
Jogtár® Legal Monitoring Topic – Szellemi alkotások joga

Jogszabálylista

A szolgáltatás keretében az alábbi jogszabálygyűjteményben szereplő jogszabályok  
változásinformációi kérdezhetők le riport formájában:

•  2019. évi XLIV. törvény az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről

• 2018. évi LXVII. törvény egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról

• 2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

• 2015. évi LXIX. törvény a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

• 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

• 2013. évi CLIX. törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról

•  2009. évi XXVI. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 
1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről

•  2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló 
Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról

• 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

• 2007. évi CXXXI. törvény a Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés kihirdetéséről

• 2007. évi CXXX. törvény az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről

•  2006. évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. 
napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről

•  2004. évi XC. törvény az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. 
július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről

•  2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi 
Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződésének kihirdetéséről

•  2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról

•  2002. évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én 
felülvizsgált szövegének kihirdetéséről

•  2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról

•  1999. évi CVI. törvény a Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra 
benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelméről szóló NATO 
Megállapodáshoz történő csatlakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről

•  1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 
1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről

•  1999. évi LXXXII. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről

•  1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
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•  1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről 
szóló, 1961-ben, Rómában létrejött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

•  1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

•  1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

•  1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

•  1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről

•  1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

•  1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról

•  1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról

•  1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról

•  1941. évi VII. törvény az irodalmi és a művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában Berlinben, 1940. évi november 
hó 6. napján kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről

•  1931. évi XXXI. törvény az irodalmi és a művészeti tulajdon tárgyában Montevideóban 1889. évi január hó 11. napján 
kelt nemzetközi szerződés becikkelyezéséről

•  1931. évi XXIV. törvény az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló római nemzetközi egyezmény 
becikkelyezése tárgyában

•  1922. évi XIII. törvény Magyarország belépéséről az irodalmi és művészeti művek védelmére alakult berni 
nemzetközi Unióba

•  1912. évi LXI. törvény a szerzői jogok kölcsönös védelme végett az Amerikai Egyesült Államokkal Budapesten,  
az 1912. évi január hó 30-ik napján kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről

•  1986. évi 24. törvényerejű rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó 
Lisszaboni Megállapodás módosításának kihirdetéséről

•  1986. évi 21. törvényerejű rendelet egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások módosításának kihirdetéséről

•  1984. évi 29. törvényerejű rendelet az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás 
kihirdetéséről

•  1983. évi 14. törvényerejű rendelet az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről

•  1982. évi 1. törvényerejű rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó 
Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetéséről

•  1981. évi 27. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött,  
a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról szóló szerződés kihirdetéséről

•  1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése 
nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről

•  1980. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről

•  1975. évi 18. törvényerejű rendelet a hangfelvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli 
sokszorosítása ellen Genfben, az 1971. évi október hó 29. napján létrejött Egyezmény kihirdetéséről

•  1975. évi 8. törvényerejű rendelet a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés során a találmányok, 
ipari, használati minták és védjegyek jogi oltalmáról szóló megállapodás kihirdetéséről

•  1975. évi 4. törvényerejű rendelet az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló 1886. szeptember 9-i Berni 
Egyezmény Párizsban, az 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről

•  1975. évi 3. törvényerejű rendelet az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény Párizsban, 1971. évi július hó 24. napján 
felülvizsgált szövegének kihirdetéséről

•  1973. évi 29. törvényerejű rendelet egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetéséről
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•  1971. évi 4. törvényerejű rendelet az 1952. évi szeptember hó 6. napján Genfben aláírt Egyetemes Szerzői Jogi 
Egyezmény kihirdetéséről

•  1970. évi 18. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én 
Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről

•  1967. évi 7. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Lisszabonban az 1958. évi 
október 31. napján és Nizzában az 1957. évi június 15. napján felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének 
kihirdetéséről

•  198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek 
javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól

•  484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló 
eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

•  302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú 
használatának részletes szabályairól

•  216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének 
és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

•  556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről

•  46/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó 
Végrehajtási Szabályzat 2009. október 28-án, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 18/09. 
számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről

•  45/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó 
Végrehajtási Szabályzat 2009. október 27-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 20/09. 
számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről

•  44/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó 
Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 3/09. 
számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről

•  43/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó 
Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 2/09. 
számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről

•  178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi 
oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

•  158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok 
földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről

•  141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes 
szabályairól

•  320/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a Szabadalmi Jogi Szerződés mellékletét képező Végrehajtási Szabályzat 
kihirdetéséről

•  319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez 
kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről

•  147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására 
vonatkozó részletes szabályokról

•  61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről  
és kezeléséről

•  221/2005. (X. 13.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek 
végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
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•  204/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 
270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

•  202/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. 
(XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

•  26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek 
végrehajtásához szükséges szabályokról

•  270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

•  266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Formatervezési Tanácsról

•  47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról

•  158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról

•  156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről

•  49/1986. (XI. 12.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztársaság Kormányai között létrejött,  
a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megnevezések oltalmáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről

•  39/2016. (VI. 10.) FM rendelet a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek 
jövedelempótló támogatásáról

•  52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint 
szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről

•  19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól

•  1/2015. (I. 22.) IM rendelet a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről

•  24/2004. (VI. 30.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a pártfogó 
szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésről

•  18/2004. (IV. 28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

•  16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki 
szabályairól

•  21/2002. (XII. 13.) IM rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése 
nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának kihirdetéséről

•  20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai 
szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint  
a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

•  19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

•  37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának 
megadásához szükséges engedélyről

•  35/2011. (XII. 22.) KIM rendelet egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

•  26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól

•  29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának 
feltételrendszeréről

•  3/2017. (XI. 10.) MK rendelet a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, 
arculati elemeiről, valamint a Hungary Helps védjegy használatáról

•  14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és 
felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról
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•  38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakról

•  A TANÁCS 2012. december 17-i 1260/2012/EU RENDELETE az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának 
területén megvalósítandó megerősített együttműködésnek az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében 
történő végrehajtásáról

•  A TANÁCS 2004. február 19-i 422/2004/EK RENDELETE a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 12-i 608/2013/EU RENDELETE a szellemi tulajdonjogok 
vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. január 15-i 110/2008/EK RENDELETE a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint  
az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 18-i 1891/2006/EK RENDELETE a hajók által okozott 
szennyezés elleni fellépés területén az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség cselekvéseinek többéves 
finanszírozásáról és az 1406/2002/EK rendelet módosításáról

•  A TANÁCS 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK IRÁNYELVE a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes 
továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. október 25-i 2012/28/EU IRÁNYELVE az árva művek egyes megengedett 
felhasználási módjairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. szeptember 27-i 2011/77/EU IRÁNYELVE a szerzői jog és egyes 
szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK irányelv módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. április 23-i 2009/24/EK IRÁNYELVE a számítógépi programok jogi 
védelméről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/116/EK IRÁNYELVE a szerzői jog és egyes 
szomszédos jogok védelmi idejéről (kodifikált változat)

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/115/EK IRÁNYELVE a bérleti jogról  
és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos 
jogokról (kodifikált változat)

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 2004/48/EK IRÁNYELVE a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. szeptember 27-i 2001/84/EK IRÁNYELVE az eredeti műalkotás szerzőjét 
megillető követő jogról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. május 22-i 2001/29/EK IRÁNYELVE az információs társadalomban  
a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. november 20-i 98/84/EK IRÁNYELVE a feltételes hozzáférésen alapuló, 
vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. július 6-i 98/44/EK IRÁNYELVE a biotechnológiai találmányok jogi 
oltalmáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1996. március 11-i 96/9/EK IRÁNYELVE az adatbázisok jogi védelméről
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