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Augusztus Szeptember Október 

296 

336 

365 

25 28 34 

394 

435 

503 

110 

238 

145 

2011 Bejelentések száma 2011 Alaki felhívások száma 

2012 Bejelentések száma 2012 Alaki felhívások száma 



I. Fejezetcímek használata 
A gyakorlat jelentős változása 

 Fejezetcím:  

 Pl. 25. osztály „Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk” vagy a 
40. osztályban „Anyagmegmunkálás” 

 Továbbra is lehet használni a védjegybejelentés 
árujegyzékének megadásához – a nyilatkozat nélkül nem 
kellően pontos. 

 Kétféle értelem:  

1) A Nizzai Osztályozás betűrendes listájában szereplő 
valamennyi termék (10. kiadás)  

2) Kizárólag a tételes felsorolás: a szavak általános értelme 
szerinti jelentés 

 VÁLTOZÁS a korábbi gyakorlathoz képest 

 korábban: fejezetcím = minden az osztályba sorolható áru 
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I. Fejezetcímek használata 
A Nizzai Osztályozás betűrendes jegyzéke 

 A betűrendes jegyzék nem tartalmaz minden árut (pl. 25. 
osztályban a golfcipőket) 

 A bejelentés benyújtását követően az árujegyzék nem 
bővíthető 

 Speciális áruknál, szolgáltatásoknál ezt még  
a bejelentés előtt érdemes ellenőrizni 

 Ha nem szerepel a jegyzékben, kifejezetten nevesíteni kell 
az árujegyzékben a fejezetcím mellett vagy helyett 
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I. Fejezetcímek használata 
Nyilatkozat 

 Fejezetcím önmagában nem kellően pontos, ki 
kell egészíteni egy nyilatkozattal  

 (ha elmarad, hiánypótlási felhívást kap a bejelentő) 

 Mire kér oltalmat a bejelentő – lehetséges opciók 

1) A Nizzai Osztályozás betűrend szerinti jegyzékében 
szereplő valamennyi árura 

2) A jegyzékben felsorolt valamennyi árura és az azon kívül 
felsorolt speciálisakra (golfcipők esete) 

3) Kizárólag a tételes felsorolásban szereplő árukra, 
szolgáltatásokra – a kifejezések általános jelentése 
szerint 
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 Ha a bejelentő a Nizzai Osztályozás betűrendes 
jegyzékében szereplő minden árura kér oltalmat, 
a Hivatal ezt feltünteti a védjegylajstromban. 

 Az árujegyzéket kiegészíti a következővel: 

 „Az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő 
valamennyi áru/szolgáltatás” 

 Ha a kiegészítés nem szerepel: az oltalom csak a 
tételesen felsorolt árukra terjed ki 
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I. Fejezetcímek használata 
A nyilatkozat megjelenítése a lajstromban 



I. Fejezetcímek használata 
Bejelentési nyomtatvány (papíralapú és elektronikus) 
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(csak fejezetcím megadásakor kell nyilatkozni) 



 Az árujegyzéket minden esetben számmal és 
szövegesen kell megadni  

 A Nizzai Osztályozás 10. kiadása hatályos 
(SZTNH honlapja) 

 A 9. kiadáshoz képest változott az 5., 7., 9., 18. és 31. 
osztályok fejezetcíme  

 Csak fejezetcímek megadásakor kell nyilatkozni. 

 Kötetlen formában vagy a bejelentési nyomtatvány 
megfelelő rovatának kitöltésével 

 A nyilatkozati résznél az adott osztály számát kell 
feltüntetni 
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I. Fejezetcímek használata 
Gyakorlati tanácsok 



I. Fejezetcímek használata 
Helyes kitöltés 

 

 

 

 

 

II. Kötetlen nyilatkozatban:  

„Az osztály betűrend szerinti jegyzékében 
szereplő valamennyi áru/szolgáltatás” 
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I. A bejelentési űrlapon 



I. Fejezetcímek használata 
Típushibák 

A bejelentő 

x nem adja meg az árujegyzéket szövegesen, csak a 
nyilatkozatot tölti ki (az osztály számával) 

x nem fejezetcímet ad meg, mégis mindenre kéri az 
oltalmat  

x a nyilatkozati résznél szöveget, kódokat ad meg 

x „ideértve valamennyi az adott osztályba tartozó 
szolgáltatást” 
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I. Fejezetcímek használata 
Típushibák 
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I. Nem fejezetcím, mégis mindenre kéri az oltalmat 

II. A nyilatkozati részben nem számot ad meg 



II. Túl általános kifejezések 
Mikor probléma? 

 Ha nem állapítható meg egyértelműen az oltalmi 
kör 

 A fejezetcím részeként nem merül fel (Fejezetcím a 
nyilatkozattal kiegészítve egyértelmű: az oltalom Nizzai 
Osztályozás A-Z listájára terjed ki) 

 Kizárólag a tételes felsorolást alkotó kifejezéseknél 
vizsgálja a Hivatal (Fejezetcím egyes kifejezései 
önmagukban nem kellően pontosak) 

 Eddig is vizsgálta a Hivatal 

 Nem eredményez jelentős gyakorlati változást az IP 
Translator döntés 

 Részletesebben kimunkálttá vált gyakorlat 
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x amelyek nem tartoznak más osztályokba  

 (6., 14., 16., 17., 18., 21., 24., 28., 31. osztályok 
fejezetcímeiben) – Törölni kell: pl. 16. osztályban 
„csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak 
más osztályokba)” 

x 7. osztály „gépek, szerszámgépek” 

x 8. osztály „kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök” 

x 45. osztály „mások által egyéni igényeknek megfelelően 
nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások” 

+ Különösen (nem szerepel a fejezetcímekben) 

x Sem önmagában (Pl. „Különösen jogi szolgáltatások), 
sem az áruk felsorolása közbe illesztve nem pontos 

x Ki kell hagyni az árujegyzékből (oltalmi kört nem érinti) 
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II. Túl általános kifejezések  
Nem megfelelő kifejezések publikált listája 



 Gondosan kialakított jól körülhatárolt árujegyzék olyan 
árukra, szolgáltatásokra 

 amelyekre a bejelentő a megjelölést használja vagy 
használni tervezi 

 Az oltalmi kör az összetéveszthetőség körében a hasonló 
árukra is kiterjed 

 Túl széles árujegyzék esetén  

 nagyobb a támadási felület a korábbi védjegyek 
szempontjából 

 használati kényszernek nehéz megfelelni 

 a megtévesztés veszélye is felmerülhet bizonyos áruk 
tekintetében 
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Javaslat az árujegyzék megadására 



Köszönöm a figyelmet! 

http://sztnh.gov.hu/ 

E-mail: viktoria.hegedus@hipo.gov.hu 

Tel.: (1) 474- 5769 


