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A termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó oltalmi formák 

 árujelző, márka  védjegy  

 

 földrajzi eredet azonosítására  Kecskeméti barackpálinka 

 

 termék formája, csomagolása  formatervezési minta 

 

 gyártási folyamat, szolgáltatásnyújtás mikéntje  know-how 
VÉDETT ISMERET receptúra 

 tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek 
elrendezésére vonatkozó megoldás   használati minta 

 + termék műszaki kialakítása, gyártási technológia = 
találmány  szabadalom 



Védjegyek köznapi értelemben 

„ a védjegye”   
Ismertetőjel, jellemző 



Mi is az a védjegy? 

 
  A védjegy olyan üzleti azonosító amely, az egyes 

áruk és szolgáltatások azonosítására, a fogyasztók 
tájékozódásának elősegítésére szolgál. 

  A védjegy azonosítja a gyártóját, de legfőképpen 
ÉRTÉK!  

 A védjegy a vállalkozás arca, a fogyasztó számára 
pedig: ígéret, hagyomány, tradíció, garancia.  

 

 



 Márka? Védjegy? Földrajzi árujelző? 
• Brand: kereskedelmi fogalom, amelyhez mindenki egy 

emblémát egy logót, egy márkanevet azaz egy terméket 
vagy szolgáltatást kapcsol. Felfogható: ígéret, hagyomány, 
tradíció, garancia, vágy kifejeződéseként 

 

• Védjegy: jogi oltalom, árujelző, valamely árut vagy 
szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy 
szolgáltatásaitól 

 

 

 

• Földrajzi árujelző: földrajzi eredet azonosítására alkalmas, 
többlettartalom kapcsolódik hozzá       

    

SZENTKIRÁLYI 

Kecskeméti barackpálinka 



 
A védjegy szerepe 

 • Kapcsolatteremtő, azonosító funkció az 
áru/szolgáltatás előállítója/nyújtója és a 
vásárló/szolgáltatást igénybe vevő között; 

• Megkülönböztető szerep a kereskedelmi 
forgalomban;   

• Marketingeszköz, a vállalkozás arculatának, jó 
hírnevének alapja. 

 

 

     

           

      



Milyen a jó védjegy? 
 • Könnyen megjegyezhető, 

• Egyedi,  

• Figyelemfelkeltő, 

• Rokonszenves,  

• Azonosítja a gyártóját, de legfőképpen érték! 

 

 A védjegy a vállalkozás arca, a fogyasztó számára pedig: 

ígéret, hagyomány, tradíció, garancia.  
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Védjegyek Bács-Kiskun megyében 

1243 db érvényes védjegy (folyamatban lévő bejelentés is) 
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Védjegyek Bács-Kiskun megyében 



Védjegyek Bács-Kiskun megyében 



Oltalom megszerzésének módjai 
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott 

védjegybejelentéssel. 

                            

 NEMZETI védjegy 

• Európai Uniós védjegybejelentéssel. 

             

Európai Uniós védjegy    

• Külföldiek számára nemzetközi bejelentéssel a 
védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi 
Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv alapján. 

  

NEMZETKÖZI védjegy 

  

 



Nemzeti – Uniós- nemzetközi védjegy? 

Nemzetközi  

Uniós 

Nemzeti 

 
Piaci szereplő igényei, gazdasági erőforrásai és 
potenciálja alapján dönthet arról, hány országra 

kiterjedő védjegyoltalomra van szüksége 



Védjegyoltalomban részesülő megjelölés 
lehet egyebek mellett: 

 
• szó, szóösszetétel, jelmondat, ábra, sík vagy térbeli 

alakzat (az áru v. csomagolás formája), szín, 
színösszetétel és mindezek kombinációja 

 

Kritérium: alkalmasnak kell lennie a 
megkülönböztetésre! 

 

 



Fajta nevek és védjegyek 

• Ki vannak zárva a védjegyoltalomból azok a 
megjelölések, amelyek nem alkalmasak a 
megkülönböztetésre 

• Nincs megkülönböztető képessége a megjelölésnek 
különösen akkor, ha kizárólag olyan jelekből vagy 
adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy 
a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, 
rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási 
vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője 
feltüntetésére használhatnak 



Fajta nevek és védjegyek 
amik nem nyerhetnek oltalmat 

• MAGYAR KUTYATÁP” a 31. osztályba tartozó „tápanyagok 
kutyák számára” áruk tekintetében: csak az áru földrajzi 
származását és fajtáját jelöli 

 

• BAKLAVA” a 30. osztályba tartozó „baklava” áruk tekintetében: 
csak az áru fajtáját jelöli 

 

• ÓVÁRI HUNGAROCELL 17. osztályba tartozó tömítő-, bélelő- és 
szigetelőanyagok áruk viszonylatában évek során fantáziaszóból 
az expandált polisztirol termékek fajtanevévé vált.  



Fajta nevek és védjegyek  
Hogyan lehet oltalomképes? 

• EGRI BIKAVÉR vörösborfajta: amelyet három-négyféle kékszőlő 
házasításával állítanak elő 

 

• az EGRI BIKAVÉR szóelem mellé különféle megkülönböztető jel, 
egyéb szó, ábrás elem elhelyezésével. 

 

     

 

 

 

 

A megjelölést bárki használhatja, az egri eredetmegjelölés 
területéről származó borok vonatkozásában. 



Földrajzi árujelzők 

• mindazon megjelölések gyűjtőneve, amelyeket a  
termékek földrajzi eredetének azonosítására 
használunk  

• a földrajzi árujelző használatára mindenki jogosult, aki 
az árujelzővel védett területen olyan terméket állít elő 
amelynek megjelölésére a földrajzi árujelzőt használják 

• a földrajzi árujelzőre használati engedély nem adható! 

• az oltalom jogosultjainak köre nem behatárolható, 
kollektív jogosultság 
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Földrajzi árujelzők 

• Földrajzi jelzés: a termék valamely tulajdonsága vagy 
hírneve a földrajzi származásnak tulajdonítható, és az 
előállítás, feldolgozás valamely lépésének az adott 
területen kell történnie. (pl. Magyar szürkemarha hús, 
Balatonmelléki ) 

• Eredetmegjelölés: a termék lényegében vagy kizárólag 
a földrajzi terület által nyújtott környezetnek 
köszönheti minőségét vagy különleges jellemzőjét, és 
az előállítás, feldolgozás minden lépésének az adott 
területen kell történnie. (pl.Villány, Eger, Tokaj) 
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A földrajzi árujelzők csoportosítása 



 
Az oltalom keletkezése és időtartama 

  
• A földrajzi árujelző és a védjegy oltalma a bejelentés 

napjára visszaható hatállyal a lajstromozáskor 
keletkezik 

• A földrajzi árujelző oltalma korlátlan ideig tart 

• A védjegy oltalmi ideje 10 év, amely korlátlanul 
további 10-10 évre megújítható 

 

 



Szimbólumok használata 
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Köszönöm a figyelmet! 

  #TradeMarker 


