon el he lye zett áb rák egyet len tel jes áb rát al kot nak, 
az áb rá kat az egyes la po kon úgy kell el ren dez ni, hogy a
tel jes ábra bár me lyik ábra bár me lyik ré szé nek a le ta ka rá sa
nél kül össze ál lít ha tó le gyen. A kü lön bö zõ áb rá kat a la pon
vagy la po kon sza bad hely ki ha gyá sa nél kül, le he tõ leg álló
hely zet ben, egy más tól vi lá go san el ha tá rol va kell el he lyez -
ni; ha az áb rá kat nem álló hely zet ben he lyez ték el, azo kat
fek võ hely zet ben, az áb rák fel sõ ré szé vel a lap bal ol da lán
kell el he lyez ni. A kü lön bö zõ áb rá kat – a la pok szá mo zá sá -
tól füg get le nül – arab szá mok kal fo lya ma to san kell szá -
moz ni;

i) a le írás ban és az igény pon tok ban nem em lí tett hi vat -
ko zá si je le ket nem sza bad fel tün tet ni a raj zo kon és for dít -
va. Ugyan azo kat az al ko tó ele me ket az egész be je len tés -
ben azo nos hi vat ko zá si je lek kel kell el lát ni;

j) a raj zok nem tar tal maz hat nak szö ve get. Ha a raj zok
meg ér té sé hez fel tét le nül szük sé ges, tar tal maz hat nak né -
hány rö vid kulcs szót, mint pl. „víz”, „gõz”, „nyit va”, „zár -
va”, „A–B met szet”. Eze ket a sza va kat úgy kell el he lyez -
ni, hogy – ha szük sé ges – le for dí tá suk ese tén a le for dí tott
sza vak kal ki cse rél he tõk le gye nek anél kül, hogy a raj zok
vo na la it za var nák.
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(3) A fo lya mat áb rá kat és di ag ra mo kat raj zok nak kell te -
kin te ni.

47. szabály

A kivonat alakja és tartalma

(1) A ki vo nat nak tar tal maz nia kell a ta lál mány cí mét.

(2) A ki vo nat nak tar tal maz nia kell a le írás ban, az igény -
pon tok ban és a raj zo kon sze rep lõ fel tá rás tö mör össze fog -
la lá sát. Az össze fog la lás ban fel kell tün tet ni azt a mû sza ki
te rü le tet, amely re a ta lál mány tar to zik, és azt úgy kell meg -
fo gal maz ni, hogy ab ból vi lá go san meg ért he tõ le gyen a
mû sza ki fel adat, a ta lál mány sze rin ti meg ol dás lé nye ge és
an nak fõ al kal ma zá si mód ja vagy mód jai. Szük ség ese tén a 
ki vo nat nak tar tal maz nia kell azt a ve gyi kép le tet, amely az
eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ben sze rep lõ ve gyi kép le tek
kö zül a ta lál mányt a leg job ban jel lem zi. Nem tar tal maz hat
meg ál la pí tá so kat a ta lál mány ál lí tó la gos elõ nye i rõl vagy
ér té ké rõl, il let ve an nak fel té te le zett al kal ma zá sá ról.

(3) A ki vo nat le he tõ leg ne tar tal maz zon 150 szó nál
 többet.

(4) Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés raj zo kat tar tal -
maz, a be je len tõ nek meg kell je löl nie azt az áb rát vagy
– ki vé te le sen – azo kat az áb rá kat, ame lye ket a ki vo nat tal
együtt kel le ne köz zé ten ni. Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal 
egy vagy több más áb rát is köz zé te het, ha úgy íté li meg,
hogy ezek job ban jel lem zik a ta lál mányt. A ki vo nat ban
em lí tett és a raj zo kon áb rá zolt va la mennyi lé nye ges jel -
lem zõt zá ró jel be tett hi vat ko zá si jel nek kell kö vet nie.

(5) A ki vo na tot úgy kell meg fo gal maz ni, hogy az az
érin tett mû sza ki te rü le ten tör té nõ ku ta tás hoz ha té kony
esz köz ként szol gál jon, kü lö nö sen le he tõ vé téve an nak el -
dön té sét, hogy szük sé ges-e ma gá nak az eu ró pai sza ba dal -
mi be je len tés nek az át ta nul má nyo zá sa.

48. szabály

Meg nem engedett tartalom

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés nem tar tal maz hat
a) olyan ki je len té se ket vagy más olyan ele met, ame -

lyek a köz rend be vagy a köz er kölcs be üt köz nek;
b) becs mér lõ ki je len té se ket har ma dik sze mé lyek ter -

mé ke i rõl, il let ve el já rá sa i ról, vagy ilyen sze mé lyek be je -
len té se i nek vagy sza ba dal ma i nak ér té ké rõl vagy ér vé -
nyes sé gé rõl. A tech ni ka ál lá sá val  való pusz ta össze ha son -
lí tás ön ma gá ban nem te kint he tõ becs mér lés nek;

c) olyan ki je len té se ket vagy más olyan ele met, ame -
lyek nek az adott kö rül mé nyek kö zött nyilván valóan nincs
je len tõ sé gük vagy szük ség te le nek.

(2) Ha a be je len tés az (1) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben
meg nem en ge dett ele met tar tal maz, az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Hi va tal ki hagy hat ja eze ket az ele me ket a köz zé tett be -
je len tés bõl, fel tün tet ve a ki ha gyott sza vak vagy raj zok he -
lyét és szá mát.

(3) Ha a be je len tés az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki -
je len té se ket tar tal maz, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a
köz zé tett be je len tés bõl eze ket ki hagy hat ja, fel tün tet ve a
ki ha gyott sza vak he lyét és szá mát. Ké re lem re az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal má so la tot ad a ki ha gyott ré szek rõl.

49. szabály

A bejelentési iratok benyújtására vonatkozó általános
rendelkezések

(1) A 14. cikk (2) be kez dé sé ben, il let ve a 40. sza bály
(3) be kez dé sé ben em lí tett for dí tá so kat az eu ró pai sza ba -
dal mi be je len tés ré szét ké pe zõ irat nak kell te kin te ni.

(2) A be je len tés ré szét ké pe zõ ira to kat olyan for má ban
kell be nyúj ta ni, amely le he tõ vé te szi, hogy az elekt ro ni -
kus, va la mint a köz vet len sok szo ro sí tás – kü lö nö sen
szken ne lés sel, fény ké pe zés sel, elekt ro szta ti kus el já rá sok -
kal, fo to-of szet nyo más sal és mik ro fil me zés sel – kor lát lan
pél dány szám ban el vé gez he tõ le gyen. A la pok nak gyû rõ -
dés tõl, ha sa dás tól és be haj tás tól men te sek nek kell len ni ük. 
A la pok nak csak az egyik ol da lát le het fel hasz nál ni.

(3) A be je len tést ké pe zõ ira tok nak haj lít ha tó, erõs, fe -
hér, sima, fény te len és tar tós, A4-es mé re tû (29,7 cm ×
21 cm) la pok ból kell áll ni uk. A 46. sza bály (2) be kez dé sé -
nek h) pont já ban és e sza bály (10) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé se ket figye lembe véve va la mennyi la pot úgy
kell fel hasz nál ni, hogy a rö vi debb ol da luk le gyen fent és
lent (álló né zet).

(4) A be je len tés va la mennyi ira tá nak (ké re lem, le írás,
igény pon tok, raj zok és ki vo nat) új la pon kell kez dõd nie. A 
la po kat úgy kell egy más sal össze fûz ni, hogy könnyen la -
poz ha tók, szét vá laszt ha tók és is mét össze fûz he tõk le gye -
nek.

(5) A 46. sza bály (1) be kez dé sé ben fog lal tak figye -
lembe véte lével a leg ki sebb sze gé lyek a kö vet ke zõk:

fel sõ lap szél 2,0 cm
bal ol da li lap szél 2,5 cm
jobb ol da li lap szél 2,0 cm
alsó lap szél 2,0 cm
A sze gé lyek leg na gyobb ja va solt mé re tei a kö vet ke zõk:
fel sõ lap szél 4 cm
bal ol da li lap szél 4 cm
jobb ol da li lap szél 3 cm
alsó lap szél 3 cm

(6) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés va la mennyi lap ját
fo lya ma tos arab szá mo zás sal kell el lát ni. A szá mo kat a lap
te te jén kö zé pen, de a fel sõ sze gé lyen kí vül kell el he lyez ni.
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(7) A le írás és az igény pon tok va la mennyi lap já nak le -
he tõ leg min den ötö dik so rát be kell szá moz ni úgy, hogy a
szá mok bal ol dalt, a sze gély tõl jobb ra he lyez ked je nek el.

(8) Az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló ké rel -
met, a le írást, az igény pon to kat és a ki vo na tot gép írás sal
vagy nyom ta tás sal kell el ké szí te ni. Csak a gra fi kai je le ket
és az írás je le ket, a ve gyi vagy a ma te ma ti kai kép le te ket le -
het – ha ez szük sé ges – kéz zel írni vagy raj zol ni. Más fe les
sor tá vol sá got kell al kal maz ni. A szö ve ges ré sze ket be tûk -
kel – ame lyek kö zül a nagy be tûk 0,21 cm-nél nem le het -
nek ki seb bek – és sö tét, ki tö röl he tet len szín nel kell írni.

(9) Az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló ké re -
lem, a le írás, az igény pon tok és a ki vo nat nem tar tal maz -
hat nak raj zo kat. A le írás, az igény pon tok és a ki vo nat tar -
tal maz hat nak ve gyi vagy ma te ma ti kai kép le te ket. A le írás
és a ki vo nat tar tal maz hat táb lá za to kat. Az igény pon tok
csak ak kor tar tal maz hat nak táb lá za to kat, ha tár gyuk táb lá -
za tok al kal ma zá sát szük sé ges sé te szi. Táb lá za tok, to váb bá 
ve gyi vagy ma te ma ti kai kép le tek fek võ hely zet ben ak kor
he lyez he tõk el, ha azok álló alak ban meg fe le lõ mó don
nem áb rá zol ha tók. A fek võ hely zet ben áb rá zolt táb lá za to -
kat és ve gyi vagy ma te ma ti kai kép le te ket úgy kell el he -
lyez ni, hogy a táb lá za tok vagy a kép le tek fel sõ ré sze a lap
bal ol da lán le gyen.

(10) Ér té ke ket a nem zet kö zi szab vá nyok nak meg fe le lõ
egy sé gek ben – ha en nek he lye van, az SI-egy sé ge ket al -
kal ma zó met ri kus rend szer sze rint – kell meg ad ni. Ha bár -
mely adat e kö ve tel mény nek nem fe le l meg, azt a nem zet -
kö zi szab vá nyok nak meg fe le lõ egy sé gek ben is ki kell fe -
jez ni. Csak az adott szak te rü le ten ál ta lá no san el fo ga dott
mû sza ki fo gal mak, be vett meg ol dá sok, kép le tek, je lö lé sek 
és je lek al kal maz ha tók.

(11) A szó hasz ná lat nak és a je lö lé sek nek az eu ró pai
sza ba dal mi be je len tés egé szé ben egy sé ges nek kell len -
niük.

(12) Egyet len la pon sem le het sem mi fé le tör lés vagy
mó do sí tás. E ren del ke zé sek tõl  való el té rés meg en ged he tõ, 
ha ez a szö veg hi te les sé gét nem von ja két ség be, és nem ve -
szé lyez te ti a jól sok szo ro sít ha tó sá got.

50. szabály

Utólag benyújtott iratok

(1) A 42. és a 43. sza bály és a 46–49. sza bá lyok ren del -
ke zé se it kell al kal maz ni azok ra az ira tok ra, ame lyek az
 európai sza ba dal mi be je len tést ké pe zõ ira to kat he lyet te sí -
tik. A 49. sza bály (2)–(12) be kez dé se it az igény pon tok
71. sza bály ban em lí tett for dí tá sá ra is al kal maz ni kell.

(2) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ré szét nem ké pe zõ 
ira to kat gép írás sal vagy nyom ta tás sal kell el ké szí te ni.
Mind egyik lap bal ol da lán kb. 2,5 cm szé les sé gû sze gélyt
kell hagy ni.

(3) A be je len tés be nyúj tá sát köve tõen be nyúj tott va la -
mennyi ira tot – a mel lék le tek ki vé te lé vel – alá kell írni. Ha
az ira tot nem ír ták alá, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel -
hív ja az érin tett fe let arra, hogy az ira tot a Hi va tal ál tal ki -
tû zött ha tár idõn be lül írja alá. Ha az ira tot kel lõ idõ ben alá -
ír ják, az meg õr zi ere de ti be ér ke zé si idõ pont ját; el len ke zõ
eset ben úgy kell te kin te ni, hogy az ira tot nem nyúj tot -
ták be.

III. Fejezet

FENNTARTÁSI DÍJAK

51. szabály

A fenntartási díjak megfizetése

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés sel kap cso la tos kö -
vet ke zõ évi fenn tar tá si dí jak meg fi ze té se an nak a hó nap -
nak az utol só nap ján vá lik ese dé kes sé, amely ben az eu ró -
pai sza ba dal mi be je len tés be je len té si nap já nak év for du ló -
ja van. A fenn tar tá si dí ja kat az ese dé kes sé vá lást meg elõ zõ 
egy év nél ko ráb ban nem le het jog ha tá lyo san meg fi zet ni.

(2) Ha a fenn tar tá si dí jat kel lõ idõ ben nem fi ze tik meg, a 
díj az ese dé kes ség tõl szá mí tott hat hó na pon be lül meg fi -
zet he tõ, fel té ve, hogy e ha tár idõn be lül a pót dí jat is meg fi -
ze tik.

(3) Azo kat a fenn tar tá si dí ja kat, ame lyek egy ko ráb bi
sza ba dal mi be je len tés te kin te té ben a meg osz tás sal ke let -
ke zõ eu ró pai be je len tés be nyúj tá sá nak nap ján ese dé ke sek, 
a meg osz tás sal ke let ke zõ be je len tés re vo nat ko zó an is meg
kell fi zet ni, és azok a meg osz tás sal ke let ke zõ be je len tés
be nyúj tá sa kor vál nak ese dé kes sé. Ezek a dí jak, to váb bá
azok a fenn tar tá si dí jak, ame lyek a meg osz tás sal ke let ke zõ 
be je len tés be nyúj tá sá tól szá mí tott négy hó na pon be lül vál -
nak ese dé kes sé, e ha tár idõn be lül pót díj nél kül meg fi zet -
he tõk. A (2) be kez dés ren del ke zé se it al kal maz ni kell.

(4) Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést ha tár idõ el mu -
lasz tá sa  miatt el uta sít ják vagy azt vissza vont nak kell te -
kin te ni, és a be je len tõt a 122. cik kel össz hang ban jo ga i ba
vissza he lye zik, az a fenn tar tá si díj, amely

a) a jog vesz tés be kö vet kez té nek nap ja és a jo gok ba
 való vissza he lye zés rõl  szóló ha tá ro zat kéz be sí té se kö zöt ti
idõ szak ban – ide ért ve a kéz be sí tés nap ját is – len ne ese dé -
kes az (1) be kez dés ér tel mé ben, az utób bi na pon vá lik ese -
dé kes sé. Ez a díj, to váb bá azok a fenn tar tá si dí jak, ame -
lyek ez utób bi nap tól szá mí tott négy hó na pon be lül vál nak
ese dé kes sé, ez utób bi nap tól szá mí tott négy hó na pon be lül
pót díj nél kül meg fi zet he tõk. A (2) be kez dés rendelkezé -
seit al kal maz ni kell,

b) a jog vesz tés be kö vet kez té nek nap ján már ese dé kes
volt, de a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szak még nem 
járt le, a jo gok ba  való vissza he lye zés rõl  szóló ha tá ro zat
kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül meg fi zet he tõ,
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fel té ve, hogy a (2) be kez dés sze rin ti pót dí jat ugyan ezen az
idõ sza kon be lül meg fi ze tik.

(5) Ha a Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács a 112a. cikk
(5) be kez dé se má so dik mon da tá nak meg fele lõen új el já -
rás ra uta sít ja a fel leb be zé si ta ná csot, az a fenn tar tá si díj,
amely

a) a fel leb be zé si ta nács fe lül vizs gá lat ra irá nyu ló ké re -
lem tár gyát ké pe zõ ha tá ro za tá nak nap ja és a Bõ ví tett Fel -
leb be zé si Ta nács fel leb be zé si ta ná csot új el já rás ra uta sí tó
ha tá ro za tá nak kéz be sí té se kö zöt ti idõ szak ban – ide ért ve a
kéz be sí tés nap ját is – len ne ese dé kes az (1) be kez dés ér tel -
mé ben, az utób bi na pon vá lik ese dé kes sé. Ez a díj, to váb bá 
azok a fenn tar tá si dí jak, ame lyek ez utób bi nap tól szá mí -
tott négy hó na pon be lül vál nak ese dé kes sé, ez utób bi nap -
tól szá mí tott négy hó na pon be lül pót díj nél kül meg fi zet he -
tõk. A (2) be kez dés ren del ke zé se it al kal maz ni kell,

b) a fel leb be zé si ta nács ha tá ro za tá nak meg ho za ta la
nap ján már ese dé kes volt, de a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott idõ szak még nem járt le, a Bõ ví tett Fel leb be zé si
 Tanács fel leb be zé si ta ná csot új el já rás ra uta sí tó ha tá ro za -
tá nak kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül meg fi zet -
he tõ, fel té ve, hogy a (2) be kez dés sze rin ti pót dí jat ugyan -
ezen az idõ sza kon be lül meg fi ze tik.

(6) Nem kell fenn tar tá si dí jat fi zet ni a 61. cikk (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja sze rint be nyúj tott új eu ró pai sza ba -
dal mi be je len tés te kin te té ben a be nyúj tás évé re és az ezt
meg elõ zõ évek re vo nat ko zó an.

IV. Fejezet

ELSÕBBSÉG

52. szabály

Elsõbbségi nyilatkozat

(1) A 88. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett el sõbb sé gi nyi -
lat ko zat ban meg kell je löl ni a ko ráb bi be je len tés nap ját és
a Pá ri zsi Egyez mény nek azt a tag ál la mát vagy a Ke res ke -
del mi Vi lág szer ve zet nek azt a Tag ját, ahol vagy amely re
néz ve azt be nyúj tot ták, to váb bá meg kell je löl ni az ügy -
szá mot is. A 87. cikk (5) be kez dé sé ben em lí tett eset ben az
elsõ mon dat ren del ke zé se it meg fele lõen kell al kal maz ni.

(2) Az el sõbb sé gi nyi lat ko za tot le he tõ leg az eu ró pai
sza ba dal mi be je len tés be nyúj tá sa kor kell be nyúj ta ni, de az 
be nyújt ha tó a leg ko ráb bi igé nyelt el sõbb ség nap já tól szá -
mí tott ti zen hat hó na pon be lül is.

(3) A be je len tõ az el sõbb sé gi nyi lat ko za tot a leg ko ráb bi
igé nyelt el sõbb ség nap já tól szá mí tott ti zen hat hó na pon be -
lül, vagy – ha a ki ja ví tás mó do sí ta ná a leg ko ráb bi igé nyelt
el sõbb ség nap ját, és ez az idõ szak ko ráb ban jár le – a leg -
ko ráb bi el sõbb ség ki ja ví tott nap já tól szá mí tott ti zen hat
 hónapon be lül ki ja vít hat ja, fel té ve, hogy a ki ja ví tást az

 európai sza ba dal mi be je len tés el is mert be je len té si nap já -
tól szá mí tott négy hó nap le tel te elõtt ké rik.

(4) Az el sõbb sé gi nyi lat ko zat nem nyújt ha tó be és nem
ja vít ha tó ki a 93. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
ké re lem be nyúj tá sát köve tõen.

(5) Az el sõbb sé gi nyi lat ko zat tal kap cso la tos ada tok nak
meg kell je len ni ük a köz zé tett eu ró pai sza ba dal mi be je len -
tés ben, va la mint az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé ben.

53. szabály

Elsõbbségi iratok

(1) Az el sõbb sé get igény lõ be je len tõ nek a ko ráb bi be je -
len tés má so la tát a leg ko ráb bi igé nyelt el sõbb ség nap já tól
szá mí tott ti zen hat hó nap le jár ta elõtt kell be nyúj ta nia.
E má so la tot és a ko ráb bi be je len tés nap ját an nak a ha tó -
ság nak kell hi te le sí te nie, ahol a ko ráb bi be je len tést be -
nyúj tot ták.

(2) A ko ráb bi be je len tés má so la tát sza bály sze rû en be -
nyúj tott nak kell te kin te ni, ha e be je len tés nek az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal szá má ra hoz zá fér he tõ má so la tát az
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ál tal meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ira tai
közé fel kell ven ni.

(3) Ha a ko ráb bi be je len tés nem az Eu ró pai Sza ba dal mi
Hi va tal hi va ta los nyel ve i nek egyi kén ké szült, és az el -
sõbb sé gi igény ér vé nyes sé ge lé nye ges a szó ban for gó
 találmány sza ba dal maz ha tó sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz, az
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel hív ja az eu ró pai sza ba dal -
mi be je len tés vagy az eu ró pai sza ba da lom jo go sult ját,
hogy nyújt sa be a be je len tés for dí tá sát a hi va ta los nyel vek
egyi kén a ki tû zött ha tár idõn be lül. A for dí tás he lyett nyi -
lat ko zat nyújt ha tó be arra vo nat ko zó an, hogy az eu ró pai
sza ba dal mi be je len tés a ko ráb bi be je len tés tel jes for dí tá sa. 
A (2) be kez dést meg fele lõen al kal maz ni kell.

54. szabály

Elsõbbégi iratok kiadása

Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ké re lem re az eu ró pai
sza ba dal mi be je len tés rõl mint el sõbb sé gi irat ról hi te le sí -
tett má so la tot bo csát a be je len tõ ren del ke zé sé re, az Eu ró -
pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ál tal meg ha tá ro zott fel té te -
lek mel lett, ide ért ve az el sõbb sé gi irat alak ját és azo kat a
kö rül mé nye ket, ame lyek ese tén igaz ga tá si díj meg fi ze té -
sé nek van he lye.
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NEGYEDIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
NEGYEDIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

AZ ÁTVEVÕ IRODA ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLAT

55. szabály

A bejelentés benyújtását követõ vizsgálat

Ha a 90. cikk (1) be kez dé se alap ján vég zett vizs gá lat so -
rán meg ál la pít ják, hogy a be je len tés nem fe le l meg a
40. sza bály (1) be kez dé sé nek a) vagy c) pont já ban, (2) be -
kez dé sé ben vagy (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban fog -
lalt kö ve tel mé nyek nek, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a
fel tárt hi á nyo kat köz li a be je len tõ vel, és fi gyel mez te ti,
hogy ha a hi á nyo kat két hó na pon be lül nem pó tol ják, a be -
je len tést nem ke ze lik eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ként.
Ha a be je len tõ a fel tárt hi á nyo kat e ha tár idõn be lül pó tol ja, 
a Hi va tal ér te sí ti õt az el is mert be je len té si nap ról.

56. szabály

A leírás hiányzó részei vagy hiányzó rajzok

(1) Ha a 90. cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vizs -
gá lat so rán azt ál la pít ják meg, hogy a le írás ré szei, il let ve a
le írás ban vagy az igény pon tok ban em lí tett raj zok hi á nyoz -
ni lát sza nak, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel hív ja a be -
je len tõt, hogy a hi ány zó ré sze ket két hó na pon be lül nyújt -
sa be. A be je len tõ nem hi vat koz hat e fel hí vás elmaradá -
sára.

(2) Ha a le írás hi ány zó ré sze it vagy a hi ány zó raj zo kat
a be je len tés nap ját köve tõen, de e nap tól vagy – fel hí vás
ki adá sa ese tén – az (1) be kez dés alap ján ki adott fel hí vás tól 
szá mí tott két hó na pon be lül nyújt ják be, a be je len tés nap ja
a le írás hi ány zó ré szei vagy a hi ány zó raj zok be nyúj tá sá -
nak nap já ra mó do sul. Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a
be je len tõt er rõl meg fele lõen ér te sí ti.

(3) Ha a le írás hi ány zó ré sze it, il let ve a hi ány zó raj zo kat 
a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõn be lül be nyújt ják, és a be -
je len tés ben egy ko ráb bi be je len tés el sõbb sé gét igény lik, a
be je len tés nap ja, fel té ve, hogy a le írás hi ány zó ré sze it,
 illetve a hi ány zó raj zo kat a ko ráb bi be je len tés tel jes mér -
ték ben tar tal maz za, az a nap ma rad, ame lyen a 40. sza bály
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sül -
tek, ha a be je len tõ ezt kéri és a (2) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõn be lül be nyújt ja

a) a ko ráb bi be je len tés má so la tát, ki vé ve, ha az az
 Európai Sza ba dal mi Hi va tal szá má ra az 53. sza bály (2) be -
kez dé sé nek meg fele lõen hoz zá fér he tõ;

b) ha a ko ráb bi be je len tés nem az Eu ró pai Sza ba dal mi
Hi va tal hi va ta los nyel ve i nek egyi kén ké szült, e be je len tés
for dí tá sát a hi va ta los nyel vek egyi kén, ki vé ve, ha az az
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal szá má ra az 53. sza bály (3) be -
kez dé sé nek meg fele lõen hoz zá fér he tõ; és

c) an nak meg je lö lé sét, hogy a hi ány zó le írás ré szek
vagy raj zok a ko ráb bi be je len tés ben, il let ve adott eset ben
an nak for dí tá sá ban hol ta lál ha tó meg tel jes egé szé ben.

(4) Ha a be je len tõ
a) el mu laszt ja a hi ány zó le írás ré szek vagy raj zok be -

nyúj tá sát az (1) vagy a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõn be -
lül, vagy

b) a (6) be kez dés nek meg fele lõen vissza von ja a (2) be -
kez dés sze rint be nyúj tott bár me lyik hi ány zó le írás részt
vagy raj zot,
az (1) be kez dés ben em lí tett, e ré szek re, il let ve raj zok ra
 vonatkozó hi vat ko zá so kat tö rölt nek kell te kin te ni, és a
 hiányzó le írás ré sze ket, il let ve raj zo kat be nem nyúj tott nak
kell te kin te ni. Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a be je len tõt
er rõl meg fele lõen ér te sí ti.

(5) Ha a be je len tõ a (3) be kez dés a)(c) pont ja i ban em lí -
tett kö ve tel mé nyek nek nem tesz ele get a (2) be kez dés sze -
rin ti ha tár idõn be lül, a be je len tés nap ja a hi ány zó leírás -
részek vagy raj zok be nyúj tá sá nak nap já ra mó do sul. Az
 Európai Sza ba dal mi Hi va tal a be je len tõt er rõl meg fele lõen 
ér te sí ti.

(6) A (2), il let ve az (5) be kez dés utol só mon da tá ban
 említett ér te sí tés tõl szá mí tott egy hó na pon be lül a be je len -
tõ vissza von hat ja a hi ány zó le írás ré sze ket vagy raj zo kat;
eb ben az eset ben a be je len té si nap mó do su lá sát meg nem
tör tént nek kell te kin te ni. Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a 
be je len tõt er rõl meg fele lõen ér te sí ti.

57. szabály

Alaki vizsgálat

Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés be je len té si nap ját
el is mer ték, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a 90. cikk
(3) be kez dé sé vel össz hang ban meg vizs gál ja, hogy

a) kel lõ idõ ben be nyúj tot ták-e a be je len tés nek a
14. cikk (2) be kez dé sé ben vagy a 40. sza bály (3) be kez dé -
sé nek má so dik mon da tá ban elõ írt for dí tá sát;

b) az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló ké re lem 
meg fe lel-e a 41. sza bály ban meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek -
nek;

c) a be je len tés tar tal maz-e egy vagy több igény pon tot a
78. cikk (1) be kez dé se c) pont já nak meg fele lõen vagy ko -
ráb bi be je len tés re tör té nõ hi vat ko zást a 40. sza bály (1) be -
kez dé se c) pont já nak, va la mint (2) és (3) be kez dé sé nek
meg fele lõen, fel tün tet ve, hogy az az igény pon to kat is he -
lyet te sí ti;

d) a be je len tés tar tal maz-e ki vo na tot a 78. cikk (1) be -
kez dé se e) pont já nak meg fele lõen;
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e) meg fi zet ték-e a be je len té si és ku ta tá si dí jat a 17. sza -
bály (2) be kez dé sé nek, a 36. sza bály (3) be kez dé sé nek
vagy a 38. sza bály nak meg fele lõen;

f) meg ne vez ték-e a fel ta lá lót a 19. sza bály (1) be kez dé -
sé nek meg fele lõen;

g) adott eset ben ele get tet tek-e az el sõbb ség igény lé sé -
re az 52. és az 53. sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek;

h) adott eset ben ele get tet tek-e a 133. cikk (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek;

i) a be je len tés meg fe lel-e a 46. sza bály ban és a 49. sza -
bály (1)–(9) és (12) be kez dé se i ben fog lalt kö ve tel mé nyek -
nek;

j) a be je len tés meg fe lel-e a 30. sza bály ban vagy a
163. sza bály (3) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

58. szabály

A bejelentési iratok hiányainak pótlása

Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés nem fe le l meg az
57. sza bály a)–d), h) és i) pont ja i ban meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal er rõl ér te sí -
ti a be je len tõt, és fel hív ja õt a fel tárt hi á nyok két hó na pon
be lül tör té nõ pót lá sá ra. A le írás, az igény pon tok és a raj -
zok csak olyan mér ték ben mó do sít ha tók, amely szük sé ges
ah hoz, hogy eze ket a hi á nyo kat pó tol ják.

59. szabály

Hiányok az elsõbbség igénylése esetén

Ha nem nyúj tot ták be kel lõ idõ ben a ko ráb bi be je len tés
ügy szá mát az 52. sza bály (1) be kez dé sé nek meg fele lõen,
vagy e be je len tés má so la tát az 53. sza bály (1) be kez dé sé -
nek meg fele lõen, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal er rõl
 értesíti a be je len tõt, és fel hív ja õt a hi á nyok ki tû zött ha tár -
idõn be lül tör té nõ pót lá sá ra.

60. szabály

A feltaláló megnevezésének pótlása

(1) Ha a fel ta lá lót nem ne vez ték meg a 19. sza bály nak
meg fele lõen, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fi gyel mez te ti 
a be je len tõt, hogy az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést el uta -
sít ják, ha a fel ta lá lót nem ne ve zik meg a be je len tés be je -
len té si nap já tól vagy – el sõbb ség igény lé se ese tén – az
 elsõbbség nap já tól szá mí tott ti zen hat hó na pon be lül; e ha -
tár idõt meg tar tott nak kell te kin te ni, ha az ada tot az eu ró pai 
sza ba dal mi be je len tés köz zé té te lé re irá nyu ló tech ni kai
elõ ké szü le tek be fe je zé se elõtt kö zöl ték.

(2) Ha meg osz tás sal ke let ke zõ be je len tés vagy a
61. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint be nyúj tott új
be je len tés ese tén a fel ta lá lót nem ne vez ték meg a 19. sza -
bály nak meg fele lõen, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel -
hív ja a be je len tõt, hogy ne vez ze meg a fel ta lá lót a ki tû zött
ha tár idõn be lül.

II. Fejezet

EURÓPAI KUTATÁSI JELENTÉS

61. szabály

Az európai kutatási jelentés tartalma

(1) Az eu ró pai ku ta tá si je len tés nek utal nia kell a je len -
tés el ké szí té sé nek idõ pont já ban az Eu ró pai Sza ba dal mi
Hi va tal szá má ra hoz zá fér he tõ olyan ira tok ra, ame lyek
figye lembe ve he tõk an nak el dön té sé nél, hogy az eu ró pai
sza ba dal mi be je len tés tár gyát ké pe zõ ta lál mány új-e, il let -
ve fel ta lá lói te vé keny sé gen ala pul-e.

(2) Az ira tok ra azok kal a sza ba dal mi igény pon tok kal
össze füg gés ben kell utal ni, ame lyek re azok vo nat koz nak.
Ha en nek he lye van, azo no sí ta ni kell az uta lás ban em lí tett
ira tok érin tett ré sze it.

(3) Az eu ró pai ku ta tá si je len tés ben meg kell kü lön böz -
tet ni azo kat az ira to kat, ame lye ket az igé nyelt el sõbb ség
nap ját meg elõ zõ en, az el sõbb ség nap ja és a be je len tés nap -
ja kö zött, il let ve a be je len té si na pon vagy azt köve tõen tet -
tek köz zé.

(4) Azo kat az ira to kat, ame lyek az eu ró pai sza ba dal mi
be je len tés be je len té si nap ja elõtt tör tént szó be li is mer te -
tés re, gya kor lat ba vé tel re vagy más mó don bár ki szá má ra
 való hoz zá fér he tõ vé vá lás ra utal nak, az eu ró pai ku ta tá si
je len tés ben az irat köz zé té te le nap já nak – ha van ilyen – és
a nem írás ban tör tént hoz zá fér he tõ vé vá lás nap já nak meg -
je lö lé sé vel együtt kell meg em lí te ni.

(5) Az eu ró pai ku ta tá si je len tést az el já rás nyel vén kell
el ké szí te ni.

(6) Az eu ró pai ku ta tá si je len tés nek tar tal maz nia kell az
eu ró pai sza ba dal mi be je len tés tár gyá nak osz tá lyo zá sát
a nem zet kö zi osz tá lyo zás nak meg fele lõen.

62. szabály

Kiterjesztett európai kutatási jelentés

(1) Az eu ró pai ku ta tá si je len tés hez vé le ményt kell csa -
tol ni ar ról, hogy a be je len tés és az an nak tár gyát ké pe zõ
 találmány ki elé gít he ti-e en nek az Egyez mény nek a kö ve -
tel mé nye it, ki vé ve, ha a 71. sza bály (1) vagy (3) be kez dé se 
sze rint fel hí vás bo csát ha tó ki.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vé le mény nem te he tõ köz zé
a ku ta tá si je len tés sel együtt.

63. szabály

Nem teljes kutatás

Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal úgy íté li meg, hogy
az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés olyan mér ték ben nem fe -
le l meg az Egyez mény ren del ke zé se i nek, hogy az igé nyelt
ta lál mány egé sze van nak egy ré sze alap ján a tech ni ka ál lá -
sá val kap cso lat ban nem vé gez he tõ ér dem le ges ku ta tás,
ilyen ér tel mû, in do ko lás sal el lá tott nyi lat ko za tot ad ki,
vagy – ha ez a gya kor lat ban ki vi te lez he tõ – rész le ges eu ró -
pai ku ta tá si je len tést ké szít. Ezt a nyi lat ko za tot és az em lí -
tett rész le ges je len tést a to váb bi el já rás so rán eu ró pai ku ta -
tá si je len tés nek kell te kin te ni.

64. szabály

Európai kutatási jelentés a találmány egységének hiánya
esetén

(1) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal úgy íté li meg,
hogy az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés nem elé gí ti ki a ta -
lál mány egy sé gé vel kap cso lat ban elõ írt kö ve tel mé nye ket,
rész le ges ku ta tá si je len tést ké szít a be je len tés azon ré szei
te kin te té ben, ame lyek az igény pon tok ban elõ ször em lí tett
ta lál má nyok ra vagy a ta lál má nyok 82. cikk sze rin ti cso -
port já ra vo nat koz nak. A Hi va tal fel hív ja a be je len tõt,
hogy ah hoz, hogy az eu ró pai ku ta tá si je len tés a to váb bi ta -
lál má nyok ra is ki ter jed jen, min den egyes to váb bi ta lál -
mány ra az ál ta la ki tû zött ha tár idõn be lül, amely nem le het
két hét nél rö vi debb és hat hó nap nál hosszabb, to váb bi ku -
ta tá si dí jat kell fi zet ni. Az eu ró pai ku ta tá si je len tést a be je -
len tés nek azok ra a ré sze i re kell el ké szí te ni, ame lyek olyan
ta lál má nyok ra vo nat koz nak, ame lyek re néz ve a ku ta tá si
dí jat meg fi zet ték.

(2) Az (1) be kez dés sze rint meg fi ze tett ku ta tá si dí jat
vissza kell fi zet ni, ha a be je len tõ az eu ró pai sza ba dal mi be -
je len tés ér de mi vizs gá la ta so rán ezt kéri, és a vizs gá la ti
osz tály meg ál la pít ja, hogy az (1) be kez dés sze rin ti fel hí -
vás nem volt in do kolt.

65. szabály

Az európai kutatási jelentés megküldése

Amint az eu ró pai ku ta tá si je len tés el ké szült, azt a be je -
len tõ nek ha la dék ta la nul meg kell kül de ni az ab ban hi vat -
ko zott ira tok má so la ta i val együtt.

66. szabály

A kivonat végleges tartalma

Az eu ró pai ku ta tá si je len tés el ké szí té sé vel egy ide jû leg
az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal meg ha tá roz za a ki vo nat
vég le ges tar tal mát és azt a ku ta tá si je len tés sel együtt meg -
kül di a be je len tõ nek.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS
KÖZZÉTÉTELE

67. szabály

A közzététel technikai elõkészítése

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ha tá roz za
meg, hogy az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés köz zé té te lé re
irá nyu ló tech ni kai elõ ké szü le te ket mi kor kell be fe je zett -
nek te kin te ni.

(2) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést nem te szik köz zé, 
ha azt a köz zé té tel re irá nyu ló tech ni kai elõ ké szü le tek be -
fe je zé se elõtt jog erõ sen el uta sí tot ták, vissza von ták, vagy
azt vissza vont nak kell te kin te ni.

68. szabály

Az európai szabadalmi bejelentések és az európai
kutatási jelentések közzétételének formája

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés köz zé té te lé nek az
ere de ti leg be nyúj tott le írást, igény pon to kat és raj zo kat, va -
la mint a ki vo na tot kell tar tal maz nia, vagy – ha a be je len tés
ré szét ké pe zõ eze ket az ira to kat nem az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Hi va tal hi va ta los nyel ve i nek egyi kén nyúj tot ták be –
for dí tást az el já rás nyel vén, va la mint mel lék let ként az
 európai ku ta tá si je len tést, ha az a köz zé té tel re irá nyu ló
tech ni kai elõ ké szü le tek be fe je zé se elõtt ren del ke zés re áll.
Ha a ku ta tá si je len tés vagy a ki vo nat köz zé té te le nem a be -
je len tés köz zé té te lé vel egy ide jû leg tör té nik, azt kü lön kell
köz zé ten ni.

(2) A be je len té sek köz zé té te lé nek for má ját és az ab ban
fel tün te ten dõ ada tok kö rét az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal
el nö ke ha tá roz za meg. E sza bályt kell al kal maz ni arra az
eset re is, ha az eu ró pai ku ta tá si je len tést és a ki vo na tot
 külön te szik köz zé.

(3) A köz zé tett eu ró pai sza ba dal mi be je len tés ben fel
kell tün tet ni a meg je lölt Szer zõ dõ Ál la mo kat.

(4) Ha a sza ba dal mi igény pon to kat nem nyúj tot ták be a
be je len tés be je len té si nap ján, ezt a be je len tés köz zé té te le -
kor fel kell tün tet ni. Ha a be je len tés köz zé té te lé re irá nyu ló
tech ni kai elõ ké szü le tek be fe je zé se elõtt az igény pon to kat
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a 137. sza bály (2) be kez dé se sze rint mó do sí tot ták, a köz -
zé té tel so rán az ere de ti leg be nyúj tott sza ba dal mi igény -
pon to kon kí vül az új vagy a mó do sí tott sza ba dal mi igény -
pon to kat is fel kell tün tet ni.

69. szabály

Értesítés a közzétételrõl

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ér te sí ti a be je len tõt
ar ról a nap ról, ame lyen az eu ró pai ku ta tá si je len tés köz zé -
té te lét az Eu ró pai Sza ba dal mi Köz löny ben meg hir de tik, és 
az ér te sí tés ben utal a 70. sza bály (1) be kez dé sé nek és a
94. cikk (2) be kez dé sé nek ren del ke zé se i re.

(2) A be je len tõ az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés el mu -
lasz tá sá ra nem hi vat koz hat. Ha az ér te sí tés ben té ve dés bõl
a köz zé té tel meg hir de té sé nek nap já nál ké sõb bi na pot
 jelöltek meg, az ér de mi vizs gá lat irán ti ké re lem be nyúj tá -
sá nak ha tár ide je szem pont já ból ez a ké sõb bi nap az irány -
adó, ki vé ve, ha a té ve dés nyilván való volt.

70. szabály

Érdemi vizsgálat iránti kérelem

(1) Az ér de mi vizs gá lat irán ti ké rel met a be je len tõ az
 attól a nap tól szá mí tott hat hó na pon be lül nyújt hat ja be,
ame lyen az eu ró pai ku ta tá si je len tés köz zé té te lét az Eu ró -
pai Sza ba dal mi Köz löny ben meg hir de tik. A ké re lem nem
von ha tó vissza.

(2) Ha az ér de mi vizs gá lat irán ti ké rel met az elõtt nyúj -
tot ták be, hogy az eu ró pai ku ta tá si je len tést a be je len tõ nek
meg küld ték, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel hív ja a be -
je len tõt, hogy a ki tû zött ha tár idõn be lül nyi lat koz zon ar -
ról: foly tat ni kí ván ja-e a be je len té si el já rást, to váb bá le he -
tõ sé get ad a be je len tõ nek arra, hogy a ku ta tá si je len tés sel
kap cso lat ban nyi lat koz zon és – adott eset ben – mó do sít sa
a le írást, az igény pon to kat és a raj zo kat.

(3) Ha a be je len tõ kel lõ idõ ben nem vá la szol a (2) be -
kez dés sze rin ti fel hí vás ra, a be je len tést vissza vont nak kell
te kin te ni.

IV. Fejezet

A VIZSGÁLATI OSZTÁLY ÁLTAL VÉGZETT ÉRDEMI
VIZSGÁLAT

71. szabály

Érdemi vizsgálat

(1) A 94. cikk (3) be kez dé se sze rin ti fel hí vás ban a vizs -
gá la ti osz tály – ha ez al kal maz ha tó – fel hív ja a be je len tõt

arra, hogy a ki tû zött ha tár idõn be lül pó tol ja a meg ál la pí tott 
hi á nyo kat, és mó do sít sa a le írást, az igény pon to kat és a raj -
zo kat.

(2) A 94. cikk (3) be kez dé se sze rin ti fel hí vást in do ko -
lás sal kell el lát ni, amely – ha en nek he lye van – tar tal maz -
za az eu ró pai sza ba da lom meg adá sát ki zá ró va la mennyi
okot.

(3) Az eu ró pai sza ba da lom meg adá sa elõtt a vizs gá la ti
osz tály ér te sí ti a be je len tõt a meg adás alap já ul szol gá ló
szö veg rõl, és fel hív ja õt arra, hogy négy hó na pon be lül
 fizesse meg a meg adá si és ki nyom ta tá si dí jat, to váb bá
nyújt sa be az igény pon tok for dí tá sát az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Hi va tal nak az el já rás nyel vé tõl el té rõ má sik két hi va ta -
los nyel vén. Ha a be je len tõ e ha tár idõn be lül meg fi ze ti a
dí ja kat és be nyújt ja a for dí tást, azt úgy kell te kin te ni, hogy
a meg adás alap já ul szol gá ló szö veg gel egyet ért.

(4) Ha a be je len tõ a (3) be kez dés ben elõ írt ha tár idõn be -
lül a 137. sza bály (3) be kez dé se alap ján mó do sí tást kez de -
mé nyez, vagy kéri a 139. sza bály alap ján a hi bák ki ja ví tá -
sát, az igény pon tok mó do sí tá sa vagy ki ja ví tá sa ese tén be
kell nyúj ta nia a mó do sí tott vagy ki ja ví tott igény pon tok
for dí tá sát. Ha a be je len tõ e ha tár idõn be lül meg fi ze ti a
 díjakat és be nyújt ja a for dí tást, azt úgy kell te kin te ni, hogy
a sza ba da lom nak a mó do sí tott vagy ki ja ví tott szö veg sze -
rin ti meg adá sá hoz hoz zá já rult.

(5) Ha a vizs gá la ti osz tály az (4) be kez dés sze rint kez -
de mé nye zett bár mely mó do sí tás hoz vagy ki ja ví tás hoz
nem já rul hoz zá, a ha tá ro zat ho za tal elõtt le he tõ sé get ad a
be je len tõ nek, hogy a ki tû zött ha tár idõn be lül be nyújt sa
ész re vé te le it és a vizs gá la ti osz tály ál tal szük sé ges nek vélt
mó do sí tá so kat, va la mint – ha az igény pon to kat mó do sí tot -
ták – a mó do sí tott igény pon tok for dí tá sát. Ha a be je len tõ
be nyújt ja a mó do sí tá so kat, azt úgy kell te kin te ni, hogy a
sza ba da lom nak a mó do sí tott szö veg sze rin ti meg adá sá hoz
hoz zá já rult. Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést el uta sít -
ják, vissza von ják, vagy azt vissza vont nak kell te kin te ni, a
meg adá si és ki nyom ta tá si dí jat, to váb bá a (6) be kez dés
alap ján az igény pon tok után be fi ze tett dí jat vissza kell
 fizetni.

(6) Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés nek a meg adás
alap já ul szol gá ló szö ve ge tíz nél több igény pon tot tar tal -
maz, a vizs gá la ti osz tály fel hív ja a be je len tõt, hogy a
(3) be kez dés ben és adott eset ben az (5) be kez dés ben elõ írt
ha tár idõn be lül az igény pont dí ja kat min den to váb bi sza ba -
dal mi igény pont után fi zes se meg, ki vé ve, ha azo kat a
45. vagy a 162. sza bály alap ján már meg fi zet ték.

(7) Ha a meg adá si és ki nyom ta tá si dí jat vagy az igény -
pont dí jat nem fi ze tik meg kel lõ idõ ben, vagy a for dí tást
nem nyújt ják be kel lõ idõ ben, az eu ró pai sza ba dal mi be je -
len tést vissza vont nak kell te kin te ni.

(8) Ha a meg je lö lé si dí jak a (3) be kez dés sze rin ti fel hí -
vást köve tõen vál nak ese dé kes sé, az eu ró pai sza ba da lom
meg adá sá ról  szóló ér te sí tés csak a meg je lö lé si dí jak meg -
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fi ze té sét köve tõen te he tõ köz zé. A be je len tõt er rõl ér te sí te -
ni kell.

(9) Ha a fenn tar tá si díj a (3) be kez dés sze rin ti fel hí vást
köve tõen és az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ról  szóló ér -
te sí tés le het sé ges leg ko ráb bi meg hir de té se elõtt vá lik ese -
dé kes sé, az ér te sí tés csak ak kor te he tõ köz zé, ha a fenn tar -
tá si dí jat meg fi zet ték. A be je len tõt er rõl ér te sí te ni kell.

(10) A (3) be kez dés sze rin ti fel hí vás ban fel kell tün tet ni
azo kat a meg je lölt Szer zõ dõ Ál la mo kat, ame lyek a 65. cikk
(1) be kez dé se alap ján for dí tás be nyúj tá sát ír ják elõ.

(11) Az eu ró pai sza ba dal mat meg adó ha tá ro zat ban meg
kell je löl ni az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés nek azt a szö -
ve gét, amely a ha tá ro zat alap já ul szol gál.

72. szabály

Az európai szabadalom megadása különbözõ bejelentõk
számára

Ha kü lön bö zõ Szer zõ dõ Ál la mok ra vo nat ko zó an be je -
len tõ ként kü lön bö zõ sze mé lye ket je gyez tek be az eu ró pai
sza ba dal mi nyil ván tar tás ba, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va -
tal az eu ró pai sza ba dal mat az érin tett Szer zõ dõ Ál la mok ra
néz ve en nek meg fele lõen adja meg.

V. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGE

73. szabály

A szabadalom szövegének tartalma és formája

(1) Az eu ró pai sza ba da lom szö ve ge a le írást, az igény -
pon to kat és a raj zo kat tar tal maz za. A sza ba da lom szö ve gé -
ben meg kell je löl ni a fel szó la lás elõ ter jesz tésére nyit va
álló ha tár idõt is.

(2) A sza ba da lom szö ve ge köz zé té te lé nek for má ját és
az ab ban fel tün te ten dõ ada tok kö rét az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Hi va tal el nö ke ha tá roz za meg.

(3) A sza ba da lom szö ve gé ben fel kell tün tet ni a meg je -
lölt Szer zõ dõ Ál la mo kat.

74. szabály

Európai szabadalmi okirat

Az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé nek köz zé té te lét köve -
tõen az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a sza ba dal mas szá má -
ra eu ró pai sza ba dal mi ok ira tot ál lít ki. Az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal el nö ke ha tá roz za meg az ok irat tar tal mát,

alak ját és az ok irat köz lé sé hez hasz nált esz közt, va la mint
azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek ese tén igaz ga tá si díj
meg fi ze té sé nek van he lye.

ÖTÖDIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
ÖTÖDIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

FELSZÓLALÁSI ELJÁRÁS

75. szabály

Lemondás a szabadalomról vagy az oltalom megszûnése

Fel szó la lás ak kor is be nyújt ha tó, ha az eu ró pai sza ba da -
lom ról va la mennyi meg je lölt Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben 
le mond tak, vagy ha az ol ta lom va la mennyi meg je lölt Szer -
zõ dõ Ál lam ban meg szûnt.

76. szabály

A felszólalás formája és tartalma

(1) A fel szó la lást in do ko lás sal el lá tott írás be li nyi lat ko -
zat for má já ban kell be nyúj ta ni.

(2) A fel szó la lás nak tar tal maz nia kell
a) a fel szó la ló ada ta it a 41. sza bály (2) be kez dé sé nek

c) pont já val össz hang ban;
b) an nak az eu ró pai sza ba da lom nak a lajst rom szá mát,

amely el len a fel szó la lást be nyújt ják, to váb bá e sza ba da -
lom jo go sult já nak ne vét és a ta lál mány cí mét;

c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a fel szó la lás az eu ró pai sza -
ba da lom mely ré szé re vo nat ko zik, to váb bá, hogy me lyek a 
fel szó la lás alap já ul szol gá ló okok, va la mint az azo kat alá -
tá masz tó té nyek és bi zo nyí té kok;

d) a kép vi se lõ ada ta it a 41. sza bály (2) be kez dé sé nek
d) pont já val össz hang ban, ha a fel szó la lást be nyúj tó sze -
mély kép vi se lõt bíz meg.

(3) A fel szó la lás ra a Vég re haj tá si Sza bály zat har ma dik
ré szé nek ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

77. szabály

A nem elfogadható felszólalás elutasítása

(1) Ha a fel szó la lá si osz tály meg ál la pít ja, hogy a fel szó -
la lás nem fe le l meg a 99. cikk (1) be kez dé sé ben vagy a
76. sza bály (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt elõ -
írásoknak, vagy az nem azo no sít ja meg fele lõen azt az

2007/168. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12679



 európai sza ba dal mat, amely el len fel szó la lást nyúj ta nak
be, a fel szó la lást mint nem el fo gad ha tót el uta sít ja, ki vé ve,
ha a hi ányt a fel szó la lá si ha tár idõ le jár ta elõtt pó tol ják.

(2) Ha a fel szó la lá si osz tály meg ál la pít ja, hogy a fel szó -
la lás nem fe le l meg az (1) be kez dés ben em lí tet te ken kí vü li
va la mely egyéb elõ írásnak, er rõl ér te sí ti a fel szó la lót, és
fel hív ja õt a fel tárt hi á nyok nak a ki tû zött ha tár idõn be lül
tör té nõ pót lá sá ra. Ha a hi á nyo kat kel lõ idõ ben nem pó tol -
ják, a fel szó la lá si osz tály a fel szó la lást mint nem el fo gad -
ha tót el uta sít ja.

(3) A nem el fo gad ha tó fel szó la lást el uta sí tó ha tá ro za tot
a fel szó la lás má so la tá val együtt meg kell kül de ni a sza ba -
dal mas nak.

78. szabály

Eljárás a szabadalomra nem jogosult szabadalmas
esetén

(1) Ha har ma dik sze mély a fel szó la lá si el já rás so rán
vagy a fel szó la lás ra nyit va álló ha tár idõn be lül iga zol ja,
hogy az eu ró pai sza ba da lom jo go sult já val szem ben el já -
rást in dí tott a 61. cikk (1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat
iránt, a fel szó la lá si el já rást fel kell füg gesz te ni, ki vé ve, ha
a har ma dik sze mély írás ban köz li az Eu ró pai Sza ba dal mi
Hi va tal lal, hogy az el já rás foly ta tá sá hoz hoz zá já rul.
A hoz zá já ru lás nem von ha tó vissza. Az el já rást azon ban
nem le het fel füg gesz te ni mind ad dig, amíg a fel szó la lá si
osz tály meg nem ál la pít ja, hogy a fel szó la lás el fo gad ha tó.
A 14. sza bály (2)–(4) be kez dé se it meg fele lõen al kal maz ni
kell.

(2) Ha har ma dik sze mély – a 99. cikk (4) be kez dé sé vel
össz hang ban – egy vagy több Szer zõ dõ Ál lam te kin te té -
ben a ko ráb bi jo go sult he lyé be lé pett, a sza ba da lom nak a
fel szó la lá si el já rás alap ján fenn tar tott szö ve ge ezen ál lam
vagy ál la mok te kin te té ben el té rõ igény pon to kat, le írást és
raj zo kat tar tal maz hat, mint a töb bi Szer zõ dõ Ál lam te kin -
te té ben.

79. szabály

A felszólalás elbírálásának elõkészítése

(1) A fel szó la lá si osz tály ér te sí ti a sza ba dal mast a fel -
szó la lás ról, és le he tõ sé get ad arra, hogy a ki tû zött ha tár -
idõn be lül nyújt sa be ész re vé te le it, to váb bá, hogy adott
eset ben mó do sít sa a le írást, az igény pon to kat és a raj zo kat.

(2) Több fel szó la lás be nyúj tá sa ese tén a fel szó la lá si
osz tály az (1) be kez dés ben em lí tett ér te sí tés sel egy ide jû -
leg a fel szó la lá so kat meg kül di a töb bi fel szó la ló nak is.

(3) A fel szó la lá si osz tály köz li a töb bi ér de kelt fél lel a
sza ba dal mas ész re vé te le it és szük ség ese tén a mó do sí tá so -

kat, to váb bá – ha ezt cél sze rû nek tart ja – fel hív ja õket,
hogy a ki tû zött ha tár idõn be lül ezek re néz ve nyi lat koz za -
nak.

(4) A 105. cikk sze rin ti be avat ko zás ese tén a fel szó la lá si 
osz tály el te kint het az (1)–(3) be kez dé sek al kal ma zá sá tól.

80. szabály

Az európai szabadalom módosítása

A 138. sza bály sé rel me nél kül a le írás, a sza ba dal mi
igény pon tok és a raj zok mó do sít ha tók, ha a mó do sí tá sok a
100. cikk ben meg ha tá ro zott fel szó la lá si oko kon ala pul -
nak, még ak kor is, ha a fel szó la ló ezek re az okok ra nem
 hivatkozott.

81. szabály

A felszólalás elbírálása

(1) A fel szó la lá si osz tály meg vizs gál ja azo kat a fel szó -
la lá si oko kat, ame lyek re a fel szó la ló a 76. sza bály (2) be -
kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tá ban hi vat ko zott.
Azo kat a fel szó la lá si oko kat, ame lyek re a fel szó la ló nem
hi vat ko zott, a fel szó la lá si osz tály hi va tal ból vizs gál hat ja,
ha azok az eu ró pai sza ba da lom fenn tar tá sát ki zár nák.

(2) A 101. cikk (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta sze -
rin ti va la mennyi fel hí vást és az azok ra tett va la mennyi
nyi lat ko za tot meg kell kül de ni a fe lek nek. Ha a felszóla -
lási osz tály cél sze rû nek tart ja, fel hív ja a fe le ket, hogy a ki -
tû zött ha tár idõn be lül nyi lat koz za nak.

(3) Az eu ró pai sza ba da lom jo go sult já nak a 101. cikk
(1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta alap ján hoz zá in té zett
fel hí vás ban – ha ez szük sé ges – le he tõ sé get kell adni arra,
hogy ha ez al kal maz ha tó, mó do sít sa a le írást, az igény pon -
to kat és a raj zo kat. A fel hí vást szük ség ese tén in do ko lás sal 
kell el lát ni, amely nek tar tal maz nia kell az eu ró pai sza ba -
da lom fenn tar tá sát ki zá ró oko kat.

82. szabály

Az európai szabadalom módosítással történõ fenntartása

(1) Ha a fel szó la lá si osz tály az eu ró pai sza ba da lom mó -
do sí tás sal tör té nõ fenn tar tá sá ról ha tá roz, a ha tá ro zat meg -
ho za ta la elõtt ér te sí ti a fe le ket a sza ba da lom fenn tar tá sá -
nak alap já ul szol gá ló szö veg rõl, és fel hív ja õket arra, hogy 
ha a szö veg gel nem ér te nek egyet, két hó na pon be lül
 tegyék meg ész re vé te le i ket.

(2) Ha va la me lyik fél a fel szó la lá si osz tály ál tal kö zölt
szö veg gel nem ért egyet, a fel szó la lás el bí rá lá sát foly tat ni
le het. El len ke zõ eset ben az (1) be kez dés ben em lí tett ha tár -
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idõ le jár tát köve tõen a fel szó la lá si osz tály fel hív ja a sza ba -
dal mast, hogy há rom hó na pon be lül fi zes se meg az elõ írt
dí jat, és nyújt sa be az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal nak az
el já rás nyel vé tõl el té rõ két hi va ta los nyel vén a mó do sí tott
sza ba dal mi igény pon tok for dí tá sát. A fel hí vás ban fel kell
tün tet ni azo kat a meg je lölt Szer zõ dõ Ál la mo kat, ame lyek
a 65. cikk (1) be kez dé se alap ján for dí tás be nyúj tá sát ír ják
elõ.

(3) Ha a (2) be kez dés ben elõ ír ta kat kel lõ idõ ben nem
tel je sí tik, azok a ha tár idõ el mu lasz tá sá ra vo nat ko zó fel hí -
vás kéz be sí té sé tõl szá mí tott két hó na pon be lül jog ha tá lyo -
san tel je sít he tõk, ha e ha tár idõn be lül meg fi ze tik a pót dí -
jat. El len ke zõ eset ben a sza ba dal mat meg kell von ni.

(4) Az eu ró pai sza ba da lom mó do sí tás sal tör té nõ fenn -
tar tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ban meg kell je löl ni a sza ba -
da lom fenn tar tá sá nak alap já ul szol gá ló szö ve get.

83. szabály

Iratok bekérése

A fel szó la lá si el já rás ban fél ként részt vevõ sze mé lyek
ál tal hi vat ko zott ira to kat a fel szó la lás sal vagy az írá sos
nyi lat ko za tok kal együtt kell be nyúj ta ni. Ha az ira to kat
nem csa tol ták, il let ve az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel hí -
vá sá ra sem pó tol ták kel lõ idõ ben, az Eu ró pai Sza ba dal mi
Hi va tal fi gyel men kí vül hagy hat ja az azo kon ala pu ló ér ve -
ket.

84. szabály

A felszólalási eljárás hivatalból  való folytatása

(1) Ha az eu ró pai sza ba da lom ról va la mennyi meg je lölt
Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben le mond tak, il let ve az ol ta lom 
va la mennyi meg je lölt Szer zõ dõ Ál lam ban meg szûnt, a fel -
szó la lá si el já rás a fel szó la ló ké rel mé re foly tat ha tó; a ké rel -
met az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal nak a le mon dás ról
vagy a meg szû nés rõl  szóló ér te sí té sé tõl szá mí tott két
 hónapon be lül kell be nyúj ta ni.

(2) A fel szó la ló ha lá la vagy cse lek võ ké pes sé gé nek el -
vesz té se ese tén a fel szó la lá si el já rást az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Hi va tal hi va tal ból, az örö kö sök vagy a tör vényes kép -
vi se lõk rész vé te le nél kül is foly tat hat ja. Az el já rás ak kor is 
foly tat ha tó, ha a fel szó la lást vissza von ták.

85. szabály

Az európai szabadalom átruházása

A 22. sza bályt az eu ró pai sza ba da lom nak a fel szó la lás ra 
nyit va álló ha tár idõn be lül vagy a fel szó la lá si el já rás so rán
tör té nõ át ru há zá sá ra al kal maz ni kell.

86. szabály

A felszólalási eljárás során benyújtott iratok

A Vég re haj tá si Sza bály zat har ma dik ré szé nek ren del ke -
zé se it a fel szó la lá si el já rás so rán be nyúj tott ira tok ra meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

87. szabály

Az európai szabadalom új szövegének tartalma
és formája

Az eu ró pai sza ba da lom új szö ve ge a mó do sí tott le írást,
igény pon to kat és raj zo kat tar tal maz za. A 73. sza bály (2) és 
(3) be kez dé sét, va la mint a 74. sza bályt al kal maz ni kell.

88. szabály

Költségek

(1) A költ sé gek vi se lé sé rõl a fel szó la lás tár gyá ban ho -
zott ha tá ro zat ban kell ren del kez ni. A költ sé gek meg ál la pí -
tá sa kor csak azok a költ sé gek ve he tõk figye lembe, ame -
lyek az érin tett jo gok meg fe le lõ vé del mé hez szük sé ge sek
vol tak. A költ sé gek hez tar to zik a fe lek kép vi se lõ i nek dí ja -
zá sa is.

(2) A fel szó la lá si osz tály ké re lem re meg ál la pít ja a fi ze -
ten dõ költ sé gek össze gét az azok vi se lé sé rõl  szóló jog erõs
ha tá ro zat alap ján. A ké re lem hez csa tol ni kell a költ sé gek
jegy zé két és az azo kat alá tá masz tó bi zo nyí té ko kat is.
A költ sé gek meg ál la pí tá sá hoz ele gen dõ, ha azo kat
 valószínûsítik.

(3) A fel szó la lá si osz tály ál tal meg ho zan dó ha tá ro zat
irán ti ké rel met a (2) be kez dés sze rin ti költ ség-meg ál la pí -
tás kéz be sí té sé tõl szá mí tott egy hó na pon be lül le het be -
nyúj ta ni. A ké rel met írás ban kell be nyúj ta ni, és ab ban meg 
kell je löl ni az ala pul szol gá ló oko kat. A ké re lem nem
 tekinthetõ be nyúj tott nak mind ad dig, amíg az elõ írt dí jat
nem fi ze tik meg.

(4) A fel szó la lá si osz tály a (3) be kez dés sze rin ti ké re -
lem rõl szó be li tár gya lás nél kül ha tá roz.

89. szabály

Beavatkozás a vélelmezett szabadalombitorló részérõl

(1) A be avat ko zást a 105. cikk ben em lí tett el já rás meg -
in dí tá sá nak nap já tól szá mí tott há rom hó na pon be lül kell
be nyúj ta ni.

(2) A be avat ko zást in do ko lás sal el lá tott írás be li nyi lat -
ko zat for má já ban kell be nyúj ta ni. A 76. és a 77. sza bályt
meg fele lõen al kal maz ni kell. A be avat ko zás nem te kint he -
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tõ be nyúj tott nak mind ad dig, amíg a fel szó la lás dí ját nem
fi ze tik meg.

II. Fejezet

KORLÁTOZÁSI, ILLETVE MEGVONÁSI ELJÁRÁS

90. szabály

Az eljárás tárgya

A 105a. cikk sze rin ti kor lá to zá si, il let ve meg vo ná si
 eljárás tár gya az eu ró pai sza ba da lom meg adott vagy az
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti fel szó la lá si vagy kor lá -
to zá si el já rás ban mó do sí tott vál to za ta.

91. szabály

Hatáskör

Az eu ró pai sza ba da lom 105a. cikk sze rin ti kor lá to zá sa,
il let ve meg vo ná sa irán ti ké re lem tár gyá ban a vizs gá la ti
osz tály hoz ha tá ro za tot. A 18. cikk (2) be kez dé sé nek ren -
del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

92. szabály

A kérelemre vonatkozó követelmények

(1) Az eu ró pai sza ba da lom kor lá to zá sa, il let ve meg vo -
ná sa irán ti ké rel met írás ban kell be nyúj ta ni. A kor lá to zá si,
il let ve meg vo ná si el já rás ban be nyúj tott ira tok ra a Vég re -
haj tá si Sza bály zat har ma dik ré szé nek ren del ke zé se it meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell
a) az eu ró pai sza ba da lom ké rel met be nyúj tó jo go sult -

já nak (ké rel me zõ) ada ta it a 41. sza bály (2) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rint, to váb bá azok nak a Szer zõ dõ Ál la mok nak 
a fel tün te té sét, ame lyek re néz ve a ké rel me zõ a sza ba dal -
mas;

b) an nak a sza ba da lom nak a lajst rom szá mát, amely nek
a kor lá to zá sát vagy meg vo ná sát ké rik, és azok nak a Szer -
zõ dõ Ál la mok nak a fel tün te té sét, ame lyek ben a sza ba da -
lom ha tá lyos;

c) adott eset ben a sza ba dal ma sok ne vét és cí mét azon
Szer zõ dõ Ál la mok te kin te té ben, ame lyek re néz ve a ké rel -
me zõ nem sza ba dal mas, va la mint iga zo lást ar ról, hogy a
ké rel me zõ jo go sult az el já rás ban a ne vük ben el jár ni;

d) a mó do sí tott igény pon tok tel jes szö ve gét és adott
eset ben a mó do sí tott le írást és raj zo kat, ha a sza ba da lom
kor lá to zá sát ké rik;

e) a 41. sza bály (2) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha -
tá ro zott ada to kat, ha a ké rel me zõ kép vi se lõt bíz meg.

93. szabály

A felszólalási eljárás elsõbbsége

(1) A kor lá to zás, il let ve a meg vo nás irán ti ké rel met be
nem nyúj tott nak kell te kin te ni, ha a ké re lem be nyúj tá sá -
nak idõ pont já ban a sza ba da lom mal kap cso lat ban fel szó la -
lá si el já rás van fo lya mat ban.

(2) Ha az eu ró pai sza ba da lom el le ni fel szó la lás be nyúj -
tá sá nak idõ pont já ban e sza ba da lom te kin te té ben kor lá to -
zá si el já rás van fo lya mat ban, a vizs gá la ti osz tály be fe je zi
a kor lá to zá si el já rást és el ren de li a kor lá to zás dí já nak
vissza fi ze té sét. A vissza fi ze tést a 95. sza bály (3) be kez dé -
sé nek elsõ mon da tá ban em lí tett díj te kin te té ben is el kell
ren del ni, ha a ké rel me zõ ezt a dí jat már meg fi zet te.

94. szabály

A nem elfogadható kérelem elutasítása

Ha a vizs gá la ti osz tály meg ál la pít ja, hogy a kor lá to zás,
il let ve a meg vo nás irán ti ké re lem nem fe le l meg a 92. sza -
bály ban fog lalt ren del ke zé sek nek, fel hív ja a ké rel me zõt,
hogy a fel tárt hi á nyo kat a ki tû zött ha tár idõn be lül pó tol ja.
Ha a hi á nyo kat kel lõ idõ ben nem pó tol ják, a vizs gá la ti osz -
tály a ké rel met mint nem el fo gad ha tót el uta sít ja.

95. szabály

Határozat a kérelemrõl

(1) Ha a meg vo nás irán ti ké re lem el fo gad ha tó, a vizs gá -
la ti osz tály meg von ja a sza ba dal mat, és er rõl ér te sí ti a ké -
rel me zõt.

(2) Ha a kor lá to zás irán ti ké re lem el fo gad ha tó, a vizs gá -
la ti osz tály meg vizs gál ja, hogy a mó do sí tott igény pon tok
az igény pon tok meg adott vagy a fel szó la lá si, il let ve a kor -
lá to zá si el já rás ban mó do sí tott vál to za tá hoz ké pest kor lá to -
zást je len te nek-e, és hogy meg fe lel nek-e a 84. cikk ben és a 
123. cikk (2) és (3) be kez dé sé ben elõ ír tak nak. Ha a ké re -
lem nem fe le l meg ezek nek a kö ve tel mé nyek nek, a vizs gá -
la ti osz tály egy al ka lom mal le he tõ sé get ad a ké rel me zõ nek 
arra, hogy pó tol ja a meg ál la pí tott hi á nyo kat és mó do sít sa
az igény pon to kat és adott eset ben a le írást és a raj zo kat a
ki tû zött ha tár idõn be lül.

(3) Ha a kor lá to zás irán ti ké re lem a (2) be kez dés ér tel -
mé ben meg ala po zott, a vizs gá la ti osz tály er rõl ér te sí ti a
ké rel me zõt, és fel hív ja õt arra, hogy há rom hó na pon be lül
fi zes se meg az elõ írt dí jat és nyújt sa be a mó do sí tott igény -
pon tok for dí tá sát az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal nak az el -
já rás nyel vé tõl el té rõ hi va ta los nyel ve in; a 82. sza bály
(3) be kez dé sé nek elsõ mon da tát meg fele lõen al kal maz ni
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kell. Ha a ké rel me zõ az elõ ír ta kat kel lõ idõ ben tel je sí ti, a
vizs gá la ti osz tály kor lá toz za a sza ba dal mat.

(4) Ha a ké rel me zõ a (2) be kez dés sze rin ti fel hí vás ra
nem vá la szol kel lõ idõ ben, ha a kor lá to zás irán ti ké re lem
nem ala pos, vagy ha a ké rel me zõ el mu laszt ja a (3) be kez -
dés ben elõ ír tak kel lõ idõ ben tör té nõ tel je sí té sét, a vizs gá -
la ti osz tály a ké rel met el uta sít ja.

96. szabály

A módosított európai szabadalom szövegének tartalma
és formája

A mó do sí tott eu ró pai sza ba da lom szö ve ge a mó do sí tott
le írást, igény pon to kat és raj zo kat tar tal maz za. A 73. sza -
bály (2) és (3) be kez dé sét és a 74. sza bály meg fele lõen
 alkalmazni kell.

HATODIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
HATODIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS

97. szabály

Fellebbezés a költségek viselése és azok összegének
megállapítása ellen

(1) A fel leb be zés tár gya nem le het ki zá ró lag a fel szó la -
lá si el já rás költ sé ge i nek vi se lé se.

(2) A fel szó la lá si el já rás költ sé ge i nek össze gét meg ál la -
pí tó ha tá ro zat el len fel leb be zés nek csak ak kor van he lye,
ha a meg ál la pí tott összeg a fel leb be zés dí já nak össze gét
meg ha lad ja.

98. szabály

Lemondás a szabadalomról, illetve az oltalom
megszûnése

A fel szó la lá si osz tály ha tá ro za ta el len fel leb be zés nek
ak kor is he lye van, ha az eu ró pai sza ba da lom ról va la -
mennyi meg je lölt Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben le mond -
tak, vagy ha az ol ta lom va la mennyi meg je lölt Szer zõ dõ
Ál lam ban meg szûnt.

99. szabály

A fellebbezés tartalma és az annak alapjául szolgáló
okokat megjelölõ nyilatkozat

(1) A fel leb be zés nek tar tal maz nia kell
a) a ké rel me zõ ne vét és cí mét a 41. sza bály (2) be kez -

dé sé nek c) pont já val össz hang ban;
b) a meg tá ma dott ha tá ro zat meg je lö lé sét; és
c) a fel leb be zés tár gyát meg ha tá ro zó ké rel met.

(2) A fel leb be zés alap já ul szol gá ló oko kat meg je lö lõ
nyi lat ko zat ban a ké rel me zõ nek fel kell tün tet nie a meg -
támadott ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé sé nek in do ka it,
il let ve a ha tá ro zat kí vánt mó do sí tá sá nak ter je del mét, va la -
mint a fel leb be zést alá tá masz tó té nye ket és bi zo nyí té ko -
kat.

(3) A fel leb be zés re, az an nak alap já ul szol gá ló oko kat
meg je lö lõ nyi lat ko zat ra és a fel leb be zé si el já rás ban be -
nyúj tott ira tok ra a Vég re haj tá si Sza bály zat har ma dik ré -
szé nek ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

100. szabály

A fellebbezés elbírálása

(1) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a fel leb be zé si el já rás -
ban al kal maz ni kell an nak a szer ve ze ti egy ség nek az el já -
rá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat, amely a fel leb be zés sel meg -
tá ma dott ha tá ro za tot hoz ta.

(2) A fel leb be zés vizs gá la ta so rán a fel leb be zé si ta nács
– ahány szor csak szük sé ges – fel hív ja a fe le ket, hogy a ki -
tû zött ha tár idõn be lül nyújt sák be a fel leb be zé si ta nács fel -
hí vá sá val vagy az el len ér de kû fél ész re vé te le i vel kap cso -
la tos ész re vé te le i ket.

(3) Ha a be je len tõ a (2) be kez dés sze rin ti fel hí vás ra kel -
lõ idõ ben nem vá la szol, az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést
vissza vont nak kell te kin te ni, ki vé ve, ha a fel leb be zés sel
meg tá ma dott ha tá ro za tot a Jogi Osz tály hoz ta.

101. szabály

A nem elfogadható fellebbezés elutasítása

(1) Ha a fel leb be zés nem fe le l meg a 106–108. cik kek -
ben, a 97. sza bály ban, a 99. sza bály (1) be kez dé se b) vagy
c) pont já ban, vagy (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak, a fel -
leb be zé si ta nács azt mint nem el fo gad ha tó fel leb be zést
 elutasítja, ki vé ve, ha a hi á nyo kat a 108. cikk ben elõ írt ha -
tár idõn be lül pó tol ják.

(2) Ha a fel leb be zé si ta nács meg ál la pít ja, hogy a fel leb -
be zés nem fe le l meg a 99. sza bály (1) be kez dé se a) pont já -
nak, er rõl ér te sí ti a ké rel me zõt, és fel hív ja õt arra, hogy a

2007/168. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12683



fel tárt hi á nyo kat a ki tû zött ha tár idõn be lül pó tol ja. Ha a
 hiányokat kel lõ idõ ben nem pó tol ják, a fel leb be zé si ta nács
a fel leb be zést mint nem el fo gad ha tót el uta sít ja.

102. szabály

A fellebbezési tanács határozatának formája

A ha tá ro za tot a fel leb be zé si ta nács el nö ké nek és a fel -
leb be zé si ta nács iro dá ja adott ügyért fe le lõs al kal ma zott já -
nak alá írá suk kal vagy bár mely más meg fe le lõ mó don hi te -
le sí te ni ük kell. A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell

a) an nak meg je lö lé sét, hogy a ha tá ro za tot a fellebbe -
zési ta nács hoz ta;

b) a ha tá ro zat ho za tal nap ját;
c) a fel leb be zé si ta nács el nö ké nek és a ha tá ro zat meg -

ho za ta lá ban részt vevõ töb bi ta nács tag nak a ne vét;
d) a fe lek és kép vi se lõ ik ne vét;
e) a fe lek ké rel me it;
f) a tény ál lás is mer te té sét;
g) az in do ko lást;
h) a fel leb be zé si ta nács dön té sét, amely adott eset ben a

költ sé gek vi se lé sét is tar tal maz za.

103. szabály

A fellebbezés díjának visszafizetése

(1) A fel leb be zés dí ját ab ban az eset ben le het vissza -
fizetni, ha

a) a fel leb be zés nek sa ját ha tás kör ben ele get tet tek,
vagy a fel leb be zé si ta nács a fel leb be zést ala pos nak ta lál ta,
és a vissza fi ze tés – lé nye ges el já rá si hi bá ra te kin tet tel –
mél tá nyos, vagy

b) a fel leb be zést vissza von ják az alap já ul szol gá ló oko -
kat meg je lö lõ nyi lat ko zat be nyúj tá sa és a nyi lat ko zat be -
nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le já ra ta elõtt.

(2) Ha a fel leb be zés nek sa ját ha tás kör ben tet tek ele get,
a vissza té rí tést a meg tá ma dott ha tá ro za tot hozó szer ve ze ti
egy ség ren de li el, ha a vissza fi ze tést lé nye ges el já rá si
 hibára te kin tet tel mél tá nyos nak íté li. Egyéb ese tek ben a
vissza fi ze tés rõl a fel leb be zé si ta nács ha tá roz.

II. Fejezet

A BÕVÍTETT FELLEBBEZÉSI TANÁCS ÁLTALI
FELÜLVIZSGÁLATRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

104. szabály

További lényeges eljárási hibák

A 112a. cikk (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti lé nye -
ges el já rá si hiba be kö vet ke zé se ál la pít ha tó meg, ha a fel -
leb be zé si ta nács

a) a 116. cikk meg sér té sé vel el mu lasz tot ta a ké rel me zõ 
ál tal kért szó be li el já rás meg tar tá sát; vagy

b) anél kül ho zott ha tá ro za tot a fel leb be zés rõl, hogy va -
la mely, a ha tá ro zat tal kap cso la tos ké re lem tár gyá ban dön -
tött vol na.

105. szabály

Bûncselekmények

A 112a. cikk (2) be kez dé sé nek e) pont já ra fe lül vizs gá -
lat ra irá nyu ló ké re lem ala pít ha tó, ha a ha tás kör rel ren del -
ke zõ és ille té kes bí ró ság vagy ha tó ság jog erõ sen meg ál la -
pí tot ta, hogy bûn cse lek ményt kö vet tek el; bün te tõ íté let
nem szük sé ges.

106. szabály

Kifogás emelésének kötelezettsége

A 112a. cikk (2) be kez dé sé nek a)–d) pont jai alap ján be -
nyúj tott ké re lem csak ak kor fo gad ha tó el, ha a fel leb be zé si 
el já rás so rán az el já rá si hiba el len ki fo gást emel tek és azt a
fel leb be zé si ta nács el uta sí tot ta, ki vé ve, ha a ki fo gást nem
le he tett meg ten ni a fel leb be zé si el já rás so rán.

107. szabály

A felülvizsgálatra irányuló kérelem tartalma

(1) A ké re lem nek tar tal maz nia kell
a) a ké rel me zõ ne vét és cí mét a 41. sza bály (2) be kez -

dé sé nek c) pont já val össz hang ban;
b) a fe lül vizs gá lan dó ha tá ro zat meg je lö lé sét.

(2) A ké re lem ben fel kell tün tet ni a fel leb be zé si ta nács
ha tá ro za ta ha tá lyon kí vül he lye zé sé nek in do ka it, va la mint
a ké rel met alá tá masz tó té nye ket és bi zo nyí té ko kat.

(3) A fe lül vizs gá lat ra irá nyu ló ké re lem re és az el já rás -
ban be nyúj tott ira tok ra a Vég re haj tá si Sza bály zat har ma -
dik ré szé nek ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

108. szabály

A kérelem elbírálása

(1) Ha a ké re lem nem fe le l meg a 112a. cikk (1),
(2) vagy (4) be kez dé sé ben, a 106. sza bály ban, vagy a
107. sza bály (1) be kez dé se b) pont já ban vagy (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak nak, a Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács azt
mint nem el fo gad ha tó ké rel met el uta sít ja, ki vé ve, ha a hi á -
nyo kat a 112a. cikk (4) be kez dé sé ben elõ írt ha tár idõn be -
lül pó tol ják.
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(2) Ha a Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács meg ál la pít ja,
hogy a ké re lem nem fe le l meg a 107. sza bály (1) be kez dé se 
a) pont já nak, er rõl ér te sí ti a ké rel me zõt, és fel hív ja õt arra,
hogy a fel tárt hi á nyo kat a ki tû zött ha tár idõn be lül pó tol ja.
Ha a hi á nyo kat kel lõ idõ ben nem pó tol ják, a Bõ ví tett Fel -
leb be zé si Ta nács a ké rel met mint nem el fo gad ha tót el uta -
sít ja.

(3) Ha a ké re lem meg ala po zott, a Bõ ví tett Fel leb be zé si
Ta nács ha tá lyon kí vül he lye zi a fel leb be zé si ta nács ha tá ro -
za tát, és új el já rás ra uta sít ja a 12. sza bály (4) be kez dé se
sze rint el já ró fel leb be zé si ta ná csot. A Bõ ví tett Fel leb be zé -
si Ta nács el ren del he ti, hogy a ha tá lyon kí vül he lye zett ha -
tá ro zat meg ho za ta lá ban részt vett ta nács ta gok he lyett más
ta gok jár ja nak el.

109. szabály

Eljárás felülvizsgálatra irányuló kérelem esetében

(1) A 112a. cikk sze rin ti el já rá sok ban el té rõ ren del ke zés 
hi á nyá ban a fel leb be zé si ta ná csok elõt ti el já rás ra vo nat ko -
zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni. A 115. sza bály (1) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta, a 118. sza bály (2) be kez dé -
sé nek elsõ mon da ta és a 132. sza bály (2) be kez dé se nem
al kal maz ha tó. A Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács a 4. sza bály
(1) be kez dé se elsõ mon da tá tól el té rõ ha tár idõt is meg ha tá -
roz hat.

(2) A Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács, amely

a) két jogi és egy mû sza ki vég zett sé gû tag ból áll, va la -
mennyi fe lül vizs gá lat ra irá nyu ló ké rel met meg vizs gál ja,
és el uta sít ja azo kat, ame lyek nyilván valóan meg ala po zat -
la nok vagy nem el fo gad ha tók; az ilyen ha tá ro zat hoz egy -
han gú ság szük sé ges;

b) négy jogi és egy mû sza ki vég zett sé gû tag ból áll, ha -
tá roz az a) pont sze rint el nem uta sí tott ké rel mek rõl.

(3) A (2) be kez dés a) pont já nak meg fe le lõ össze té te lû
Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács más fe lek be vo ná sa nél kül,
a ké re lem alap ján hoz ha tá ro za tot.

110. szabály

A felülvizsgálatra irányuló kérelem díjának visszafizetése

A Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács el ren de li a fe lül vizs gá -
lat ra irá nyu ló ké re lem dí já nak vissza fi ze té sét, ha új el já rás
in dul a fel leb be zé si ta nács elõtt.

HETEDIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
HETEDIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL HATÁROZATAI
ÉS KÖZLÉSEI

111. szabály

A határozatok formája

(1) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõtt szó be li el já -
rás fo lyik, a ha tá ro za tok szó ban ki hir det he tõk. Ezt köve -
tõen az írás ba fog lalt ha tá ro za tot a fe lek nek meg kell kül -
de ni.

(2) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel leb be zés sel meg -
tá mad ha tó ha tá ro za ta it in do ko lás sal kell el lát ni, azok nak
tar tal maz ni uk kell a fel leb be zés le he tõ sé gé rõl  való tá jé -
koz ta tást, és fel kell hív ni uk a fe lek fi gyel mét a 106–108.
cik kek ren del ke zé se i re, ame lyek szö ve gét csa tol ni kell.
A fe lek a jog or vos lat ról  való tá jé koz ta tás el mu lasz tá sá ra
nem hi vat koz hat nak.

112. szabály

Jogvesztés megállapítása

(1) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal meg ál la pít ja,
hogy jog vesz tés kö vet ke zett be anél kül, hogy ha tá ro za tot
hoz tak vol na az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés el uta sí tá sá -
ról vagy az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ról, meg vo ná sá -
ról vagy fenn tar tá sá ról, il let ve bi zo nyí tás fel vé te lé rõl,
 errõl ér te sí ti az érin tett fe let.

(2) Ha az érin tett fél meg íté lé se sze rint az Eu ró pai Sza -
ba dal mi Hi va tal meg ál la pí tá sa nem meg ala po zott, az
(1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés tõl szá mí tott két hó na pon be -
lül kér he ti, hogy az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz zon
ha tá ro za tot a kér dés ben. Ilyen ha tá ro zat meg ho za ta lá ra
csak ak kor ke rül sor, ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal
 álláspontja nem egye zik a ké rel met be nyúj tó fé lé vel; el -
len ke zõ eset ben az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ér te sí ti a
ha tá ro zat meg ho za ta lát kérõ fe let.

113. szabály

Aláírás, név, hivatalos pecsét

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ha tá ro za ta it, idé zé -
se it, ér te sí té se it és köz lé se it az ügyért fe le lõs al kal ma zott
ne vé vel és alá írá sá val kell el lát ni.
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(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti ira to kat az al kal ma zott
szá mí tó gép pel ké szí ti el, az alá írás hi va ta los pe csét tel he -
lyet te sít he tõ. Ha az ira to kat szá mí tó gép pel au to ma ti ku san
ál lít ják elõ, az al kal ma zott ne vé nek fel tün te té se mel lõz he -
tõ; ezt a sza bályt az elõ nyo mott köz lé sek re és ér te sí té sek re
is al kal maz ni kell.

II. Fejezet

HARMADIK FELEK ÉSZREVÉTELEI

114. szabály

Harmadik felek észrevételei

(1) Har ma dik fe lek ész re vé te le it írás ban kell be nyúj ta ni
az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los nyel ve i nek egyi -
kén, és meg kell je löl ni az ala pul szol gá ló oko kat. A 3. sza -
bály (3) be kez dé sét al kal maz ni kell.

(2) Az ész re vé telt kö zöl ni kell a be je len tõ vel vagy a sza -
ba dal mas sal, aki az ész re vé tel re nyi lat koz hat.

III. Fejezet

SZÓBELI ELJÁRÁS ÉS BIZONYÍTÁS

115. szabály

Idézés szóbeli eljárásra

(1) A fe le ket a 116. cikk sze rin ti szó be li el já rás ra meg
kell idéz ni, és az idé zés ben fel kell hív ni fi gyel mü ket
e sza bály (2) be kez dé sé re. Az idé zést leg alább két hó nap -
pal ko ráb ban kell kö zöl ni, ki vé ve, ha a fe lek a rö vi debb
idõ köz höz hoz zá já rul nak.

(2) Ha a szó be li el já rás ra sza bály sze rû en meg idé zett fél
az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõtt az idé zés nek meg fele -
lõen nem je le nik meg, az el já rás nél kü le is foly tat ha tó.

116. szabály

A szóbeli eljárás elõkészítése

(1) Az idé zés ben az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal meg je -
lö li azo kat a kér dé se ket, ame lyek meg vi ta tá sát a ha tá ro zat
meg ho za ta lá hoz szük sé ges nek tart ja. Ez zel egy ide jû leg
meg ha tá roz za azt a na pot, amed dig a szó be li el já rás elõ ké -
szí té sé hez szük sé ges írás be li be ad vá nyok be nyújt ha tók.
A 132. sza bály nem al kal maz ha tó. Az elõbb em lí tett na pot
köve tõen elõ ter jesz tett új té nyek és bi zo nyí té kok fi gyel -
men kí vül hagy ha tók, ki vé ve, ha azok az el já rás tár gyá nak
meg vál to zá sá ra te kin tet tel meg en ged he tõk.

(2) Ha a be je len tõ vel vagy a sza ba dal mas sal kö zöl ték a
sza ba da lom meg adá sát vagy fenn tar tá sát ki zá ró oko kat, a
be je len tõt, il let ve a sza ba dal mast fel le het hív ni az Egyez -
mény elõ írásainak meg fe le lõ ira tok nak az (1) be kez dés
má so dik mon da tá ban meg je lölt na pig tör té nõ be nyúj tá sá -
ra. Az (1) be kez dés har ma dik és ne gye dik mon da tát meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

117. szabály

Bizonyítást elrendelõ határozat

Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a fe lek, ta núk vagy
szak ér tõk meg hall ga tá sát vagy szem le le foly ta tá sát tart ja
szük sé ges nek, er rõl ha tá ro za tot hoz, amely ben meg je lö li
az al kal maz ni kí vánt bi zo nyí tá si esz közt, a bi zo nyí tan dó
té nye ket, to váb bá a bi zo nyí tás le foly ta tá sá nak nap ját, ide -
jét és he lyét. Ha a fél tanú vagy szak ér tõ meg hall ga tá sát
kéri, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ha tá ro za tá ban ki tû zi
azt a ha tár idõt, amed dig a ké rel me zõ fél nek kö zöl nie kell
az érin tett ta núk és szak ér tõk ne vét és cí mét.

118. sza bály

Idézés az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti bizonyításra

(1) Az érin tett fe lek nek, ta núk nak vagy szak ér tõk nek
idé zést kell kül de ni az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti
bi zo nyí tás ra.

(2) A meg idé zett fél lel, ta nú val és szak ér tõ vel az idé zést 
leg alább két hó nap pal ko ráb ban kö zöl ni kell, ki vé ve, ha a
rö vi debb idõ köz höz hoz zá já rul nak. Az idé zés nek tar tal -
maz nia kell

a) a 117. sza bály sze rin ti ha tá ro zat ki vo na tát, meg je löl -
ve az el ren delt bi zo nyí tás le foly ta tá sá nak nap ját, ide jét,
he lyét és a té nye ket, ame lyek kel kap cso lat ban a fe le ket, a
ta nú kat és a szak ér tõ ket meg kell hall gat ni;

b) az el já rás ban részt vevõ fe lek ne vét, to váb bá a ta nú -
kat és a szak ér tõ ket a 122. sza bály (2)–(4) be kez dé sei alap -
ján meg il le tõ jo go kat;

c) uta lást arra, hogy a fél, a tanú vagy a szak ér tõ a la kó -
he lye sze rin ti or szág ille té kes bí ró sá ga ál tal tör té nõ meg -
hall ga tá sát kér he ti a 120. sza bály nak meg fele lõen, to váb -
bá fel hí vást arra vo nat ko zó an, hogy a ki tû zött ha tár idõn
be lül tá jé koz tat nia kell az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va talt
 arról, hogy ké szen áll-e az elõt te tör té nõ meg je le nés re.

119. szabály

A bizonyíték vizsgálata az Európai Szabadalmi Hivatal
elõtt

(1) A vizs gá la ti osz tály, a fel szó la lá si osz tály vagy a fel -
leb be zé si ta nács a fel ho zott bi zo nyí té kok vizs gá la tá val
meg bíz hat ja egyik tag ját is.
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(2) A fe let, a ta nút vagy a szak ér tõt meg hall ga tá sa elõtt
tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va -
tal meg ke res he ti az érin tett sze mély la kó he lye sze rin ti
 ország ille té kes bí ró sá gát, hogy is mét vegy e fel az érin tett
sze mély val lo má sát eskü alatt vagy ez zel azo nos kö tõ erõ -
vel ren del ke zõ mó don.

(3) A fe lek a bi zo nyí tás so rán je len le het nek, és a meg -
hall ga tott fe lek hez, ta núk hoz és szak ér tõk höz kér dé se ket
in téz het nek.

120. szabály

Meghallgatás az ille té kes nemzeti bíróság elõtt

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elé idé zett fél, tanú
vagy szak ér tõ kér he ti a Hi va tal tól an nak en ge dé lye zé sét,
hogy õt a la kó he lye sze rin ti or szág ille té kes bí ró sá ga hall -
gas sa meg. Ilyen ké re lem be ér ke zé sét köve tõen, va la mint,
ha az idé zés ben ki tû zött ha tár idõn be lül az idé zés re vá lasz
nem ér ke zik, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal – a 131. cikk
(2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek kel össz hang ban –
meg ke res he ti az ille té kes bí ró sá got az érin tett sze mély
meg hall ga tá sa vé gett.

(2) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõtt a fe let, a ta -
nút vagy a szak ér tõt meg hall gat ták, az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Hi va tal, ha cél sze rû nek tart ja a nyi lat ko zat eskü alat ti
vagy ez zel azo nos kö tõ erõ vel járó mó don tör té nõ fel vé te -
lét, a 131. cikk (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek kel
össz hang ban meg ke res he ti az érin tett sze mély la kó he lye
sze rin ti or szág ille té kes bí ró sá gát az érin tett sze mély nek
az ilyen fel té te lek kel tör té nõ új bó li meg hall ga tá sa vé gett.

(3) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a bi zo nyí tás le -
foly ta tá sa vé gett az ille té kes bí ró sá got meg ke re si, kér he ti
a bi zo nyí tás eskü alatt vagy ez zel azo nos kö tõ erõ vel járó
mó don tör té nõ fel vé te lét, to váb bá, hogy az érin tett szer ve -
ze ti egy ség egyik tag ja a meg hall ga tá son je len le hes sen és
a fél hez, a ta nú hoz vagy a szak ér tõ höz kér dést in téz hes -
sen, il let ve hoz zá juk kér dés fel té te lét in dít vá nyoz has sa.

121. szabály

Szakértõk megbízása

(1) Az ál ta la meg bí zott szak ér tõ szak vé le mé nyé nek for -
má ját az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ha tá roz za meg.

(2) A szak ér tõi meg bí zás nak tar tal maz nia kell
a) a meg bí zás pon tos le írá sát;
b) a szak vé le mény el ké szí té sé re meg ál la pí tott ha tár -

idõt;
c) az el já rás ban részt vevõ fe lek ne vét;
d) uta lást azok ra a jo gok ra, ame lyek a szak ér tõt a 122.

sza bály (2)–(4) be kez dé sei alap ján meg il le tik.

(3) Az írás ba fog lalt szak vé le mény má so la tát a fe lek nek 
át kell adni.

(4) A fe lek a szak ér tõk sze mé lyé vel kap cso lat ban ki fo -
gást emel het nek. A ki fo gás kér dé sé ben az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal érin tett egy sé ge ha tá roz.

122. szabály

A bizonyítás költségei

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a bi zo nyí tás le foly -
ta tá sát elõ leg nek a bi zo nyí tást kérõ fél ré szé rõl az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal nál tör té nõ le tét be he lye zé sé tõl te he ti
füg gõ vé, amely nek össze gét a vár ha tó költ sé gek alap ján
ha tá roz za meg.

(2) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ál tal az elé idé zett és 
az elõt te meg je lent ta núk és szak ér tõk uta zá suk és tar tóz -
ko dá suk költ sé ge i nek meg fe le lõ meg té rí té sé re jo go sul tak.
E költ sé gek fe de zé sé re ré szük re elõ leg ad ha tó. Ezt azok ra
a sze mé lyek re is al kal maz ni kell, akik idé zés nél kül je len -
nek meg az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõtt, és aki ket ta -
nú ként vagy szak ér tõ ként hall gat nak meg.

(3) Azok a ta núk, akik a (2) be kez dés sze rint költ ség té rí -
té si igénnyel lép het nek fel, ke re set ki esé sük meg fe le lõ
meg té rí té sé re, a szak ér tõk pe dig te vé keny sé gük dí ja zá sá ra 
is jo go sul tak. E ki fi ze té se ket a ta núk és a szak ér tõk ré szé re 
fel ada ta ik el lá tá sát köve tõen kell tel je sí te ni.

(4) A (2) és a (3) be kez dés al kal ma zá sá nak rész le tes
sza bá lya it az Igaz ga tó ta nács ál la pít ja meg. A (2) és a
(3) be kez dés sze rin ti össze gek ki fi ze té sét az Eu ró pai Sza -
ba dal mi Hi va tal tel je sí ti.

123. szabály

A bizonyítékok biztosítása

(1) Olyan té nyek kel kap cso la tos bi zo nyí ték biz to sí tá sa
ér de ké ben, ame lyek az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal nak
va la mely eu ró pai sza ba dal mi be je len tés re vagy eu ró pai
sza ba da lom ra vo nat ko zó ha tá ro za ta szem pont já ból je len -
tõ sek le het nek, és alap pal fel té te lez he tõ, hogy a késõb -
biekben a bi zo nyí tás le foly ta tá sa na gyobb ne héz ség gel
jár na vagy akár le he tet len né vál na, az Eu ró pai Sza ba dal mi
 Hivatal ké re lem re ha la dék ta la nul bi zo nyí tást foly tat hat le.
A bi zo nyí tás idõ pont ját a be je len tõ vel vagy a sza ba dal -
mas sal kel lõ idõ ben úgy kell kö zöl ni, hogy a bi zo nyí tás
 során je len le hes sen. A be je len tõ vagy a sza ba dal mas kér -
dé se ket te het fel.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell

a) a ké rel me zõ ada ta it a 41. sza bály (2) be kez dé se
c) pont já val össz hang ban;

2007/168. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12687



b) az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés vagy az eu ró pai
sza ba da lom ki elé gí tõ azo no sí tá sát;

c) azok nak a té nyek nek a fel so ro lá sát, ame lyek kel kap -
cso lat ban a bi zo nyí tást le kell foly tat ni;

d) a bi zo nyí tá si esz köz meg ne ve zé sét;
e) an nak az ok nak a meg ne ve zé sét, amely  valószínû -

síti, hogy a bi zo nyí tás le foly ta tá sa a ké sõb bi ek ben na -
gyobb ne héz ség gel jár na vagy le he tet len né vál na.

(3) A ké rel met csak ak kor le het be nyúj tott nak te kin te ni,
ha az elõ írt dí jat meg fi zet ték.

(4) A ké re lem tár gyá ban a ha tá ro zat meg ho za ta la és a
bi zo nyí tás le foly ta tá sa az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal
azon szer ve ze ti egy sé gé nek a ha tás kö ré be tar to zik, amely
a bi zo nyí tan dó té nyek ál tal be fo lyá solt ha tá ro za tért fe le -
lõs. Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti el já rás ban le -
foly ta tott bi zo nyí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket al kal -
maz ni kell.

124. szabály

A szóbeli eljárásról és a bizonyítási eljárásról készült
jegyzõkönyv

(1) A szó be li el já rás ról és a bi zo nyí tá si el já rás ról jegy -
zõ köny vet kell ké szí te ni, amely nek tar tal maz nia kell a
szó be li el já rás vagy a bi zo nyí tá si el já rás lé nye ges moz za -
na ta it, a fe lek ér de mi nyi lat ko za ta it, a fe lek, a ta núk vagy a
szak ér tõk ál tal elõ adot ta kat, to váb bá a szem le ered mé nyét.

(2) A tanú, a szak ér tõ vagy a fél elõ adá sa it tar tal ma zó
jegy zõ köny vet az em lí tet tek nek fel kell ol vas ni és el ol va -
sás ra át kell adni, il let ve, ha a jegy zõ könyv tech ni kai esz -
kö zök se gít sé gé vel ké szül, vissza kell szá muk ra ját sza ni,
ki vé ve, ha er rõl a jo guk ról le mon da nak. A jegy zõ könyv -
ben en nek meg tör tén tét, to váb bá azt, hogy a fél, a tanú,
 illetve a szak ér tõ a jegy zõ könyv ben fog lal ta kat jó vá hagy -
ta, fel kell tün tet ni. Jó vá ha gyás hi á nyá ban a ki fo gást kell
fel tün tet ni. Nem szük sé ges a jegy zõ könyv vissza ját szá sa
vagy jó vá ha gyá sa, ha az elõ adot ta kat szó sze rint és köz -
vet le nül tech ni kai esz kö zök se gít sé gé vel rög zí tet ték.

(3) A jegy zõ köny vet az azt fel ve võ és a szó be li tár gya -
lást vagy a bi zo nyí tást le foly ta tó al kal ma zot tak nak alá kell 
ír ni uk.

(4) A jegy zõ könyv má so la tát a fe lek nek át kell adni.

IV. Fejezet

KÉZBESÍTÉS

125. szabály

Általános rendelkezések

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti el já rá sok ban
az ere de ti ira tot vagy an nak hi te le sí tett, il let ve az Eu ró pai

Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los pe csét jé vel el lá tott má so la -
tát, vagy szá mí tó gé pes do ku men tum ilyen pe csét tel el lá -
tott nyom ta tott pél dá nyát kell kéz be sí te ni. A fe lek tõl szár -
ma zó és ál ta luk ké szí tett ira tok má so la tá nak ily mó don tör -
té nõ hi te le sí té se nem szük sé ges.

(2) A kéz be sí tés mód jai a kö vet ke zõk:
a) pos tai úton a 126. sza bály nak meg fele lõen;
b) táv köz lé si esz kö zök út ján a 127. sza bály nak meg -

fele lõen;
c) az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal he lyi sé ge i ben tör té -

nõ át adás sal a 128. sza bály nak meg fele lõen; vagy
d) hir det mé nyi kéz be sí tés út ján a 129. sza bály nak meg -

fele lõen.

(3) A Szer zõ dõ Ál lam köz pon ti ipar jog vé del mi ha tó sá -
gán ke resz tül tör té nõ kéz be sí tés re az e hi va tal ra a nem ze ti
el já rás ban irány adó jo got kell al kal maz ni.

(4) A cím zett ré szé re kéz be sí tett ira tok ese tén, ha az
 Európai Sza ba dal mi Hi va tal nem tud ja bi zo nyí ta ni az irat
sza bály sze rû kéz be sí té sét, vagy az irat kéz be sí té se so rán
az arra vo nat ko zó sza bá lyo kat nem tar tot ták be, az ira tot
azon a na pon kell kéz be sí tett nek te kin te ni, ame lyet az
 Európai Sza ba dal mi Hi va tal az át vé tel nap ja ként iga zol.

126. szabály

Postai kézbesítés

(1) A fel leb be zés vagy a fe lül vizs gá lat ra irá nyu ló ké re -
lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jét meg in dí tó ha tá ro za to kat, az
idé zé se ket és az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ál tal
meg ha tá ro zott egyéb ira to kat aján lott le vél ben, tér ti ve -
vénnyel kell kéz be sí te ni. A töb bi pos tai kéz be sí tés aján lott 
le vél út ján tör té nik.

(2) A tér ti ve vénnyel vagy anél kül fel adott aján lott le vél
út ján tör té nõ kéz be sí tés ese tén a le ve let a pos tá ra adás tól
szá mí tott ti ze dik nap el tel té vel kell kéz be sí tett nek te kin te -
ni, ki vé ve, ha az irat nem, vagy csak ké sõbb ér ke zett a cím -
zett hez; vita ese tén az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal nak kell 
bi zo nyí ta nia – az eset tõl füg gõ en – a le vél ren del te té si
hely re tör té nõ meg ér ke zé sét vagy a le vél cím zett ré szé re
tör té nõ kéz be sí té sé nek nap ját.

(3) A tér ti ve vénnyel vagy anél kül fel adott aján lott le vél
út ján tör té nõ kéz be sí tést ak kor is tel je sí tett nek kell te kin -
te ni, ha a le vél át vé te lét meg ta gad ják.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben nem sza bá lyo zott pos tai
úton tör té nõ kéz be sí tés re an nak az ál lam nak a joga az
irány adó, amely nek te rü le tén a kéz be sí tés tör té nik.

127. szabály

Távközlési eszközök útján történõ kézbesítés

A kéz be sí tés táv köz lé si esz kö zök út ján az Eu ró pai Sza -
ba dal mi Hi va tal el nö ke ál tal meg ha tá ro zott és az ál ta la
elõ írt fel té te lek sze rint tör tén het.
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128. szabály

Közvetlen átadással történõ kézbesítés

A kéz be sí tés az ira tok nak a cím zett szá má ra az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal he lyi sé ge i ben  való köz vet len át adá sá -
val is tör tén het; az át adás kor a cím zett nek az át vé telt iga -
zol nia kell. A kéz be sí tést ak kor is tel je sí tett nek kell te kin -
te ni, ha a cím zett az irat át vé te lét vagy az át vé tel iga zo lá sát 
meg ta gad ja.

129. szabály

Hirdetményi kézbesítés

(1) Ha a cím zett tar tóz ko dá si he lye nem ál la pít ha tó
meg, vagy a 126. sza bály (1) be kez dé se sze rin ti kéz be sí tés
a má so dik kí sér let után is ered mény te len nek bi zo nyult, a
kéz be sí tést hir det mény út ján kell tel je sí te ni.

(2) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke meg ha tá roz -
za a hir det mé nyi kéz be sí tés mód ját, to váb bá an nak az egy
hó na pos ha tár idõ nek a kez de tét, amely nek le jár tát köve -
tõen az ira tot kéz be sí tett nek kell te kin te ni.

130. szabály

Kézbesítés a képviselõk részére

(1) Ha kép vi se lõt bíz tak meg, az ér te sí té se ket neki kell
cí mez ni.

(2) Ha egy fél több kép vi se lõt bíz meg, bár me lyik kép -
vi se lõ ré szé re tör té nõ kéz be sí tés ele gen dõ.

(3) Ha több fél nek egy kö zös kép vi se lõ je van, ele gen dõ
a kéz be sí tést a kö zös kép vi se lõ ré szé re tel je sí te ni.

V. Fejezet

HATÁRIDÕK

131. szabály

Határidõk számítása

(1) A ha tár idõ ket na pok, he tek, hó na pok vagy évek sze -
rint kell szá mí ta ni.

(2) A ha tár idõ szá mí tá sá nak kez de te az azt a na pot kö -
ve tõ nap, ame lyen a ha tár idõ meg kez dé sé re okot adó ese -
mény be kö vet ke zik, amely ese mény le het el já rá si cse lek -
mény vagy egy má sik ha tár idõ le jár ta. Ha az el já rá si cse -
lek mény kéz be sí tés, az irány adó ese mény – el té rõ ren del -
ke zés hi á nyá ban – a kéz be sí tett irat át vé te le.

(3) Az egy vagy meg ha tá ro zott szá mú év ben meg ál la pí -
tott ha tár idõ a meg fe le lõ kö vet ke zõ év nek ab ban a hó nap -
já ban és azon a nap ján jár le, amely hó nap ban és amely na -
pon az em lí tett ese mény be kö vet ke zett; ha ez a nap a le já -
rat hó nap já ban hi ány zik, a hó nap utol só nap ján.

(4) Az egy vagy meg ha tá ro zott szá mú hó nap ban meg ál -
la pí tott ha tár idõ a meg fe le lõ kö vet ke zõ hó nap nak azon a
nap ján jár le, amely na pon az em lí tett ese mény be kö vet ke -
zett; ha ez a nap a le já rat hó nap já ban hi ány zik, a hó nap
utol só nap ján.

(5) Az egy vagy meg ha tá ro zott szá mú hét ben meg ál la -
pí tott ha tár idõ a meg fe le lõ kö vet ke zõ hét nek azon a nap ján 
jár le, ame lyen az em lí tett ese mény be kö vet ke zett.

132. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal által kitûzött határidõk

(1) Ahol az Egyez mény vagy e Vég re haj tá si Sza bály zat
„ki tû zött ha tár idõ”-re utal, a ha tár idõt az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal nak kell ki tûz nie.

(2) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Hi va tal ál tal ki tû zött ha tár idõ nem le het két hó nap nál
rö vi debb és négy hó nap nál, il let ve – kü lö nös kö rül mé nyek 
fenn ál lá sa ese tén – hat hó nap nál hosszabb. Kü lö nö sen in -
do kolt eset ben a ha tár idõ a le já rat elõtt ké re lem re meg -
hosszab bít ha tó.

133. szabály

Az iratok késedelmes beérkezése

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz kés ve ér ke zõ
ira tot idõ ben be ér ke zett nek kell te kin te ni, ha azt az Eu ró -
pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ál tal meg ha tá ro zott fel té te -
lek sze rint a ha tár idõ le jár ta elõtt kel lõ idõ ben pos tá ra ad -
ták vagy el is mert kéz be sí tõ szol gá lat nak át ad ták, ki vé ve,
ha az irat a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ több mint há rom hó nap
el tel te után ér ke zett be.

(2) Az (1) be kez dést azok ra a ha tár idõk re is meg fele -
lõen al kal maz ni kell, ame lyek – a 75. cikk (1) be kez dé sé -
nek b) pont já val vagy (2) be kez dé sé nek b) pont já val össz -
hang ban – az ille té kes ha tó ság elõtt tel je sí ten dõ cse lek mé -
nyek re vo nat koz nak.

134. szabály

Határidõk meghosszabbodása

(1) Ha egy ha tár idõ azon a na pon jár le, ame lyen az Eu -
ró pai Sza ba dal mi Hi va tal nak a 35. sza bály (1) be kez dé se
sze rin ti át ve võ he lyei ira tok át vé te le cél já ból nem tar ta nak
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nyit va, vagy ame lyek a (2) be kez dés ben em lí tet te ken kí vü -
li okok ból szo ká sos pos tai kül de mé nye ket nem fo gad nak,
a ha tár idõ meg hosszab bo dik az azt a na pot kö ve tõ elsõ
nap ra, ame lyen az ira tok át vé te lé re szol gá ló át ve võ he lyek
ki nyit nak, és ame lyen szo ká sos pos tai kül de mé nye ket már
fo gad nak. Az elsõ mon da tot meg fele lõen al kal maz ni kell,
ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ál tal a 2. sza bály
(1) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban en ge dé -
lye zett táv köz lé si esz kö zök se gít sé gé vel be nyúj tott ira to -
kat nem fo gad ják.

(2) Ha egy ha tár idõ azon a na pon jár le, ame lyen a pos tai 
kéz be sí tés ben vagy to váb bí tás ban egy Szer zõ dõ Ál lam ban 
ál ta lá nos za var ke let ke zett, azon fe lek te kin te té ben, akik -
nek szék he lye, la kó he lye vagy kép vi se lõ jük te vé keny ség -
gya kor lá sá nak fõ he lye eb ben az ál lam ban van, a ha tár idõ
meg hosszab bo dik a za var meg szû né sét kö ve tõ elsõ nap ra.
Ha az érin tett ál lam az az ál lam, ahol az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Hi va tal szék he lye ta lál ha tó, e ren del ke zést az összes
fél re és kép vi se lõ jük re al kal maz ni kell. E be kez dést a
37. sza bály (2) be kez dé sé ben em lí tett ha tár idõ re meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

(3) Az (1) és a (2) be kez dést meg fele lõen al kal maz ni
kell, ha – a 75. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont já val vagy
(2) be kez dé sé nek b) pont já val össz hang ban – az ille té kes
ha tó ság elõtt tel je sí te nek cse lek mé nye ket.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti za var kez de tét és vé gét az
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal köz zé te szi.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek ben fog lal tak sé rel me nél kül
az érin tett fél iga zol hat ja, hogy a ha tár idõ le jár tá nak nap ját 
meg elõ zõ tíz nap bár me lyi kén a pos tai kéz be sí tés ben vagy
to váb bí tás ban za var ke let ke zett rend kí vü li ese mény, mint
pél dá ul ter mé sze ti ka taszt ró fa, há bo rú, bel sõ za var gá sok,
az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ál tal a 2. sza bály
(1) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban en ge dé -
lye zett táv köz lé si esz kö zök ál ta lá nos üzem za va ra, vagy
más ha son ló okok  miatt, ame lyek azt a hely sé get érin tik,
ahol a fél vagy kép vi se lõ je la kik, vagy ahol szék he lye, il -
let ve te vé keny ség gya kor lá sá nak fõ he lye ta lál ha tó. Ha ezt
az iga zo lást az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ki elé gí tõ nek
ta lál ja, a ké se del me sen be ér ke zett ira tot kel lõ idõ ben be ér -
ke zett nek kell te kin te ni, fel té ve, hogy az irat pos tá zá sá ra
vagy to váb bí tá sá ra a za var be fe je zõ dé sé tõl szá mí tott öt na -
pon be lül sor ke rül.

135. szabály

Az eljárás folytatása

(1) Az el já rás 121. cikk (1) be kez dé se sze rin ti foly ta tá -
sát az elõ írt díj meg fi ze té sé vel kell kér ni, a ha tár idõ el mu -
lasz tá sá ról vagy a jog vesz tés rõl  szóló ér te sí tés tõl szá mí tott 
két hó na pon be lül. Az el mu lasz tott cse lek ményt e ha tár -
idõn be lül pó tol ni kell.

(2) Az el já rás foly ta tá sá nak nincs he lye a 121. cikk
(4) be kez dé sé ben, il let ve a 6. sza bály (1) be kez dé sé ben, a
16. sza bály (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, a 31. sza bály
(2) be kez dé sé ben, a 40. sza bály (3) be kez dé sé ben, az
51. sza bály (2)–(5) be kez dé se i ben, az 52. sza bály (2) és
(3) be kez dé sé ben, az 55., 56., 58., 59. és 64. sza bály ban,
va la mint a 112. sza bály (2) be kez dé sé ben em lí tett ha tár -
idõk te kin te té ben.

(3) Az el já rás foly ta tá sa irán ti ké re lem rõl az a szer ve ze ti 
egy ség ha tá roz, amely nek az el mu lasz tott cse lek mény rõl
 való ha tá ro zat ho za tal a ha tás kö ré be tar to zik.

136. szabály

Igazolás

(1) Az iga zo lá si ké rel met – a 122. cikk (1) be kez dé sé -
nek ren del ke zé se i vel össz hang ban – a ha tár idõ el mu lasz -
tá sá nak okát ké pe zõ aka dály el há ru lá sá tól szá mí tott két
hó na pon be lül, de leg ké sõbb az el mu lasz tott ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ egy éven be lül, írás ban kell be nyúj ta ni. A
87. cikk (1) be kez dé sé ben és a 112a. cikk (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõk te kin te té ben az iga zo lá si ké -
rel met az e ha tár idõ le jár tát kö ve tõ két hó na pon be lül kell
be nyúj ta ni. A ké re lem nem te kint he tõ be nyúj tott nak mind -
ad dig, amíg az elõ írt dí jat nem fi ze tik meg.

(2) A ké re lem ben meg kell je löl ni an nak okát és elõ kell
adni a ké rel met alá tá masz tó té nye ket. Az el mu lasz tott cse -
lek ményt a ké re lem be nyúj tá sá ra az (1) be kez dés ben elõ -
írt, meg fe le lõ ha tár idõn be lül pó tol ni kell.

(3) Az iga zo lás nak nincs he lye az olyan ha tár idõk te kin -
te té ben, ame lyek re vo nat ko zó an az el já rás foly ta tá sa a
121. cikk ren del ke zé se i vel össz hang ban kér he tõ, va la mint
az iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõ
 tekintetében.

(4) Az iga zo lá si ké re lem rõl az a szer ve ze ti egy ség ha tá -
roz, amely nek az el mu lasz tott cse lek mény rõl  való ha tá ro -
zat ho za tal a ha tás kö ré be tar to zik.

VI. Fejezet

MÓDOSÍTÁS ÉS KIJAVÍTÁS

137. szabály

Az európai szabadalmi bejelentés módosítása

(1) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban az eu ró pai ku ta tá si
 jelentés kéz hez vé te le elõtt a be je len tõ az eu ró pai sza ba dal -
mi be je len tés le írá sát, igény pont ja it vagy raj za it nem mó -
do sít hat ja.
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(2) Az eu ró pai ku ta tá si je len tés kéz hez vé te lét köve tõen
a be je len tõ sa ját kez de mé nye zé sé re mó do sít hat ja a le írást,
az igény pon to kat és a raj zo kat.

(3) A vizs gá la ti osz tály elsõ ér te sí té sé nek kéz hez vé te lét
köve tõen a be je len tõ sa ját kez de mé nye zé sé re egy al ka -
lom mal mó do sít hat ja a le írást, az igény pon to kat és a raj zo -
kat, fel té ve, hogy a mó do sí tást az ér te sí tés meg vá la szo lá -
sá val együtt be nyújt ja. To váb bi mó do sí tá sok csak a vizs -
gá la ti osz tály hoz zá já ru lá sá val te he tõk.

(4) A mó do sí tott sza ba dal mi igény pon tok nem vo nat -
koz hat nak olyan nem vizs gált tárgy ra, amely az ere de ti leg
ol tal maz ni kí vánt ta lál mánnyal vagy ta lál má nyok cso port -
já val nem úgy kap cso ló dik össze, hogy av val egyet len
 általános ta lál má nyi gon do la tot al kot.

138. szabály

Különbözõ államokra vonatkozó eltérõ szabadalmi
igénypontok, leírások és rajzok

Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a 139. cikk (2) be -
kez dé se sze rin ti ko ráb bi jog ról tu do mást sze rez, az eu ró -
pai sza ba dal mi be je len tés vagy az eu ró pai sza ba da lom
ezen ál lam ra vagy ál la mok ra néz ve a töb bi meg je lölt Szer -
zõ dõ Ál lam ra vo nat ko zó tól el té rõ sza ba dal mi igény pon to -
kat, va la mint – adott eset ben – el té rõ le írá so kat és raj zo kat
tar tal maz hat.

139. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott iratokban
elõforduló hibák kijavítása

Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz be nyúj tott ira tok -
ban elõ for du ló nyel vi és át írá si hi bák, va la mint el írá sok
ké re lem re ki ja vít ha tók. Ha azon ban a ki ja ví tás ra irá nyu ló
ké re lem a le írás ra, az igény pon tok ra vagy a raj zok ra vo -
nat ko zik, a ki ja ví tás nak oly mó don kell egy ér tel mû nek
len nie, hogy azon nal nyilván való le gyen, hogy a szán dék
nem más ra, mint a ja va solt ki ja ví tás ra irá nyult.

140. szabály

A határozatokban elõforduló hibák kijavítása

Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ha tá ro za ta i ban csak a
nyel vi és át írá si hi bák, va la mint a nyilván való hi bák ja vít -
ha tók ki.

VII. Fejezet

A TECHNIKA ÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS

141. szabály

A technika állásával kapcsolatos tájékoztatás

Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel hív hat ja a be je len tõt, 
hogy a ki tû zött ha tár idõn be lül ad jon tá jé koz ta tást a nem -
ze ti vagy re gi o ná lis sza ba dal mi be je len té sek vizs gá la ta
 során figye lembe vett tech ni ka ál lá sá ról, amely az eu ró pai
sza ba dal mi be je len tés tár gyát ké pe zõ ta lál mány ra vo nat -
ko zik.

VIII. Fejezet

AZ ELJÁRÁS FÉLBESZAKADÁSA

142. szabály

Az eljárás félbeszakadása

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti el já rás fél be -
sza kad

a) az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés vagy az eu ró pai
sza ba da lom jo go sult ja, il let ve a nem ze ti jog sze rint az õ
kép vi se le tük re jo go sult sze mély ha lá la vagy cselekvõ -
képességének el vesz té se ese tén. Ha az elõbb em lí tett ese -
mé nyek a 134. cikk alap ján meg bí zott kép vi se lõ kép vi se -
le ti jo go sult sá gát nem érin tik, az el já rás fél be sza ka dá sa
csak e kép vi se lõ in dít vá nyá ra kö vet ke zik be;

b) ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés vagy az eu ró pai
sza ba da lom jo go sult ja a va gyo na el len in dí tott el já rás
 miatt jogi okok ból aka dá lyoz tat va van ab ban, hogy az el já -
rást foly tas sa;

c) az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés vagy az eu ró pai
sza ba da lom jo go sult ja kép vi se lõ jé nek ha lá la, cselekvõ -
képességének el vesz té se ese tén, vagy ha a kép vi se lõ a va -
gyo na el len in dí tott el já rás  miatt jogi okok ból aka dá lyoz -
tat va van ab ban, hogy az el já rást foly tas sa.

(2) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal az (1) be kez dés
a) és b) pont já ban em lí tett ese tek ben tu do mást sze rez az
el já rás foly ta tá sá ra jo go sult sze mély azo nos sá gá ról, köz li
e sze méllyel és – adott eset ben – va la mennyi ér de kelt har -
ma dik sze méllyel, hogy az el já rás a Hi va tal ál tal meg je lölt
nap tól foly ta tó dik.

(3) Az (1) be kez dés c) pont já ban em lí tett eset ben az el -
já rás ak kor foly ta tó dik, ami kor az Eu ró pai Sza ba dal mi
 Hivatalt ér te sí tet ték a be je len tõ új kép vi se lõ jé nek meg bí -
zá sá ról, vagy ami kor az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ér te -
sí tet te a töb bi ér de kelt fe let a sza ba dal mas új kép vi se lõ jé -
nek meg bí zá sá ról. Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va talt az
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el já rás fél be sza ka dá sá nak kez de té tõl szá mí tott há rom hó -
na pon be lül nem ér te sí tik új kép vi se lõ meg bí zá sá ról, a be -
je len tõ vel vagy a sza ba dal mas sal köz li, hogy

a) – ha a 133. cikk (2) be kez dé se al kal ma zá sá nak van
he lye – amennyi ben az ér te sí tés be nyúj tá sá ra e köz lés kéz -
be sí té sé tõl szá mí tott két hó na pon be lül nem ke rül sor, az
eu ró pai sza ba dal mi be je len tést vissza vont nak kell te kin te -
ni vagy az eu ró pai sza ba dal mat meg von ják, vagy

b) – min den egyéb eset ben – e köz lés kéz be sí té sét
köve tõen az el já rás a be je len tõ vel vagy a sza ba dal mas sal
foly ta tó dik.

(4) A fél be sza ka dás nap ján a fo lya mat ban lévõ ha tár -
idõk – az ér de mi vizs gá lat irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra és a
fenn tar tá si dí jak meg fi ze té sé re vo nat ko zó ha tár idõk ki vé -
te lé vel – az el já rás foly ta tá sá nak nap ján új ra kez dõd nek.
Ha ez a nap az ér de mi vizs gá lat irán ti ké re lem be nyúj tá sá -
ra nyit va álló ha tár idõt meg elõ zõ két hó na pon be lü li, a ké -
re lem et tõl a nap tól szá mí tott két hó na pon be lül benyújt -
ható.

IX. Fejezet

A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

143. szabály

Bejegyzések az európai szabadalmi nyilvántartásba

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi nyil ván tar tás ban fel kell tün -
tet ni

a) az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés szá mát;
b) a be je len tés be je len té si nap ját;
c) a ta lál mány cí mét;
d) azt az osz tály jel ze tet, amellyel a be je len tést el lát ták;
e) a meg je lölt Szer zõ dõ Ál la mo kat;
f) a be je len tõ vagy a sza ba dal mas ada ta it a 41. sza bály

(2) be kez dé se c) pont já nak meg fele lõen;
g) a be je len tõ vagy a sza ba dal mas ál tal meg ne ve zett

fel ta lá ló ve ze ték ne vét, utó ne vét (utó ne ve it) és cí mét, ki vé -
ve, ha a 20. sza bály (1) be kez dé se sze rint le mon dott ar ról a 
jo gá ról, hogy õt e mi nõ sé gé ben fel tün tes sék;

h) a be je len tõ vagy a sza ba dal mas kép vi se lõ jé nek ada -
ta it a 41. sza bály (2) be kez dé se d) pont já nak meg fele lõen;
több kép vi se lõ ese tén csak az el sõ ként meg ne ve zett kép vi -
se lõ ada ta it kell fel tün tet ni, ame lyet ezt köve tõen az „és
má sok” sza vak kal kell ki egé szí te ni; a 152. sza bály
(11) be kez dé se sze rin ti tár su lás ese tén csak a tár su lás ne -
vét és cí mét kell fel tün tet ni;

i) az el sõbb sé gi ada to kat (a ko ráb bi be je len tés nap ját,
or szá gát és szá mát);

j) meg osz tás sal ke let ke zõ be je len tés ese tén a meg osz -
tás sal ke let ke zõ va la mennyi be je len tés szá mát;

k) meg osz tás sal ke let ke zõ be je len té sek és a 61. cikk
(1) be kez dé se b) pont já nak meg fele lõen be nyúj tott új be je -

len té sek ese tén a ko ráb bi be je len té sek re vo nat ko zó an az
a), a b) és az i) pont ban elõ írt ada to kat;

l) a be je len tés köz zé té te lé nek és – adott eset ben – az
eu ró pai ku ta tá si je len tés kü lön al ka lom mal tör té nõ köz zé -
té te lé nek nap ját;

m) az ér de mi vizs gá lat irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak
nap ját;

n) azt a na pot, ame lyen a be je len tést el uta sí tot ták,
vissza von ták, vagy azt vissza vont nak kell te kin te ni;

o) az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ról  szóló ér te sí tés
meg hir de té sé nek nap ját;

p) az eu ró pai sza ba da lom nak va la mely Szer zõ dõ
 Államban a fel szó la lás ra nyit va álló idõ szak ban és – adott
eset ben – a fel szó la lás ra vo nat ko zó jog erõs ha tá ro zat meg -
ho za ta lá ig tar tó idõ szak ban  való meg szû né sét;

q) a fel szó la lás be nyúj tá sá nak nap ját;
r) a fel szó la lás ra vo nat ko zó ha tá ro zat meg ho za ta lá nak

nap ját és jel le gét;
s) a 14. és a 78. sza bály ban em lí tett ese tek ben az el já rás 

fel füg gesz té sé nek és foly ta tá sá nak nap ját;
t) a 142. sza bály ban em lí tett eset ben az el já rás fél be -

sza ka dá sá nak és foly ta tá sá nak nap ját;
u) az n) vagy az r) pont sze rin ti be jegy zés ese tén a jo -

gok ba  való vissza he lye zés nap ját;
v) a 135. cikk (3) be kez dé se sze rin ti, át ala kí tás irán ti

ké re lem be nyúj tá sát;
w) a be je len tés hez vagy az eu ró pai sza ba da lom hoz

 fûzõdõ jo go kat és e jo gok át ru há zá sát, ha e Vég re haj tá si
Sza bály zat azok be jegy zé sét elõ ír ja;

x) az eu ró pai sza ba da lom kor lá to zá sá ra vagy meg vo ná -
sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat meg ho za ta lá nak nap ját és jel le -
gét;

y) a Bõ ví tett Fel leb be zé si Ta nács fe lül vizs gá lat ra irá -
nyu ló ké re lem re vo nat ko zó ha tá ro za tá nak kel tét és jel le -
gét.

(2) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke el ren del he ti
az eu ró pai sza ba dal mi nyil ván tar tás ba az (1) be kez dés ben
em lí tet tek tõl el té rõ ada tok be je gye zé sét is.

144. szabály

A bejelentés meg nem tekinthetõ részei

A be je len tés 128. cikk (4) be kez dé se alap ján meg nem
te kint he tõ ira tai a kö vet ke zõk:

a) a fel leb be zé si ta ná csok vagy a Bõ ví tett Fel leb be zé si
Ta nács tag ja i nak ki zá rá sá val vagy az el le nük fel ho zott ki -
fo gá sok kal kap cso la tos ira tok;

b) a ha tá ro za tok és az ér te sí té sek ter ve ze tei, to váb bá a
ha tá ro za to kat és az ér te sí té se ket elõ ké szí tõ, a fe lek kel nem 
kö zölt ira tok;

c) a fel ta lá ló meg ne ve zé se, ha a fel ta lá ló a 20. sza bály
(1) be kez dé se alap ján le mon dott ar ról, hogy õt e mi nõ ség -
ben fel tün tes sék;
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d) egyéb olyan ira tok, ame lyek meg te kint he tõ sé gét az
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ki zár ja azon az ala -
pon, hogy az ilyen ira tok meg te kin té se a nyil vá nos ság nak
az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés rõl vagy az an nak alap ján
meg adott eu ró pai sza ba da lom ról  való tá jé koz ta tá sát nem
szol gál ja.

145. szabály

Az iratokba  való betekintés

(1) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len té sek és az eu ró pai
sza ba dal mak ira ta i ba  való be te kin tés az ere de ti pél dá -
nyok ba, azok má so la ta i ba, il let ve, ha az ira to kat mû sza ki
hor do zó kon tá rol ják, az ilyen hor do zók ba  való be te kin tés
út ján tör té nik.

(2) A be te kin tés mód ját és azo kat a kö rül mé nye ket,
ame lyek ese tén igaz ga tá si díj meg fi ze té sé nek van he lye,
az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ha tá roz za meg.

146. szabály

Az iratok tartalmáról  szóló tájékoztatás

Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a 128. cikk (1)–(4) be -
kez dé se i ben és a 144. sza bály ban fog lalt kor lá to zá sok
figye lembe véte lével ké re lem re és igaz ga tá si díj el le né ben
az eu ró pai sza ba dal mi be je len té sek vagy az eu ró pai sza ba -
dal mak ira ta i ról tá jé koz ta tást ad hat. Ha azon ban ez a tá jé -
koz ta tás alap ján szol gál ta tan dó ira tok ter je del mé re te kin -
tet tel cél sze rû nek lát szik, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal
je lez he ti az ira tok ba  való be te kin tés le he tõ sé gét.

147. szabály

Az iratok aktába rendezése, kezelése és megõrzése

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ak tá ba ren de zi, ke -
ze li és meg õr zi az eu ró pai sza ba dal mi be je len té sek és sza -
ba dal mak ira ta it.

(2) Az ira tok ak tá ba ren de zé sé nek, ke ze lé sé nek és meg -
õr zé sé nek mód ját az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke
ha tá roz za meg.

(3) Az elekt ro ni kus for má ban tá rolt ira to kat ere de ti nek
kell te kin te ni.

(4) Min den ira tot an nak az év nek a vé gé tõl szá mí tott
leg alább öt évig kell meg õriz ni, amely ben

a) a be je len tést el uta sí tot ták vagy vissza von ták, vagy
azt vissza vont nak kel lett te kin te ni;

b) a sza ba dal mat az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal meg -
von ta; vagy

c) a sza ba da lom vagy az ez zel a 63. cikk (2) be kez dé se
sze rint azo nos tar tal mú ol ta lom az utol só meg je lölt ál lam -
ban meg szûnt.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal tak sé rel me nél kül a be je -
len té sek nek azo kat az ira ta it, ame lyek a 76. cikk sze rin ti
meg osz tás sal ke let ke zõ be je len té sek, vagy ame lyek a
61. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti új be je len té -
sek tár gyát ké pe zik, leg alább ad dig meg kell õriz ni, amed -
dig a ké sõb bi be je len té sek ira ta i nak bár me lyi két. Ezt a
sza bályt al kal maz ni kell az em lí tett be je len té sek alap ján
meg adott sza ba dal mak ira ta i ra is.

X. Fejezet

JOGI ÉS IGAZGATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

148. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal és a Szerzõdõ Államok
hatóságai közötti tájékoztatások

(1) Az Egyez mény vég re haj tá sá ból adó dó tá jé koz ta tá -
so kat az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal és a Szer zõ dõ Ál la -
mok köz pon ti ipar jog vé del mi ha tó sá gai köz vet le nül ad ják
meg egy más nak. Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal és a
Szer zõ dõ Ál la mok bí ró sá gai és más ha tó sá gai ezen ál la -
mok köz pon ti ipar jog vé del mi ha tó sá ga i nak köz ve tí té sé vel 
ad hat nak tá jé koz ta tást egy más nak.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett tá jé koz ta tá sok kal kap -
cso la tos költ sé ge ket az a ha tó ság vi se li, amely a köz lést
tet te; e köz lé sek díj men te sek.

149. szabály

Az iratokba  való betekintés a Szerzõdõ Államok
bíróságai vagy hatóságai által vagy azok közvetítésével

(1) A Szer zõ dõ Ál la mok bí ró sá gai vagy ha tó sá gai szá -
má ra az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés vagy az eu ró pai
sza ba da lom ira ta i ba tör té nõ be te kin tést az ira tok ere de ti
pél dá nya vagy má so la ta meg te kint he tõ sé gé vel kell biz to -
sí ta ni; a 145. sza bály nem al kal maz ha tó.

(2) A Szer zõ dõ Ál la mok bí ró sá gai vagy ügyész sé gei az
elõt tük fo lya mat ban lévõ el já rá sok ban az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal ál tal ré szük re át adott ira tok vagy azok má so -
la tá nak tar tal mát har ma dik sze mé lyek kel kö zöl he tik. Az
ira tok ba  való be te kin tést a 128. cikk ren del ke zé se i vel
össz hang ban kell biz to sí ta ni; az ira tok ba  való be te kin té -
sért igaz ga tá si dí jat nem kell fi zet ni.

(3) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal nak az ira tok át adá -
sa kor fel kell hív nia a fi gyel met az ira tok ba a har ma dik
sze mé lyek ál tal tör té nõ be te kin tés sel kap cso la tos, a
128. cikk (1) és (4) be kez dé se alap ján al kal maz ha tó kor lá -
to zá sok ra.
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150. szabály

Eljárás jogsegély iránti kérelem esetén

(1) Va la mennyi Szer zõ dõ Ál lam ki je lö li azt a köz pon ti
ha tó sá got, amely az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal tól ér ke zõ 
jog se gély irán ti ké rel me ket át ve szi, és azo kat el in té zés
cél já ból az ille té kes bí ró ság hoz vagy ha tó ság hoz továb -
bítja.

(2) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a jog se gély irán ti
ké rel me ket az ille té kes bí ró ság vagy ha tó ság nyel vén ké -
szí ti el, vagy a ké re lem mel lé csa tol ja an nak for dí tá sát.

(3) Az (5) és a (6) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével az ille té kes bí ró ság vagy ha tó ság nem ze ti jo gát
al kal maz za az ilyen ké re lem el in té zé sé re, így kü lö nö sen a
meg fe le lõ kény sze rí tõ esz kö zök re vo nat ko zó an.

(4) Ha az a bí ró ság vagy ha tó ság, amely hez a jog se gély
irán ti ké rel met to váb bí tot ták, nem ille té kes, a jog se gély
irán ti ké rel met az (1) be kez dés ben em lí tett köz pon ti ha tó -
ság nak ha la dék ta la nul meg kell kül de ni. A köz pon ti ha tó -
ság a jog se gély irán ti ké rel met meg kül di az ál lam ille té kes
bí ró sá gá nak vagy ha tó sá gá nak, vagy – ilyen bí ró ság vagy
ha tó ság hi á nyá ban – az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal nak.

(5) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va talt ér te sí te ni kell a
vizs gá la tok vagy egyéb jogi in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sá -
nak ide jé rõl és he lyé rõl; az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal
ezt köve tõen tá jé koz tat ja az érin tett fe le ket, ta nú kat és
szak ér tõ ket.

(6) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ké rel mé re az ille té -
kes bí ró ság vagy ha tó ság en ge dé lye zi, hogy az érin tett
szer ve ze ti egy ség tag jai a vizs gá la tok vagy egyéb jogi in -
téz ke dé sek so rán je len le hes se nek, és a meg hall ga tott sze -
mé lyek hez köz vet le nül vagy raj ta ke resz tül kér dé se ket in -
téz ze nek.

(7) A jog se gély irán ti ké re lem el in té zé sé ért díj vagy
költ ség nem szá mít ha tó fel. Az az ál lam azon ban, ahol a
jog se gélyt tel je sí tik, jo go sult arra, hogy a Szer ve zet tõl kér -
je a szak ér tõ és a tol mács szá má ra meg fi ze tett dí jak, to váb -
bá a (6) be kez dés sze rin ti el já rás so rán fel me rült költ sé gek
meg té rí té sét.

(8) Ha az ille té kes bí ró ság vagy ha tó ság ál tal al kal ma -
zott jog sze rint a bi zo nyí té kok biz to sí tá sá ról a fe lek nek
kell gon dos kod ni uk, és a bí ró ság vagy a ha tó ság a jog se -
gély irán ti ké rel met maga nem tud ja el in téz ni, e bí ró ság
vagy ha tó ság az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz zá já ru lá -
sá val a ké re lem el in té zé sé vel arra al kal mas sze mélyt bíz -
hat meg. A hoz zá já ru lás hoz az ille té kes bí ró ság nak vagy
ha tó ság nak meg kell je löl nie az el já rás so rán fel me rü lõ
költ sé gek vár ha tó össze gét. Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi
 Hivatal a hoz zá já ru lá sát meg ad ja, a Szer ve zet kö te les a
fel me rü lõ költ sé ge ket meg té rí te ni; ilyen hoz zá já ru lás hi á -
nyá ban a Szer ve zet erre nem kö te lez he tõ.

XI. Fejezet

KÉPVISELET

151. szabály

Közös képviselõ megbízása

(1) Több be je len tõ ese tén, ha az eu ró pai sza ba da lom
meg adá sá ra irá nyu ló ké re lem ben nem je löl nek meg kö zös
kép vi se lõt, a ké re lem ben el sõ ként meg ne ve zett be je len tõt
kell kö zös kép vi se lõ nek te kin te ni. Ha azon ban a be je len -
tõk va la me lyi ke kö te les hi va tá sos kép vi se lõt meg bíz ni, az
ál ta la meg bí zott kép vi se lõt kell kö zös kép vi se lõ nek te kin -
te ni, ki vé ve, ha a be je len tés ben elsõ he lyen meg ne ve zett
be je len tõ hi va tá sos kép vi se lõt bí zott meg. E ren del ke zést
al kal maz ni kell azok ra a har ma dik sze mé lyek re, akik kö -
zö sen nyúj ta nak be fel szó la lást vagy vé gez nek beavat -
kozást, va la mint a sza ba dal mas tár sak ra.

(2) Ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést több sze mély re 
ru ház zák át, és e sze mé lyek nem bíz nak meg kö zös kép vi -
se lõt, az (1) be kez dést meg fele lõen al kal maz ni kell. Ha
erre nincs le he tõ ség, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel -
hív ja az elõbb em lí tett sze mé lye ket, hogy a ki tû zött ha tár -
idõn be lül bíz za nak meg kö zös kép vi se lõt. Ha e fel hí vás -
nak nem tesz nek ele get, a kö zös kép vi se lõt az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal ne ve zi ki.

152. szabály

Meghatalmazás

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ha tá roz za
meg azo kat az ese te ket, ami kor az Eu ró pai Sza ba dal mi
 Hivatal elõtt el já ró kép vi se lõ nek alá írt meg ha tal ma zást
kell be nyúj ta nia.

(2) Ha a kép vi se lõ el mu laszt ja az ilyen meg ha tal ma zás
be nyúj tá sát, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel hív ja õt
arra, hogy azt pó tol ja a ki tû zött ha tár idõn be lül. A meg ha -
tal ma zás egy vagy több eu ró pai sza ba dal mi be je len tés re
vagy eu ró pai sza ba da lom ra vo nat koz hat, és azt meg fe le lõ
pél dány szám ban kell be nyúj ta ni.

(3) Ha a 133. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 követelmények nem tel je sül nek, a kép vi se lõ meg bí zá sá ra
és a meg ha tal ma zás be nyúj tá sá ra azo nos ha tár idõt kell
 kitûzni.

(4) Bár me lyik fél be nyújt hat ál ta lá nos meg ha tal ma zást,
amely a kép vi se lõt fel jo go sít ja arra, hogy a fél va la mennyi
sza ba dal mi ügyé ben kép vi se lõ ként jár jon el. Az ál ta lá nos
meg ha tal ma zást ele gen dõ egy pél dány ban be nyúj ta ni.
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(5) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke meg ha tá roz -
hat ja

a) a 133. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé -
lyek kép vi se le té re vo nat ko zó meg ha tal ma zás, va la mint

b) az ál ta lá nos meg ha tal ma zás
ala ki kö ve tel mé nye it és tar tal mát.

(6) Ha az elõ írt meg ha tal ma zást nem nyújt ják be kel lõ
idõ ben, az Egyez mény ben elõ írt jog kö vet kez mé nyek sé -
rel me nél kül azt úgy kell te kin te ni, hogy a kép vi se lõ el já -
rá si cse lek mé nye it – az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés be -
nyúj tá sá nak ki vé te lé vel – nem tet te meg.

(7) A (2) és a (4) be kez dést a meg ha tal ma zás vissza vo -
ná sá ra al kal maz ni kell.

(8) A kép vi se lõt mind ad dig meg ha tal ma zott nak kell te -
kin te ni, amíg kép vi se le ti jo go sult sá gá nak meg szû né sét az
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal lal nem köz lik.

(9) Ha a meg ha tal ma zás ban ki fe je zet ten más képp nem
ren del kez nek, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti kép vi -
se le ti jo go sult ság a meg ha tal ma zó ha lá lá val nem szû nik
meg.

(10) Több kép vi se lõ meg bí zá sa ese tén – ha a meg ha tal -
ma zás ról  szóló ér te sí tés vagy a meg ha tal ma zás el té rõ ren -
del ke zést nem tar tal maz – a kép vi se lõk mind kö zö sen,
mind egyé ni leg el jár hat nak.

(11) A tár su lás ke re té ben mû kö dõ kép vi se lõk meg ha tal -
ma zá sát bár me lyik olyan kép vi se lõ meg bí zá sá nak is kell
te kin te ni, aki iga zol ja, hogy e tár su lás ke re té ben te vé keny -
ke dik.

153. szabály

A képviselõ joga a tanúvallomás megtagadására

(1) Ha hi va tá sos kép vi se lõ vé le mé nyét ilyen mi nõ sé gé -
ben ké rik, a hi va tá sos kép vi se lõ és ügy fe le, va la mint har -
ma dik sze mé lyek kö zött e cél ból tör té nõ va la mennyi köz -
lés, amely a hi va tá sos kép vi se lõk fe gyel mi sza bály za ta
2. cik ké nek ha tá lya alá tar to zik, ál lan dó jel leg gel men te sül 
az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti el já rás so rán  való
nyil vá nos ság ra ho za tal alól, ki vé ve, ha az ügy fél er rõl a
men tes ség rõl ki fe je zet ten le mond.

(2) A nyil vá nos ság ra ho za tal aló li men tes sé get kü lö nö -
sen a kö vet ke zõk re vo nat ko zó köz lé sek re és ira tok ra kell
al kal maz ni:

a) a ta lál mány sza ba dal maz ha tó sá gá nak meg íté lé se;

b) az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés elõ ké szí té se és in -
té zé se;

c) az eu ró pai sza ba da lom vagy az eu ró pai sza ba dal mi
be je len tés ér vé nyes sé gé re, ol tal má nak ter je del mé re vagy
bi tor lá sá ra vo nat ko zó bár mely vé le mény.

154. szabály

A hivatásos képviselõk jegyzékének módosítása

(1) A hi va tá sos kép vi se lõt tö röl ni kell a hi va tá sos kép vi -
se lõk jegy zé ké bõl, ha a kép vi se lõ ezt kéri, vagy ha az In té -
zet ré szé re a tag sá gi dí jat az ese dé kes ség évé nek szep tem -
be re vé gé ig is mé telt fel hí vás el le né re sem fi ze ti meg.

(2) A hi va tá sos kép vi se lõ a jegy zék bõl – a 134a. cikk
(1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti fe gyel mi in téz ke dé sek
sé rel me nél kül – hi va tal ból csak a kö vet ke zõ ese tek ben tö -
röl he tõ:

a) ha lá la vagy cse lek võ ké pes sé gé nek el vesz té se ese tén;
b) ha meg szû nik va la me lyik Szer zõ dõ Ál lam ál lam pol -

gá ra len ni, ki vé ve, ha a 134. cikk (7) be kez dé sé nek
a) pont já val össz hang ban men tes sé get ka pott;

c) ha a Szer zõ dõ Ál la mok egyi ké ben sincs töb bé szék -
he lye vagy al kal ma zá si he lye.

(3) A hi va tá sos kép vi se lõk jegy zé ké be a 134. cikk (2)
vagy (3) be kez dé sé vel össz hang ban fel vett bár mely sze -
mélyt, akit ab ból tö röl tek, ké re lem re a jegy zék be újra fel
kell ven ni, ha a tör lés fel té te lei már nem áll nak fenn.

NYOLCADIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
NYOLCADIK RÉSZÉHEZ

155. szabály

Nemzeti bejelentéssé  való átalakítás iránti kérelem
benyújtása és továbbítása

(1) A 135. cikk (1) be kez dé sé nek a), il let ve b) pont já ban 
em lí tett át ala kí tás irán ti ké rel met az eu ró pai sza ba dal mi
be je len tés vissza vo ná sá tól vagy a be je len tés vissza vont -
nak te kin té sé rõl  szóló ér te sí tés tõl, il let ve a be je len tés el -
uta sí tá sá ról vagy az eu ró pai sza ba da lom meg vo ná sá ról
 szóló ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott há rom hó na pon
be lül kell be nyúj ta ni. Ha a ké rel met nem nyújt ják be kel lõ
idõ ben, a 66. cikk ben em lí tett jog ha tás meg szû nik.

(2) Az át ala kí tás irán ti ké re lem nek az ab ban meg je lölt
Szer zõ dõ Ál la mok köz pon ti ipar jog vé del mi ha tó sá ga i hoz
 való to váb bí tá sa kor az érin tett köz pon ti ipar jog vé del mi
ha tó ság vagy az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a ké re lem hez 
mel lé ke li az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés re vagy az eu ró -
pai sza ba da lom ra vo nat ko zó ira tok má so la tát.

(3) A 135. cikk (4) be kez dé sét al kal maz ni kell, ha a 135. 
cikk (1) be kez dé sé nek a) pont já ban vagy (2) be kez dé sé -
ben em lí tett át ala kí tás irán ti ké re lem to váb bí tá sá ra a be je -
len tés nap já tól vagy – ha el sõbb sé get igé nyel tek – az el -
sõbb ség nap já tól szá mí tott húsz hó na pon be lül nem ke rül
sor.
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156. szabály

A nyilvánosság tájékoztatása nemzeti bejelentéssé  való
átalakítás esetén

(1) Az át ala kí tás irán ti ké re lem hez csa tolt, a 155. sza -
bály (2) be kez dé se sze rin ti ira to kat a köz pon ti ipar jog vé -
del mi ha tó ság ugyan olyan fel té te lek mel lett és ugyan olyan 
ter je de lem ben te szi a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ -
vé, mint a nem ze ti el já rás sal kap cso la tos ira to kat.

(2) Az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés át ala kí tá sá ból ke -
let ke zõ nem ze ti sza ba da lom szö ve gé ben fel kell tün tet ni
az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést.

KILENCEDIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
TIZEDIK RÉSZÉHEZ

157. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint átvevõ hivatal

(1) Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a Sza ba dal mi
Együtt mû kö dé si Szer zõ dés ér tel mé ben át ve võ hi va tal ként
jár hat el, ha a be je len tõ la kó he lye vagy szék he lye olyan
Szer zõ dõ Ál lam ban ta lál ha tó, vagy a be je len tõ olyan Szer -
zõ dõ Ál lam ál lam pol gá ra, amely mind eb ben az Egyez -
mény ben, mind pe dig a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer -
zõ dés ben ré szes. Ha a be je len tõ az Eu ró pai Sza ba dal mi
Hi va talt vá laszt ja át ve võ hi va tal ként, a nem zet kö zi be je -
len tést – a (3) be kez dés ren del ke zé se i nek sé rel me nél kül –
köz vet le nül az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz kell be -
nyúj ta ni. A 75. cikk (2) be kez dé sét meg fele lõen al kal maz -
ni kell.

(2) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a Sza ba dal mi
Együtt mû kö dé si Szer zõ dés ér tel mé ben át ve võ hi va tal ként
jár el, a nem zet kö zi be je len tést an gol, fran cia vagy né met
nyel ven kell be nyúj ta ni. Az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal
el nö ke ren del kez het úgy, hogy a nem zet kö zi be je len tést és 
az az zal kap cso la tos ira to kat egy nél több pél dány ban kell
be nyúj ta ni.

(3) Ha a nem zet kö zi be je len tést az Eu ró pai Sza ba dal mi
Hi va tal hoz mint át ve võ hi va tal hoz tör té nõ to váb bí tás cél -
já ból a Szer zõ dõ Ál lam ha tó sá gá nál nyújt ják be, a Szer zõ -
dõ Ál lam nak gon dos kod nia kell ar ról, hogy a be je len tés az 
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hoz leg ké sõbb a be nyúj tá sát
vagy – el sõbb ség igény lé se ese tén – az el sõbb sé gi na pot
kö ve tõ ti zen har ma dik hó nap le jár ta elõtt két hét tel be ér -
kez zen.

(4) A nem zet kö zi be je len tés to váb bí tá sá nak dí ját a be je -
len tés be nyúj tá sát kö ve tõ egy hó na pon be lül kell megfi -
zetni.

158. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint nemzetközi kutatási
vagy nemzetközi elõvizsgálati szerv

(1) A Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés 17. cik ke
(3) be kez dé sé nek a) pont ja ese tén min den olyan to váb bi
ta lál mány után, amely re néz ve nem zet kö zi ku ta tást kell
vé gez ni, nem zet kö zi ku ta tá si pót il le té ket kell fi zet ni.

(2) A Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés 34. cik ke
(3) be kez dé sé nek a) pont ja ese tén min den olyan to váb bi
ta lál mány után, amely re néz ve elõ vizs gá la tot kell vé gez ni, 
nem zet kö zi elõ vizs gá la ti pót il le té ket kell fi zet ni.

(3) Ha a pót il le té ket ki fo gás sal együtt fi zet ték meg, az
Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a ki fo gást a Sza ba dal mi
Együtt mû kö dé si Szer zõ dés 40.2 sza bá lya c)–e) pont ja i nak 
vagy 68.3 sza bá lya c)–e) pont ja i nak meg fele lõen meg vizs -
gál ja a ki fo gás vizs gá la tá ért elõ írt díj meg fi ze té se el le né -
ben. Az el já rás to váb bi rész le tes sza bá lya it az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke ál la pít ja meg.

159. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint megjelölt vagy
kiválasztott hivatal – az európai szakaszba lépés

követelményei

(1) A 153. cikk sze rin ti nem zet kö zi be je len tés ese tén a
be je len tõ nek a be je len tés nap já tól vagy – el sõbb ség igény -
lé se ese tén – az el sõbb ség nap já tól szá mí tott har minc egy
hó na pon be lül a kö vet ke zõ ket kell tel je sí te nie:

a) adott eset ben be kell nyúj ta nia a nem zet kö zi be je len -
tés nek az Egyez mény 153. cik ké nek (4) be kez dé se sze rin ti 
for dí tá sát;

b) meg kell je löl nie a be je len tés nek az ere de ti leg vagy
mó do sí tott for má ban be nyúj tott azo kat az ira ta it, ame lyek
az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló el já rás alap ját 
ké pe zik;

c) meg kell fi zet nie a 78. cikk (2) be kez dé se sze rin ti be -
je len té si dí jat;

d) meg kell fi zet nie a meg je lö lé si dí ja kat, ha a 39. sza -
bály sze rin ti ha tár idõ már ko ráb ban le járt;

e) meg kell fi zet nie a ku ta tá si dí jat, ha ki egé szí tõ eu ró -
pai ku ta tá si je len tést kell ké szí te ni;

f) be kell nyúj ta nia a 94. cikk sze rin ti ér de mi vizs gá lat
irán ti ké rel met, ha a 70. sza bály (1) be kez dé sé ben meg je -
lölt ha tár idõ már ko ráb ban le járt;

g) meg kell fi zet nie a har ma dik évre vo nat ko zó, a
86. cikk (1) be kez dé se sze rin ti fenn tar tá si dí jat, ha ez a díj
az 51. sza bály (1) be kez dé se alap ján ko ráb ban vá lik ese dé -
kes sé;

h) adott eset ben be kell nyúj ta nia az 55. cikk (2) be kez -
dé se és a 25. sza bály sze rin ti ki ál lí tá si iga zo lást.
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(2) A Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés 25. cik ke
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban elõ írt ha tá ro za tok meg ho -
za ta la a vizs gá la ti osz tály ha tás kö ré be tar to zik.

160. szabály

Meghatározott követelmények elmulasztásának
következményei

(1) Ha a nem zet kö zi be je len tés for dí tá sát vagy az ér de -
mi vizs gá lat irán ti ké rel met kel lõ idõ ben nem nyújt ják be,
il let ve a be je len té si dí jat, a ku ta tá si dí jat vagy a meg je lö lé -
si dí jat kel lõ idõ ben nem fi ze tik meg, az eu ró pai sza ba dal -
mi be je len tést vissza vont nak kell te kin te ni.

(2) Bár me lyik Szer zõ dõ Ál lam meg je lö lé sét, amely re
néz ve a meg je lö lé si dí jat kel lõ idõ ben nem fi zet ték meg,
vissza vont nak kell te kin te ni.

(3) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal meg ál la pít ja,
hogy a be je len tést vagy a Szer zõ dõ Ál lam meg je lö lé sét az
(1) vagy a (2) be kez dés alap ján vissza vont nak kell te kin te -
ni, ezt köz li a be je len tõ vel. A 112. sza bály (2) be kez dé sét
meg fele lõen al kal maz ni kell.

161. szabály

A bejelentés módosítása

A 137. sza bály (2)–(4) be kez dé se i ben fog lal tak sé rel me
nél kül a be je len tés egy al ka lom mal, a be je len tõt er rõl ér te -
sí tõ köz lés kéz be sí té sé tõl szá mí tott egy hó na pon be lül
 módosítható. A mó do sí tott be je len tés szol gál ala pul a
153. cikk (7) be kez dé se sze rin ti bár mely ki egé szí tõ ku ta -
tás hoz.

162. szabály

Díjköteles szabadalmi igénypontok

(1) Ha az eu ró pai sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló el já -
rás alap ját ké pe zõ be je len té si ira tok tíz nél több igény pon -
tot tar tal maz nak, a ti zen egye dik és min den to váb bi igény -
pont után igény pont dí jat kell fi zet ni a 159. sza bály (1) be -
kez dé se sze rin ti ha tár idõn be lül.

(2) A kel lõ idõ ben meg nem fi ze tett igény pont dí jat a
meg fi ze tés el mu lasz tá sá ról  szóló ér te sí tés tõl szá mí tott egy 
hó na pon be lül is meg le het fi zet ni. Ha e ha tár idõn be lül
mó do sí tott igény pon to kat nyúj ta nak be, az igény pont díj
szá mí tá sa a mó do sí tott igény pon tok alap ján tör té nik.

(3) Bár mely olyan igény pont dí jat, ame lyet az (1) be kez -
dés ben em lí tett ha tár idõn be lül meg fi zet tek, és amely a
(2) be kez dés má so dik mon da ta sze rint ese dé kes dí jak nál
ma ga sabb, vissza kell fi zet ni.

(4) Ha az igény pont dí jat kel lõ idõ ben nem fi zet ték meg,
azt úgy kell te kin te ni, hogy az érin tett sza ba dal mi igény -
pont ról le mond tak.

163. szabály

Egyes alaki követelmények vizsgálata az Európai
Szabadalmi Hivatal által

(1) Ha a fel ta lá lót a 19. sza bály (1) be kez dé sé nek meg -
fele lõen még nem ne vez ték meg a 159. sza bály (1) be kez -
dé sé ben em lí tett ha tár idõ le jár ta kor, az Eu ró pai Sza ba dal -
mi Hi va tal fel hív ja a be je len tõt a fel ta lá ló két hó na pon be -
lül tör té nõ meg ne ve zé sé re.

(2) Ha ko ráb bi be je len tés el sõbb sé gét igény lik, és a ko -
ráb bi be je len tés ügy szá mát vagy má so la tát az 52. sza bály
(1) be kez dé se és az 53. sza bály sze rint a 159. sza bály
(1) be kez dés ben em lí tett ha tár idõ le jár ta kor még nem
nyúj tot ták be, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel hív ja a
be je len tõt az ügy szám vagy a má so lat két hó na pon be lül
tör té nõ be nyúj tá sá ra. Az 53. sza bály (2) és (3) be kez dé sét
al kal maz ni kell.

(3) Ha a 159. sza bály (1) be kez dé sé ben em lí tett ha tár idõ 
le jár ta kor a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés Ügy -
in té zé si Uta sí tá sa i ban elõ írt szab vány nak meg fe le lõ szek -
ven cia lis ta az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal szá má ra nem
hoz zá fér he tõ, a be je len tõt fel kell hív ni arra, hogy két
 hónapon be lül nyújt sa be az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal
el nö ke ál tal elõ írt sza bá lyok nak meg fe le lõ szek ven cia lis -
tát. A 30. sza bály (2) és (3) be kez dé sét meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(4) Ha a 159. sza bály (1) be kez dé sé ben em lí tett ha tár idõ 
le jár ta kor bár me lyik be je len tõ vo nat ko zá sá ban hi ány zik a
cím, ál lam pol gár ság, va la mint a la kó hely vagy az üz le ti te -
vé keny ség fõ he lye sze rin ti ál lam meg je lö lé se, az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal fel hív ja a be je len tõt, hogy két hó na -
pon be lül nyújt sa be eze ket az ada to kat.

(5) Ha a 159. sza bály (1) be kez dé sé ben em lí tett ha tár idõ 
le jár ta kor a 133. cikk (2) be kez dé sé ben elõ írt kö ve tel mé -
nyek nem tel je sül tek, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fel -
hív ja a be je len tõt, hogy két hó na pon be lül bíz zon meg
 hivatásos kép vi se lõt.

(6) Ha az (1), a (4) vagy az (5) be kez dés ben em lí tett hi á -
nyo kat kel lõ idõ ben nem pó tol ják, az eu ró pai sza ba dal mi
be je len tést el kell uta sí ta ni. Ha a (2) be kez dés ben fel tárt
hi ányt kel lõ idõ ben nem pó tol ják, az el sõbb sé gi jog a be je -
len tés te kin te té ben nem ér vé nye sít he tõ.

164. szabály

Az egység vizsgálata az Európai Szabadalmi Hivatal
részérõl

(1) Ha az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal úgy íté li meg,
hogy a ki egé szí tõ ku ta tás alap já ul szol gá ló be je len té si ira -
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tok nem elé gí tik ki a ta lál mány egy sé gé re vo nat ko zó kö ve -
tel mé nye ket, ki egé szí tõ ku ta tá si je len tést kell ké szí te ni a
be je len tés azon ré sze i re néz ve, ame lyek a sza ba dal mi
igény pon tok ban el sõ ként em lí tett ta lál mány ra vagy a ta lál -
má nyok 82. cikk sze rin ti cso port já ra vo nat koz nak.

(2) Ha a vizs gá la ti osz tály úgy ta lál ja, hogy az eu ró pai
sza ba da lom meg adá sá ra irá nyu ló el já rás alap já ul szol gá ló
be je len té si ira tok nem elé gí tik ki a ta lál mány egy sé gé re
vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket, vagy olyan ta lál mány ra igé -
nyel nek ol tal mat, amely nem ké pe zi a nem zet kö zi ku ta tá si
je len tés vagy – az eset tõl füg gõ en – a ki egé szí tõ ku ta tá si
je len tés tár gyát, a be je len tõt fel kell hív ni, hogy be je len té -
sét a nem zet kö zi ku ta tá si je len tés vagy a ki egé szí tõ ku ta tá -
si je len tés ál tal érin tett tárgy ra kor lá toz za.

165. szabály

Az Euro-PCT bejelentés mint az 54. cikk (3) bekezdése
szerint újdonságrontó bejelentés

Az Eu ro-PCT be je len tést az 54. cikk (3) be kez dé se ér -
tel mé ben a tech ni ka ál lá sá hoz tar to zó nak kell te kin te ni, ha
a 153. cikk (3) vagy (4) be kez dé sé ben elõ írt fel té te le ken
kí vül a 159. sza bály (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti be -
je len té si dí jat is meg fi zet ték.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. de cem ber 13-án lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az eu ró pai sza ba dal mak meg adá sá ról  szóló 1973.
ok tó ber 5-i Mün che ni Egyez mény (Eu ró pai Sza ba dal mi
Egyez mény) Vég re haj tá si Sza bály za tá nak ki hir de té sé rõl
 szóló 22/2002. (XII. 13.) IM ren de let.

(3) Az e ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
sek rõl a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
320/2007. (XII. 5.) Korm.

rendelete

a Szabadalmi Jogi Szerzõdés mellékletét képezõ
Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány a Genf ben, 2000. jú ni us 1-jén el fo ga dott
Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 2007. évi

CXXXI. tör vény 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a 2000. jú ni us 1-jén, Genf ben el fo ga dott
Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dés (a továb biak ban: SZJSZ) mel -
lék le tét ké pe zõ Vég re haj tá si Sza bály za tot (a továb biak -
ban: Vég re haj tá si Sza bály zat) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

A Vég re haj tá si Sza bály zat an gol nyel vû hi te les szö ve ge 
és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Regulations Under the Patent Law Treaty

Rule 1

Abbreviated Expressions

(1) [,,Treaty”; „Article”] (a) In these Regulations, the
word „Treaty” means the Patent Law Treaty.

(b) In these Regulations, the word „Article” refers to the
specified Article of the Treaty.

(2) [Abbreviated Expressions Defined in the Treaty]
The abbreviated expressions defined in Article 1 for the
purposes of the Treaty shall have the same meaning for the
purposes of the Regulations.

Rule 2

Details Concerning Filing Date Under Article 5

(1) [Time Limits Under Article 5(3) and (4)(b)] Subject
to paragraph (2), the time limits referred to in Article 5(3)
and (4)(b) shall be not less than two months from the date
of the notification referred to in Article 5(3).

(2) [Exception to Time Limit Under Article 5(4)(b)]
Where a notification under Article 5(3) has not been made
because indications allowing the applicant to be contacted
by the Office have not been filed, the time limit referred to
in Article 5(4)(b) shall be not less than two months from
the date on which one or more elements referred to in
Article 5(1)(a) were first received by the Office.

(3) [Time Limits Under Article 5(6)(a) and (b)] The
time limits referred to in Article 5(6)(a) and (b) shall be:

(i) where a notification has been made under Article
5(5), not less than two months from the date of the
notification;

(ii) where a notification has not been made, not less than 
two months from the date on which one or more elements
referred to in Article 5(1)(a) were first received by the
Office.

(4) [Re qu i re ments Un der Ar tic le 5(6)(b)] Any
Cont rac ting Party may, sub ject to Rule 4(3), re qu i re that,
for the fi ling date to be de ter mi ned un der Article 5(6)(b):
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(i) a copy of the earlier application be filed within the
time limit applicable under paragraph (3);

(ii) a copy of the earlier application, and the date of
filing of the earlier application, certified as correct by the
Office with which the earlier application was filed, be filed 
upon invitation by the Office, within a time limit which
shall be not less than four months from the date of that
invitation, or the time limit applicable under Rule 4(1),
whichever expires earlier;

(iii) where the earlier application is not in a language
accepted by the Office, a translation of the earlier
application be filed within the time limit applicable under
paragraph (3);

(iv) the missing part of the description or missing
drawing be completely contained in the earlier application;

(v) the application, at the date on which one or more
elements referred to in Article 5(1)(a) were first received
by the Office, contained an indication that the contents of
the earlier application were incorporated by reference in
the application;

(vi) an indication be filed within the time limit
applicable under paragraph (3) as to where, in the earlier
application or in the translation referred to in item (iii), the
missing part of the description or the missing drawing is
contained.

(5) [Requirements Under Article 5(7)(a)] (a) The
reference to the previously filed application referred to in
Article 5(7)(a) shall indicate that, for the purposes of the
filing date, the description and any drawings are replaced
by the reference to the previously filed application; the
reference shall also indicate the number of that
application, and the Office with which that application was 
filed. A Contracting Party may require that the reference
also indicate the filing date of the previously filed
application.

(b) A Contracting Party may, subject to Rule 4(3),
require that:

(i) a copy of the previously filed application and, where
the previously filed application is not in a language
accepted by the Office, a translation of that previously
filed application, be filed with the Office within a time
limit which shall be not less than two months from the date
on which the application containing the reference referred
to in Article 5(7)(a) was received by the Office;

(ii) a certified copy of the previously filed application be 
filed with the Office within a time limit which shall be not
less than four months from the date of the receipt of the
application containing the reference referred to in Article
5(7)(a).

(c) A Contracting Party may require that the reference
referred to in Article 5(7)(a) be to a previously filed
application that had been filed by the applicant or his
predecessor or successor in title.

(6) [Exceptions Under Article 5(8)(ii)] The types of
applications referred to in Article 5(8)(ii) shall be:

(i) divisional applications;
(ii) applications for continuation or continuation-in-part;
(iii) applications by new applicants determined to be

entitled to an invention contained in an earlier application.

Rule 3

Details Concerning the Application Under Article 6(1),
(2) and (3)

(1) [Further Requirements Under Article 6(1)(iii)] (a) A 
Contracting Party may require that an applicant who
wishes an application to be treated as a divisional
application under Rule 2(6)(i) indicate:

(i) that he wishes the application to be so treated;
(ii) the number and filing date of the application from

which the application is divided.
(b) A Contracting Party may require that an applicant

who wishes an application to be treated as an application
under Rule 2(6)(iii) indicate:

(i) that he wishes the application to be so treated;
(ii) the number and filing date of the earlier application.
(c) A Contracting Party may require that an applicant

who wishes an application to be treated as an application
for a patent of addition indicate:

(i) that he wishes the application to be so treated;
(ii) the number and filing date of the parent application.
(d) A Contracting Party may require that an applicant

who wishes an application to be treated as an application
for the continuation or the continuation-in-part of an
earlier application indicate:

(i) that he wishes the application to be so treated;
(ii) the number and filing date of the earlier application.
(e) Where a Contracting Party is an intergovernmental

organization, it may require that an applicant indicate:
(i) a petition that the applicant wishes to obtain a

regional patent;
(ii) the member States of that intergovernmental

organization in which protection for the invention is
sought.

(2) [Request Form Under Article 6(2)(b)] A
Contracting Party shall accept the presentation of the
contents referred to in Article 6(2)(a):

(i) on a request Form, if that request Form corresponds
to the Patent Cooperation Treaty request Form with any
modifications under Rule 20(2);

(ii) on a Patent Cooperation Treaty request Form, if that
request Form is accompanied by an indication to the effect
that the applicant wishes the application to be treated as a
national or regional application, in which case the request
Form shall be deemed to incorporate the modifications
referred to in item (i);

(iii) on a Patent Cooperation Treaty request Form which 
contains an indication to the effect that the applicant
wishes the application to be treated as a national or
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regional application, if such a request Form is available
under the Patent Cooperation Treaty.

(3) [Requirement Under Article 6(3)] A Contracting
Party may require, under Article 6(3), a translation of the
title, claims and abstract of an application that is in a
language accepted by the Office, into any other languages
accepted by that Office.

Rule 4

Availability of Earlier Application Under Article 6(5)
and Rule 2(4) or of Previously Filed Application

Under Rule 2(5)(b)

(1) [Copy of Earlier Application Under Article 6(5)]
Subject to paragraph (3), a Contracting Party may require
that a copy of the earlier application referred to in Article
6(5) be filed with the Office within a time limit which shall 
be not less than 16 months from the filing date of that
earlier application or, where there is more than one such
earlier application, from the earliest filing date of those
earlier applications.

(2) [Certification] Subject to paragraph (3), a
Contracting Party may require that the copy referred to in
paragraph (1) and the date of filing of the earlier
application be certified as correct by the Office with which 
the earlier application was filed.

(3) [Availability of Earlier Application or of Previously
Filed Application] No Contracting Party shall require the
filing of a copy or a certified copy of the earlier application 
or a certification of the filing date, as referred to in
paragraphs (1) and (2), and Rule 2(4), or a copy or a
certified copy of the previously filed application as
referred to in Rule 2(5)(b), where the earlier application or
the previously filed application was filed with its Office, or 
is available to that Office from a digital library which is
accepted by the Office for that purpose.

(4) [Translation] Where the earlier application is not in
a language accepted by the Office and the validity of the
priority claim is relevant to the determination of whether
the invention concerned is patentable, the Contracting
Party may require that a translation of the earlier
application referred to in paragraph (1) be filed by the
applicant, upon invitation by the Office or other competent 
authority, within a time limit which shall be not less than
two months from the date of that invitation, and not less
than the time limit, if any, applied under that paragraph.

Rule 5

Evidence Under Articles 6(6) and 8(4)(c) and Rules 7(4), 
15(4), 16(6), 17(6) and 18(4)

Where the Office notifies the applicant, owner or other
person that evidence is required under Article 6(6) or

8(4)(c), or Rule 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) or 18(4), the
notification shall state the reason of the Office for
doubting the veracity of the matter, indication or signature, 
or the accuracy of the translation, as the case may be.

Rule 6

Time Limits Concerning the Application Under Article
6(7) and (8)

(1) [Time Limits Under Article 6(7) and (8)] Subject to
paragraphs (2) and (3), the time limits referred to in Article 
6(7) and (8) shall be not less than two months from the date 
of the notification referred to in Article 6(7).

(2) [Exception to Time Limit Under Article 6(8)]
Subject to paragraph (3), where a notification under
Article 6(7) has not been made because indications
allowing the applicant to be contacted by the Office have
not been filed, the time limit referred to in Article 6(8)
shall be not less than three months from the date on which
one or more of the elements referred to in Article 5(1)(a)
were first received by the Office.

(3) [Time Limits Under Article 6(7) and (8) Relating to
Payment of Application Fee in Accordance with the Patent 
Cooperation Treaty] Where any fees required to be paid
under Article 6(4) in respect of the filing of the application
are not paid, a Contracting Party may, under Article 6(7)
and (8), apply time limits for payment, including late
payment, which are the same as those applicable under the
Patent Cooperation Treaty in relation to the international
filing fee.

Rule 7

Details Concerning Representation Under Article 7

(1) [Other Procedures Under Article 7(2)(a)(iii)] The
other procedures referred to in Article 7(2)(a)(iii) for
which a Contracting Party may not require appointment of
a representative are:

(i) the filing of a copy of an earlier application under
Rule 2(4);

(ii) the filing of a copy of a previously filed application
under Rule 2(5)(b).

(2) [Appointment of Representative Under Article 7(3)]
(a) A Contracting Party shall accept that the appointment
of a representative be filed with the Office in:

(i) a separate communication (hereinafter referred to as
a „power of attorney”) signed by the applicant, owner or
other interested person and indicating the name and
address of the representative; or, at the applicant’s option,

(ii) the request Form referred to in Article 6(2), signed
by the applicant.
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(b) A single power of attorney shall be sufficient even
where it relates to more than one application or patent of
the same person, or to one or more applications and one or
more patents of the same person, provided that all
applications and patents concerned are identified in the
single power of attorney. A single power of attorney shall
also be sufficient even where it relates, subject to any
exception indicated by the appointing person, to all
existing and future applications or patents of that person.
The Office may require that, where that single power of
attorney is filed on paper or as otherwise permitted by the
Office, a separate copy thereof be filed for each
application and patent to which it relates.

(3) [Translation of Power of Attorney] A Contracting
Party may require that, if a power of attorney is not in a
language accepted by the Office, it be accompanied by a
translation.

(4) [Evidence] A Contracting Party may require that
evidence be filed with the Office only where the Office
may reasonably doubt the veracity of any indication
contained in any communication referred to in paragraph
(2)(a).

(5) [Time Limits Under Article 7(5) and (6)] Subject to
paragraph (6), the time limits referred to in Article 7(5) and 
(6) shall be not less than two months from the date of the
notification referred to in Article 7(5).

(6) [Exception to Time Limit Under Article 7(6)] Where
a notification referred to in Article 7(5) has not been made
because indications allowing the applicant, owner or other
interested person to be contacted by the Office have not
been filed, the time limit referred to in Article 7(6) shall be
not less than three months from the date on which the
procedure referred to in Article 7(5) was commenced.

Rule 8

Filing of Communications Under Article 8(1)

(1) [Communications Filed on Paper] (a) After June 2,
2005, any Contracting Party may, subject to Articles 5(1)
and 8(1)(d), exclude the filing of communications on
paper or may continue to permit the filing of
communications on paper. Until that date, all Contracting
Parties shall permit the filing of communications on paper.

(b) Subject to Article 8(3) and subparagraph (c), a
Contracting Party may prescribe the requirements relating
to the form of communications on paper.

(c) Where a Contracting Party permits the filing of
communications on paper, the Office shall permit the
filing of communications on paper in accordance with the
requirements under the Patent Cooperation Treaty relating
to the form of communications on paper.

(d) Notwithstanding subparagraph (a), where the
receiving or processing of a communication on paper, due
to its character or its size, is deemed not practicable, a

Contracting Party may require the filing of that
communication in another form or by other means of
transmittal.

(2) [Communications Filed in Electronic Form or by
Electronic Means of Transmittal] (a) Where a Contracting
Party permits the filing of communications in electronic
form or by electronic means of transmittal with its Office
in a particular language, including the filing of
communications by telegraph, teleprinter, telefacsimile or
other like means of transmittal, and there are requirements
applicable to that Contracting Party under the Patent
Cooperation Treaty in relation to communications filed in
electronic form or by electronic means of transmittal in
that language, the Office shall permit the filing of
communications in electronic form or by electronic means
of transmittal in the said language in accordance with
those requirements.

(b) A Contracting Party which permits the filing of
communications in electronic form or by electronic means
of transmittal with its Office shall notify the International
Bureau of the requirements under its applicable law
relating to such filing. Any such notification shall be
published by the International Bureau in the language in
which it is notified and in the languages in which authentic
and official texts of the Treaty are established under
Article 25.

(c) Where, under subparagraph (a), a Contracting Party
permits the filing of communications by telegraph,
teleprinter, telefacsimile or other like means of transmittal, 
it may require that the original of any document which was
transmitted by such means of transmittal, accompanied by
a letter identifying that earlier transmission, be filed on
paper with the Office within a time limit which shall be not 
less than one month from the date of the transmission.

(3) [Copies, Filed in Electronic Form or by Electronic
Means of Transmittal, of Communications Filed on
Paper] (a) Where a Contracting Party permits the filing of
a copy, in electronic form or by electronic means of
transmittal, of a communication filed on paper in a
language accepted by the Office, and there are
requirements applicable to that Contracting Party under
the Patent Cooperation Treaty in relation to the filing of
such copies of communications, the Office shall permit the 
filing of copies of communications in electronic form or by 
electronic means of transmittal, in accordance with those
requirements.

(b) Paragraph (2)(b) shall apply, mutatis mutandis, to
copies, in electronic form or by electronic means of
transmittal, of communications filed on paper.

Rule 9

Details Concerning the Signature Under Article 8(4)

(1) [Indications Accompanying Signature] A
Contracting Party may require that the signature of the
natural person who signs be accompanied by:
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(i) an indication in letters of the family or principal
name and the given or secondary name or names of that
person or, at the option of that person, of the name or
names customarily used by the said person;

(ii) an indication of the capacity in which that person
signed, where such capacity is not obvious from reading
the communication.

(2) [Date of Signing] A Contracting Party may require
that a signature be accompanied by an indication of the
date on which the signing was effected. Where that
indication is required but is not supplied, the date on which 
the signing is deemed to have been effected shall be the
date on which the communication bearing the signature
was received by the Office or, if the Contracting Party so
permits, a date earlier than the latter date.

(3) [Signature of Communication on Paper] Where a
communication to the Office of a Contracting Party is on
paper and a signature is required, that Contracting Party:

(i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten
signature;

(ii) may permit, instead of a handwritten signature, the
use of other forms of signature, such as a printed or
stamped signature, or the use of a seal or of a bar-coded
label;

(iii) may, where the natural person who signs the
communication is a national of the Contracting Party and
such person’s address is on its territory, or where the legal
entity on behalf of which the communication is signed is
organized under its law and has either a domicile or a real
and effective industrial or commercial establishment on its 
territory, require that a seal be used instead of a
handwritten signature.

(4) [Signature of Communications Filed in Electronic
Form or by Electronic Means of Transmittal Resulting in
Graphic Representation] Where a Contracting Party
permits the filing of communications in electronic form or
by electronic means of transmittal, it shall consider such a
communication signed if a graphic representation of a
signature accepted by that Contracting Party under
paragraph (3) appears on that communication as received
by the Office of that Contracting Party.

(5) [Signature of Communications Filed in Electronic
Form Not Resulting in Graphic Representation of
Signature] (a) Where a Contracting Party permits the
filing of communications in electronic form, and a graphic
representation of a signature accepted by that Contracting
Party under paragraph (3) does not appear on such a
communication as received by the Office of that
Contracting Party, the Contracting Party may require that
the communication be signed using a signature in
electronic form as prescribed by that Contracting Party.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), where a
Contracting Party permits the filing of communications in
electronic form in a particular language, and there are
requirements applicable to that Contracting Party under

the Patent Cooperation Treaty in relation to signatures in
electronic form of communications filed in electronic form 
in that language which do not result in a graphic
representation of the signature, the Office of that
Contracting Party shall accept a signature in electronic
form in accordance with those requirements.

(c) Rule 8(2)(b) shall apply mutatis mutandis.

(6) [Exception to Certification of Signature Under
Article 8(4)(b)] A Contracting Party may require that any
signature referred to in paragraph (5) be confirmed by a
process for certifying signatures in electronic form
specified by that Contracting Party.

Rule 10

Details Concerning Indications Under Article 8(5),
(6) and (8)

(1) [Indications Under Article 8(5)] (a) A Contracting
Party may require that any communication:

(i) indicate the name and address of the applicant, owner 
or other interested person;

(ii) indicate the number of the application or patent to
which it relates;

(iii) contain, where the applicant, owner or other
interested person is registered with the Office, the number
or other indication under which he is so registered.

(b) A Contracting Party may require that any
communication by a representative for the purposes of a
procedure before the Office contain:

(i) the name and address of the representative;
(ii) a reference to the power of attorney, or other

communication in which the appointment of that
representative is or was effected, on the basis of which the
said representative acts;

(iii) where the representative is registered with the
Office, the number or other indication under which he is
registered.

(2) [Address for Correspondence and Address for Legal 
Service] A Contracting Party may require that the address
for correspondence referred to in Article 8(6)(i) and the
address for legal service referred to in Article 8(6)(ii) be on 
a territory prescribed by that Contracting Party.

(3) [Address Where No Representative Is Appointed]
Where no representative is appointed and an applicant,
owner or other interested person has provided, as his
address, an address on a territory prescribed by the
Contracting Party under paragraph (2), that Contracting
Party shall consider that address to be the address for
correspondence referred to in Article 8(6)(i) or the address
for legal service referred to in Article 8(6)(ii), as required
by the Contracting Party, unless that applicant, owner or
other interested person expressly indicates another such
address under Article 8(6).
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(4) [Address Where Representative Is Appointed]
Where a representative is appointed, a Contracting Party
shall consider the address of that representative to be the
address for correspondence referred to in Article 8(6)(i) or
the address for legal service referred to in Article 8(6)(ii),
as required by the Contracting Party, unless that applicant,
owner or other interested person expressly indicates
another such address under Article 8(6).

(5) [Sanctions for Non-Compliance with Requirements
Under Article 8(8)] No Contracting Party may provide for
the refusal of an application for failure to comply with any
requirement to file a registration number or other
indication under paragraph (1)(a)(iii) and (b)(iii).

Rule 11

Time Limits Concerning Communications Under Article
8(7) and (8)

(1) [Time Limits Under Article 8(7) and (8)] Subject to
paragraph (2), the time limits referred to in Article 8(7) and 
(8) shall be not less than two months from the date of the
notification referred to in Article 8(7).

(2) [Exception to Time Limit Under Article 8(8)] Where
a notification under Article 8(7) has not been made
because indications allowing the applicant, owner or other
interested person to be contacted by the Office have not
been filed, the time limit referred to in Article 8(8) shall be
not less than three months from the date on which the
communication referred to in Article 8(7) was received by
the Office.

Rule 12

Details Concerning Relief in Respect of Time Limits
Under Article 11

(1) [Requirements Under Article 11(1)] (a) A
Contracting Party may require that a request referred to in
Article 11(1):

(i) be signed by the applicant or owner;
(ii) contain an indication to the effect that extension of a

time limit is requested, and an identification of the time
limit in question.

(b) Where a request for extension of a time limit is filed
after the expiration of the time limit, a Contracting Party
may require that all of the requirements in respect of which 
the time limit for the action concerned applied be complied 
with at the same time as the request is filed.

(2) [Period and Time Limit Under Article 11(1)] (a) The 
period of extension of a time limit referred to in Article
11(1) shall be not less than two months from the date of the 
expiration of the unextended time limit.

(b) The time limit referred to in Article 11(1)(ii) shall
expire not earlier than two months from the date of the
expiration of the unextended time limit.

(3) [Requirements Under Article 11(2)(i)] A
Contracting Party may require that a request referred to in
Article 11(2):

(i) be signed by the applicant or owner;
(ii) contain an indication to the effect that relief in

respect of non-compliance with a time limit is requested,
and an identification of the time limit in question.

(4) [Time Limit for Filing a Request Under Article
11(2)(ii)] The time limit referred to in Article 11(2)(ii)
shall expire not earlier than two months after a notification
by the Office that the applicant or owner did not comply
with the time limit fixed by the Office.

(5) [Exceptions Under Article 11(3)] (a) No
Contracting Party shall be required under Article 11(1) or
(2) to grant:

(i) a second, or any subsequent, relief in respect of a
time limit for which relief has already been granted under
Article 11(1) or (2);

(ii) relief for filing a request for relief under Article
11(1) or (2) or a request for reinstatement under Article
12(1);

(iii) relief in respect of a time limit for the payment of
maintenance fees;

(iv) relief in respect of a time limit referred to in Article
13(1), (2) or (3);

(v) relief in respect of a time limit for an action before a
board of appeal or other review body constituted in the
framework of the Office;

(vi) relief in respect of a time limit for an action in inter
partes proceedings.

(b) No Contracting Party which provides a maximum
time limit for compliance with all of the requirements of a
procedure before the Office shall be required under Article 
11(1) or (2) to grant relief in respect of a time limit for an
action in that procedure in respect of any of those
requirements beyond that maximum time limit.

Rule 13

Details Concerning Reinstatement of Rights After
a Finding of Due Care or Unintentionality by the Office

Under Article 12

(1) [Requirements Under Article 12(1)(i)] A
Contracting Party may require that a request referred to in
Article 12(1)(i) be signed by the applicant or owner.

(2) [Time Limit Under Article 12(1)(ii)] The time limit
for making a request, and for complying with the
requirements, under Article 12(1)(ii), shall be the earlier to 
expire of the following:
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(i) not less than two months from the date of the removal 
of the cause of failure to comply with the time limit for the
action in question;

(ii) not less than 12 months from the date of expiration
of the time limit for the action in question, or, where a
request relates to non-payment of a maintenance fee, not
less than 12 months from the date of expiration of the
period of grace provided under Article 5bis of the Paris
Convention.

(3) [Exceptions Under Article 12(2)] The exceptions
referred to in Article 12(2) are failure to comply with a
time limit:

(i) for an action before a board of appeal or other review
body constituted in the framework of the Office;

(ii) for making a request for relief under Article 11(1) or
(2) or a request for reinstatement under Article 12(1);

(iii) referred to in Article 13(1), (2) or (3);

(iv) for an action in inter partes proceedings.

Rule 14

Details Concerning Correction or Addition of Priority
Claim and Restoration of Priority Right Under Article 13

(1) [Exception Under Article 13(1)] No Contracting
Party shall be obliged to provide for the correction or
addition of a priority claim under Article 13(1), where the
request referred to in Article 13(1)(i) is received after the
applicant has made a request for early publication or for
expedited or accelerated processing, unless that request for 
early publication or for expedited or accelerated
processing is withdrawn before the technical preparations
for publication of the application have been completed.

(2) [Requirements Under Article 13(1)(i)] A
Contracting Party may require that a request referred to in
Article 13(1)(i) be signed by the applicant.

(3) [Time Limit Under Article 13(1)(ii)] The time limit
referred to in Article 13(1)(ii) shall be not less than the
time limit applicable under the Patent Cooperation Treaty
to an international application for the submission of a
priority claim after the filing of an international
application.

(4) [Time Limits Under Article 13(2)] (a) The time limit
referred to in Article 13(2), introductory part, shall expire
not less than two months from the date on which the
priority period expired.

(b) The time limit referred to in Article 13(2)(ii) shall be
the time limit applied under subparagraph (a), or the time
that any technical preparations for publication of the
subsequent application have been completed, whichever
expires earlier.

(5) [Requirements Under Article 13(2)(i)] A
Contracting Party may require that a request referred to in
Article 13(2)(i):

(i) be signed by the applicant; and
(ii) be accompanied, where the application did not claim 

the priority of the earlier application, by the priority claim.

(6) [Requirements Under Article 13(3)] (a) A
Contracting Party may require that a request referred to in
Article 13(3)(i):

(i) be signed by the applicant; and
(ii) indicate the Office to which the request for a copy of

the earlier application had been made and the date of that
request.

(b) A Contracting Party may require that:
(i) a declaration or other evidence in support of the

request referred to in Article 13(3) be filed with the Office
within a time limit fixed by the Office;

(ii) the copy of the earlier application referred to in
Article 13(3)(iv) be filed with the Office within a time
limit which shall be not less than one month from the date
on which the applicant is provided with that copy by the
Office with which the earlier application was filed.

(7) [Time Limit Under Article 13(3)(iii)] The time limit
referred to in Article 13(3)(iii) shall expire two months
before the expiration of the time limit prescribed in
Rule 4(1).

Rule 15

Request for Recordation of Change in Name or Address

(1) [Request] Where there is no change in the person of
the applicant or owner but there is a change in his name or
address, a Contracting Party shall accept that a request for
recordation of the change be made in a communication
signed by the applicant or owner and containing the
following indications:

(i) an indication to the effect that recordation of a
change in name or address is requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;
(iii) the change to be recorded;
(iv) the name and address of the applicant or the owner

prior to the change.

(2) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be
paid in respect of a request referred to in paragraph (1).

(3) [Single Request] (a) A single request shall be
sufficient even where the change relates to both the name
and address of the applicant or the owner.

(b) A single request shall be sufficient even where the
change relates to more than one application or patent of the 
same person, or to one or more applications and one or
more patents of the same person, provided that the
numbers of all applications and patents concerned are
indicated in the request. A Contracting Party may require
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that, where that single request is filed on paper or as
otherwise permitted by the Office, a separate copy thereof
be filed for each application and patent to which it relates.

(4) [Evidence] A Contracting Party may require that
evidence be filed with the Office only where the Office
may reasonably doubt the veracity of any indication
contained in the request.

(5) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may require that formal requirements
other than those referred to in paragraphs (1) to (4) be
complied with in respect of the request referred to in
paragraph (1), except where otherwise provided for by the
Treaty or prescribed in these Regulations. In particular, the 
filing of any certificate concerning the change may not be
required.

(6) [Notification] Where one or more of the
requirements applied by the Contracting Party under
paragraphs (1) to (4) are not complied with, the Office
shall notify the applicant or owner, giving the opportunity
to comply with any such requirement, and to make
observations, within not less than two months from the
date of the notification.

(7) [Non-Compliance with Requirements] (a) Where
one or more of the requirements applied by the Contracting 
Party under paragraphs (1) to (4) are not complied with
within the time limit under subparagraph (b), the
Contracting Party may provide that the request shall be
refused, but no more severe sanction may be applied.

(b) The time limit referred to in subparagraph (a) shall
be:

(i) subject to item (ii), not less than two months from the
date of the notification;

(ii) where indications allowing the Office to contact the
person who made the request referred to in paragraph (1)
have not been filed, not less than three months from the
date on which that request was received by the Office.

(8) [Change in the Name or Address of the
Representative, or in the Address for Correspondence or
Address for Legal Service] Paragraphs (1) to (7) shall
apply, mutatis mutandis, to any change in the name or
address of the representative, and to any change relating to
the address for correspondence or address for legal
service.

Rule 16

Request for Recordation of Change in Applicant
or Owner

(1) [Request for Recordation of a Change in Applicant
or Owner] (a) Where there is a change in the person of the
applicant or owner, a Contracting Party shall accept that a
request for recordation of the change be made in a

communication signed by the applicant or owner, or by the 
new applicant or new owner, and containing the following
indications:

(i) an indication to the effect that a recordation of
change in applicant or owner is requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;
(iii) the name and address of the applicant or owner;
(iv) the name and address of the new applicant or new

owner;
(v) the date of the change in the person of the applicant

or owner;
(vi) the name of a State of which the new applicant or

new owner is a national if he is the national of any State,
the name of a State in which the new applicant or new
owner has his domicile, if any, and the name of a State in
which the new applicant or new owner has a real and
effective industrial or commercial establishment, if any;

(vii) the basis for the change requested.
(b) A Contracting Party may require that the request

contain:
(i) a statement that the information contained in the

request is true and correct;
(ii) information relating to any government interest by

that Contracting Party.

(2) [Documentation of the Basis of the Change in
Applicant or Owner] (a) Where the change in applicant or
owner results from a contract, a Contracting Party may
require that the request include information relating to the
registration of the contract, where registration is
compulsory under the applicable law, and that it be
accompanied, at the option of the requesting party, by one
of the following:

(i) a copy of the contract, which copy may be required to 
be certified, at the option of the requesting party, by a
notary public or any other competent public authority or,
where permitted under the applicable law, by a
representative having the right to practice before the
Office, as being in conformity with the original contract;

(ii) an extract of the contract showing the change, which 
extract may be required to be certified, at the option of the
requesting party, by a notary public or any other competent 
public authority or, where permitted under the applicable
law, by a representative having the right to practice before
the Office, as being a true extract of the contract;

(iii) an uncertified certificate of transfer of ownership by 
contract drawn up with the content as prescribed in the
Model International Form in respect of a certificate of
transfer and signed by both the applicant and the new
applicant, or by both the owner and the new owner.

(b) Where the change in applicant or owner results from
a merger, or from the reorganization or division of a legal
entity, a Contracting Party may require that the request be
accompanied by a copy of a document, which document
originates from a competent authority and evidences the
merger, or the reorganization or division of the legal
entity, and any attribution of rights involved, such as a
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copy of an extract from a register of commerce. A
Contracting Party may also require that the copy be
certified, at the option of the requesting party, by the
authority which issued the document or by a notary public
or any other competent public authority or, where
permitted under the applicable law, by a representative
having the right to practice before the Office, as being in
conformity with the original document.

(c) Where the change in applicant or owner does not
result from a contract, a merger, or the reorganization or
division of a legal entity, but results from another ground,
for example, by operation of law or a court decision, a
Contracting Party may require that the request be
accompanied by a copy of a document evidencing the
change. A Contracting Party may also require that the copy 
be certified as being in conformity with the original
document, at the option of the requesting party, by the
authority which issued the document or by a notary public
or any other competent public authority or, where
permitted under the applicable law, by a representative
having the right to practice before the Office.

(d) Where the change is in the person of one or more but
not all of several co-applicants or co-owners, a
Contracting Party may require that evidence of the consent 
to the change of any co-applicant or co-owner in respect of
whom there is no change be provided to the Office.

(3) [Translation] A Contracting Party may require a
translation of any document filed under paragraph (2) that
is not in a language accepted by the Office.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be
paid in respect of a request referred to in paragraph (1).

(5) [Single Request] A single request shall be sufficient
even where the change relates to more than one application 
or patent of the same person, or to one or more applications 
and one or more patents of the same person, provided that
the change in applicant or owner is the same for all
applications and patents concerned, and the numbers of all
applications and patents concerned are indicated in the
request. A Contracting Party may require that, where that
single request is filed on paper or as otherwise permitted
by the Office, a separate copy thereof be filed for each
application and patent to which it relates.

(6) [Evidence] A Contracting Party may require that
evidence, or further evidence in the case of paragraph (2),
be filed with the Office only where that Office may
reasonably doubt the veracity of any indication contained
in the request or in any document referred to in the present
Rule, or the accuracy of any translation referred to in
paragraph (3).

(7) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may require that formal requirements
other than those referred to in paragraphs (1) to (6) be
complied with in respect of the request referred to in this

Rule, except where otherwise provided for by the Treaty or 
prescribed in these Regulations.

(8) [Notification; Non-Compliance with Requirements]
Rule 15(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where
one or more of the requirements applied under paragraphs
(1) to (5) are not complied with, or where evidence, or
further evidence, is required under paragraph (6).

(9) [Exclusion with Respect to Inventorship] A
Contracting Party may exclude the application of this Rule 
in respect of changes in inventorship. What constitutes
inventorship shall be determined under the applicable law.

Rule 17

Request for Recordation of a License or a Security
Interest

(1) [Request for Recordation of a License] (a) Where a
license in respect of an application or patent may be
recorded under the applicable law, the Contracting Party
shall accept that a request for recordation of that license be
made in a communication signed by the licensor or the
licensee and containing the following indications:

(i) an indication to the effect that a recordation of a
license is requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;
(iii) the name and address of the licensor;
(iv) the name and address of the licensee;
(v) an indication of whether the license is an exclusive

license or a non-exclusive license;
(vi) the name of a State of which the licensee is a

national if he is the national of any State, the name of a
State in which the licensee has his domicile, if any, and the
name of a State in which the licensee has a real and
effective industrial or commercial establishment, if any.

(b) A Contracting Party may require that the request
contain:

(i) a statement that the information contained in the
request is true and correct;

(ii) information relating to any government interest by
that Contracting Party;

(iii) information relating to the registration of the
license, where registration is compulsory under the
applicable law;

(iv) the date of the license and its duration.

(2) [Documentation of the Basis of the License]
(a) Where the license is a freely concluded agreement,
a Contracting Party may require that the request be
accompanied, at the option of the requesting party, by one
of the following:

(i) a copy of the agreement, which copy may be required 
to be certified, at the option of the requesting party, by a
notary public or any other competent public authority or,
where permitted under the applicable law, by a
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representative having the right to practice before the
Office, as being in conformity with the original agreement;

(ii) an extract of the agreement consisting of those
portions of that agreement which show the rights licensed
and their extent, which extract may be required to be
certified, at the option of the requesting party, by a notary
public or any other competent public authority or, where
permitted under the applicable law, by a representative
having the right to practice before the Office, as being a
true extract of the agreement.

(b) A Contracting Party may require, where the license
is a freely concluded agreement, that any applicant, owner, 
exclusive licensee, co-applicant, co-owner or co-exclusive 
licensee who is not party to that agreement give his
consent to the recordation of the agreement in a
communication to the Office.

(c) Where the license is not a freely concluded
agreement, for example, it results from operation of law or
a court decision, a Contracting Party may require that the
request be accompanied by a copy of a document
evidencing the license. A Contracting Party may also
require that the copy be certified as being in conformity
with the original document, at the option of the requesting
party, by the authority which issued the document or by a
notary public or any other competent public authority or,
where permitted under the applicable law, by a
representative having the right to practice before the
Office.

(3) [Translation] A Contracting Party may require a
translation of any document filed under paragraph (2) that
is not in a language accepted by the Office.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be
paid in respect of a request referred to in paragraph (1).

(5) [Single Request] Rule 16(5) shall apply, mutatis
mutandis, to requests for recordation of a license.

(6) [Evidence] Rule 16(6) shall apply, mutatis
mutandis, to requests for recordation of a license.

(7) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may require that formal requirements
other than those referred to in paragraphs (1) to (6) be
complied with in respect of the request referred to in
paragraph (1), except where otherwise provided for by the
Treaty or prescribed in these Regulations.

(8) [Notification; Non-Compliance with Requirements]
Rule 15(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where
one or more of the requirements applied under paragraphs
(1) to (5) are not complied with, or where evidence, or
further evidence, is required under paragraph (6).

(9) [Request for Recordation of a Security Interest or
Cancellation of the Recordation of a License or a Security
Interest] Paragraphs (1) to (8) shall apply, mutatis
mutandis, to requests for: 

(i) recordation of a security interest in respect of an
application or patent;

(ii) cancellation of the recordation of a license or a
security interest in respect of an application or patent.

Rule 18

Request for Correction of a Mistake

(1) [Request] (a) Where an application, a patent or any
request communicated to the Office in respect of an
application or a patent contains a mistake, not related to
search or substantive examination, which is correctable by
the Office under the applicable law, the Office shall accept
that a request for correction of that mistake in the records
and publications of the Office be made in a communication 
to the Office signed by the applicant or owner and
containing the following indications:

(i) an indication to the effect that a correction of mistake
is requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;
(iii) the mistake to be corrected;
(iv) the correction to be made;
(v) the name and address of the requesting party.
(b) A Contracting Party may require that the request be

accompanied by a replacement part or part incorporating
the correction or, where paragraph (3) applies, by such a
replacement part or part incorporating the correction for
each application and patent to which the request relates.

(c) A Contracting Party may require that the request be
subject to a declaration by the requesting party stating that
the mistake was made in good faith.

(d) A Contracting Party may require that the request be
subject to a declaration by the requesting party stating that
the said request was made without undue delay or, at the
option of the Contracting Party, that it was made without
intentional delay, following the discovery of the mistake.

(2) [Fees] (a) Subject to subparagraph (b), a
Contracting Party may require that a fee be paid in respect
of a request under paragraph (1).

(b) The Office shall correct its own mistakes, ex officio
or upon request, for no fee.

(3) [Single Request] Rule 16(5) shall apply, mutatis
mutandis, to requests for correction of a mistake, provided
that the mistake and the requested correction are the same
for all applications and patents concerned.

(4) [Evidence] A Contracting Party may only require
that evidence in support of the request be filed with the
Office where the Office may reasonably doubt that the
alleged mistake is in fact a mistake, or where it may
reasonably doubt the veracity of any matter contained in,
or of any document filed in connection with, the request
for correction of a mistake.

(5) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may require that formal requirements
other than those referred to in paragraphs (1) to (4) be
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complied with in respect of the request referred to in
paragraph (1), except where otherwise provided for by the
Treaty or prescribed in these Regulations.

(6) [Notification; Non-Compliance with Requirements]
Rule 15(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where
one or more of the requirements applied under paragraphs
(1) to (3) are not complied with, or where evidence is
required under paragraph (4).

(7) [Exclusions] (a) A Contracting Party may exclude
the application of this Rule in respect of changes in
inventorship. What constitutes inventorship shall be
determined under the applicable law.

(b) A Contracting Party may exclude the application of
this Rule in respect of any mistake which must be
corrected in that Contracting Party under a procedure for
reissue of the patent.

Rule 19

Manner of Identification of an Application Without Its
Application Number

(1) [Manner of Identification] Where it is required that
an application be identified by its application number, but
such a number has not yet been issued or is not known to
the person concerned or his representative, the application
shall be considered identified if one of the following is
supplied, at that person’s option:

(i) a provisional number for the application, if any,
given by the Office;

(ii) a copy of the request part of the application along
with the date on which the application was sent to the
Office;

(iii) a reference number given to the application by the
applicant or his representative and indicated in the
application, along with the name and address of the
applicant, the title of the invention and the date on which
the application was sent to the Office.

(2) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may require that identification means
other than those referred to in paragraph (1) be supplied in
order for an application to be identified where its
application number has not yet been issued or is not known 
to the person concerned or his representative.

Rule 20

Establishment of Model International Forms

(1) [Model International Forms] The Assembly shall,
under Article 14(1)(c), establish Model International
Forms, in each of the languages referred to in Article
25(1), in respect of:

(i) a power of attorney;
(ii) a request for recordation of change in name or

address;
(iii) a request for recordation of change in applicant or

owner;
(iv) a certificate of transfer;
(v) a request for recordation, or cancellation of

recordation, of a license;
(vi) a request for recordation, or cancellation of

recordation, of a security interest;
(vii) a request for correction of a mistake.

(2) [Modifications Referred to in Rule 3(2)(i)] The
Assembly shall establish the modifications of the Patent
Cooperation Treaty request Form referred to in Rule
3(2)(i).

(3) [Proposals by the International Bureau] The
International Bureau shall present proposals to the
Assembly concerning:

(i) the establishment of Model International Forms
referred to in paragraph (1);

(ii) the modifications of the Patent Cooperation Treaty
request Form referred to in paragraph (2).

Rule 21

Requirement of Unanimity Under Article 14(3)

Establishment or amendment of the following Rules
shall require unanimity:

(i) any Rules under Article 5(1)(a);
(ii) any Rules under Article 6(1)(iii);
(iii) any Rules under Article 6(3);
(iv) any Rules under Article 7(2)(a)(iii);
(v) Rule 8(1)(a);
(vi) the present Rule.

A Szabadalmi Jogi Szerzõdés mellékletét képezõ
Végrehajtási Szabályzat

1. szabály

Rövidített kifejezések

(1) [,,Szer zõ dés”; „cikk”] a) E Vég re haj tá si Sza bály -
zat ban a „Szer zõ dés” a Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dést je len ti.

b) E Vég re haj tá si Sza bály zat ban a „cikk” a Szer zõ dés
meg ha tá ro zott cik ké re utal.

(2) [A Szer zõ dés ben meg ha tá ro zott rö vi dí tett ki fe je zé -
sek] Az 1. cikk ben a Szer zõ dés al kal ma zá sá nak cél ja i ra
meg ha tá ro zott rö vi dí tett ki fe je zé sek ugyan azt je len tik a
Vég re haj tá si Sza bály zat al kal ma zá sá ban is.
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2. szabály

Az 5. cikk szerinti bejelentési napra vonatkozó
részletes szabályok

(1) [Az 5. cikk (3) be kez dé se és (4) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti ha tár idõk] A (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel az 5. cikk (3) be kez dé sé ben és (4) be kez -
dé sé nek b) pont já ban em lí tett ha tár idõ nem le het rö vi debb, 
mint az 5. cikk (3) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés nap já tól
szá mí tott két hó nap.

(2) [Ki vé tel az 5. cikk (4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin -
ti ha tár idõ alól] Ha az 5. cikk (3) be kez dé se ér tel mé ben
ér te sí tést azért nem küld tek, mert nem nyúj tot tak be olyan
ada to kat, ame lyek a be je len tõ vel való kap cso lat fel vé telt a
 Hivatal ré szé rõl le he tõ vé tett ék vol na, az 5. cikk (4) be kez -
dé sé nek b) pont já ban em lí tett ha tár idõ nem le het rö vi debb, 
mint az at tól a nap tól szá mí tott két hó nap, ame lyen az
5. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett kel lé kek
va la me lyi két a Hi va tal elõ ször kéz hez vet te.

(3) [Az 5. cikk (6) be kez dé sének a) és b) pont ja sze rin ti
ha tár idõk] Az 5. cikk (6) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze -
rin ti ha tár idõk a kö vet ke zõk:

(i) az ér te sí tés nap já tól szá mí tott leg alább két hó nap, ha 
ér te sí tést küld tek az 5. cikk (5) be kez dé se sze rint;

(ii) az at tól a nap tól szá mí tott leg alább két hó nap, ame -
lyen az 5. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett kel -
lé kek va la me lyi két a Hi va tal elõ ször kéz hez vet te, ha ér te -
sí tést nem küld tek.

(4) [Az 5. cikk (6) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti kö ve -
tel mé nyek] A 4. sza bály (3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel -
lel bár me lyik Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a be je -
len té si nap nak az 5. cikk (6) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rin ti meg ha tá ro zá sá hoz

(i) nyújt sák be a ko ráb bi be je len tés má so la tát a (3) be -
kez dés sze rin ti ha tár idõn be lül;

(ii) a Hi va tal fel hí vá sá ra nyújt sák be a ko ráb bi be je len -
tés nek azt azt fo ga dó Hi va tal ál tal hi te le sí tett má so la tát és
a ko ráb bi be je len tés nek az így hi te le sí tett be je len té si nap -
ját a fel hí vás nap já tól szá mí tott leg alább négy hó na pos
 határidõn be lül vagy a 4. sza bály (1) be kez dé se sze rin ti
 határidõn be lül, ha az ko ráb ban jár le;

(iii) nyújt sák be a ko ráb bi be je len tés for dí tá sát a (3) be -
kez dés sze rin ti ha tár idõn be lül, ha a ko ráb bi be je len tés
nem a Hi va tal ál tal el fo ga dott nyel ven ké szült;

(iv) a ko ráb bi be je len tés tel jes egé szé ben tar tal maz za
a le írás hi ány zó ré szét vagy a hi ány zó raj zot;

v) a be je len tés azon a na pon, ame lyen az 5. cikk (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett kel lé kek va la me lyi két a
Hi va tal elõ ször kéz hez vet te, tar tal maz zon uta lást arra
 vonatkozóan, hogy a ko ráb bi be je len tés tar tal ma hi vat ko -
zás út ján a be je len tés ré szét ké pe zi;

(vi) nyújt sa nak be ada tot a (3) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõn be lül arra vo nat ko zó an, hogy a ko ráb bi be je len tés ben
vagy az (iii) pont sze rin ti for dí tás ban hol sze re pel a le írás
hi ány zó ré sze vagy a hi ány zó rajz.

(5) [Az 5. cikk (7) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti kö ve -
tel mé nyek] a) A ko ráb ban be nyúj tott be je len tés re tör té nõ,
az 5. cikk (7) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett hivat -
kozásnak utal nia kell arra, hogy a be je len té si nap cél ja i ra
a le írást és a raj zot ez a ko ráb ban be nyúj tott be je len tés re
tör té nõ hi vat ko zás he lyet te sí ti; a hi vat ko zás nak tar tal maz -
nia kell a ko ráb bi be je len tés szá mát és azt a Hi va talt,
amely hez azt be nyúj tot ták. A Szer zõ dõ Fél megkövetel -
heti, hogy a hi vat ko zás tar tal maz za a ko ráb ban be nyúj tott
be je len tés be je len té si nap ját is.

b) A 4. sza bály (3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel a
Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy

(i) nyújt sák be a Hi va tal hoz a ko ráb ban be nyúj tott be -
je len tés má so la tát és – ha a ko ráb ban be nyúj tott be je len tés
nem a Hi va tal ál tal el fo ga dott nyel ven ké szült – e be je len -
tés for dí tá sát az at tól a nap tól szá mí tott leg alább két hó na -
pos ha tár idõn be lül, ame lyen a Hi va tal az 5. cikk (7) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti hi vat ko zást tar tal ma zó be je -
len tést kéz hez vet te;

(ii) nyújt sák be a Hi va tal hoz a ko ráb ban be nyúj tott be je -
len tés hi te les má so la tát az 5. cikk (7) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti hi vat ko zást tar tal ma zó be je len tés kéz -
hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott leg alább négy hó na pos
ha tár idõn be lül.

c) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy az 5. cikk
(7) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti hi vat ko zás arra a ko -
ráb ban be nyúj tott be je len tés re vo nat koz zon, ame lyet a be -
je len tõ, il let ve az õ jog elõd je vagy jog utó da nyúj tott be.

(6) [Az 5. cikk (8) be kez dé sé nek (ii) pont ja sze rin ti ki vé -
te lek] Az 5. cikk (8) be kez dé sé nek (ii) pont ja sze rin ti be je -
len tés faj ták a kö vet ke zõk:

(i) meg osz tás sal ke let ke zõ be je len tés;
(ii) be je len tés foly ta tá sá ra vagy rész le ges foly ta tá sá ra

irá nyu ló be je len tés;
(iii) ko ráb bi be je len tés be fog lalt ta lál mány ra jo go sult -

ként meg ha tá ro zott új be je len tõ ál tal be nyúj tott be je len tés.

3. szabály

A bejelentésre vonatkozó részletes szabályok
a 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdése alapján

(1) [A 6. cikk (1) be kez dé sé nek (iii) pont ja sze rin ti to -
váb bi kö ve tel mé nyek] a) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy az a be je len tõ, aki azt kí ván ja, hogy a be je len tést a
2. sza bály (6) be kez dé sé nek (i) pont ja sze rin ti, meg osz tás -
sal ke let ke zõ be je len tés ként ke zel jék, tün tes se fel

(i) azt a kí ván sá gát, hogy a be je len tést így ke zel jék;
(ii) a meg osz tott be je len tés szá mát és be je len té si nap ját.
b) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy az a be je len tõ, 

aki azt kí ván ja, hogy a be je len tést a 2. sza bály (6) bekez -
désének (iii) pont ja sze rin ti be je len tés ként ke zel jék, tün -
tes se fel

(i) azt a kí ván sá gát, hogy a be je len tést így ke zel jék;
(ii) a ko ráb bi be je len tés szá mát és be je len té si nap ját.
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c) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy az a be je len tõ, 
aki azt kí ván ja, hogy a be je len tést pót sza ba da lom ra vo nat -
ko zó be je len tés ként ke zel jék, tün tes se fel

(i) azt a kí ván sá gát, hogy a be je len tést így ke zel jék;
(ii) az alap be je len tés szá mát és be je len té si nap ját.
d) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy az a be je len tõ, 

aki azt kí ván ja, hogy a be je len tést egy ko ráb bi be je len tés
foly ta tá sa ként vagy rész le ges foly ta tá sa ként ke zel jék, tün -
tes se fel

(i) azt a kí ván sá gát, hogy a be je len tést így ke zel jék;
(ii) a ko ráb bi be je len tés szá mát és be je len té si nap ját.
e) Ha a Szer zõ dõ Fél kor mány kö zi szer ve zet, meg kö -

ve tel he ti, hogy a be je len tõ
(i) tün tes sen fel ké rel met arra vo nat ko zó an, hogy re gi o ná -

lis sza ba dal mat kí ván sze rez ni;
(ii) je löl je meg a kor mány kö zi szer ve zet nek azo kat a

tag ál la ma it, ame lyek re ki ter je dõ en a ta lál mány ra ol tal mat
kí ván sze rez ni.

(2) [A 6. cikk (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti ûr lap]
A Szer zõ dõ Fél nek el kell fo gad nia a 6. cikk (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban em lí tett tar ta lom be nyúj tá sát

(i) a ké re lem re vo nat ko zó ûr la pon, ha ez az ûr lap meg -
egye zik a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés sze rin ti
ilyen ûr lap pal, figye lembe véve a 20. sza bály (2) be kez dé -
se alap ján el fo ga dott mó do sí tá so kat is;

(ii) a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés sze rin ti,
ké re lem re vo nat ko zó ûr la pon, ha eh hez az ûr lap hoz tár sul
an nak fel tün te té se, hogy a be je len tõ azt kí ván ja, hogy a be -
je len tést nem ze ti vagy re gi o ná lis be je len tés ként ke zel jék.
Eb ben az eset ben a ké re lem re vo nat ko zó ûr la pot az
(i) pont ban em lí tett mó do sí tá so kat ma gá ban fog la ló nak
kell te kin te ni;

(iii) a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés sze rin ti,
ké re lem re vo nat ko zó ûr la pon, amely tar tal maz za a be je -
len tõ kí ván sá gát arra vo nat ko zó an, hogy a be je len tést
nem ze ti vagy re gi o ná lis be je len tés ként ke zel jék, fel té ve,
hogy lé te sí tet tek ilyen ûr la pot a Sza ba dal mi Együtt mû kö -
dé si Szer zõ dés sze rint.

(3) [A 6. cikk (3) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mény] A
6. cikk (3) be kez dé se sze rint a Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel -
he ti a be je len tés Hi va tal ál tal el fo ga dott nyel ven ké szült
cí mé nek, igény pont ja i nak és ki vo na tá nak a Hi va tal ál tal
el fo ga dott bár mely más nyelv re tör té nõ for dí tá sát.

4. szabály

A 6. cikk (5) bekezdése és a 2. szabály (4) bekezdése
szerinti korábbi bejelentés vagy a 2. szabály

(5) bekezdésének b) pontja szerinti, korábban benyújtott
bejelentés hozzáférhetõsége

(1) [A ko ráb bi be je len tés 6. cikk (5) be kez dé se sze rin ti
má so la ta] A (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a Szer zõ dõ
Fél meg kö ve tel he ti, hogy a ko ráb bi be je len tés 6. cikk

(5) be kez dé sé ben em lí tett má so la tát nyújt sák be a Hi va tal -
hoz a ko ráb bi be je len tés be je len té si nap já tól vagy – több
ilyen ko ráb bi be je len tés ese tén – a ko ráb bi be je len té sek
leg ko ráb bi be je len té si nap já tól szá mí tott leg alább ti zen hat
hó na pos ha tár idõn be lül.

(2) [Hi te le sí tés] A (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a
Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy az (1) be kez dés ben
em lí tett má so la tot és a ko ráb bi be je len tés be je len té si nap -
ját az a Hi va tal hi te le sít se, amely hez a ko ráb bi be je len tést
be nyúj tot ták.

(3) [A ko ráb bi be je len tés vagy a ko ráb ban be nyúj tott
be je len tés hoz zá fér he tõ sé ge] Egyik Szer zõ dõ Fél sem kö -
ve tel he ti meg a ko ráb bi be je len tés má so la tá nak vagy hi te -
le sí tett má so la tá nak, il let ve a be je len té si nap hi te le sí té sé -
nek az (1) és a (2) be kez dés, va la mint a 2. sza bály (4) be -
kez dé se sze rin ti, il let ve a ko ráb ban be nyúj tott be je len tés
má so la tá nak vagy hi te le sí tett má so la tá nak a 2. sza bály
(5) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti be nyúj tá sát, ha a ko -
ráb bi be je len tést vagy a ko ráb ban be nyúj tott be je len tést a
Hi va ta lá nál nyúj tot ták be, vagy az eb ben a Hi va tal ban
hoz zá fér he tõ olyan di gi tá lis könyv tár ból, ame lyet a Hi va -
tal erre a cél ra el fo gad.

(4) [For dí tás] Ha a ko ráb bi be je len tés nem a Hi va tal ál -
tal el fo ga dott nyel ven ké szült, és az el sõbb sé gi igény ér vé -
nyes sé ge lé nye ges an nak meg ál la pí tá sá hoz, hogy a ta lál -
mány sza ba dal maz ha tó-e, a Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy a Hi va tal vagy más ille té kes ha tó ság fel hí vá sá ra a be -
je len tõ nyújt sa be az (1) be kez dés sze rin ti ko ráb bi be je len -
tés for dí tá sát a fel hí vás nap já tól szá mí tott leg alább két hó -
na pos ha tár idõn be lül, ami nem le het rö vi debb, mint – ha
van ilyen – az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ.

5. szabály

A 6. cikk (6) bekezdése és a 8. cikk (4) bekezdésének
c) pontja, valamint a 7. szabály (4) bekezdése,

a 15. szabály (4) bekezdése, a 16. szabály (6) bekezdése,
a 17. szabály (6) bekezdése és a 18. szabály

(4) bekezdése szerinti bizonyíték

Ha a Hi va tal ér te sí ti a be je len tõt, a sza ba dal mast vagy
más sze mélyt ar ról, hogy a 6. cikk (6) be kez dé se vagy a
8. cikk (4) be kez dé sé nek c) pont ja, il let ve a 7. sza bály
(4) be kez dé se, a 15. sza bály (4) be kez dé se, a 16. sza bály
(6) be kez dé se, a 17. sza bály (6) be kez dé se vagy a 18. sza -
bály (4) be kez dé se alap ján bi zo nyí té kot kö ve tel meg, az
ér te sí tés ben a Hi va tal nak meg kell in do kol nia, hogy mi ért
von ja két ség be – az eset tõl füg gõ en – a tar ta lom vagy az
adat va ló di sá gát, az alá írás ere de ti sé gét vagy a for dí tás
pon tos sá gát.
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6. szabály

A bejelentésre vonatkozó, a 6. cikk (7) és (8) bekezdése
szerinti határidõk

(1) [A 6. cikk (7) és (8) be kez dé se sze rin ti ha tár idõk]
A (2) és a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel a 6. cikk
(7) és (8) be kez dé sé ben em lí tett ha tár idõk nem le het nek
rö vi deb bek, mint a 6. cikk (7) be kez dé sé ben em lí tett ér te -
sí tés nap já tól szá mí tott két hó nap.

(2) [Ki vé tel a 6. cikk (8) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ
alól] Ha a 6. cikk (7) be kez dé se ér tel mé ben ér te sí tést azért
nem küld tek, mert nem nyúj tot tak be olyan ada to kat, ame -
lyek a be je len tõ vel való kap cso lat fel vé telt a Hi va tal ré szé -
rõl le he tõ vé tett ék vol na, a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel a 6. cikk (8) be kez dé sé ben em lí tett ha tár idõ nem le het
rö vi debb, mint az at tól a nap tól szá mí tott há rom hó nap,
ame lyen az 5. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett
kel lé kek va la me lyi két a Hi va tal elõ ször kéz hez vet te.

(3) [A 6. cikk (7) és (8) be kez dé sé ben em lí tett, a Sza ba -
dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés ér tel mé ben fi ze ten dõ
 bejelentési díj ra vo nat ko zó ha tár idõk] Ha a be je len tés be -
nyúj tá sa te kin te té ben a 6. cikk (4) be kez dé se sze rint elõ írt
dí jak bár me lyi két nem fi ze tik meg, a Szer zõ dõ Fél – a
6. cikk (7) és (8) be kez dé se alap ján – a Sza ba dal mi Együtt -
mû kö dé si Szer zõ dés sze rint a nem zet kö zi be je len té si il le -
ték re irány adó ha tár idõk kel azo nos ha tár idõ ket ír hat elõ a
dí jak meg fi ze té sé re, ide ért ve a ké se del mes díj fi ze tést is.

7. szabály

A 7. cikk szerinti képviseletre vonatkozó részletes
szabályok

(1) [Más el já rások a 7. cikk (2) be kez dé se a) pont já nak
(iii) al pont ja sze rint] A 7. cikk (2) be kez dé se a) pont já nak
(iii) al pont já ban em lí tett más el já rá sok, ame lyek re vo nat -
ko zó an a Szer zõ dõ Fél nem kö ve tel he ti meg kép vi se lõ ki -
je lö lé sét, a kö vet ke zõk:

(i) a ko ráb bi be je len tés má so la tá nak be nyúj tá sa a
2. sza bály (4) be kez dé se sze rint;

(ii) a ko ráb ban be nyúj tott be je len tés má so la tá nak be -
nyúj tá sa a 2. sza bály (5) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint.

(2) [Kép vi se lõ ki je lö lé se a 7. cikk (3) be kez dé se sze rint]
a) A Szer zõ dõ Fél kö te les el fo gad ni, hogy a kép vi se lõ
meg ha tal ma zá sát a kö vet ke zõ kép pen nyújt sák be a Hi va -
tal hoz:

(i) a be je len tõ, a sza ba dal mas vagy a más ér de kelt sze -
mély ál tal alá írt kü lön be ad vány ként (a továb biak ban: kép -
vi se le ti meg ha tal ma zás), amely tar tal maz za a kép vi se lõ
ne vét és cí mét; vagy – a be je len tõ vá lasz tá sa sze rint –

(ii) a be je len tõ ál tal alá írt, a 6. cikk (2) be kez dé sé ben
em lí tett ûr la pon.

b) Ele gen dõ egyet len kép vi se le ti meg ha tal ma zást be -
nyúj ta ni ak kor is, ha az ugyan azon sze mély több be je len té -
sé re vagy sza ba dal má ra, vagy ugyan azon sze mély egy
vagy több be je len té sé re, il let ve egy vagy több sza ba dal -
má ra vo nat ko zik, fel té ve, hogy va la mennyi szó ban for gó
be je len tést és sza ba dal mat azo no sít ják eb ben az egyet len
kép vi se le ti meg ha tal ma zás ban. Ele gen dõ egyet len kép vi -
se le ti meg ha tal ma zást be nyúj ta ni ak kor is, ha az – a meg -
bí zó ál tal meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – a meg bí zó va la -
mennyi je len le gi és jö võ be ni be je len té sé re és sza ba dal má -
ra vo nat ko zik. A Hi va tal meg kö ve tel he ti, hogy ha az
egyet len kép vi se le ti meg ha tal ma zást pa pí ron vagy a Hi va -
tal ál tal meg en ge dett egyéb mó don nyújt ják be, min den
egyes érin tett be je len tés re és sza ba da lom ra vo nat ko zó an
kü lön má so la tot nyújt sa nak be.

(3) [A kép vi se le ti meg ha tal ma zás for dí tá sa] A Szer zõ -
dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy ha a kép vi se le ti meg ha tal ma -
zás nem a Hi va tal ál tal el fo ga dott nyel ven ké szült, vele
együtt nyújt sák be an nak for dí tá sát.

(4) [Bi zo nyí ték] A Szer zõ dõ Fél csak ak kor kö ve tel he ti
meg bi zo nyí ték be nyúj tá sát a Hi va tal hoz, ha a Hi va tal
alap pal von ja két ség be a (2) be kez dés a) pont já ban em lí -
tett bár me lyik be ad vány ban fel tün te tett bár mely adat va ló -
di sá gát.

(5) [A 7. cikk (5) és (6) be kez dé se sze rin ti ha tár idõk] A
(6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a 7. cikk (5) és (6) be -
kez dé sé ben em lí tett ha tár idõk a 7. cikk (5) be kez dé sé ben
em lí tett ér te sí tés nap já tól szá mí tott két hó nap nál nem le -
het nek rö vi deb bek.

(6) [Ki vé tel a 7. cikk (6) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ
alól] Ha a 7. cikk (5) be kez dé se ér tel mé ben ér te sí tést azért
nem küld tek, mert nem nyúj tot tak be olyan ada to kat, ame -
lyek a be je len tõ vel, a sza ba dal mas sal vagy a más ér de kelt
sze méllyel való kap cso lat fel vé telt a Hi va tal ré szé rõl le he -
tõ vé tett ék vol na, a 7. cikk (6) be kez dé sé ben em lí tett ha tár -
idõ nem le het rö vi debb, mint az at tól a nap tól szá mí tott há -
rom hó nap, ame lyen a 7. cikk (5) be kez dé sé ben em lí tett
 eljárás meg kez dõ dött.

8. szabály

A 8. cikk (1) bekezdése szerinti beadványok benyújtása

(1) [Pa pí ron be nyúj tott be ad vá nyok] a) Az 5. cikk
(1) be kez dé sé ben és a 8. cikk (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban fog lalt ki vé te lek kel 2005. jú ni us 2-át köve tõen bár me -
lyik Szer zõ dõ Fél ki zár hat ja a be ad vá nyok pa pí ron tör té nõ 
be nyúj tá sát vagy to vább ra is meg en ged he ti a be ad vá nyok
pa pí ron tör té nõ be nyúj tá sát. Ad dig az idõ pon tig va la -
mennyi Szer zõ dõ Fél kö te les meg en ged ni a be ad vá nyok
pa pí ron tör té nõ be nyúj tá sát.

b) A 8. cikk (3) be kez dé sé ben és a c) pont ban fog lalt ki -
vé te lek kel a Szer zõ dõ Fél ala ki kö ve tel mé nye ket ír hat elõ
a pa pí ron be nyúj tott be ad vá nyok ra.
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c) Ha a Szer zõ dõ Fél meg en ge di a be ad vá nyok pa pí ron
tör té nõ be nyúj tá sát, a Hi va tal nak le he tõ vé kell ten nie a be -
ad vá nyok pa pí ron tör té nõ be nyúj tá sát a Sza ba dal mi
Együtt mû kö dé si Szer zõ dés nek a pa pí ron be nyúj tott be ad -
vá nyok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i vel össz hang ban.

d) Az a) pont ren del ke zé se i tõl el té rõ en a Szer zõ dõ Fél
meg kö ve tel he ti a pa pí ron be nyúj tott be ad vány más for má -
ban vagy más úton tör té nõ be nyúj tá sát, ha e be ad vány nak
– an nak jel le ge vagy mé re te  miatt – az át vé te le vagy a fel -
dol go zá sa nem tû nik meg va ló sít ha tó nak.

(2) [Elekt ro ni kus for má ban vagy elekt ro ni kus úton be -
nyúj tott be ad vá nyok] a) Ha a Szer zõ dõ Fél meg en ge di a
be ad vá nyok nak egy adott nyel ven, elekt ro ni kus for má ban
vagy elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sát a Hi va tal hoz,
ide ért ve a be ad vá nyok be nyúj tá sát táv író gép, te lex gép,
 telefax vagy más ha son ló esz köz út ján, és a Sza ba dal mi
Együtt mû kö dé si Szer zõ dés tar tal maz erre a Szer zõ dõ Fél -
re al kal ma zan dó kö ve tel mé nye ket az adott nyel ven, elekt -
ro ni kus for má ban vagy elekt ro ni kus úton be nyúj tott be ad -
vá nyok ra vo nat ko zó an, a Hi va tal nak az em lí tett kö ve tel -
mé nyek kel össz hang ban meg kell en ged nie a be ad vá nyok
be nyúj tá sát az adott nyel ven, elekt ro ni kus for má ban vagy
elekt ro ni kus úton.

b) Az a Szer zõ dõ Fél, ame lyik meg en ge di a be ad vá -
nyok elekt ro ni kus for má ban vagy elekt ro ni kus úton tör té -
nõ be nyúj tá sát Hi va ta lá hoz, kö te les ér te sí te ni a Nem zet kö -
zi Iro dát az ily mó don tör té nõ be nyúj tás ra irány adó jog sza -
bá lyi kö ve tel mé nye i rõl. Az ilyen ér te sí tést a Nem zet kö zi
Iro da azon a nyel ven te szi köz zé, ame lyen azt meg tet ték,
to váb bá azo kon a nyel ve ken, ame lye ken a Szer zõ dés nek a
25. cikk sze rin ti hi te les és hi va ta los szö ve gei ké szül tek.

c) Ha az a) pont sze rint a Szer zõ dõ Fél meg en ge di a be -
ad vá nyok be nyúj tá sát táv író gép, te lex gép, te le fax vagy
más ha son ló esz köz út ján, meg kö ve tel he ti, hogy az így
 továbbított irat ere de ti pél dá nyát a ko ráb bi to váb bí tást
azo no sí tó le vél kí sé re té ben pa pí ron nyújt sák be a Hi va tal -
hoz a to váb bí tás nap já tól szá mí tott leg alább egy hó na pos
ha tár idõn be lül.

(3) [Pa pí ron be nyúj tott be ad vá nyok má so la tá nak be -
nyúj tá sa elekt ro ni kus for má ban vagy elekt ro ni kus úton]
a) Ha a Szer zõ dõ Fél meg en ge di a pa pí ron be nyúj tott be -
ad vá nyok má so la tá nak be nyúj tá sát elekt ro ni kus for má ban 
vagy elekt ro ni kus úton a Hi va tal ál tal el fo ga dott nyel ven,
és a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés tar tal maz erre
a Szer zõ dõ Fél re al kal ma zan dó kö ve tel mé nye ket a be ad -
vá nyok ilyen má so la ta i ra vo nat ko zó an, a Hi va tal nak az
em lí tett kö ve tel mé nyek kel össz hang ban meg kell en ged -
nie a be ad vá nyok má so la ta i nak be nyúj tá sát elekt ro ni kus
for má ban vagy elekt ro ni kus úton.

b) A pa pí ron be nyúj tott be ad vá nyok má so la ta i nak
elekt ro ni kus for má ban vagy elekt ro ni kus úton tör té nõ be -
nyúj tá sá ra a (2) be kez dés b) pont ját meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

9. szabály

A 8. cikk (4) bekezdése szerinti aláírásra vonatkozó
részletes szabályok

(1) [Az alá írást kí sé rõ ada tok] A Szer zõ dõ Fél meg kö -
ve tel he ti, hogy az alá író ter mé sze tes sze mély alá írá sa mel -
lett ad ják meg

(i) be tûk kel e sze mély csa lá di vagy ve ze ték ne vét és
utó- vagy ke reszt ne vét vagy -ne ve it, vagy – e sze mély vá -
lasz tá sa sze rint – e sze mély szo ká so san hasz nált ne vét
vagy ne ve it;

(ii) azt a mi nõ sé get, amely ben e sze mély alá írt, ha ez a
mi nõ ség a be ad vány ból nem nyil ván va ló.

(2) [Az alá írás kel te] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy az alá írás mel lett tün tes sék fel azt a na pot, ame lyen
az alá írás meg tör tént. Ha az ilyen fel tün te tést – az elõ írás
el le né re – el mu laszt ják, azt a na pot kell az alá írás nap já nak 
te kin te ni, ame lyen a Hi va tal az alá írást tar tal ma zó be ad -
ványt kéz hez vet te, vagy – ha a Szer zõ dõ Fél ezt le he tõ vé
te szi – ez utób bi nál ko ráb bi na pot.

(3) [Pa pí ron be nyúj tott be ad vány alá írá sa] Ha a Szer -
zõ dõ Fél Hi va ta lá hoz a be ad ványt pa pí ron nyújt ják be, és
azt alá kell írni, e Szer zõ dõ Fél

(i) el kell, hogy fo gad ja a kéz zel írt alá írást a (iii) pont -
ban fog lalt ki vé tel lel;

(ii) kéz zel írt alá írás he lyett meg en ged he ti az alá írás
egyéb for má ját is, mint pél dá ul nyom ta tott vagy bé lyeg zett 
alá írást, to váb bá pe csét vagy vo nal kó dos cím ke hasz ná la -
tát;

(iii) pe csét hasz ná la tát kö ve tel he ti meg kéz zel írt alá írás 
he lyett, ha a be ad ványt alá író ter mé sze tes sze mély a Szer -
zõ dõ Fél ál lam pol gá ra, és e sze mély címe a te rü le tén van,
vagy ha azt a jogi sze mélyt, amely nek ne vé ben a be ad -
ványt alá ír ják, a Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint hoz ták
lét re, és amely nek szék he lye vagy va ló sá gos és mû kö dõ
ipar i vagy ke res ke del mi te lep he lye a Szer zõ dõ Fél te rü le -
tén van.

(4) [Elekt ro ni kus for má ban vagy elekt ro ni kus úton be -
nyúj tott be ad vá nyok gra fi kus áb rá zo lás ból álló alá írá sa]
Ha a Szer zõ dõ Fél meg en ge di a be ad vá nyok elekt ro ni kus
for má ban vagy elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sát, az
így be nyúj tott be ad ványt alá írt nak kell te kin te nie, ha a
Szer zõ dõ Fél Hi va ta lá hoz be ér ke zett be ad vány a Szer zõ dõ 
Fél ál tal a (3) be kez dés sze rint el fo ga dott alá írás gra fi kus
áb rá zo lá sát tar tal maz za.

(5) [Elekt ro ni kus for má ban be nyúj tott be ad vá nyok nem
gra fi kus áb rá zo lás ból álló alá írá sa] a) Ha a Szer zõ dõ Fél
meg en ge di a be ad vá nyok elekt ro ni kus for má ban tör té nõ
be nyúj tá sát, és a Szer zõ dõ Fél Hi va ta lá hoz be ér ke zett be -
ad vány a Szer zõ dõ Fél ál tal a (3) be kez dés sze rint el fo ga -
dott alá írás gra fi kus áb rá zo lá sát nem tar tal maz za, a Szer -
zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a be ad ványt a Szer zõ dõ Fél 
ál tal elõ írt elekt ro ni kus alá írás hasz ná la tá val ír ják alá.
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b) Az a) pont ren del ke zé se i tõl el té rõ en, ha a Szer zõ dõ
Fél meg en ge di a be ad vá nyok be nyúj tá sát elekt ro ni kus for -
má ban egy adott nyel ven, és a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé -
si Szer zõ dés tar tal maz erre a Szer zõ dõ Fél re al kal ma zan dó 
kö ve tel mé nye ket az adott nyel ven, elekt ro ni kus for má ban
be nyúj tott be ad vá nyok nem gra fi kus áb rá zo lás ból álló
elekt ro ni kus alá írá sá ra vo nat ko zó an, e Szer zõ dõ Fél Hi va -
ta lá nak az elekt ro ni kus alá írást az em lí tett kö ve tel mé nyek -
kel össz hang ban el kell fo gad nia.

c) A 8. sza bály (2) be kez dé sé nek b) pont ját meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

(6) [Ki vé tel az alá írás hi te le sí té se alól a 8. cikk (4) be -
kez dé se b) pont ja sze rint] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti,
hogy az (5) be kez dés ben em lí tett bár mely alá írást meg erõ -
sít sék az elekt ro ni kus alá írás hi te le sí té sé re az e Szer zõ dõ
Fél ál tal elõ írt el já rás út ján.

10. szabály

A 8. cikk (5), (6) és (8) bekezdése szerinti adatokra
vonatkozó részletes szabályok

(1) [A 8. cikk (5) be kez dé se sze rin ti ada tok] a) A Szer -
zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a be ad vány ban

(i) ad ják meg a be je len tõ, a sza ba dal mas vagy a más ér -
de kelt sze mély ne vét és cí mét;

(ii) ad ják meg an nak a be je len tés nek vagy sza ba da lom -
nak a szá mát, amely re a be ad vány vo nat ko zik;

(iii) ad ják meg azt a szá mot vagy egyéb ada tot, ame lyen
a be je len tõt, a sza ba dal mast vagy a más ér de kelt sze mélyt
nyil ván tar tás ba vet ték, ha e sze mé lye ket a Hi va tal nál nyil -
ván tar tás ba vet ték.

b) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a Hi va tal elõt -
ti el já rás cél ja i ra a kép vi se lõ ál tal be nyúj tott be ad vány tar -
tal maz za

(i) a kép vi se lõ ne vét és cí mét;
(ii) uta lást a kép vi se le ti meg ha tal ma zás ra vagy más

olyan be ad vány ra, amely ben a kép vi se lõt meg ha tal maz -
zák vagy meg ha tal maz ták, és amely nek alap ján az em lí tett
kép vi se lõ el jár;

(iii) azt a szá mot vagy egyéb ada tot, ame lyen kép vi se lõt
nyil ván tar tás ba vet ték, ha õt a Hi va tal nál nyil ván tar tás ba
vet ték.

(2) [Le ve le zé si cím és kéz be sí té si cím] A Szer zõ dõ Fél
meg kö ve tel he ti, hogy a 8. cikk (6) be kez dé sé nek (i) pont -
já ban em lí tett le ve le zé si cím és a 8. cikk (6) be kez dé sé nek
(ii) pont já ban em lí tett kéz be sí té si cím az e Szer zõ dõ Fél
 által elõ írt te rü le ten le gyen.

(3) [Cím kép vi se lõ hi á nyá ban] Ha nincs ki je lölt kép vi -
se lõ, és a be je len tõ, a sza ba dal mas vagy a más ér de kelt
sze mély cí me ként a Szer zõ dõ Fél ál tal a (2) be kez dés sze -
rint elõ írt te rü le ten lévõ cí met adott meg, e Szer zõ dõ Fél
ezt a cí met te kin ti az ál ta la meg kö ve telt, a 8. cikk (6) be -
kez dé sé nek (i) pont já ban em lí tett le ve le zé si cím nek vagy a 

8. cikk (6) be kez dé sé nek (ii) pont já ban em lí tett kéz be sí té si 
cím nek, ki vé ve, ha a be je len tõ, a sza ba dal mas vagy a más
ér de kelt sze mély a 8. cikk (6) be kez dé se sze rint nem ad
meg ki fe je zet ten más ilyen cí met.

(4) [Cím ki je lölt kép vi se lõ ese tén] Ha kép vi se lõt je löl -
tek ki, a Szer zõ dõ Fél e kép vi se lõ cí mét te kin ti az ál ta la
meg kö ve telt, a 8. cikk (6) be kez dé sé nek (i) pont já ban em -
lí tett le ve le zé si cím nek vagy a 8. cikk (6) be kez dé sé nek
(ii) pont já ban em lí tett kéz be sí té si cím nek, ki vé ve, ha a be -
je len tõ, a sza ba dal mas vagy a más ér de kelt sze mély a
8. cikk (6) be kez dé se sze rint nem ad meg ki fe je zet ten más
ilyen cí met.

(5) [Jog kö vet kez mé nyek a kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek
el ma ra dá sa ese tén a 8. cikk (8) be kez dé se alap ján] Egyik
Szer zõ dõ Fél sem ren del kez het a be je len tés el uta sí tá sá ról
az (1) be kez dés a) pont já nak (iii) al pont ja és b) pont já nak
(iii) al pont ja sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te li szám vagy
egyéb adat be nyúj tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mény tel je sí té -
sé nek el mu lasz tá sa ese tén.

11. szabály

A beadványok 8. cikk (7) és (8) bekezdése szerinti
határideje

(1) [A 8. cikk (7) és (8) be kez dé se sze rin ti ha tár idõk]
A (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a 8. cikk (7) és (8) be -
kez dé se sze rin ti ha tár idõk nem le het nek rö vi deb bek a
8. cikk (7) be kez dé sé ben em lí tett ér te sí tés nap já tól szá mí -
tott két hó nap nál.

(2) [Ki vé tel a 8. cikk (8) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ
alól] Ha a 8. cikk (7) be kez dé se ér tel mé ben ér te sí tést azért
nem küld tek, mert nem nyúj tot tak be olyan ada to kat, ame -
lyek a be je len tõ vel, a sza ba dal mas sal vagy a más ér de kelt
sze méllyel való kap cso lat fel vé telt a Hi va tal ré szé rõl le he -
tõ vé tett ék vol na, a 8. cikk (8) be kez dé sé ben em lí tett ha tár -
idõ nem le het rö vi debb, mint az at tól a nap tól szá mí tott há -
rom hó nap, ame lyen a 8. cikk (7) be kez dé sé ben em lí tett
be ad ványt a Hi va tal kéz hez vet te.

12. szabály

A határidõk elmulasztásának a 11. cikk szerinti
orvoslására vonatkozó részletes szabályok

(1) [A 11. cikk (1) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mé nyek]
a) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a 11. cikk (1) be -
kez dé sé ben em lí tett ké re lem

(i) tar tal maz za a be je len tõ vagy a sza ba dal mas alá írá sát;
(ii) tar tal maz zon uta lást arra, hogy ha tár idõ hosszab bí -

tá sát ké rik, va la mint azo no sít sa a szó ban for gó ha tár idõt.
b) Ha a ha tár idõ-hosszab bí tá si ké rel met a ha tár idõ le -

jár tát köve tõen nyújt ják be, a Szer zõ dõ Fél megkövetel -
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heti, hogy va la mennyi kö ve tel mény nek, ame lyek re a szó -
ban for gó cse lek mény re meg ál la pí tott ha tár idõ vo nat ko -
zott, a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg te gye nek ele get.

(2) [A 11. cikk (1) be kez dé se sze rin ti idõ tar tam és ha tár -
idõ] a) A 11. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett ha tár idõ-
hosszab bí tás idõ tar ta ma nem le het a meg hosszab bí tás nél -
kü li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott két hó nap nál rö vi debb.

b) A 11. cikk (1) be kez dé sé nek (ii) pont já ban em lí tett
ha tár idõ nem jár hat le a meg hosszab bí tás nél kü li ha tár idõ
le jár tá tól szá mí tott két hó nap nál elõbb.

(3) [A 11. cikk (2) be kez dé sé nek (i) pont ja sze rin ti kö ve -
tel mé nyek] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a
11. cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett ké re lem

(i) tar tal maz za a be je len tõ vagy a sza ba dal mas alá írá sát;
(ii) tar tal maz zon uta lást arra, hogy a ha tár idõ el mu lasz -

tá sá nak or vos lá sát ké rik, va la mint azo no sít sa a szó ban
 forgó ha tár idõt.

(4) [A 11. cikk (2) be kezdé sé nek (ii) pont ja sze rin ti ké re -
lem be nyúj tá sá nak ha tár ide je] A 11. cikk (2) be kez dé sé -
nek (ii) pont já ban em lí tett ha tár idõ nem le het rö vi debb,
mint a Hi va tal ál tal kül dött at tól az ér te sí tés tõl szá mí tott
két hó nap, hogy a be je len tõ vagy a sza ba dal mas el mu lasz -
tot ta a Hi va tal ál tal ki tû zött ha tár idõt.

(5) [A 11. cikk (3) be kez dé se sze rin ti ki vé te lek] Egyik
Szer zõ dõ Fél nek sem kell biz to sí ta nia a 11. cikk (1) vagy
(2) be kez dé se sze rint

(i) má so dik vagy to váb bi jog or vos la tot olyan ha tár idõ
te kin te té ben, amely re néz ve már biz to sí tot tak jogorvos -
latot a 11. cikk (1) vagy (2) be kez dé se sze rint;

(ii) jog or vos la tot a 11. cikk (1) vagy (2) be kez dé se sze -
rin ti ké re lem vagy a 12. cikk (1) be kez dé se sze rin ti, a jo -
gok újra ér vény be he lye zé se irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra;

(iii) a fenn tar tá si dí jak meg fi ze té sé nek ha tár ide jé re vo -
nat ko zó jog or vos la tot;

(iv) a 13. cikk (1), (2) vagy (3) be kez dé sé ben em lí tett
ha tár idõ re vo nat ko zó jog or vos la tot;

(v) a Hi va ta lon be lül mû kö dõ fel leb be zé si ta nács vagy
más fe lül vizs gá la ti tes tü let elõt ti cse lek mény re meg ál la pí -
tott ha tár idõ re vo nat ko zó jog or vos la tot;

(vi) kont ra dik tó ri us el já rá sok ban vég zett cse lek mény re
meg ál la pí tott ha tár idõ re vo nat ko zó jog or vos la tot.

b) Ha a Szer zõ dõ Fél a Hi va tal elõt ti el já rás kö ve tel mé -
nye i nek tel je sí té sé re leg hosszabb ha tár idõt ír elõ, a Szer -
zõ dõ Fél nek e leg hosszabb ha tár idõn túl nem kell a
11. cikk (1) vagy (2) be kez dé se sze rint jog or vos la tot biz to -
sí ta nia az el já rás kö ve tel mé nyei te kin te té ben az el já rás ban
vég zett cse lek mény re meg ál la pí tott ha tár idõ re.

13. szabály

A 12. cikk szerinti, a Hivatal által megállapított kellõ
gondosság vagy nem szándékos mulasztás esetén a jogok
újra érvénybe helyezésére vonatkozó részletes szabályok

(1) [A 12. cikk (1) be kez dé sé nek (i) pont ja sze rin ti kö ve -
tel mé nyek] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a be je -

len tõ vagy a sza ba dal mas írja alá a 12. cikk (1) be kez dé sé -
nek (i) pont já ban em lí tett ké rel met.

(2) [A 12. cikk (1) be kez dé sé nek (ii) pont ja sze rint ha -
tár idõ] A 12. cikk (1) be kez dé sé nek (ii) pont ja sze rin ti ké -
re lem be nyúj tá sá ra és a kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re irány -
adó ha tár idõ az a ha tár idõ, amely a kö vet ke zõk kö zül
 korábban jár le:

(i) az at tól a nap tól szá mí tott leg alább két hó nap, ame -
lyen a szó ban for gó cse lek mény re meg ál la pí tott ha tár idõ
el mu lasz tá sá nak oka meg szûnt;

(ii) a szó ban for gó cse lek mény re meg ál la pí tott ha tár idõ
le jár tá tól szá mí tott leg alább ti zen két hó nap, vagy – ha a
ké re lem a fenn tar tá si díj meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sá ra
vo nat ko zik – a Pá ri zsi Egyez mény 5bis cik ké ben elõ írt
 türelmi idõ le jár tá tól szá mí tott leg alább ti zen két hó nap.

(3) [A 12. cikk (2) be kez dé se sze rin ti ki vé te lek] A
12. cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett ki vé te lek a kö vet ke zõk:

(i) a Hi va ta lon be lül mû kö dõ fel leb be zé si ta nács vagy
más fe lül vizs gá la ti tes tü let elõt ti cse lek mény re meg ál la pí -
tott ha tár idõ el mu lasz tá sa;

(ii) a 11. cikk (1) vagy (2) be kez dé se sze rin ti ké re lem
vagy a 12. cikk (1) be kez dé se sze rin ti, a jo gok újra ér vény -
be he lye zé se irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha -
tár idõ el mu lasz tá sa;

(iii) a 13. cikk (1), (2) vagy (3) be kez dé sé ben em lí tett
ha tár idõ el mu lasz tá sa;

(iv) kont ra dik tó ri us el já rá sok ban vég zett cse lek mény re
meg ál la pí tott ha tár idõ el mu lasz tá sa.

14. szabály

A 13. cikk szerinti, az elsõbbségi igény kijavítására
vagy kiegészítésére és az elsõbbségi igény orvoslására

vonatkozó részletes szabályok

(1) [A 13. cikk (1) be kez dé se sze rin ti ki vé tel] Egyik
Szer zõ dõ Fél nek sem kell biz to sí ta nia a 13. cikk (1) be kez -
dé se sze rint az el sõbb sé gi igény ki ja ví tá sát vagy ki egé szí -
té sét, ha a 13. cikk (1) be kez dé sé nek (i) pont ja sze rin ti ké -
rel met azt köve tõen ve szik kéz hez, hogy a be je len tõ ko -
ráb bi idõ pont ban tör té nõ köz zé té telt vagy gyor sí tott el já -
rást kért, ki vé ve, ha a ko ráb bi köz zé té tel vagy a gyor sí tott
el já rás irán ti ké rel met vissza nem von ják a be je len tés köz -
zé té te lé re irá nyu ló tech ni kai elõ ké szü le tek be fe je zé se
elõtt.

(2) [A 13. cikk (1) be kez dé sé nek (i) pont ja sze rin ti kö ve -
tel mé nyek] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a be je -
len tõ írja alá a 13. cikk (1) be kez dé sé nek (i) pont já ban em -
lí tett ké rel met.

(3) [A 13. cikk (1) be kez dé sé nek (ii) pont ja sze rin ti ha -
tár idõ] A 13. cikk (1) be kez dé sé nek (ii) pont já ban em lí tett
ha tár idõ nem le het rö vi debb, mint a Sza ba dal mi Együtt -
mû kö dé si Szer zõ dés sze rint az el sõbb sé gi igény nek a
nem zet kö zi be je len tés be nyúj tá sát kö ve tõ elõ ter jesz tésére
irány adó ha tár idõ.
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(4) [A 13. cikk (2) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ] a) A
13. cikk (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ ré szé ben em lí tett ha -
tár idõ nem jár hat le az el sõbb sé gi idõ tar tam le jár tá nak
nap já tól szá mí tott két hó nap nál ko ráb ban.

b) A 13. cikk (2) be kez dé sé nek (ii) pont já ban em lí tett
ha tár idõ az a) pont sze rin ti ha tár idõ vagy – ha ez a ko ráb -
bi – az az idõ tar tam, ame lyen be lül a ké sõb bi be je len tés
köz zé té te lé nek tech ni kai elõ ké szü le tei be fe je zõd nek.

(5) [A 13. cikk (2) be kez désé nek (i) pont ja sze rin ti kö ve -
tel mé nyek] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy

(i) a 13. cikk (2) be kez dé sé nek (i) pont já ban em lí tett
ké rel met a be je len tõ írja alá; és

(ii) a 13. cikk (2) be kez dé sé nek (i) pont já ban em lí tett
ké re lem ben igé nyel jék az el sõbb sé get, ha a be je len tés ben
nem igé nyel ték a ko ráb bi be je len tés el sõbb sé gét.

(6) [A 13. cikk (3) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mé nyek]
a) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy

(i) a 13. cikk (3) be kez dé sé nek (i) pont já ban em lí tett
ké rel met a be je len tõ írja alá; és

(ii) a 13. cikk (3) be kez dé sé nek (i) pont já ban em lí tett
ké re lem je löl je meg azt a Hi va talt, amely hez a ko ráb bi be -
je len tés má so la tá ra vo nat ko zó ké rel met be nyúj tot ták, és az 
ilyen ké re lem idõ pont ját.

b) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy
(i) a Hi va tal ál tal ki tû zött ha tár idõn be lül nyi lat ko za tot

vagy más bi zo nyí té kot nyújt sa nak be a Hi va tal hoz a
13. cikk (3) be kez dé se sze rin ti ké re lem alá tá masz tá sá ra;

(ii) a 13. cikk (3) be kez dé sé nek (iv) pont já ban em lí tett
ko ráb bi be je len tés má so la tát nyújt sák be a Hi va tal hoz az
at tól a nap tól szá mí tott leg alább egy hó na pos ha tár idõn be -
lül, ame lyen a má so la tot a be je len tõ meg kap ta at tól a
 Hivataltól, amely hez a ko ráb bi be je len tést be nyúj tot ták.

(7) [A 13. cikk (3) be kezdésé nek (iii) pont ja sze rin ti ha -
tár idõ] A 13. cikk (3) be kez dé sé nek (iii) pont já ban em lí -
tett ha tár idõ két hó nap pal a 4. sza bály (1) be kez dé sé ben
elõ írt ha tár idõ le jár ta elõtt jár le.

15. szabály

Név- vagy címváltozás bejegyzése iránti kérelem

(1) [Ké re lem] Ha a be je len tõ vagy a sza ba dal mas sze -
mé lyé ben nem tör tént vál to zás, de a neve, il let ve a címe
meg vál to zik, a Szer zõ dõ Fél nek el kell fo gad nia a vál to zás 
be jegy zé sé re irá nyu ló ké rel met, ha azt a be je len tõ vagy a
sza ba dal mas ál tal alá írt be ad vány ban nyújt ják be, és amely 
tar tal maz za a kö vet ke zõ ada to kat:

(i) uta lást arra, hogy a név ben vagy a cím ben tör tént
vál to zás be jegy zé sét ké rik;

(ii) a szó ban for gó be je len tés vagy sza ba da lom szá mát;
(iii) a be jegy zen dõ vál to zást;
(iv) a be je len tõ vagy a sza ba dal mas vál to zás elõt ti ne vét

és cí mét.

(2) [Dí jak] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy az
(1) be kez dés sze rin ti ké re lem mel kap cso lat ban dí jat fi zes -
se nek.

(3) [Egyet len ké re lem] a) Ele gen dõ egyet len ké rel met
be nyúj ta ni ak kor is, ha a vál to zás egy aránt vo nat ko zik a
be je len tõ vagy a sza ba dal mas ne vé re és a cí mé re.

b) Ele gen dõ egyet len ké rel met be nyúj ta ni ak kor is, ha a 
vál to zás ugyan an nak a sze mély nek egy nél több be je len té -
sé re vagy sza ba dal má ra, vagy ugyan an nak a sze mély nek
egy vagy több be je len té sé re és egy vagy több sza ba dal má -
ra vo nat ko zik, fel té ve, hogy a szó ban for gó összes be je len -
tés és sza ba da lom szá mát meg ad ják a ké re lem ben. A Szer -
zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy ha az egyet len ké rel met
 papíron vagy a Hi va tal ál tal meg en ge dett egyéb mó don
nyújt ják be, min den egyes érin tett be je len tés re és sza ba da -
lom ra vo nat ko zó an kü lön má so la tot nyújt sa nak be.

(4) [Bi zo nyí ték] A Szer zõ dõ Fél csak ak kor kö ve tel he ti
meg, hogy bi zo nyí té kot nyújt sa nak be a Hi va tal hoz, ha a
Hi va tal alap pal von ja két ség be a ké re lem ben fog lalt bár -
mely adat va ló di sá gát.

(5) [Egyéb kö ve tel mé nyek ti lal ma] Egyik Szer zõ dõ Fél
sem kö ve tel he ti meg, hogy az (1)–(4) be kez dé sek ben em -
lí tet tek tõl el té rõ ala ki kö ve tel mé nyek nek te gye nek ele get
az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem te kin te té ben, ki vé ve, ha a
Szer zõ dés vagy e Vég re haj tá si Sza bály zat el té rõ en nem
ren del ke zik. Kü lö nö sen nem kö ve tel he tõ meg a vál to zást
iga zo ló ok irat be nyúj tá sa.

(6) [Ér te sí tés] Ha a Szer zõ dõ Fél ál tal az (1)–(4) be kez -
dé sek sze rint al kal ma zott kö ve tel mé nyek va la me lyi ké nek
nem tesz nek ele get, a Hi va tal er rõl ér te sí ti a be je len tõt
vagy a sza ba dal mast, és le he tõ sé get ad arra, hogy az ér te sí -
tés nap já tól szá mí tott leg alább két hó na pon be lül a be je -
len tõ vagy a sza ba dal mas nyi lat koz zék vagy a hi á nyo kat
pó tol ja.

(7) [A kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el ma ra dá sa] a) Ha
a Szer zõ dõ Fél ál tal az (1)–(4) be kez dé sek sze rint al kal ma -
zott kö ve tel mé nyek va la me lyi ké nek nem tesz nek ele get a
b) pont sze rin ti ha tár idõn be lül, a Szer zõ dõ Fél ren del kez -
het a ké re lem el uta sí tá sá ról, en nél sú lyo sabb jog kö vet kez -
ményt azon ban nem al kal maz hat.

b) Az a) pont ban em lí tett ha tár idõ

(i) az (ii) al pont ban fog lalt ki vé tel lel az ér te sí tés nap já -
tól szá mí tott leg alább két hó nap;

(ii) leg alább há rom hó nap at tól a nap tól szá mít va, ame -
lyen a Hi va tal kéz hez vet te a ké rel met, ha nem nyúj tot tak
be olyan ada tot, amely le he tõ vé ten né az (1) be kez dés ben
em lí tett ké rel met be nyúj tó sze méllyel való kap cso lat fel vé -
telt.

(8) [Vál to zás a kép vi se lõ ne vé ben vagy cí mé ben, il let ve
a le ve le zé si vagy a kéz be sí té si cím ben] Az (1)–(7) be kez -
dé sek ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni a kép vi -
se lõ ne vé nek vagy cí mé nek, il let ve a le ve le zé si vagy a
kéz be sí té si cím nek a meg vál to zá sa ese tén.
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16. szabály

Kérelem a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében
történt változás bejegyzésére

(1) [Ké re lem a be je len tõ vagy a sza ba dal mas sze mé lyé -
ben tör tént vál to zás be jegy zé sé re] a) Ha a be je len tõ vagy a 
sza ba dal mas sze mé lyé ben vál to zás tör tént, a Szer zõ dõ
Fél nek el kell fo gad nia a vál to zás be jegy zé sé re irá nyu ló
ké rel met, ha azt a be je len tõ vagy a sza ba dal mas, il let ve az
új be je len tõ vagy az új sza ba dal mas ál tal alá írt be ad vány -
ban nyújt ják be, és amely tar tal maz za a kö vet ke zõ ada to -
kat:

(i) uta lást arra, hogy a be je len tõ vagy a sza ba dal mas
sze mé lyé ben tör tént vál to zás be jegy zé sét ké rik;

(ii) a szó ban for gó be je len tés vagy sza ba da lom szá mát;
(iii) a be je len tõ vagy a sza ba dal mas ne vét és cí mét;
(iv) az új be je len tõ vagy az új sza ba dal mas ne vét és

 címét;
(v) a be je len tõ vagy a sza ba dal mas sze mé lyé ben tör tént 

vál to zás idõ pont ját;
(vi) an nak az ál lam nak a ne vét, amely nek az új be je len tõ 

vagy az új sza ba dal mas az ál lam pol gá ra, ha va la mely
 állam ál lam pol gá ra; ha az új be je len tõ vagy új sza ba dal -
mas la kó hellyel ren del ke zik, an nak az ál lam nak a ne vét,
amely ben az új be je len tõ vagy az új sza ba dal mas la kó he -
lye ta lál ha tó; to váb bá, ha az új be je len tõ vagy az új sza ba -
dal mas va ló sá gos és mû kö dõ ipar i vagy ke res ke del mi te -
lep hellyel ren del ke zik, an nak az ál lam nak a ne vét, ahol ez
ta lál ha tó;

(vii) a be je gyez ni kért vál to zás okát.
b) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a ké re lem tar -

tal maz zon
(i) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ké re lem ben fog lalt ada -

tok pon to sak és meg fe lel nek a va ló ság nak;
(ii) a Szer zõ dõ Fél kor mány za ti ér de ké re vo nat ko zó

 tájékoztatást.

(2) [A be je len tõ vagy a sza ba dal mas sze mé lyé ben tör -
tént vál to zást alá tá masz tó ira tok] a) Ha a be je len tõ vagy a
sza ba dal mas sze mé lyé ben tör tént vál to zás szer zõ dés ered -
mé nye, a Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a ké re lem -
ben ad ja nak tá jé koz ta tást a szer zõ dés nyil ván tar tás ba vé te -
lé rõl, ha az ilyen nyil ván tar tás ba vé tel az irány adó jog sze -
rint kö te le zõ, és a ké re lem hez a ké rel me zõ vá lasz tá sa sze -
rint csa tol ják a kö vet ke zõk egyi két:

(i) a szer zõ dés má so la tát, amellyel kap cso lat ban az ere -
de ti szer zõ dés sel való azo nos sá got iga zo ló, – a ké rel me zõ
vá lasz tá sa sze rint – köz jegy zõ vagy más ille té kes ha tó ság
ál ta li, vagy ha az irány adó jog meg en ge di, a Hi va tal elõtt
el jár ni jo go sult kép vi se lõ ál ta li hi te le sí tés kö ve tel he tõ
meg;

(ii) a szer zõ dés nek a vál to zást be mu ta tó ki vo na tát,
amellyel kap cso lat ban – a ké rel me zõ vá lasz tá sa sze rint –
köz jegy zõ vagy más ille té kes ha tó ság ál ta li, vagy ha az
irány adó jog meg en ge di, a Hi va tal elõtt el jár ni jo go sult

kép vi se lõ ál ta li hi te le sí tés kö ve tel he tõ meg an nak alá tá -
masz tá sá ra, hogy az a szer zõ dés hû ki vo na ta;

(iii) a szer zõ dés sel tör tént át ru há zást bi zo nyí tó, nem hi -
te le sí tett iga zo lást, ame lyet az át ru há zá si iga zo lás ra vo nat -
ko zó nem zet kö zi ûr lap min tá ban elõ írt tar ta lom mal ké szí -
tet tek el, és ame lyet mind a be je len tõ, mind az új be je len tõ, 
vagy pe dig mind a sza ba dal mas, mind az új sza ba dal mas
alá írt.

b) Ha a be je len tõ vagy a sza ba dal mas sze mé lyé ben tör -
tént vál to zás cég össze ol va dás vagy a jogi sze mély át ala ku -
lá sá nak vagy szét vá lá sá nak az ered mé nye, a Szer zõ dõ Fél
meg kö ve tel he ti, hogy a ké re lem hez csa tol ják an nak az
ille té kes ha tó ság tól szár ma zó ok irat nak – mint pél dá ul a
cég jegy zék rõl ké szült ki vo nat nak – a má so la tát, amely bi -
zo nyít ja a cég össze ol va dást vagy a jogi sze mély át ala ku lá -
sát vagy szét vá lá sát, to váb bá a szó ban for gó jo gok át szál -
lá sát. A Szer zõ dõ Fél azt is meg kö ve tel he ti, hogy má so lat -
tal kap cso lat ban az ere de ti ok irat tal való azo nos sá got iga -
zo ló, – a ké rel me zõ vá lasz tá sa sze rint – a ki bo csá tó ha tó -
ság, köz jegy zõ vagy más ille té kes ha tó ság ál ta li, vagy ha
az irány adó jog meg en ge di, a Hi va tal elõtt el jár ni jo go sult
kép vi se lõ ál ta li hi te le sí tést nyújt sa nak be.

c) Ha a be je len tõ vagy a sza ba dal mas sze mé lyé ben tör -
tént vál to zás nem szer zõ dés nek, cég össze ol va dás nak, jogi
sze mély át ala ku lá sá nak vagy szét vá lá sá nak az ered mé nye, 
ha nem más jog ala pon – pél dá ul jog sza bá lyi ren del ke zés
vagy bí ró sá gi ha tá ro zat ere jé nél fog va – kö vet ke zik be, a
Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a ké re lem hez csa tol ják 
a vál to zást iga zo ló ok irat má so la tát. A Szer zõ dõ Fél azt is
meg kö ve tel he ti, hogy a má so lat tal kap cso lat ban az ere de ti
ok irat tal való azo nos sá got iga zo ló, – a ké rel me zõ vá lasz tá -
sa sze rint – a ki bo csá tó ha tó ság, köz jegy zõ vagy más ille -
té kes ha tó ság ál ta li, vagy ha az irány adó jog meg en ge di, a
Hi va tal elõtt el jár ni jo go sult kép vi se lõ ál ta li hi te le sí tést
nyújt sa nak be.

d) Ha több be je len tõ vagy sza ba dal mas kö zül egy nek
vagy több nek, de nem mind egyi kük nek a sze mé lyé ben tör -
tént vál to zás, a Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy nyújt -
sa nak be bi zo nyí té kot ar ról, hogy az a be je len tõ vagy sza -
ba dal mas, aki nek a sze mé lyé ben nincs vál to zás, hoz zá já -
ru lá sát adta a be je len tõ vagy a sza ba dal mas sze mé lyé ben
tör tént vál to zás hoz.

(3) [For dí tás] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti a (2) be -
kez dés sze rin ti bár mely ok irat for dí tá sát, ha az nem a
 Hivatal ál tal el fo ga dott nyel ven ké szült.

(4) [Dí jak] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy az
(1) be kez dés sze rin ti ké re lem mel kap cso lat ban dí jat fi zes -
se nek.

(5) [Egyet len ké re lem] Ele gen dõ egyet len ké rel met be -
nyúj ta ni ak kor is, ha a ké re lem ugyan an nak a sze mély nek
egy nél több be je len té sé re vagy sza ba dal má ra, vagy ugyan -
an nak a sze mély nek egy vagy több be je len té sé re és egy
vagy több sza ba dal má ra vo nat ko zik, fel té ve, hogy a be je -
len tõ vagy a sza ba dal mas sze mé lyé ben tör tént vál to zás
min den egyes be je len tés és sza ba da lom te kin te té ben
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ugyan az, és a szó ban for gó összes be je len tés és sza ba da -
lom szá mát meg ad ják a ké re lem ben. A Szer zõ dõ Fél meg -
kö ve tel he ti, hogy ha az egyet len ké rel met pa pí ron vagy a
Hi va tal ál tal meg en ge dett egyéb mó don nyújt ják be, min -
den egyes érin tett be je len tés re és sza ba da lom ra vonat -
kozóan kü lön má so la tot nyújt sa nak be.

(6) [Bi zo nyí ték] A Szer zõ dõ Fél csak ak kor kö ve tel he ti
meg bi zo nyí ték vagy a (2) be kez dés ese té ben to váb bi bi zo -
nyí ték be nyúj tá sát a Hi va tal hoz, ha a Hi va tal alap pal von ja 
két ség be a ké re lem ben, il let ve az e sza bály ban em lí tett
bár mely ok irat ban sze rep lõ bár mely adat va ló di sá gát, il let -
ve a (3) be kez dés sze rin ti for dí tás pon tos sá gát.

(7) [Egyéb kö ve tel mé nyek ti lal ma] Egyik Szer zõ dõ Fél
sem kö ve tel he ti meg, hogy az (1)–(6) be kez dé sek ben em -
lí tet tek tõl el té rõ ala ki kö ve tel mé nyek nek te gye nek ele get
az e sza bály ban em lí tett ké re lem vo nat ko zá sá ban, ki vé ve,
ha a Szer zõ dés vagy e Vég re haj tá si Sza bály zat el té rõ en
nem ren del ke zik.

(8) [Ér te sí tés; a kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el ma ra -
dá sa] A 15. sza bály (6) és (7) be kez dé sét kell meg fele lõen
al kal maz ni, ha az (1)–(5) be kez dé sek ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek va la me lyi ké nek nem tesz nek ele get, vagy ha a
(6) be kez dés sze rint bi zo nyí té kot vagy to váb bi bi zo nyí té -
kot kö ve tel nek meg.

(9) [Ki zá rás a fel ta lá lói mi nõ ség te kin te té ben] A Szer -
zõ dõ Fél e sza bály al kal ma zá sát ki zár hat ja a fel ta lá lói
 minõségben tör tént vál to zás te kin te té ben. A fel ta lá lói mi -
nõ ség fo gal mát az irány adó jog ha tá roz za meg.

17. szabály

Hasznosítási engedély vagy megterhelés bejegyzése
iránti kérelem

(1) [Hasz no sí tá si en ge dély be jegy zé se irán ti ké re lem]
a) Ha az irány adó jog le he tõ vé te szi a be je len tés re vagy a
sza ba da lom ra vo nat ko zó hasz no sí tá si en ge dély be jegy zé -
sét, a Szer zõ dõ Fél nek el kell fo gad nia a hasz no sí tá si szer -
zõ dés be jegy zé se irán ti ké rel met, ha azt a hasz no sí tá si en -
ge délyt adó vagy a hasz no sí tó ál tal alá írt be ad vány ban
nyújt ják be, és amely tar tal maz za a kö vet ke zõ ada to kat:

(i) uta lást arra, hogy hasz no sí tá si en ge dély be jegy zé sét
ké rik;

(ii) a szó ban for gó be je len tés vagy sza ba da lom szá mát;
(iii) a hasz no sí tá si en ge délyt adó ne vét és cí mét;
(iv) a hasz no sí tó ne vét és cí mét;
(v) uta lást arra, hogy a hasz no sí tá si en ge dély ki zá ró la -

gos vagy nem ki zá ró la gos en ge dély;
(vi) an nak az ál lam nak a ne vét, amely nek a hasz no sí tó

az ál lam pol gá ra, ha va la mely ál lam ál lam pol gá ra; ha a
hasz no sí tó la kó hellyel ren del ke zik, an nak az ál lam nak a
ne vét, amely ben a hasz no sí tó la kó he lye ta lál ha tó; to váb bá, 
ha a hasz no sí tó va ló sá gos és mû kö dõ ipar i vagy ke res ke -

del mi te lep hellyel ren del ke zik, an nak az ál lam nak a ne vét,
ahol ez ta lál ha tó.

b) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy a ké re lem tar -
tal maz zon

(i) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ké re lem ben fog lalt ada -
tok pon to sak és meg fe lel nek a va ló ság nak;

(ii) a Szer zõ dõ Fél kor mány za ti ér de ké re vo nat ko zó
 tájékoztatást;

(iii) tá jé koz ta tást a hasz no sí tá si en ge dély nyil ván tar tás -
ba vé te lé rõl, ha az ilyen nyil ván tar tás ba vé tel az irány adó
jog sze rint kö te le zõ;

(iv) ada tot a hasz no sí tá si en ge dély kel té rõl és idõ tar ta -
má ról.

(2) [A hasz no sí tás en ge dé lye zé sét alá tá masz tó ira tok]
a) Ha a hasz no sí tá si en ge dély sza bad meg ál la po dás út ján
kö tött szer zõ dés ered mé nye, a Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel -
he ti, hogy a ké re lem hez a ké rel me zõ fél vá lasz tá sa sze rint
csa tol ják kö vet ke zõk egyi két:

(i) a szer zõ dés má so la tát, amellyel kap cso lat ban az ere -
de ti szer zõ dés sel való azo nos sá got iga zo ló, – a ké rel me zõ
fél vá lasz tá sa sze rint – köz jegy zõ vagy más ille té kes ha tó -
ság ál ta li, vagy ha az irány adó jog meg en ge di, a Hi va tal
elõtt el jár ni jo go sult kép vi se lõ ál ta li hi te le sí tés kö ve tel he -
tõ meg;

(ii) a szer zõ dés nek az en ge dé lye zett jo go kat és azok ter -
je del mét be mu ta tó ki vo na tát, amellyel kap cso lat ban – a
ké rel me zõ fél vá lasz tá sa sze rint – köz jegy zõ vagy más
ille té kes ha tó ság ál ta li, vagy ha az irány adó jog megen -
gedi, a Hi va tal elõtt el jár ni jo go sult kép vi se lõ ál ta li hi te le -
sí tés kö ve tel he tõ meg an nak alá tá masz tá sá ra, hogy az a
szer zõ dés hû ki vo na ta.

b) Ha a hasz no sí tá si en ge dély sza bad meg ál la po dás út -
ján kö tött szer zõ dés ered mé nye, a Szer zõ dõ Fél meg kö ve -
tel he ti, hogy az a be je len tõ, sza ba dal mas, ki zá ró la gos
hasz no sí tó, be je len tõ társ, sza ba dal mas társ vagy ki zá ró la -
gos hasz no sí tó társ, aki a hasz no sí tá si szer zõ dés ben nem
fél, a Hi va tal hoz be nyúj tott be ad vány ban adja hoz zá já ru -
lá sát a szer zõ dés be jegy zé sé hez.

c) Ha a hasz no sí tá si en ge dély nem sza bad meg ál la po -
dás út ján kö tött szer zõ dés, ha nem pél dá ul jog sza bá lyi ren -
del ke zés vagy bí ró sá gi ha tá ro zat ered mé nye, a Szer zõ dõ
Fél meg kö ve tel he ti, hogy a ké re lem hez csa tol ják a hasz no -
sí tá si en ge dély meg adá sát bi zo nyí tó ok irat má so la tát.
A Szer zõ dõ Fél azt is meg kö ve tel he ti, hogy a má so lat tal
kap cso lat ban az ere de ti ok irat tal való azo nos sá got iga zo ló, 
– a ké rel me zõ vá lasz tá sa sze rint – a ki bo csá tó ha tó ság,
köz jegy zõ vagy más ille té kes ha tó ság ál ta li, vagy ha az
irány adó jog meg en ge di, a Hi va tal elõtt el jár ni jo go sult
kép vi se lõ ál ta li hi te le sí tést nyújt sa nak be.

(3) [For dí tás] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti a (2) be -
kez dés sze rin ti bár mely ok irat for dí tá sát, ha az nem a
 Hivatal ál tal el fo ga dott nyel ven ké szült.

(4) [Dí jak] A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy az
(1) be kez dés sze rin ti ké re lem mel kap cso lat ban dí jat fi zes -
se nek.
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(5) [Egyet len ké re lem] A 16. sza bály (5) be kez dé sét
meg fele lõen al kal maz ni kell a hasz no sí tá si en ge dély be -
jegy zé se irán ti ké re lem re.

(6) [Bi zo nyí ték] A 16. sza bály (6) be kez dé sét meg fele -
lõen al kal maz ni kell a hasz no sí tá si en ge dély be jegy zé se
irán ti ké re lem re.

(7) [Egyéb kö ve tel mé nyek ti lal ma] Egyik Szer zõ dõ Fél
sem kö ve tel he ti meg, hogy az (1)–(6) be kez dé sek ben em -
lí tet tek tõl el té rõ ala ki kö ve tel mé nyek nek te gye nek ele get
az (1) be kez dés ben em lí tett ké re lem vo nat ko zá sá ban, ki -
vé ve, ha a Szer zõ dés vagy e Vég re haj tá si Sza bály zat el té -
rõ en nem ren del ke zik.

(8) [Ér te sí tés; a kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el mu lasz -
tá sa] A 15. sza bály (6) és (7) be kez dé sét kell meg fele lõen
al kal maz ni, ha az (1)–(5) be kez dé sek ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek va la me lyi ké nek nem tesz nek ele get, vagy ha a
(6) be kez dés sze rint bi zo nyí té kot vagy to váb bi bi zo nyí té -
kot kö ve tel nek meg.

(9) [Meg ter he lés be jegy zé se, il let ve a hasz no sí tá si
 engedély vagy a meg ter he lés be jegy zé sé nek tör lé se irán ti
ké re lem] Az (1)–(8) be kez dé se ket kell meg fele lõen al kal -
maz ni a kö vet ke zõk irán ti ké rel mek re:

i) meg ter he lés be jegy zé se a be je len tés vagy a sza ba da -
lom vo nat ko zá sá ban;

(ii) a hasz no sí tá si en ge dély vagy a meg ter he lés tör lé se
a be je len tés vagy a sza ba da lom vo nat ko zá sá ban.

18. szabály

Hiba kijavítása iránti kérelem

(1) [Ké re lem] a) Ha a be je len tés, a sza ba da lom vagy az
ezek re vo nat ko zó an a Hi va tal hoz be nyúj tott ké re lem nem
a ku ta tás sal vagy az ér de mi vizs gá lat tal össze füg gõ hi bát
tar tal maz, és ame lyet az irány adó jog sze rint a Hi va tal ki -
ja vít hat, a Hi va tal nak el kell fo gad nia a nyil ván tar tá sá ban
és a ki ad vá nya i ban sze rep lõ hiba ki ja ví tá sa irán ti ké rel -
met, ha azt a be je len tõ vagy a sza ba dal mas ál tal alá írt be -
ad vány ban nyújt ják be, és amely tar tal maz za a kö vet ke zõ
ada to kat:

(i) uta lást arra, hogy hiba ki ja ví tá sát ké rik;
(ii) a szó ban for gó be je len tés vagy a sza ba da lom szá mát;
(iii) a ki ja ví tan dó hi bát;
(iv) a be jegy zen dõ ja ví tást;
(v) a ké rel me zõ ne vét és cí mét.
b) A Szer zõ dõ Fél meg kö ve tel he ti, hogy ké re lem mel

együtt nyújt sák be a ki ja ví tan dó rész he lyé be lépõ részt, a
ja ví tott részt vagy – a (3) be kez dés ese té ben – a ki ja ví tan -
dó rész he lyé be lépõ vagy az azt tar tal ma zó részt min den
egyes olyan be je len tés és sza ba da lom te kin te té ben, amely -
re a ké re lem vo nat ko zik.

c) A Szer zõ dõ Fél elõ ír hat ja, hogy a ké re lem be nyúj tá -
sá nak csak ab ban az eset ben le het he lye, ha a ké rel me zõ

nyi lat ko zat út ján ki je len ti, hogy a hi bát jó hi sze mû en kö -
vet te el.

d) A Szer zõ dõ Fél elõ ír hat ja, hogy a ké re lem be nyúj tá -
sá nak csak ab ban az eset ben le het he lye, ha a ké rel me zõ
nyi lat ko zat út ján ki je len ti, hogy a ké rel met in do ko lat lan
ké se de lem vagy – a Szer zõ dõ Fél vá lasz tá sa sze rint – szán -
dé kos ké se de lem nél kül nyúj tot ták be a hiba fel fe de zé sét
köve tõen.

(2) [Dí jak] a) A b) pont ban fog lalt ki vé tel lel a Szer zõ dõ
Fél meg kö ve tel he ti, hogy az (1) be kez dés sze rin ti ké re -
lem mel kap cso lat ban dí jat fi zes se nek.

b) A Hi va tal sa ját hi bá it hi va tal ból vagy ké re lem re, díj -
men te sen ki ja vít ja.

(3) [Egyet len ké re lem] A 16. sza bály (5) be kez dé sét kell 
meg fele lõen al kal maz ni a hiba ki ja ví tá sa irán ti ké rel mek
ese té ben, fel té ve, hogy a hiba és a kért ki ja ví tás va la -
mennyi szó ban for gó be je len tés és sza ba da lom te kin te té -
ben ugyan az.

(4) [Bi zo nyí ték] A Szer zõ dõ Fél csak ak kor kö ve tel he ti
meg bi zo nyí ték be nyúj tá sát a Hi va tal hoz a ké re lem alá tá -
masz tá sá ra, ha a Hi va tal alap pal von ja két ség be a hiba ki -
ja ví tá sa irán ti ké re lem ben fog lalt bár mely adat vagy az az -
zal kap cso lat ban be nyúj tott bár mely ok irat va ló di sá gát,
va la mint azt, hogy az ál lí tó la gos hiba va ló ban hi ba-e.

(5) [Egyéb kö ve tel mé nyek ti lal ma] Egyik Szer zõ dõ Fél
sem kö ve tel he ti meg, hogy az (1)–(4) be kez dé sek ben em -
lí tet tek tõl el té rõ ala ki kö ve tel mé nyek nek te gye nek ele get
az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem te kin te té ben, ki vé ve, ha a
Szer zõ dés vagy e Vég re haj tá si Sza bály zat el té rõ en nem
ren del ke zik.

(6) [Ér te sí tés; a kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el ma ra -
dá sa] A 15. sza bály (6) és (7) be kez dé sét kell meg fele lõen
al kal maz ni, ha az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek va la me lyi ké nek nem tesz nek ele get, vagy ha a
(4) be kez dés sze rin ti bi zo nyí té kot kö ve tel nek meg.

(7) [Ki zá rá sok] a) A Szer zõ dõ Fél e sza bály al kal ma zá -
sát ki zár hat ja a fel ta lá lói mi nõ ség ben tör tént vál to zás te -
kin te té ben. A fel ta lá lói mi nõ ség fo gal mát az irány adó jog
ha tá roz za meg.

b) A Szer zõ dõ Fél ki zár hat ja e sza bály al kal ma zá sát az
olyan hiba vo nat ko zá sá ban, ame lyet e Szer zõ dõ Fél nél a
sza ba da lom új ra ki adá sa so rán kell ki ja ví ta ni.

19. szabály

A bejelentési számmal nem rendelkezõ bejelentés
azonosításának módja

(1) [Az azo no sí tá si mód ja] Ha a be je len tést be je len té si
szá má val kell azo no sí ta ni, de ilyen szá mot még nem ad tak, 
vagy az nem is mert az érin tett sze mély vagy a kép vi se lõ je
elõtt, a be je len tést azo no sí tott nak kell te kin te ni, ha e sze -
mély vá lasz tá sa sze rint a kö vet ke zõk egyi két be nyújt ják:
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(i) a Hi va tal ál tal adott ide ig le nes be je len té si szám ese -
tén ezt a szá mot;

(ii) a be je len tés ré szét ké pe zõ ké re lem má so la tát az zal a
nap pal együtt, ame lyen a be je len tést a Hi va tal nak el küld -
ték;

(iii) a be je len tõ vagy a kép vi se lõ je ál tal a be je len tés nek
adott hi vat ko zá si szá mot, ame lyet fel tün tet tek a be je len -
tés ben a be je len tõ ne vé vel és cí mé vel, va la mint a ta lál -
mány cí mé vel és az zal a nap pal együtt, ame lyen a be je len -
tést a Hi va tal nak el küld ték.

(2) [Egyéb kö ve tel mé nyek ti lal ma] Egyik Szer zõ dõ Fél
sem kö ve tel he ti meg, hogy az (1) be kez dés ben em lí tet tek -
tõl el té rõ azo no sí tá si mó dot al kal maz za nak a be je len tés
azo no sí tá sa ér de ké ben, ha a be je len tés be je len té si szám -
mal még nem ren del ke zik, vagy az nem is mert az érin tett
sze mély vagy a kép vi se lõ je elõtt.

20. szabály

Nemzetközi ûrlapminták megállapítása

(1) [Nem zet kö zi ûr lap min ták] A 14. cikk (1) be kez dé sé -
nek c) pont ja sze rin ti nem zet kö zi ûr lap min tá kat a 25. cikk
(1) be kez dé sé ben em lí tett min den egyes nyel ven a Köz -
gyû lés ál la pít ja meg a kö vet ke zõk te kin te té ben:

(i) kép vi se le ti meg ha tal ma zás;
(ii) név- vagy cím vál to zás be jegy zé se irán ti ké re lem;
(iii) a be je len tõ vagy a sza ba dal mas sze mé lyé ben tör tént 

vál to zás be jegy zé se irán ti ké re lem;
(iv) át ru há zá si iga zo lás;
(v) hasz no sí tá si szer zõ dés be jegy zé se, il let ve be jegy zé -

sé nek tör lé se irán ti ké re lem;
(vi) meg ter he lés be jegy zé se, il let ve be jegy zé sé nek tör -

lé se irán ti ké re lem;
(vii) hiba ki ja ví tá sa irán ti ké re lem.

(2) [A 3. sza bály (2) bekez dé sé nek (i) pont já ban em lí tett
mó do sí tá sok] A Köz gyû lés mó do sít ja a 3. sza bály (2) be -
kez dé sé nek (i) pont já ban em lí tett, a Sza ba dal mi Együtt -
mû kö dé si Szer zõ dés sze rin ti ûr la pot.

(3) [A Nem zet kö zi Iro da ja vas la tai] A Nem zet kö zi Iro -
da tesz ja vas la tot a Köz gyû lés szá má ra a kö vet ke zõk te -
kin te té ben:

(i) az (1) be kez dés ben em lí tett nem zet kö zi ûr lap min ták 
meg ál la pí tá sa;

(ii) a (2) be kez dés ben em lí tett, a Sza ba dal mi Együtt mû -
kö dé si Szer zõ dés sze rin ti ûr lap mó do sí tá sa.

21. szabály

A 14. cikk (3) bekezdése szerinti egyhangúság
követelménye

A kö vet ke zõ sza bá lyok meg ál la pí tá sa vagy mó do sí tá sa
egy han gú sá got igé nyel:

(i) az 5. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti bár -
mely sza bály;

(ii) a 6. cikk (1) be kez dé sé nek (iii) pont ja sze rin ti bár -
mely sza bály;

(iii) a 6. cikk (3) be kez dé se sze rin ti bár mely sza bály;
(iv) a 7. cikk (2) be kez dé se a) pont já nak (iii) al pont ja

sze rin ti bár mely sza bály;
(v) a 8. sza bály (1) be kez dé sé nek a) pont ja;
(vi) e sza bály.”

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de tést kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1–2.  §-a az SZJSZ 21. cik ke (2) be kez dé -
sé nek (ii) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály -
ba.

(3) Az 1–2.  § ha tály be lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen
a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha -
tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) Az e ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
sek rõl a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
321/2007. (XII. 5.) Korm.

rendelete

a komplex rehabilitációról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a rehabilitá -
ciós já ra dék ról  szóló 2007. évi LXXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Rjtv.) 33.  §-a (1) be kez dé sé nek
a)–c) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ 
ren de le tet al kot ja:

A komplex minõsítés során alkalmazandó
rehabilitációval összefüggõ sza bá lyok

1.  §

Az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té -
zet (a továb biak ban: ORSZI) szak ér tõi bi zott sá ga (a továb -
biak ban: szak ér tõi bi zott ság) a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott kom plex mi nõ sí tés ke re té ben a re ha bi li tá ció
 lehetséges irá nyá ról, a re ha bi li tá ci ós szük ség le tek rõl, a
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 rehabilitálhatóságról, va la mint a re ha bi li tá ci ó hoz szük sé -
ges idõ tar tam ról  szóló szak vé le mé nyé nek ki ala kí tá sa so -
rán az e ren de let ben fog lal tak figye lembe véte lével jár el.

2.  §

(1) Amennyi ben a szak ér tõi bi zott ság meg ál la pít ja,
hogy az érin tett sze mély az egész ség ká ro so dá sá tól füg -
gõen al kal mas sá te he tõ a je len le gi, az egészségkároso -
dását meg elõ zõ, vagy a kép zett sé gé nek meg fe le lõ más
mun ka kör ben való fog lal koz ta tás ra, ak kor a re ha bi li tá ció
lehet séges irá nya ként ezt a mun ka kört, il let ve mun ka kö rö -
ket je lö li meg.

(2) A szak ér tõi bi zott ság a re ha bi li tá ció le het sé ges irá -
nya ként meg ha tá roz za to váb bá azo kat a fog lal ko zá so kat,
fog lal ko zá si al cso por to kat, il let ve fog lal ko zá si cso por to -
kat, ame lyek el lá tá sá ra az érin tett sze mély al kal mas, vagy
a re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok igény be vé te lét köve tõen – a 
szak ér tõi bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá -
sa ese tén – al kal mas le het. A fog lal ko zá sok, fog lal ko zá si
al cso por tok, fog lal ko zá si cso por tok meg ha tá ro zá sa a Fog -
lal ko zá sok Egy sé ges Osz tá lyo zá si Rend sze ré nek figye -
lembe véte lével tör té nik.

3.  §

(1) A re ha bi li tá ció le het sé ges irá nyá tól füg gõ en a szak -
ér tõi bi zott ság meg ál la pít ja az érin tett sze mély

a) fog lal koz ta tá si,
b) or vo si, és
c) szo ci á lis

re ha bi li tá ci ós szük ség le te it, és nyi lat ko zik arra vo nat ko -
zó an, hogy me lyek azok a szük ség le tek, ame lye ket ki elé -
gí tõ szol gál ta tá sok hi á nyá ban az érin tett sze mély re ha bi li -
tá ci ó ja vár ha tó an nem va ló sít ha tó meg si ke re sen (a továb -
biak ban: alap ve tõ re ha bi li tá ci ós szük ség le tek).

(2) A fog lal koz ta tá si és a szo ci á lis re ha bi li tá ci ós szük -
ség le tek rész le tes fel so ro lá sát, va la mint a szük ség le tek hez
kap cso ló dó fog lal koz ta tá si és szo ci á lis re ha bi li tá ci ós szol -
gál ta tá so kat e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az or vo si re ha bi li tá ci ós szük ség le te ket az egész -
ségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 100.  §-ának
(4)–(5) be kez dé se i ben fog lal tak alap ján kell meg ha tá roz -
ni, figye lembe véve a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ellátá -
sait meg ha tá ro zó tör vény ál tal elõ írt, az or vo si rehabili -
táció ke re té ben nyújt ha tó szol gál ta tá so kat.

(4) A szak ér tõi bi zott ság a re ha bi li tá ci ó hoz szük sé ges
idõ tar ta mot a re ha bi li tá ci ós szük ség le tek alap ján ál la pít ja
meg.

4.  §

(1) A szak ér tõi bi zott ság a re ha bi li tál ha tó ság meg ál la pí -
tá sa so rán az érin tett sze mély egész ség ká ro so dá sá nak mér -

té két, szak mai mun ka ké pes sé gét, sze mé lyi adott sá ga it,
kép zett sé gét, szak mai gya kor la tát, a re ha bi li tá ci ót is be fo -
lyá so ló szo ci á lis kö rül mé nye it, köz vet len és tá gabb fi zi -
kai, tár sa dal mi kör nye ze tét és mun ka erõ-pi a ci le he tõ sé ge it 
figye lembe véve jár el.

(2) A re ha bi li tál ha tó ság ak kor ál la pít ha tó meg, ha az
érin tett sze mély ré szé re

a) a re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok igény be vé te le, il let ve
a re ha bi li tá ció le het sé ges irá nya ként meg ha tá ro zott mun -
ka kör ben (mun ka kö rök ben), fog lal ko zás(ok)ban való
mun ka vég zés az egész sé gi ál la po tá hoz ké pest az el vár ha -
tó nál több erõ fe szí tést nem je len t, és

b) az alap ve tõ fog lal koz ta tá si, or vo si és szo ci á lis re ha -
bi li tá ci ós szük ség le tek hez kap cso ló dó re ha bi li tá ci ós szol -
gál ta tá sok hoz zá fér he tõk, és

c) a re ha bi li tá ció le het sé ges irá nya ként meg ha tá ro zott
mun ka kör ben vár ha tó an olyan meg fe le lõ mun ka hely
ajánl ha tó fel, amely le he tõ vé te szi a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka -
vál la lók fog lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó fo lya ma tos tá mo ga -
tás nél kü li fog lal koz ta tást.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti fel té tel fenn ál lá sá -
nak meg ál la pí tá sa cél já ból a szak ér tõi bi zott ság az alap ve -
tõ re ha bi li tá ci ós szük ség let hez kap cso ló dó – a mel lék let -
ben, il let ve or vo si re ha bi li tá ció ke re té ben nyújt ha tó szol -
gál ta tás ese tén kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – re ha -
bi li tá ci ós szol gál ta tás hoz zá fér he tõ sé gét vizs gál ja.

A rehabilitációs megállapodás megkötésére,
a rehabilitációs tervre és az együttmûködésre

vonatkozó rendelkezések

5.  §

(1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ sze méllyel a
re ha bi li tá ci ós meg ál la po dást a re gi o ná lis mun ka ügyi köz -
pont nak a já ra dék ban ré sze sü lõ la kó he lye, il let ve tar tóz -
ko dá si he lye sze rint ille té kes ki ren delt sé ge (a továb biak -
ban: ki ren delt ség) köti meg.

(2) Az Rjtv. 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
je lent ke zé sét köve tõen a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze -
sü lõ vel a ki ren delt ség sze mé lyes kon zul tá ci ót foly tat a
 rehabilitációt érin tõ lé nye ges kér dé sek rõl. A kon zul tá ció
so rán a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ sze méllyel
együtt mû kö dés ben, vé le mé nyé nek figye lembe véte lével
kell meg ha tá roz ni a re ha bi li tá ció konk rét irá nyát, a re ha bi -
li tá ci ós szol gál ta tá sok kö rét és el ké szí te ni a re ha bi li tá ci ós
meg ál la po dás és a mel lék le tét ké pe zõ re ha bi li tá ci ós terv
ter ve ze tét.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti kon zul tá ció ke re té ben a ki -
ren delt ség a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõt tá jé koz -
tat ja az irány adó jog sza bá lyi ren del ke zé sek rõl, az õt meg -
il le tõ jo gok ról és az õt ter he lõ kö te le zett sé gek rõl, a kö te le -
zett sé gek el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye i rõl és a re -
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gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok -
ról is.

(4) Az együtt mû kö dé si kö te le zett ség tel je sí té sé hez és a
re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás meg kö té sé hez szük sé ges
rész le tes in for má ci ók ról a ki ren delt ség meg ke re sé se alap -
ján a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont – a köz pon ti szer ve ze -
te, il let ve ki ren delt ség és szol gál ta tó köz pont ja út ján – az
ál ta la nyúj tott vagy tá mo ga tott mun ka erõ-pi a ci szol gál ta -
tá sok (mun ka erõ-pi a ci és fog lal ko zá si in for má ció nyúj tá -
sa, re ha bi li tá ci ós ta nács adás) ke re té ben tá jé koz ta tást ad a
re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ nek.

(5) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ a rehabilitá -
ciós meg ál la po dás el ké szí té se so rán együtt mû kö dik a ki -
ren delt ség gel, részt vesz a re ha bi li tá ció konk rét irá nyá nak
meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges fog lal ko zás-egész ség ügyi
vizs gá la tok ban és igény be ve szi a meg ál la po dás meg kö té -
sét elõ se gí tõ re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá so kat.

6.  §

(1) A ki ren delt ség a re ha bi li tá ci ós já ra dé kot meg ál la pí -
tó ha tá ro zat, a kom plex mi nõ sí tés so rán ké szült szak vé le -
mény, va la mint a kon zul tá ció alap ján ké szí ti el a re ha bi li -
tá ci ós meg ál la po dás ter ve ze tét.

(2) Amennyi ben a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ
ke re sõ te vé keny sé get foly tat, és a fog lal koz ta tó az Rjtv.
7.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti meg ke re sés alap ján a
szük sé ges re ha bi li tá ci ós in téz ke dé se ket vál lal ja, ak kor a
re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás és a re ha bi li tá ci ós terv ki dol -
go zá sá ba a fog lal koz ta tót is be kell von ni. A ki ren delt ség a 
fog lal koz ta tót tá jé koz tat ja a meg vál to zott mun ka ké pes sé -
gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sa so rán igény be ve he tõ tá mo -
ga tá sok ról és szol gál ta tá sok ról.

(3) A ki ren delt ség szük ség ese tén a re ha bi li tá ci ós meg -
ál la po dás és a re ha bi li tá ci ós terv ki dol go zá sá ba más szer -
vet, szak ér tõt (a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont köz pon ti
szer ve ze te, il let ve ki ren delt ség és szol gál ta tó köz pont ja,
mû sza ki ta nács adó, re ha bi li tá ci ós ta nács adó, fog lal ko zás-
egész ség ügyi, pszi cho ló gi ai, szo ci á lis szak ér tõ stb.) is be -
von hat.

(4) A ki ren delt ség szük ség ese tén a re ha bi li tá ci ós meg -
ál la po dás és a re ha bi li tá ci ós terv ki dol go zá sá ba a re ha bi li -
tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ ké ré sé re – an nak be le egye zé se 
ese tén – hoz zá tar to zó ját is be von hat ja.

(5) A re ha bi li tá ci ós szük ség le tek sze rin ti re ha bi li tá ci ós
szol gál ta tá so kat nyúj tók a ki ren delt ség meg ke re sé sé re a
re ha bi li tá ci ós terv el ké szí té sé ben szük ség sze rint köz re -
mû köd nek.

7.  §

A re ha bi li tá ci ós terv tar tal maz za:
a) a re ha bi li tá ció konk rét irá nyát,

b) a já ra dék ban ré sze sü lõ re ha bi li tá ci ós szük ség le te it,
c) a fog lal koz ta tá si, az or vo si és a szo ci á lis rehabilitá -

ciós szük ség le tek sze rint in do kolt re ha bi li tá ci ós szol gál ta -
tá sok fel so ro lá sát, idõ be li sor rend jét, kü lön meg je löl ve az
alap ve tõ re ha bi li tá ci ós szük ség le te ket ki elé gí tõ szol gál ta -
tá so kat,

d) a re ha bi li tá ci ó val össze füg gés ben – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint – nyúj tott tá mo ga tást,
 annak mér té két és idõ tar ta mát,

e) a já ra dék ban ré sze sü lõ nek a re ha bi li tá ci ós szol gál ta -
tá sok igény be vé te lé vel össze füg gõ kö te le zett sé ge it, ezek
tel je sí té sé nek ha tár ide jét,

f) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont nak a fog lal koz ta tá si 
re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok biz to sí tá sá val össze füg gõ kö -
te le zett sé ge it, ezek tel je sí té sé nek ha tár ide jét, to váb bá

g) az or vo si és a szo ci á lis re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok
igény be vé te lé hez való se gít ség nyúj tás nak és azok fi gye -
lem mel kí sé ré sé nek a for má it.

8.  §

(1) A re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás elõ ké szí té se so rán a
ki ren delt ség a re ha bi li tá ció – fog lal ko zást, mun ka kört
(mun ka kö rö ket) meg je lö lõ – konk rét irá nyát a mun ka erõ-
pi a ci le he tõ sé ge ket, a re ha bi li tá ci ó hoz szük sé ges fog lal -
koz ta tá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok kö rét és idõ tar ta mát 
figye lembe véve a szak ér tõi bi zott ság szak vé le mé nyé ben
meg ha tá ro zott le het sé ges re ha bi li tá ci ós irá nyok kö zül ha -
tá roz za meg.

(2) Nem ál la pít ha tó meg a re ha bi li tá ció konk rét irá nya -
ként olyan fog lal ko zás, mun ka kör, amely ben a re ha bi li tá -
ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ nek elõ re lát ha tó an nem le het
meg fe le lõ mun ka he lyet fel aján la ni.

(3) Ha a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ ke re sõ te vé -
keny sé get foly tat és a fog lal koz ta tó a re ha bi li tá ci ós já ra -
dék ban ré sze sü lõ to váb bi fog lal koz ta tá sát, va la mint az eh -
hez szük sé ges re ha bi li tá ci ós in téz ke dé sek meg té te lét vál -
lal ja, ak kor a re ha bi li tá ció konk rét irá nyát en nek figye -
lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

9.  §

(1) A ki ren delt ség a re ha bi li tá ci ós terv ben azo kat a fog -
lal koz ta tá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá so kat tün te ti fel,
ame lyek a re ha bi li tá ció konk rét irá nya ként meg je lölt fog -
lal ko zás, mun ka kör be töl té sé hez szük sé ge sek. A re ha bi li -
tá ci ós terv ben nem kell fel tün tet ni azt a szak ér tõi bi zott ság 
ál tal meg ha tá ro zott re ha bi li tá ci ós szük ség let hez kap cso ló -
dó fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tást, amely nek
igény be vé te le az adott fog lal ko zás, mun ka kör be töl té sé -
hez nem szük sé ges.

(2) A ki ren delt ség az or vo si és a szo ci á lis re ha bi li tá ci ós
szük ség le te ket és szol gál ta tá so kat a szak ér tõi bi zott ság
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szak vé le mé nye sze rin ti re ha bi li tá ci ós szük ség le tek ala pul
vé te lé vel tün te ti fel a re ha bi li tá ci ós terv ben. A szak vé le -
mény ben fel tün te tett, alap ve tõ re ha bi li tá ci ós szük ség le te -
te ket ki elé gí tõ szol gál ta tás nak nem mi nõ sü lõ rehabilitá -
ciós szol gál ta tá sok kö zül nem kell fel so rol ni azo kat, ame -
lyek a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ szá má ra nem
hoz zá fér he tõk.

10.  §

(1) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ az Rjtv.
8.  §-ában meg ha tá ro zott ér te sí té si kö te le zett sé gét a ki ren -
delt ség felé tel je sí ti.

(2) A re ha bi li tá ci ós terv ben fog lal tak meg va ló su lá sá ról
a ki ren delt ség és a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ a re -
ha bi li tá ci ós meg ál la po dás ban meg je lölt idõ kö zön ként, de
leg alább fél éven te ér té ke lõ meg be szé lést foly tat, szük ség
ese tén a ki ren delt ség a meg be szé lés alap ján elõ ké szí ti a
 rehabilitációs meg ál la po dás, il let ve a re ha bi li tá ci ós terv
mó do sí tá sát, il let ve kez de mé nye zi a re ha bi li tá ci ós já ra dék
idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sát.

(3) A re ha bi li tá ció si ke res meg va ló su lá sa ér de ké ben a
re ha bi li tá ci ós já ra dék idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sát a
ki ren delt ség ab ban az eset ben kez de mé nye zi, ha a si ke res
re ha bi li tá ció a já ra dék ban ré sze sü lõ nek nem fel ró ha tó ok -
ból hi ú sult meg, és a re ha bi li tá ció elõ re lát ha tó an az Rjtv.
10.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti idõ tar ta mon be lül si ke re -
sen be fe jez he tõ.

Rehabilitációs szolgáltatások

11.  §

A re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok az e ren de let ben, il let ve
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, re ha bi li tá ci ós célú
fog lal koz ta tá si, or vo si és szo ci á lis szol gál ta tá sok.

12.  §

(1) A ki ren delt ség a re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás ban és
az an nak mel lék le tét ké pe zõ re ha bi li tá ci ós terv ben fog lal -
tak vég re haj tá sá nak ér de ké ben a meg ál la po dás meg kö té -
sé vel egy ide jû leg a já ra dék ban ré sze sü lõ nek re ha bi li tá ci ós 
men tort (a továb biak ban: men tor) je löl het ki.

(2) Kö te le zõ a men tor ki je lö lé se ab ban az eset ben, ha
a) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ azt kéri és a re -

ha bi li tá ci ós terv alap ve tõ re ha bi li tá ci ós szük ség le tet ki elé -
gí tõ or vo si, il let ve szo ci á lis szol gál ta tást is meg je löl, vagy

b) az 5.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kon zul tá ció, 
vagy az 5.  § (4) be kez dé se sze rint nyúj tott re ha bi li tá ci ós
ta nács adás so rán en nek szük sé ges sé ge meg ál la pí tás ra ke -
rült.

(3) A men to ri szol gál ta tás ke re té ben biz to sí ta ni kell
a) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ nek a re ha bi li -

tá ci ós szol gál ta tá sok igény be vé te le so rán tör té nõ in for má -
ció nyúj tást, az ön ál ló mun ká ba ál lás hoz szük sé ges sze mé -
lyes ta nács adást, a be il lesz ke dés hez tör té nõ se gít ség nyúj -
tást, sze mé lyes köz re mû kö dést és szük ség ese tén együtt -
mû kö dést a re ha bi li tá ci ós szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta -
tók kal, szer ve ze tek kel és sze mé lyek kel,

b) a re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint
rend sze res kap cso lat tar tást a re ha bi li tá ci ós já ra dék ban
 részesülõvel, amely so rán fi gye lem mel kell kí sér ni a re ha -
bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ men tá lis, fi zi kai és egész -
sé gi ál la po tát, a re ha bi li tá ci ós terv ben fog lal tak meg va ló -
su lá sát és köz re kell mû köd ni az aka dá lyok el há rí tá sá ban,

c) tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sét a ki ren delt ség
felé, ha a re ha bi li tá ci ós terv ben fog lal tak meg va ló su lá sát
el le he tet le ní tõ kö rül mény me rült fel, vagy a re ha bi li tá ci ós
meg ál la po dás ban fog lal tak mó do sí tá sa, il let ve a re ha bi li -
tá ci ós já ra dék idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sa vált szük -
sé ges sé,

d) köz re mû kö dést a re ha bi li tá ci ós meg ál la po dás mó -
do sí tá sá ban.

(4) A men to ri szol gál ta tást nyúj tó a re ha bi li tá ci ós terv -
ben fog lal tak meg va ló su lá sá ról és a (3) be kez dés ben fog -
lalt in téz ke dé sek rõl re ha bi li tá ci ós nap lót ve zet.

(5) A men to ri szol gál ta tás nyúj tá sá nak fel té te le it és
 támogatására vo nat ko zó ren del ke zé se ket a mun ka erõ pi a ci 
szol gál ta tá sok ról, va la mint az azok hoz kap cso ló dó an
nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló kü lön jog sza bály ha tá roz -
za meg.

13.  §

A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ fog lal koz ta tá sát
vál la ló fog lal koz ta tó a kü lön jog sza bály sze rint ve het
igény be re ha bi li tá ci ós célú szol gál ta tá so kat és tá mo ga tá -
so kat.

Eljárással kapcsolatos rendelkezések

14.  §

(1) Az Rjtv. és az e ren de let ál tal meg ha tá ro zott fel ada -
tok vég re haj tá sá hoz az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság (a továb biak ban: ONYF), a Fog lal koz ta tá si és 
Szo ci á lis Hi va tal (a továb biak ban: FSZH) és az ORSZI az
együtt mû kö dés, to váb bá az Rjtv. 14–16.  §-ai ban meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött az ada tok köl csö nös át adá sá nak
rend jét meg ál la po dás ban ha tá roz za meg, és az együtt mû -
kö dés ér de ké ben kö zös in for ma ti kai el já rá si ren det ala -
kít ki.

(2) Az FSZH éven te – a de cem ber 31-éig le zárt együtt -
mû kö dé si meg ál la po dá sok alap ján – a tárgy évet kö ve tõ év
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ja nu ár 31-éig a vo nat ko zó ada tok sta tisz ti kai célú fel hasz -
ná lá sa cél já ból sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don
ada to kat szol gál tat az ORSZI szá má ra a re ha bi li tá ci ós
 járadéknak a ke re sõ te vé keny ség re te kin tet tel való meg -
szün te té sé nek ará nyá ra, a re ha bi li tá ci ós já ra dék idõ tar ta -
má nak meg hosszab bí tá sá ra tett ja vas la tok szá má ra, va la -
mint a re ha bi li tá ció tény le ges idõ tar ta má ra vo nat ko zó an.

(3) Az FSZH a kom plex re ha bi li tá ci ó ban ré sze sü lõ sze -
mé lyek szá má ra, to váb bá a le zárt együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá sok alap ján a re ha bi li tá ci ós já ra dék ter ve zett és
tény le ges idõ tar ta má ra, az igény be vett re ha bi li tá ci ós szol -
gál ta tá sok ra, va la mint a re ha bi li tá ci ós já ra dék nak a ke re -
sõ te vé keny ség re te kin tet tel való meg szün te té sé nek ará -
nyá ra vo nat ko zó ada to kat – sze mély azo no sí tás ra al kal -
mat lan mó don – a hon lap ján rend sze re sen köz zé te szi.

(4) A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont a fel té te lek fenn ál -
lá sa ese tén elekt ro ni kus úton in téz ke dést kez de mé nyez a
Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság felé a re ha bi li tá ci ós já ra dék
össze gé nek az Rjtv. 4.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti csök -
ken té se ér de ké ben.

(5) A re ha bi li tá ci ós já ra dé kot meg ál la pí tó re gi o ná lis
nyug díj-biz to sí tá si igaz ga tó ság az Rjtv. 7.  §-ának (4) be -
kez dé se sze rin ti, a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont az Rjtv.
7.  §-ának (7)–(8) be kez dé se sze rin ti kö te le zett sé get elekt -
ro ni kus úton tel je sí ti.

(6) Amennyi ben a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont a
 rehabilitáció si ke res meg va ló su lá sa ér de ké ben az Rjtv.
10.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti meg hosszab bí tást in do -
kolt nak tart ja, azt a re ha bi li tá ci ós já ra dék idõ tar ta má nak
le jár tát meg elõ zõ en leg alább 30 nap pal kez de mé nye zi a
re ha bi li tá ci ós já ra dé kot meg ál la pí tó re gi o ná lis nyug -
díj-biz to sí tá si igaz ga tó ság nál. A meg hosszab bí tás ról a
 regionális nyug díj-biz to sí tá si igaz ga tó ság egy sze rû sí tett
ha tá ro za tot hoz.

(7) Az Rjtv. 10.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti fel éle dés
irán ti igény be je len tést a re gi o ná lis nyug díj-biz to sí tá si
igaz ga tó ság hoz kell be nyúj ta ni. Az Rjtv. 10.  §-ának
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak vizs gá la ta cél já ból az
igény be je len tés hez csa tol ni kell a ke re sõ te vé keny ség
meg szû né sé rõl ren del ke zõ do ku men tum má so la tát is.
A fel éle dés re vo nat ko zó igény be je len tés rõl a re gi o ná lis
nyug díj-biz to sí tá si igaz ga tó ság ha tá ro zat ban dönt.

(8) Az Rjtv. 10.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott, az érin tett sze mély egész sé gi ál la po tá ban be kö -
vet ke zett, a re ha bi li tá ci ót is mét le he tõ vé tevõ ja vu lás meg -

ál la pí tá sa ér de ké ben a re gi o ná lis nyug díj-biz to sí tá si igaz -
ga tó ság a kom plex mi nõ sí tés el vég zé se cél já ból meg ke re si 
az OR SZI-t.

(9) A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont az Rjtv. 13.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé get elekt ro ni -
kus úton tel je sí ti

a) az Rjtv. 13.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és e) pont jai sze -
rin ti fel té tel be kö vet ke zé se ese tén a Nyug díj fo lyó sí tó
Igaz ga tó ság,

b) az Rjtv. 13.  §-a (1) be kez dé sé nek d) és f)–g) pont jai
sze rin ti meg szün te té si ok be kö vet ke zé se ese tén a re ha bi li -
tá ci ós já ra dé kot meg ál la pí tó re gi o ná lis nyug díj-biz to sí tá si
igaz ga tó ság
felé.

(10) A re ha bi li tá ci ós já ra dék meg szün te té sé rõl az Rjtv.
13.  §-a (1) be kez dé sé nek b), d) és f)–g) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben a re gi o ná lis nyug díj-biz to sí tá si igaz ga -
tó ság ha tá ro zat ban dönt.

(11) A Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság a re ha bi li tá ci ós
 járadék

a) össze gé nek az Rjtv. 4.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
csök ken té sé rõl,

b) Rjtv. 11.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti szü ne tel te té -
sé rõl, és

c) Rjtv. 13.  §-a (1) be kez dé sé nek e) és h) pont jai sze -
rinti meg szün te té sé rõl
ha tá ro zat ban dönt.

15.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ál la mi
Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló 291/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 8.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
o) pont tal egé szül ki:

[A ki ren delt ség]
„o) el lát ja a kom plex re ha bi li tá ci ó val össze füg gõ, kü -

lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat.”

(3) A (2) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na -
pon ha tá lyát vesz ti. E ren del ke zés a ha tály ba lé pést kö ve tõ
má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

A komplex rehabilitációval összefüggésben felmerülõ foglalkoztatási és szociális rehabilitációs szükségletek
és a hozzájuk kapcsolódó rehabilitációs szolgáltatások

1. Foglalkoztatási rehabilitációs szükségletek és szolgáltatások

Fog lal koz ta tá si
re ha bi li tá ci ós
szük ség le tek

Fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok1

Mun ka-
ta nács adás2

Pá lya mó do sí tá si
ta nács adás2

Ál lás ke re sé si
ta nács adás2

Pszi cho ló gi ai
ta nács adás2,3

Elõ ze tes szak mai
al kal mas sá gi

vizs gá lat4

Mun ka-
köz ve tí tés5

Ere de ti mun ka kör ben
 történõ  rehabilitáció
 elõsegítése

+

Ko ráb ban gya ko rolt
 foglalkozásban tör té nõ
 rehabilitáció  elõsegítése

+ + +

Szak kép zett ség nek
 megfelelõ nem gya ko rolt
foglal kozásban tör té nõ
 rehabilitáció elõ se gí té se

+ + + + +

Új kép zett sé get, be ta ní tást
igény lõ fog lal ko zás ban
 történõ re ha bi li tá ció
 elõsegítése

+ + + + +

1 A + jel azt mu tat ja, hogy az adott sor ban írt szük ség let ki elé gí té sé hez az adott osz lop ban írt szol gál ta tás ál ta lá ban szük sé ges. Az egyé ni élet hely ze tek
mér le ge lé se alap ján a be je lölt szol gál ta tá sok bõ vít he tõ ek vagy szû kít he tõ ek.

2 A mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la mint az azok hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló ren de let alap ján nyújt ha tó szol gál ta tá sok. A szol -
gál ta tá sok a re ha bi li tá ci ós ta nács adás ke re té ben is nyújt ha tók, amennyi ben a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont a re ha bi li tá ci ós ta nács adást ön ál ló szol gál ta tás -
ként szer ve zi meg.

3 Pszi cho ló gi ai ta nács adás fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tás ként ak kor ja va sol ha tó, ha a re ha bi li tá ci ó ra szo ru ló sze mély el he lyez ke dé sét élet ve ze -
tés bõl, sze mé lyi ségp rob lé mák ból ere dõ aka dá lyok is gá tol ják.

4 A mun ka kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés al kal mas ság or vo si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló ren de let alap ján.
5 A mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la mint az azok hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló ren de let alap ján.

2. Szociális rehabilitációs szükségletek és szolgáltatások

Szo ci á lis re ha bi li tá ci ós szük ség le tek

A szük ség let ki elé gí té sét se gí tõ szo ci á lis szol gál ta tás tí pu sa1

Házi
se gít ség nyúj tás2 Csa lád se gí tés3 Tá mo ga tó

szol gál ta tás4
Kö zös sé gi

el lá tás5 Nap pa li el lá tás6 Át me ne ti szál lás7

Fi zi kai biz ton ság (étel,
 ruházat, át me ne ti szál lás
ese tén ezen fe lül haj lék,
egész ség) biz to sí tá sa

+ + +

Ön el lá tá si ké pes ség (ön ál ló
élet vi tel és élet ve ze tés)
 javítása

+ + + +
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Szo ci á lis re ha bi li tá ci ós szük ség le tek

A szük ség let ki elé gí té sét se gí tõ szo ci á lis szol gál ta tás tí pu sa1

Házi
se gít ség nyúj tás2 Csa lád se gí tés3 Tá mo ga tó

szol gál ta tás4
Kö zös sé gi

el lá tás5 Nap pa li el lá tás6 Át me ne ti szál lás7

Ér zel mi kap cso la tok erõ sí -
té se, konf lik tu sok ke ze lé se

+ + +

Köz le ke dé si ne héz sé gek
meg ol dá sa

+

Kö zös sé gi kap cso la tok
 kialakítása, erõ sí té se

+ + + +

1 A + jel azt mu tat ja, hogy az adott sor ban írt szük ség let ki elé gí té sé hez az adott osz lop ban írt szol gál ta tás ál ta lá ban szük sé ges. Az egyé ni élet hely ze tek
mér le ge lé se alap ján a be je lölt szol gál ta tá sok bõ vít he tõ ek vagy szû kít he tõ ek.

2 A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 63.  §-a alap ján.
3 A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 64.  §-a alap ján.
4 A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 65/C.  §-a alap ján.
5 A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 65/A.  §-a alap ján.
6 A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 65/F.  §-a alap ján.
7 A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 80.  §-a és 84.  §-a alap ján.
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A Kormány
322/2007. (XII. 5.) Korm.

rendelete

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását
ellenõrzõ szervekrõl

A Kor mány a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007.
évi XVII. tör vény 81.  § (1) be kez dés e) pont já ban, a
 Magyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az
 államháztartás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi
CXVI. tör vény 110.  §-ának a) pont já ban, va la mint a ter -
mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 90.  §-a (1) be kez -
dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
 Alkotmány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la -
pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ta ná csi ren de let: a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar -

to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 
2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let;

b) me zõ gaz da sá gi köz vet len ki fi ze tés: a ta ná csi ren de let 
2. cik ké nek d) pont já ban meg ha tá ro zott, köz vet le nül a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re nyúj tott tá mo ga tás;

c) az EMVA 2. ten ge lyé bõl nyúj tott egyes tá mo ga tá sok:
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let

37. cik ke, 38. cik ke, 39. cikk (1)–(4) be kez dé sei, 40. cik ke, 
43. cik ke, 46. cik ke és 47. cik ke alap ján nyúj tott tá mo ga tá -
sok;

d) ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok: a Mezõgazda -
sági Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja és te rü le ti szer vei,
va la mint a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz -
ügyi fel ügye lõ sé gek.

2.  §

(1) A 3.  §-ban meg ha tá ro zott el len õr zõ szer vek, a me zõ -
gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo -
ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás
egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény elõ írásai
sze rint ren del ke zé sük re bo csá tott ada tok alap ján el len õr -
zik, hogy a me zõ gaz da sá gi köz vet len ki fi ze tés ben ré sze sü -
lõ, va la mint az EMVA 2. ten ge lyé bõl nyúj tott egyes tá mo -
ga tá sok ban ré sze sü lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ be tart ja a ta -
ná csi ren de let 4. cik ké ben és III. mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott kö zös sé gi jogi ak tu sok ba fog lalt gaz dál ko dá si kö -
ve tel mé nye ket, va la mint tel je sí ti a he lyes me zõ gaz da sá gi
és kör nye ze ti ál la pot ban való tar tás ra vo nat ko zó elõ -
írásokat.

(2) A köl csö nös meg fe lel te té si rend szer rel kap cso la tos
fel ada tok össze han go lá sát a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) lát ja el.

3.  §

(1) A köl csö nös meg fe lel te tés tel je sü lé sét el len õr zõ
szer vek a kö vet ke zõk:



a) ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok,
b) a MVH.

(2) A ta ná csi ren de let III. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
kö zös sé gi jogi ak tu sok ba fog lalt gaz dál ko dá si kö ve tel mé -
nyek vég re haj tá sát a köl csö nös meg fe lel te tés szem pont já -
ból el len õr zõ szer ve ket az 1–3. szá mú mel lék le tek tar tal -
maz zák.

(3) A he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot ra vo -
nat ko zó elõ írásokat az MVH el len õr zi.

4.  §

A köl csö nös meg fe lel te tés tel je sü lé sét el len õr zõ szer -
vek kö te le sek e fel ada tuk meg va ló sí tá sa so rán együtt mû -
köd ni. E szer vek ha tó sá gi, il let ve egyéb fel ada ta ik el vég -
zé se kor ész lelt, a 2.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett kö zös sé gi
jogi ak tu sok ba fog lalt gaz dál ko dá si kö ve tel mé nye ket, il -
let ve a he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot ra vo -
nat ko zó elõ írásokat sér tõ te vé keny ség rõl ér te sí te ni ük kell
a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ, a köl csö nös
meg fe lel te tés tel je sü lé sét el len õr zõ szer vet.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let
a) 2. szá mú mel lék le te 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba;
b) 3. szá mú mel lék le te 2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba;
c) 6.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

6.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti
a) az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or -

szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si
rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz -
ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba
vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let;

b) az Eu ró pai Unió kö zös for rá sa i ból szár ma zó ag rár tá -
mo ga tá sok, az azok hoz kap cso ló dó, nem ze ti költ ség ve tés -
bõl nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tá sok, va la mint a nem ze ti
ha tás kör ben nyúj tott ag rár tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló 6/2004. (I. 22.) Korm ren de let
(a továb biak ban: Korm. ren de let);

c) az Eu ró pai Unió kö zös for rá sa i ból szár ma zó ag rár tá -
mo ga tá sok, az azok hoz kap cso ló dó, nem ze ti költ ség ve tés -
bõl nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tá sok, va la mint a nem ze ti

ha tás kör ben nyúj tott ag rár tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 35/2004. (III. 12.) Korm. ren de let;

d) a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról, nyil ván tar tás ba 
vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, va la mint ki emelt tá mo ga tá suk -
ról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 100/2005. (V. 31.) Korm. ren de let;

e) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról
 szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 237/2005. (X. 25.) Korm. ren de let;

f) az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or -
szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si
rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz -
ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba
vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 31/2005. (II. 15.) Korm. ren de let;

g) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról
 szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. ren de let 8.  §-ának (2) be -
kez dé se.

(2) A Korm. ren de let elõ írásait a 2007. má jus 1-je elõtt
in dult, fo lya mat ban lévõ nem ze ti ha tás kör be tar to zó tá mo -
ga tá si ügyek ben al kal maz ni kell.

(3) E § 2010. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

7.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá -
sát szol gál ja:

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról;

b) a Ta nács 1698/2005/EK ren de le te (2005. szep tem -
ber 20.) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról;

c) a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le te (2004. áp ri -
lis 21.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá -
mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 2003. szep tem ber
29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös
meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és
el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Ta ná csi
ren de let
sze rin ti
sor szám

EK irány elv/ren de let Ha tás kör rel ren del ke zõ el len õr zõ szer vek

1. A Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.)
a va don élõ ma da rak vé del mé rõl
3. cikk, a 4. cikk (1), (2) és (4) be kez dé sei, 5., 7. és
8. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(er dé sze ti ha tó sá gi jog kör ben)
– Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(me zõ gaz da sá gi te rü let re vo nat ko zó föld hasz ná la ti
jog sza bá lyok ese té ben)
– kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ sé gek
(ter mé szet vé del mi ha tó sá gi jog kö ré ben)

2. A Ta nács 80/68/EGK irány el ve (1979. de cem -
ber 17.) a fel szín alat ti vi zek egyes ve szé lyes anya -
gok ál tal oko zott szennye zés el le ni vé del mé rõl
4. és 5. cikk.

kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ sé gek
(kör nye zet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi jog kö ré ben)

3. A Ta nács 86/278/EGK irány el ve (1986. jú ni us 12.)
a szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa so rán 
a kör nye zet és kü lö nö sen a ta laj vé del mé rõl
3. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ta laj vé del mi ha tó sá gi jog kör ben)

4. A Ta nács 91/676/EGK irány el ve (1991. de cem -
ber 12.) a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát-
szennye zé sé vel szem be ni vé del mé rõl
4. és 5. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ta laj vé del mi ha tó sá gi jog kör ben): ter mõ föl dön vég -
zett el len õr zés ese tén1

– kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ sé gek (ál lat tar tó te le pen vég zett el len õr zés
ese tén)2

5. A Ta nács 92/43/EGK irány el ve 7(1992. má jus 21.)
a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la -
tok és nö vé nyek vé del mé rõl
6., 13., 15. cikk és a 22. cikk (b) pont ja

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(er dé sze ti ha tó sá gi jog kör ben)
– Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(me zõ gaz da sá gi te rü let re vo nat ko zó föld hasz ná la ti
jog sza bá lyok ese té ben)
– kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség (ter mé szet vé del mi ha tó sá gi jog kö ré -
ben)

6. A Ta nács 92/102/EGK irány el ve (1992. no vem -
ber 27.) az ál la tok azo no sí tá sá ról és nyilvántartá -
sáról
3., 4. és 5. cikk.

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat egész ség ügyi és te nyész té si ha tó sá gi jog kör -
ben)

7. A Bi zott ság 2629/97/EK ren de le te (1997. de cem -
ber 29.) a 820/97/EK ta ná csi ren de let nek a szar vas -
mar ha fé lék azo no sí tá si és nyil ván tar tá si
rend sze ré nek ke re té ben lét re ho zott fül jel zõk, ál lo -
mány-nyil ván tar tá sok és mar ha le ve lek te kin te té ben
tör té nõ vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról
6. és 8. cikk.

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat egész ség ügyi és te nyész té si ha tó sá gi jog kör -
ben)
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1 A vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel szem be ni vé del mé rõl  szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let 10.  § (1) be kez dé se alap ján.
2 A vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel szem be ni vé del mé rõl  szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let 10.  § (1) be kez dé se alap ján.



Ta ná csi
ren de let
sze rin ti
sor szám

EK irány elv/ren de let Ha tás kör rel ren del ke zõ el len õr zõ szer vek

8. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1760/2000/EK
ren de le te (2000. jú li us 17.) a szar vas mar ha fé lék
azo no sí tá si és nyil ván tar tá si rend sze ré nek lét re ho zá -
sá ról, to váb bá a mar ha hús és mar ha hús ter mé kek
cím ké zé sé rõl, va la mint a 820/97/EK ta ná csi ren de let 
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
4. és 7. cikk.

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat egész ség ügyi és te nyész té si ha tó sá gi jog kör -
ben)

8a. A Ta nács 21/2004/EK ren de le te (2003. de cem -
ber 17.) a juh- és kecs ke fé lék azo no sí tá si és nyil ván -
tar tá si rend sze ré nek lét re ho zá sá ról, va la mint az
1782/2003/EK ren de let, to váb bá a 92/101/EGK
és 64/432/EGK irány elv mó do sí tá sá ról
3. cikk, 4. cikk és 5. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat egész ség ügyi és te nyész té si ha tó sá gi jog kör -
ben)

2. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Ta ná csi
ren de let
sze rin ti
sor szám

EK irány elv/ren de let Ha tás kör rel ren del ke zõ el len õr zõ szer vek

9. A Ta nács 91/414/EGK irány el ve (1991. jú li us 15.)
a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról
3. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(nö vény vé del mi szerv jog kör ben)

10. A Ta nács 96/22 EK irány el ve (1996. áp ri lis 29.)
a hor mon-ha tá sú, ti re osz ta ti kus ha tá sú anya gok nak

és a b-ago nis ták nak az ál lat te nyész tés ben tör té nõ
fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ti la lom ról, va la mint
a 81/602/EGK, a 88/146/EGK és a 88/299/EGK
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
3., 4., 5. és 7. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat egész ség ügyi ha tó sá gi jog kör ben)

11. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 178/2002/EK
ren de le te (2002. ja nu ár 28.) az élel mi szer jog ál ta lá -
nos el ve i rõl és kö ve tel mé nye i rõl, az Eu ró pai Élel mi -
szer-biz ton sá gi Ha tó ság lét re ho zá sá ról és az
élel mi szer-biz ton ság ra vo nat ko zó el já rá sok meg ál la -
pí tá sá ról
14., 15., a 17. cikk (1) be kez dé se, 18., 19. és
20. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ta kar má nyo zá si, ál lat egész ség ügyi
és  növény-egészségügyi ha tó sá gi jog kör ben)

12. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 999/2001/EK
ren de le te (2001. má jus 22.) az egyes fer tõ zõ szi va -
csos agy ve lõ bán tal mak meg elõ zé sé re, az el le nük
való vé de ke zés re és a fel szá mo lá suk ra vo nat ko zó
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
7., 11., 12., 13. és 15. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat egész ség ügyi ha tó sá gi jog kör ben)
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Ta ná csi
ren de let
sze rin ti
sor szám

EK irány elv/ren de let Ha tás kör rel ren del ke zõ el len õr zõ szer vek

13. A Ta nács 85/511/EGK irány el ve (1985. no vem -
ber 18.) a ra ga dós száj- és kö röm fá jás el le ni vé de ke -
zés re irá nyu ló kö zös sé gi in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl
3. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat egész ség ügyi ha tó sá gi jog kör ben)

14. A Ta nács 92/119/EGK irány el ve (1992. de cem -
ber 17.) az egyes ál lat be teg sé gek el le ni vé de ke zés re
irá nyu ló ál ta lá nos kö zös sé gi in téz ke dé sek, va la mint
a ser té sek hó lya gos be teg sé gé re vo nat ko zó kü lön in -
téz ke dé sek be ve ze té sé rõl
3. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat egész ség ügyi ha tó sá gi jog kör ben)

15. A Ta nács 2000/75/EK irány el ve (2000. no vem -
ber 20.) a kék nyelv be teg ség el le ni vé de ke zés re és
fel szá mo lá sá ra vo nat ko zó kü lön ren del ke zé sek meg -
ál la pí tá sá ról
3. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat egész ség ügyi ha tó sá gi jog kör ben)

3. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Ta ná csi
ren de let
sze rin ti
sor szám

EK irány elv/ren de let Ha tás kör rel ren del ke zõ el len õr zõ szer vek

16. A Ta nács 91/629/EGK irány el ve (1991. no vem -
ber 19.) bor jak vé del mé re vo nat ko zó mi ni mum kö ve -
tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról
3. és 4. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat vé del mi ha tó sá gi jog kör ben)

17. A Ta nács 91/630/EGK irány el ve (1991. no vem -
ber 19.) a ser té sek vé del mé re vo nat ko zó mi ni mum -
kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról
3. cikk és 4. cikk (1) be kez dé se

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat vé del mi ha tó sá gi jog kör ben)

18. A Ta nács 98/58/EK irány el ve (1998. jú li us 20.)
a te nyész tés cél já ból tar tott ál la tok vé del mé rõl
4. cikk

– Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 
és te rü le ti szer vei
(ál lat vé del mi ha tó sá gi jog kör ben)
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1094/2007. (XII. 5.) Korm.

határozata

a kábítószer-probléma visszaszorításáról  szóló
nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával

kapcsolatos kormányzati feladatokról

A Kor mány a ká bí tó szer-prob lé ma vissza szo rí tá sa ér de -
ké ben ké szí tett nem ze ti stra té gi ai prog ram el fo ga dá sá ról
 szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY ha tá ro zat ban (a továb biak -
ban: nem ze ti stra té gia) fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ra
a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Ki kell dol goz ni a szó ra ko zók ha za ju tá sát meg -
könnyí tõ köz le ke dé si szol gál ta tá sok spe ci á lis mi ni mum -
fel té te le it tar tal ma zó szak mai aján lást.

Ered mény mu ta tó: A szak mai aján lás nak meg fe le lõ köz -
le ke dé si szol gál ta tá so kat a szó ra ko zók igény be ve szik,
csök ken a disz kó ba le se tek szá ma.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us

2. A Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó ru mok fo lya ma tos
mû kö dé sét le he tõ vé tevõ pá lyá za ti tá mo ga tá si rend szert
kell biz to sí ta ni.

Ered mény mu ta tó: A pá lyá za ti tá mo ga tás ré vén a vá -
rosi, ke rü le ti, me gyei, kis tér sé gi, il let ve re gi o ná lis szint en
lét re jött mint egy 100 Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó rum
 folyamatosan mû kö dik.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. Biz to sí ta ni kell, hogy a ká bí tó szer-fo gyasz tók ke ze -
lé sé hez kap cso ló dó el lá tá si szük ség let re vo nat ko zó ja vas -
la tok a Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó ru mok kal egyez tet ve
ke rül je nek meg ha tá ro zás ra.

Ered mény mu ta tó: A mint egy 100 Ká bí tó szer ügyi Egyez -
tetõ Fó rum meg te szi ja vas la ta it a ká bí tó szer-fo gyasz tók ke -
ze lé sé hez kap cso ló dó el lá tá si szük ség let re. A Ká bí tó szer ügyi
Egyez te tõ Fó ru mok be vo ná sa meg valósul a kábítószer-

 fogyasztók ke ze lé sé hez kap cso ló dó el lá tá si szük ség let meg -
ha tá ro zá sá val kap cso lat ban.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. Az Eu ró pai Unió el vá rá sa i val össz hang ban álló ku -
ta tá so kat kell vé gez ni a ká bí tó szer-fo gyasz tói szo ká sok
jobb meg is me ré se és a prob lé ma meg ol dá sát szol gá ló
 intézkedések meg ala po zá sa cél já ból. A ku ta tá sok ered mé -
nye it nyil vá nos ság ra kell hoz ni és biz to sí ta ni kell, hogy a
jö võ be ni pá lyá za ti tá mo ga tá sok ezen ered mé nyek alap ján
ke rül je nek ki írás ra.

Ered mény mu ta tó: 2008–2009. év so rán leg alább 10 ku -
ta tás ké szül a ká bí tó szer-fo gyasz tói szo ká sok jobb meg is -
me ré se és a prob lé ma meg ol dá sát szol gá ló in téz ke dé sek
meg ala po zá sa, va la mint az eu ró pai uni ós adat gyûj té si
rend szer nek  való meg fe le lés cél já ból.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

5. A Kor mány el ren de li a Drog meg elõ zé si Egész ség -
fej lesz té si Akk re di tá ci ós Bi zott ság fel ál lí tá sát. A Drog -
meg elõ zé si Egész ség fej lesz té si Akk re di tá ci ós Bi zott ság
fel ada ta a pre ven ci ós szol gál ta tá sok tar tal mi mi ni mum kö -
ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló szak mai aján lás
ki dol go zá sa, az akk re di tá ció biz to sí tá sa. A szak mai aján -
lás ban fog lal tak alap ján, a pre ven ci ós szol gál ta tás sal nem
ren del ke zõ te rü le te ken pá lyá za ti úton kell tá mo gat ni a pre -
ven ci ós szol gál ta tá sok lét re jöt tét és mû kö dé sét.

Ered mény mu ta tó: Lét re jön a Drog meg elõ zé si Egész -
ség fej lesz té si Akk re di tá ci ós Bi zott ság, el ké szül a preven -
ciós szol gál ta tá sok tar tal mi mi ni mum kö ve tel mé nye i rõl
 szóló szak mai aján lás, meg kez dõ dik az ed dig „be azo no sí -
tott” kö zel 230 is ko lai szín té ren te vé keny sé get biz to sí tó
prog ram mi nõ sé gi szten derd je i nek ki ala kí tá sa. A szol gál -
ta tá sok ki ala kí tá sát és mû kö dé sét cél zó pá lyá za tok ke rül -
nek ki írás ra, 2008. és 2009. év ben mint egy 30-30 pro jekt
tá mo ga tá sá ra nyí lik le he tõ ség.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a Drog meg elõ zé si Egész ség fej lesz té si Akk-
 re di tá ci ós Bi zott ság fel ál lí tá sá ra:
 2008. feb ru ár
a szak mai aján lás ki dol go zá sá ra:
 2008. má jus
a pá lyá za ti tá mo ga tá si rend szer
 mû köd te té sé re: fo lya ma tos
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6. A Drog meg elõ zé si Egész ség fej lesz té si Akkreditá -
ciós Bi zott ság és az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság be vo -
ná sá val ki kell dol goz ni a pre ven ci ós prog ra mok ra vo nat -
ko zó egy sé ges mi nõ ség biz to sí tá si rend szert.

Ered mény mu ta tók: Meg valósul a pre ven ci ós prog ra -
mok egy sé ges mi nõ ség biz to sí tá sa és an nak al kal ma zá sa a
pre ven ci ós prog ra mok mû köd te té se so rán.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. szep tem ber

7. Ki kell ala kí ta ni a ká bí tó szer-hasz ná lók kal foglal -
kozó egész ség ügyi és szo ci á lis in téz mé nyek ká bí tó szer-
hasz ná lat ke ze lé sé vel össze füg gõ mi nõ ség ügyi és ér té ke -
lé si rend sze rét, il let ve az eh hez kap cso ló dó szak mai irány -
el ve ket.

Ered mény mu ta tók: A ká bí tó szer-hasz ná lók kal fog lal ko -
zó egész ség ügyi és szo ci á lis in téz mé nyek mi nõ ség biz to sí -
tá si rend szer e ki ala kul, az egész ség ügyi és szo ci á lis in téz -
mé nyek ál tal al kal maz ha tó ér té ke lé si, szak mai irány el vek
el fo ga dás ra és al kal ma zás ra ke rül nek.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber

8. A pá lyá za ti tá mo ga tá si rend szer ki bõ ví té sé vel biz to -
sí ta ni kell, hogy az egész ség fej lesz tõ és drog pre ven ci ós
ele me ket tar tal ma zó prog ra mok el ér jék

a) 2008–2009. év ben a köz ok ta tá si in téz mé nyek
5–11. év fo lya mán ta nu ló fi a ta lok leg alább 30%-át,

b) 2010. év tõl kez dõ dõ en 500 mil lió Ft több let for rás
be vo ná sá val az egész ség fej lesz tõ és drog pre ven ci ós ele -
me ket tar tal ma zó prog ra mok ál tal leg in kább el ér ni kí vánt
tel jes cél cso por tot (a köz ok ta tá si in téz mé nyek 5–8. év fo -
lya mán ta nu ló fi a ta lo kat).

Ered mény mu ta tó: A pá lyá za ti tá mo ga tá si rend szer ré -
vén az egész ség fej lesz tõ és drog pre ven ci ós prog ra mok
 elérik 2008–2009. év ben a köz ok ta tá si in téz mé nyek
5–11. év fo lya mán ta nu ló fi a ta lok leg alább 30%-át, azaz
mint egy 100 000 ta nu lót, 2010. év tõl kez dõ dõ en pe dig
a tel jes cél cso por tot (min den 5–8. év fo lya mon ta nu lót),
azaz mint egy 427 000 fõt. A 2010. évi költ ség ve tés ben biz -
to sí tot tá vá lik az 500 mil lió Ft több let költ ség ve té si for rás.

Fe le lõs: az a) pont ban fog lalt fel ada tért:
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
 egész ség ügyi mi nisz ter
 pénz ügy mi nisz ter

a b) pont ban fog lalt fel ada tért:
 pénz ügy mi nisz ter
 ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
 egész ség ügyi mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ban fog lalt fel adat ra: fo lya ma tos
a b) pont ban fog lalt fel adat ra: a 2010. évi
 költ ség ve té si tör vény elõ ké szí té sé vel
 egy ide jû leg

9. Ki kell dol goz ni a mun ka he lyi drog po li ti kai irány el -
ve ket, va la mint a Drog men tes Mun ka hely Prog ram ki szé -
le sí té sét cél zó spe ci á lis tá mo ga tá si prog ra mo kat.

Ered mény mu ta tó: Ki dol go zás ra ke rül nek a mun ka he lyi
drog po li ti kai irány el vek. A Drog men tes Mun ka hely Prog -
ram ki szé le sí té sét cél zó pá lyá za tok ered mé nye ként, el sõd -
le ge sen a nagy vál la la to kat meg cé loz va, – a fog lal koz ta tot -
tak szá má tól füg gõ en – 10–15 mun ka he lyen 5–8 ezer fõ
mun ka vál la ló szá má ra vál nak el ér he tõ vé a prog ra mok.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: szak mai irány el vek ki dol go zá sá ra:
 2008. már ci us
tá mo ga tá si prog ra mok ki ala kí tá sá ra:
 2008. de cem ber

10. To vább kell fej lesz te ni a gyó gyult szen ve dély be te -
gek, a sza bad ság vesz tés bõl sza ba dult, va la mint a fenn tar tó 
ke ze lés alatt álló drog be te gek re szo ci a li zá ci ós és szo ci á lis
tá mo ga tó rend sze rét, a szo ci á lis és az egész ség ügyi in téz -
mény rend szer ke re té ben nyújt ha tó szol gál ta tá si tí pu so kat.
Tá mo ga tást kell nyúj ta ni vé dett és tá mo ga tott lak ha tá si
fel té te lek ki ala kí tá sá hoz, va la mint min den ki szá má ra el ér -
he tõ vé kell ten ni a mun ká ba ál lást elõ se gí tõ cél zott prog ra -
mo kat. Pá lyá za tok kal kell se gí te ni az ön se gí tõ cso por tok
és szü lõ cso por tok szer ve zõ dé sét, or szá gos há ló za tá nak
 kialakítását.

Ered mény mu ta tó: Éven te mint egy 8 pro jekt tá mo ga tá -
sá val bõ vül a gyó gyult, sza bad ság vesz tés bõl sza ba dult
vagy fenn tar tó ke ze lés alatt álló drog be te gek re szo ci a li zá -
ci ós és szo ci á lis tá mo ga tó rend szer e, il let ve a szo ci á lis és
az egész ség ügyi tá mo ga tó rend szer ke re té ben nyújt ha tó
szol gál ta tá si tí pu sok, így kü lö nö sen a fél utas há zak és a
vé dett mun ka he lyek. A vé dett és tá mo ga tott lak ha tá si fel té -
te lek ki ala kí tá sá val 100 fõ, ká bí tó szer-prob lé má val küz dõ
sze mély lak ha tá sa vá lik át me ne ti leg meg ol dot tá. A mun ká -
ba ál lást elõ se gí tõ prog ra mok se gít sé gé vel 150 fõ mun ká -
hoz ju tá si esé lyei ja vul nak. Az ön se gí tõ cso por to kat és szü -
lõ cso por to kat se gí tõ pá lyá za tok ré vén 10 új ön se gí tõ cso -
port és szü lõ cso port jön lét re, el sõ sor ban a szo ci á lis re ha -
bi li tá ci ós in téz mé nyek hez kö tõ dõ en.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: ön se gí tõ cso por tok, szü lõ cso por tok tá mo ga-
 tá sá ra: 2008. jú ni us
re szo ci a li zá ci ós és szo ci á lis tá mo ga tó rend-
 sze r fej lesz té si kon cep ci ó já nak ki dol-
 go zá sá ra: 2008. de cem ber
in téz mé nyek, szol gál ta tá sok fej lesz té sé re:
 2009. szep tem ber

11. A hát rá nyos hely ze tû sze mé lye ket, így kü lö nö sen
az is ko lá ból ki ma ra dó, mun ka nél kü li, gyer mek vé del mi
gon dos ko dás alatt álló fi a ta lo kat, más pszi cho-szo ci á lis
ok ból ve szé lyez te tet te ket, te le pe ken, te lep sze rû la kó kör -
nye zet ben élõ ket, va la mint a haj lék ta la no kat el ér ni kí vá -
nó, el sõ sor ban a pre ven ci ót, il let ve a gyó gyí tást cél zó pá -
lyá za ti prog ra mo kat kell ki dol goz ni.

Ered mény mu ta tó: Ki írás ra ke rül nek – leg alább a me -
gyei jogú vá ro sok ban és az el ma ra dott tér sé gek ben [a te -
rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi
XXI. tör vény 5.  § k) pont] – a pá lyá za ti prog ra mok. A hát -
rá nyos hely ze tû sze mé lye ket cél zó pre ven ci ós prog ra mok
ered mé nye ként éven te 3000 fõ ká bí tó szer-fo gyasz tás
szem pont já ból kü lö nö sen ve szé lyez te tett sze mély pre ven -
ci ós, egész ség fej lesz té si prog ra mok ba be vo ná sá ra ke rül
sor.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

12. Ja ví ta ni kell a sú lyos ká bí tó szer-prob lé mák kal küz -
dõk ré szé re az am bu láns el lá tá sok te rü le ti le fe dett sé gét, tá -
mo gat ni kell nap pa li kór há zi el lá tá sok lé te sí té sét, va la mint 
ja vas la tot kell ki dol goz ni a gyer mek- és if jú sá gad dik to ló -
gi ai el lá tás szak mai, in téz mé nyi hát te ré nek ki ala kí tá sá ra.

Ered mény mu ta tó: Szak mai irány el vek nek meg fe le lõ
nap pa li kór há zi el lá tá si for mák jön nek lét re. Min den me -
gyé ben biz to sí tott az ad dik to ló gi ai be te gek já ró- és fek võ -
be teg el lá tá sa. Az am bu láns el lá tá si for mák ka pa ci tá sa és
le fe dett sé ge nõ (a je len leg am bu láns el lá tást nem biz to sí tó
két me gyé ben is el ér he tõ vé vá lik az el lá tás), me gyei szin -
ten fo lya ma to san biz to sí tott az am bu láns el lá tás, és elér -
hetõ az érin tet tek szá má ra. Ki dol go zás ra ke rül a gyer mek- 
és if jú sá gad dik to ló gi ai el lá tás szak mai, in téz mé nyi hát te -
ré nek ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber

13. Fej lesz te ni kell a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó
ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás vagy
meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tás in téz mény rend sze rét.

Ered mény mu ta tó: Me gyén ként, il let ve fõ vá ro si ke rü le -
ten ként 3–4 ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés, ká bí -
tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás vagy meg elõ zõ-fel vi -
lá go sí tó szol gál ta tás áll fo lya ma to san az érin tet tek ren -
del ke zé sé re, a szol gál ta tá sok ki elé gí tik a fel me rü lõ igé -
nye ket.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

14. Fej lesz té si célú pá lyá za tok ki írá sa ré vén biz to sí ta ni 
kell az ala csony kü szö bû el lá tá sok el ter je dé sét.

Ered mény mu ta tó: Leg alább min den me gyei jogú vá ros -
ban ren del ke zés re áll nak és fo lya ma to san mû köd nek az
ala csony kü szö bû el lá tá sok, így kü lö nö sen a meg ke re sõ-,
ta nács adó- és tû cse re-prog ra mok.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

15. Ki kell ala kí ta ni a ká bí tó szer-füg gõ sze mé lyek re -
ha bi li tá ci ós el lá tá sa tel jes körû fi nan szí ro zá sá nak fel té tel -
rend sze rét és ezen be lül a kü lön le ges cél cso por tok (fi a tal -
ko rú ak és gyer me kek, ter hes anyák, gyer me ke ik kel együtt
ke ze lés be von tak, HIV/AIDS érin tet tek, ket tõs di ag nó zi -
sú ak stb.) szük ség le te it figye lembe vevõ spe ci á lis el lá tá si
for mák mû kö dé si fel té te le it.

Ered mény mu ta tó: A re ha bi li tá ci ós el lá tás tel jes körû
 finanszírozásának fel té tel rend sze re meg valósul. A spe ci á -
lis el lá tá si for mák a je len leg az or szág ban mû kö dõ
13 hosszú távú drog te rá pi át biz to sí tó in téz mény ben biz to -
sí tot tak.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber

16. A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben az ön ként je -
lent ke zõ fog va tar tot tak szá má ra le he tõ vé kell ten ni a HIV- 
és he pa ti tisz B, C ví rus-szû ré si és gon do zá si prog ra mok -
ban  való rész vé telt.

Ered mény mu ta tó: A fer tõ zõ be teg sé gek át fo gó szû ré si
és gon do zá si prog ram ja a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek -
ben al kal mas leg alább 350 fõ szû ré sé re és gon do zá sá ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. szep tem ber
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17. A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben az ön ként je -
lent ke zõ fog va tar tot tak, va la mint az utó gon do zás ban ré -
sze sü lõ sza bad ság vesz tés bõl sza ba dul tak, il let ve ja ví tó in -
té zet bõl el bo csá tot tak szá má ra gon dos kod ni kell

a) a már meg lé võ (meg elõ zõ, al ter na tív ke ze lé si, spe -
ciális el vo nó, il let ve egyéb te rá pi ás és utó gon do zó) szol -
gál ta tá sok és prog ra mok fej lesz té sé rõl,

b) a még hi ány zó szol gál ta tá sok és prog ra mok leg alább 
re gi o ná lis szint en tör té nõ mû köd te té sé rõl,

c) az egyes szol gál ta tá sok szak mai irány el ve i nek ki -
dol go zá sá ról.

A fel ada tok meg valósításába be kell von ni a Bün te -
tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá gát és a Köz pon ti
Igaz ság ügyi Hi va talt.

Ered mény mu ta tó: A meg elõ zõ, az al ter na tív ke ze lé si, a
spe ci á lis el vo nó, il let ve egyéb te rá pi ás és utó gon do zó
prog ra mok bõ ví té se meg tör té nik, a még hi ány zó szol gál ta -
tá sok re gi o ná lis szint en mû köd nek, az el lá tá sok szak mai
irány el vei el ké szül nek. Ezek ré vén nö vek szik az érin tet tek
tár sa da lom ba  való re in teg rá ci ó já nak esé lye.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us

18. Tá mo gat ni kell a ká bí tó szer-kér dés sel kap cso la tos
kép zé se ket, amely nek ke re té ben

a) a há zi or vo sok, is ko la or vo sok, vé dõ nõk, ál ta lá nos is -
ko lai és kö zép is ko lai ta ná rok, a gyer mek vé de lem rend sze -
ré ben, il let ve a fog lal ko zás-egész ség ügy ben foglalkoz -
tatott szak em be rek ká bí tó szer-kér dés sel kap cso la tos to -
vább kép zé sé nek meg szer ve zé sé vel fej lesz te ni kell a ko rai
ke ze lés be vé tel rend sze rét. A to vább kép zést éven ként,
kre dit pon tos rend szer ben, a szak em be rek leg alább
25%-ának be vo ná sá val kell meg valósítani,

b) min den me gyei jogú vá ros ban meg kell szer vez ni a
kor társ se gí tõk és ok ta tók kép zé sét,

c) ki kell ala kí ta ni és tá mo gat ni kell a ka to nai kép zést
nyúj tó ok ta tá si in téz mé nyek ká bí tó szer-té má val fog lal ko -
zó kép zé si rend sze rét.

Ered mény mu ta tó az a) pont ban fog lalt fel adat hoz: A
szak em be rek kre dit pon tos kép zé se éven ként meg valósul az 
érin tet tek 25%-ának be vo ná sá val. Kép zé sük hoz zá já rul a
ko rai ke ze lés be vé tel rend sze ré nek fej lõ dé sé hez.

Ered mény mu ta tó a b) pont ban fog lalt fel adat hoz: Kor -
társ kép zé sek or szá gos le fe dett sé ge egyen le te seb bé vá lik.

Ered mény mu ta tó a c) pont ban fog lalt fel adat hoz: Ki -
ala kí tás ra ke rül a ka to nai kép zést nyúj tó ok ta tá si in téz mé -
nyek ká bí tó szer-té má val fog lal ko zó kép zé si rend szer e.

Fe le lõs: az a) pont ban fog lalt fel ada tért:
 egész ség ügyi mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

a b) pont ban fog lalt fel ada tért:
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 egész ség ügyi mi nisz ter
 ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
a c) pont ban fog lalt fel ada tért:
 hon vé del mi mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ban fog lalt fel adat ra: fo lya ma tos
a b) pont ban fog lalt fel adat ra: 2008. má jus
a c) pont ban fog lalt fel adat ra: 2008. de cem ber

19. Ki kell ala kí ta ni a kö zép- és fel sõ fo kú rend vé del mi
kép zést nyúj tó ok ta tá si in téz mé nyek ká bí tó szer-té má val
fog lal ko zó kép zé si rend sze rét, amely egy sé ges, át fo gó
szem lé let tel ke ze li a ká bí tó szer-bû nö zés, a drog hasz ná lat
fel is me ré se és a ká bí tó szer-meg elõ zés kér dés kö re it.

Ered mény mu ta tó: A kö zép- és fel sõ fo kú rend vé del mi
kép zést nyúj tó ok ta tá si in téz mé nyek ben ki ala kul a ká bí tó -
szer-té má val fog lal ko zó egy sé ges kép zé si rend szer.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber

20. A ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ról
az érin tett tár cák éven te be szá mol nak a Ká bí tó szer ügyi
Ko or di ná ci ós Bi zott ság nak.

Ha tár idõ: fo lya ma tos, min den év szep tem ber 30-a

21. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
2008-ban a költ ség ve té si tör vény ben biz to sí tott ke re tek
kö zött gon dos kod ja nak a ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok
vég re haj tá sá ról, és a továb biak ban az éves költ ség ve té si
tör vény elõ ké szí té se so rán – a költ ség ve té si irány el vek ben 
meg fo gal ma zott pri o ri tá sok kal, il let ve el vá rá sok kal össz -
hang ban – ter vez zék a ha tá ro zat ban meg je lölt fel ada tok
meg valósításához szük sé ges for rá so kat.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: fo lya ma tos, a költ ség ve tés elõ ké szí té sé vel

 egy ide jû leg

22. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ nyol ca dik na -
pon lép ha tály ba.

23. E ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a ká bí tó szer-prob lé ma vissza szo rí tá sá ról  szóló nem -
ze ti stra té gi ai prog ram cél ja i nak vég re haj tá sá val kap cso la -
tos kor mány za ti fel ada tok ról  szóló 1129/2004. (XI. 24.)
Korm. ha tá ro zat,

b) a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság ról  szóló
1002/2007. (I. 18.) Korm. ha tá ro zat

ba) 13. d) pont já ban a „ka to nai” szö veg rész,
bb) 22–23. pont ja.
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24. A ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti a 23. pont. E ren del ke zés a ha tá ro zat ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1095/2007. (XII. 5.) Korm.

határozata

egyes kiemelt projekt-javaslatok akciótervi
nevesítésének jóváhagyásáról

A Kor mány

1. a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság hosszú távú fej -
lesz té sé nek a meg ala po zá sa, to váb bá az or szág elõtt meg -
nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony fel hasz -
ná lá sa ér de ké ben jó vá hagy ja a ha tá ro zat 1. szá mú mel lék -
le té ben fel so rolt ki emelt pro jek tek ak ció terv ben tör té nõ
ne ve sí té sét;

2. egyet ért az zal, hogy az Irá nyí tó Ha tó ság a ha tá ro zat
1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt ki emelt pro jek tek re vo -
nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dé se ket, a 2007–2013 prog ra -
mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ 
sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. ren de let sze rin ti ér té ke lést köve tõen, a ha -
tá ro zat hatályba lépésétõl szá mí tott 6 hó na pon be lül meg -
köt he ti. A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos fel té te lek
tel je sí té se;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. má jus 31.

3. egyet ért az zal, hogy a pro jekt-gaz dák a ha tá ro zat
2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt pro jekt-ja vas la to kat to -

vább fej lesszék an nak ér de ké ben, hogy azok ki emelt pro -
jekt ként ak ció ter vi ne ve sí tés re ke rül hes se nek;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: fo lya ma tos, a min den ko ri ak ció ter vek
 üte me zé sé hez iga zod va

4. el ren de li, hogy
a) ké szül jön je len tés a Kor mány ré szé re a 2. pont ban

meg ha tá ro zott fel adat vég re haj tá sá ról;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2008. áp ri lis 15.,

 majd há rom ha von ta

b) ké szül jön elõ ter jesz tés a Kor mány ré szé re a 3. pont -
ban meg ha tá ro zott fel adat vég re haj tá sá ról;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2008. jú ni us 15., majd

 az ak ció ter vek üte me zé sé hez iga zod va

5. egyet ért az „In ter mo dá lis köz for gal mú ipa ri-lo gisz -
ti kai te rü let ki ala kí tá sa Fé nyes lit ke–Ko mo ró tér sé gé ben”
címû pro jekt ki emelt pro jekt ként tör té nõ tá mo ga tá sá val,
az zal, hogy a pro jekt ak ció ter vi ne ve sí té sé nek jó vá ha gyá -
sá ról a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség gel egyez te tett mû -
sza ki elõ ké szí tés ér té ke lé sét köve tõen dönt;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. no vem ber 30.

6. elõ ír ja, hogy a „Köz igaz ga tá si In for ma ti kai köz mû –
Elekt ro ni kus azo no sí tó rend szer be ve ze té se” címû pro jekt
ese tén azt köve tõen köt he tõ tá mo ga tá si szer zõ dés, ami kor
a Kor mány az elekt ro ni kus ál lam pol gá ri azo no sí tás
 komplex ke ze lé se kér dé sé ben dön tött.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet az 1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozathoz

Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se* OP Ré gió

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta

A bu da pes ti Mar git híd és a kap cso ló dó
köz le ke dé si rend szer fej lesz té se

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta

Szent Imre Kór ház re gi o ná lis egész ség ügyi
köz pont re konst ruk ció II. ütem

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág



Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se* OP Ré gió

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta

Uzso ki ut cai Kór ház re gi o ná lis egész ség ügyi
köz pont re konst ruk ció II. ütem

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta la

Bu da pest XXI. ke rü let Cse pe li Ge rinc út
ki épí té se (I. ütem)

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta la

Rá kos ke reszt úri au tó busz fo lyo só ki ala kí tá sa KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pes ti Köz le ke dé si
Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság

A for ga lom irá nyí tá si és utas tá jé koz ta tá si
rend szer fej lesz té se, kor sze rû sí té se a fel szí ni
és fel szín alat ti kö zös sé gi köz le ke dés ben

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pes ti Köz le ke dé si
Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság

A Ha van na és a Glo ri ett la kó te le pek kö tött pá lyás 
kap cso la tá nak ki ala kí tá sa a 42-es vil la mos
vo na lá nak meg hosszab bí tá sá val

KÖZOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pes ti Köz le ke dé si
Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság

Bu dai fo nó dó vil la mos köz le ke dés meg te rem té se KÖZOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Büki Gyógy für dõ Zrt. Büki Gyógy für dõ fej lesz té se NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Egész ség ügyi En ge dé lye zé si
és Köz igaz ga tá si Hi va tal

Egy sé ges Egész ség ügyi Hu mán erõ for rás
Mo ni tor ing Rend szer Ki ala kí tá sa

TÁMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si
In té zet

Föld hi va ta li Ada tok Elekt ro ni kus Non-Stop
Szol gál ta tó Rend szer e Ügy fél kap un Ke resz tül

EKOP Or szá gos

Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély
Köz hasz nú Tár sa ság

A Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély kom plex új já épí té se KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

GRÁNIT Gyógy für dõ Zrt. Új fo ga dó épü let gyógy- és well ness
szol gál ta tá sok kal, fe dett für dõ át ala kí tá sa

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Hé víz gy ógy für dõ
és Szent And rás Re u ma kór ház
Kht.

Új Für dõ és Te rá pi ás Cent rum, a Gyógy für dõ
fej lesz té se új für dõ résszel, és a Te rá pi ás Cent rum 
fej lesz té sé vel

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um

Mi nõ sé gi Jog al ko tás Ki emelt Pro jekt ÁROP Or szá gos

Ko pint-Da torg
In fo kom mu ni ká ci ós zárt kö rû en
mû kö dõ Rész vény tár sa ság

Elekt ro ni kus Le vél tár EKOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ko pint-Da torg
In fo kom mu ni ká ci ós zárt kö rû en
mû kö dõ
Rész vény tár sa ság

Köz igaz ga tá si In for ma ti kai köz mû –
Elekt ro ni kus azo no sí tó rend szer be ve ze té se

EKOP Or szá gos

Kö zép- és Ke let-eu ró pai
Tör té ne lem és Tár sa da lom
Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány

Au di o vi zu á lis em lék gyûj tés a tár sa dal mi ko hé zió 
erõ sí té sé ért (Em lék pon tok – XX. szá za di
em lék tár)

TÁMOP Or szá gos

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus
Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti
Hi va ta la

Pro ak tív ügy fél ki szol gá lás (sze mé lyek hez,
ok má nyok hoz, jár mû vek hez kap cso ló dó
köz szol gál ta tá sok kor sze rû sí té se)

EKOP Or szá gos

Li get für dõ In gat lan fej lesz tõ
és Für dõ üze mel te tõ Kor lá tolt
Fe le lõs sé gû Tár sa ság

Új sze ge di Für dõ komp le xum fej lesz té se DAOP Dél-Al föld

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció
Pan non hal mi Fõ apát ság

A Pan non hal mi Fõ apát ság tu risz ti kai vonz erõ
fej lesz té si prog ram ja: II., III. és IV. ütem

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl
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Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se* OP Ré gió

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ és
In for má ci ós Kht.

4913. j. össze kö tõ út Bal kány–Nyír mi hály di
(0+000–10+207 km-sz.) kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3122. j. Abony–Új szá szi össze kö tõ út
6+715–13+883 km-szel vé nyek kö zöt ti
sza ka szá nak és a 3117. j. Far mos–Jász be rény
össze kö tõ út 5+841–14+356 km-szel vé nyek
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4511. j. Ti sza ug–Kun szent már to ni össze kö tõ út
3+483–21+766 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3221. j. Kun he gyes–Abád sza ló ki össze kö tõ út
0+820–6+120 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak,
va la mint a 34103. j. Kar ca gi be kö tõ út
2+500–5+200 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3317. j. össze kö tõ út Kál mán há za–Nyír egy há za
(40+171–57+320 km-sz.) kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3612. sz. össze kö tõ út
27+670–33+988 km-szel vé nyek Ti sza lök bel
és kül te rü le ti sza ka szá nak fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3632. j. össze kö tõ út Ti sza lök–Ti sza vas vá ri
(0+000–7+191 km-sz.) kö zöt ti sza ka szá nak
va la mint a 3502. j. össze kö tõ út
0+000–4+005 km-szel vé nyek Ti sza vas vá ri–
me gye ha tár kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3633. sz. össze kö tõ út
0+000–15+064 km-szel vé nyek
Ra ka maz–Ti sza esz lár kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3834. sz. össze kö tõ út 0+180–11+500 km,
va la mint 15+000–19+000 km-szel vé nyek
Nyír egy há za–Nagy ha lász kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4101. sz. össze kö tõ út
0+000–4+895 km-szel vé nyek Nyír pa zony–Oros
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4104. j. össze kö tõ út Szé kely–Bak ta ló ránt há za
(0+000–13+535 km-sz.) kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

46149. j. Ve zse nyi be kö tõ út
0+000–5+000 km-szel vé nyek kö zöt ti
sza ka szá nak, va la mint a 4629. j.
Tö rök szent mik lós–Mart fû össze kö tõ út
8+500–12+100 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4805. j. Deb re cen–Bi har tor da össze kö tõ út
0+070–14+100 km-szel vé nyek kö zöt ti
szak szá nak fe lúj tá sa

ÉAOP Észak-Al föld
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Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4911. sz. ök. út 16+000–35+392 km-szel vé nyek
Nagy kál ló–Nyír bá tor kö zöt ti, va la mint a
4102. sz. ök. út 17+350–27+600 km-szel vé nyek
Biri–Nagy kál ló kö zöt ti sza kasz fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4911. j. össze kö tõ út Nyír egy há za–Nagy kál ló
0+777–9+350 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Be rettyó új fa lui kis tér ség mel lé kút há ló zat
fel újí tá sa I. ütem (4217. j. és 4219. j. utak)

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Köz út há ló zat fej lesz tés az Or mán ság ban DDOP Dél-Du nán túl

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Lé ta vér te si kis tér ség mel lé kút há ló zat fel újí tá sa
I. ütem (4807. j. és 4809. j. utak)

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

M35 au tó pá lya kör nye ze té ben lévõ mel lék utak
fel újí tá sa I. ütem (3315., 3321., 3501. és 3502. j.
utak)

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Püs pök la dá nyi kis tér ség mel lé kút há ló zat
fel újí tá sa I. ütem (3407. j. út)

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Zá hony tér ség bel sõ köz úti inf ra struk tú rá já nak
az ipar i, lo gisz ti kai be fek te té sek kel össze han golt 
fej lesz té se (ÉAOP)
(Az aláb bi ré sze tá mo ga tan dó: 4145. jelû ök. út
és a 4. sz. fõút kö zöt ti át kö tés, Tu zsér
vas út ál lo más be kö té se pro jekt rész)

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 201

4602. j. össze kö tõ út Ve csés és Gyál kö zöt ti
(0+000–8+971 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak, va la mint az 51101. j. össze kö tõ út
Szi get szent mik ló si
(6+440–10+576 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 202

3103. j. össze kö tõ út Isa szeg és Gö döl lõ kö zöt ti
(14+628–22+809 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak, va la mint a 21112. j. össze kö tõ út
Szõ di (1+770–4+500 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 203

4606. j. össze kö tõ út Pi lis és Nyár egy há za
kö zöt ti (8+845–16+850 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak, va la mint Új har tyán és Da bas
kö zöt ti (23+400–30+451 km-sz.) sza ka szá nak
fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 204

1201. j. össze kö tõ út Szob és Pa ras sa pusz ta
kö zöt ti (0+000–34+006 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

2007/168. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12737



Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se* OP Ré gió

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 205

Abony–Kõ rös te tét len–Ko csér össze kö tõ út
(4612. j. út 0+000–0+633 km-szel vé nyek,
4616. j. út 0+000–9+386 km-sz., 4613. j. út
11+863–21+278 km-sz., 46122. j. út
0+000–4+622 km-sz. kö zöt ti) szé le sí té se,
fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ma gyar Te het ség se gí tõ
Szer ve ze tek Szö vet sé ge

Ma gyar Gé ni usz In teg rált Te het ség se gí tõ
Prog ram

TÁMOP Or szá gos

MeH Kor mány za ti
Sze mély ügyért Fe le lõs
Ál lam tit kár ság

Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás a köz pon ti
köz igaz ga tás ban (mi nisz té ri u mok,
kor mány hi va ta lok, köz pon ti hi va ta lok, és azok
te rü le ti, he lyi szer vei)

ÁROP Or szá gos

Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal

Az ag rár tá mo ga tá sok fel té te le ként elõ írt
köl csö nös meg fe lel te té si rend szer be ve ze té se

EKOP Or szá gos

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Elekt ro ni kus kor mány zat- 
köz pont

E-köz igaz ga tá si Tu dás por tál ÁROP Or szá gos

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Elekt ro ni kus kor mány zat-
köz pont

In te ro pe ra bi li tás meg va ló sí tá sa a köz pon ti
rend szer köz re mû kö dé sé vel a KEK KH egyes
nyil ván tar tá sai vo nat ko zá sá ban – elsõ fá zis
pro jekt

EKOP Or szá gos

Mo nos to ri Erõd Had kul tú ra
Köz pont Mû em lék-hely re ál lí tó,
In gat lan fenn tar tó és -Hasz no sí tó 
Köz hasz nú tár sa ság

Mo nos to ri Erõd Eu ro re gi o ná lis Kul tu rá lis és
Tu risz ti kai Köz pont – Kül sõ Lá to ga tó köz pont

KDOP Kö zép-
Du nán túl

Mû em lé kek Nem ze ti
Gond nok sá ga

Esz ter há za Kö zép-Eu ró pai Kul tu rá lis Köz pont
1. pro jekt elem

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Nem ze ti In for má ci ós
Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet

Köz pon ti fel sõ ok ta tá si in for má ci ós inf ra struk tú ra 
fej lesz té se

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Zá hony tér ség bel sõ köz úti inf ra struk tú rá já nak
az ipar i, lo gisz ti kai be fek te té sek kel össze han golt 
fej lesz té se (KÖZOP)

KÖZOP Észak-Al föld

Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Zá hony tér sé gé ben a vas úti inf ra struk tú ra
fej lesz té se (100-as fõ vo na lon kí vül), az
áru fu va ro zá si ha tár át me ne tet biz to sí tó szé les és
nor mál nyom tá vú ge rinc há ló zat üte mes fel újí tá sa

KÖZOP Észak-Al föld

Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Zá hony tér sé gé ben vas úti inf ra struk tú ra
fej lesz té se, az áru fu va ro zá si és lo gisz ti kai
ka pa ci tá so kat ki szol gá ló von ta tó vá gány-há ló zat
üte mes fel újí tá sa

KÖZOP Észak-Al föld

Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

So ko ró pát ka–Ka jár péc te le pü lés kö zi út épí té se NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Nyír bá tor Vá ros
Ön kor mány za ta

HIT ÉS EGÉSZSÉG – Má ria pócs és Nyír bá tor
össze fo gá sa a val lá si tu riz mus fej lesz té sé ért

ÉAOP Észak-Al föld

Nyír egy há zi Ál lat park Kht. Óce ná ri um, Esõ er dõ ház és Tar zan Ös vé nye ÉAOP Észak-Al föld

Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács Hi va ta la

Ci vil szer ve ze tek be jegy zé sé nek és
nyil ván tar tá sá nak mo der ni zá ci ó ja

EKOP Or szá gos

Or szá gos Men tõ szol gá lat Men tés irá nyí tá si rend szer a
Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gió te rü le tén

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág
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Pénz ügy mi nisz té ri um
In for ma ti kai Szol gál ta tó
Köz pont

A csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok fo lyó sí tá sá nak
kor sze rû sí té se, TÉBA (Tá mo ga tá si Élet út Bá zis
Ada tok)

EKOP Or szá gos

Pénz ügy mi nisz té ri um
In for ma ti kai Szol gál ta tó
Köz pont

Adó alany cent ri kus adat szol gál ta tá si mo dell
meg va ló sí tá sa

EKOP Or szá gos

Pro mei Mo der ni zá ci ós és
Eu ro at lan ti In teg rá ci ós Pro jekt
Iro da Kht.

Kom plex fel zár kóz ta tó prog ra mok ké szí té se
a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben

ÁROP Or szá gos

Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za ta

Ki rá lyi séta – Tör té nel mi idõ uta zás az ezer éves
Szé kes fe hér vá ron

KDOP Kö zép-
Du nán túl

Szom bat hely Me gyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za ta

Szom bat he lyi Tör té nel mi-ré gé sze ti vá ros rész
ki ala kí tá sa II. ütem – Az Ise um re konst ruk ci ó ja

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Te le pü lé si Ön kor mány za tok
Or szá gos Szö vet sé ge

Kis tér sé gek fel adat el lát ásá nak tá mo ga tá sa ÁROP Or szá gos

To kaj Vá ros Ön kor mány za ta A To ka ji „Fesz ti vál kat lan” ki ala kí tá sa ÉMOP Észak-
Ma gyar or szág

Veszp rém Me gyei Jogú Vá ros
Ön kor mány za ta

Ko los to rok és ker tek a Veszp ré mi Vár tö vé ben KDOP Kö zép-
Du nán túl

* A tá mo ga tá si szer zõ dés vég le ges, rész le tes fel té te le i rõl az Irá nyí tó Ha tó ság dönt. Va la mennyi ki emelt pro jekt ese té ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té -
sé nek ál ta lá nos fel té te le a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal elõ írt tar tal mú rész le tes pro jekt ja vas lat el ké szí té se, mely tar tal maz za a pénz ügyi fenn tart ha tó -
sá got és a be vé tel-ter me lé si ké pes sé get is be mu ta tó meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt és költ ség-ha szon elem zést, va la mint az ÚMFT in di ká tor rend sze ré be való
il lesz ke dést.

2. számú melléklet az 1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozathoz

Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se OP Ré gió

1 Deb re cen Me gyei Jogú Vá ros
Ön kor mány za ta

Az Air port Deb re cen Üz le ti Park
inf ra struk tú rá já nak ki ala kí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

2 Köz pon ti Szol gál ta tá si
Fõ igaz ga tó ság

Elekt ro ni kus Köz be szer zé si Inf ra -
struk tú ra és Szol gál ta tá si Rend szer
ki ala kí tá sa

EKOP Or szá gos

3 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni -
kus kor mány zat Köz pont

In teg rált Köz igaz ga tá si Ügy fél szol -
gá lat Prog ram

EKOP Or szá gos

4 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni -
kus kor mány zat-köz pont

Köz pon ti Köz igaz ga tá si Con tact
Cen ter szol gál ta tás har mo ni zá ció és 
in teg rá ció

EKOP Or szá gos

5 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, Elekt ro ni -
kus kor mány zat-köz pont

Köz igaz ga tá si ügy fél szol gá la ti
 tudásmenedzsment 

ÁROP Or szá gos

6 Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga Ta tai Es ter há zy-kas tély együt tes
kul tu rá lis és rep re zen tá ci ós köz pont

KDOP Kö zép-Du nán túl

7 Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Bu da pest–Ke len föld–Szé kes fe hér -
vár vas út vo nal át épí té se I. ütem

KÖZOP Or szá gos

8 Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Gyõr–Pápa–Cell dö mölk vas út vo nal 
vil la mo sí tá sa, a pá lya se bes ség
120 km/h-ra eme lé se, ETCS L2
 vonatbefolyásoló rend szer telepí -
tése Gyõr–Boba kö zött

KÖZOP Or szá gos
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9 Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Ó bu da–Esz ter gom vas út vo nal
 rekonstukciója

KÖZOP Or szá gos

10 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács Hi va ta la

A csõd és fel szá mo lá si el já rás
 modernizálása

EKOP Or szá gos

11 Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti Ügy vi te li Ügy in té zõi
és Ügy fél-tá jé koz ta tá si Rend szer,
ePO LI CE

EKOP Or szá gos

12 Ön kor mány za ti és Területfejlesz -
tési Mi nisz té ri um

Épí tés ügyi Köz igaz ga tás Elekt ro ni -
kus rend szer e (ÉKE)

EKOP Or szá gos

13 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros
 Önkormányzata

Üz le ti inf ra struk tú ra re gi o ná lis
 kiegyensúlyozott fej lesz té se
Dél-Sze ge den (P1)

DAOP Dél-Al föld

14 Szob Vá ros Ön kor mány za ta Szob–Nagy bör zsöny kis vas út tel jes 
fel újí tá sa – II. ütem

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

15 Szol nok Me gyei Jogú Vá ros
 Önkormányzata

Szol nok a Ti sza Fõ vá ro sa – Ter -
mál für dõ és Rek re á ci ós Köz pont

ÉAOP Észak-Al föld

16 Ve len ce Vá ros Ön kor mány za ta Ve len cei-tó Ka pu ja KDOP Kö zép-Du nán túl

A Kormány
1096/2007. (XII. 5.) Korm.

határozata

a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény
1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján

a) ala pí tói jog kö ré ben mó do sít ja a Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát;

b) fel ha tal maz za a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé te le so rán az Ala pí tó kép vi se le té ben el jár jon;

Ha tár idõ: azon nal

c) el ren de li a mó do sí tás sal egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok irat köz zé té te lét a Ma gyar Köz löny ben, a bí ró sá gi 
nyil ván tar tás ba-vé tel rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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07.4112 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


