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               Miért jó, ha van védjegyem 
 

 

• kapcsolatteremtő, azonosító funkció a termelő, az áru 
előállítója és a vásárló között 

 

• megkülönböztető szerep a kereskedelmi forgalomban 

   

• marketingeszköz, a vállalkozás arculatának alapja 

 



Miért jó még, ha van védjegyem? 

 

• erősebb jogi védelmi eszköztár 

• kizárólagos jog a védjegy használatára, 
használatba adására (licencia) 

• eltiltás az engedély nélküli védjegyhasználattól  

• (Polgári igények: [Vt. 27(2)]  bitorlási per; ) 

    (Büntetőeljárás – vagyoni hátrány mértékétől függően akár 2-8 
évig terjedő szabadságvesztés; 

    áru hamis megjelölése – versenytárs utánzása (Btk. 419. §.) 

    iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk. 388. §.) 

 



Védjegyoltalom megszerzése 

 

Védjegy lajstromozására irányuló eljárás 

• nemzeti 

• nemzetközi (Madridi Rendszer) 

• uniós védjegy (EU)  

 

Bejelentési stratégiát meghatározó körülmények 

• gazdasági tevékenység földrajzi kiterjedése 

• korábbi jogok léte 

• költségek 

 

  

 

 

 



Védjegyoltalom megszerzése 

• Szellemi tulajdonvédelmi kérdések tudatos 
áttekintése 

• A megfelelő oltalmi forma kiválasztása  

• A  saját védjegy kialakítása  során figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a védjegy nem ütközhet a 
termékleírásokban foglalt eredetvédelemi 
szabályokkal és  a kapcsolódó jogszabályokkal 

• Figyelemmel kell lenni a nemzeti színek használatára 
vonatkozó szabályokra 

• Előzetes kutatás  

 



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! 

 

 



Megkülönböztetésre alkalmas 
védjegyek 





Megkülönböztetésre alkalmas 
védjegyek 



Megkülönböztetésre alkalmas 
védjegyek 

• Szendrei Pincészet  

 

• Margit Pince  

 

• Grál - Pince 

 

• Avasi Cellárium Pálinka és Borház 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Védjegyoltalomból kizártak 

• „Avasi Furmint” (szó) 

 

• „Baráthegyi kecskesajt” (szó) 

 

• Kereskedelmi forgalomban lévő 

    palackformák 

   „Chateau”  az Európai Bizottság 

    2009. július 14-én kelt 607/2009/EK rendeletének    
melléklete alapján kizárólag Franciaországban termelt 
borokra alkalmazható 





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 



Nemzetközi eredetmegjelölések 
(EU tagállamokból) 

• Bulgária:  51 db  

• Csehország 76 db 

• Franciaország 509 db 

• Magyarország  28 db 

• Olaszország  142 db 

• Portugália  7 db 

• Szlovákia  8 db 
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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 

 

 



A védjegyek és a földrajzi árujelzők 
kapcsolata  

Földrajzi árujelző 

Védjegyek 

Védjegyek 



A védjegyek és a földrajzi árujelzők 
kapcsolata 

• Változás az elbírálási gyakorlatban: 
(az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete(2013.12.17.) 

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról) 

 

Védjegy: „Chef Balzsamecet – tokaji borból készítve” (lajstr. sz.: 170 
991, bejelentés napja: 2001. 02.12.) 

Árujegyzék: „Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borból készített 
ecet” 

 

Védjegybejelentés: „Tokaj Oleo Complex” (M1500878, bejelentés 
napja: 2015.03.26.) 

Árujegyzék: 3. osztály: „Illatszer készítmények… amelyek a Tokaj 
eredetmegjelölés területéről származó tokaji szőlőmagból hideg-úti 
préseléssel kinyert olajból készültek.” 

      Eljárás megszűnt! 



Szimbólumok használata 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


