
Tájékoztatás a „parabolikus doktor” szóösszetételt tartalmazó védjegyekről,  

valamint az oltalom által biztosított jogosultságokról 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) tudomására jutott, hogy a „parabolikus doktor” 

szóösszetételt tartalmazó védjegyek jogosultja a védjegyoltalomra hivatkozva doktori cím 

adományozására feljogosított személyként tünteti fel magát az általa végzett oktatási 

tevékenységgel összefüggésben. 

 

A Hivatal ezúton tájékoztatást ad arról, hogy oltalom alatt áll egyrészt a 2011. február 7-i 

elsőbbségű 204 413 lajstromszámú „Hu-Man Medica Az Alternatív Természettudományokban, a 

Tradicionális és Holisztikus Gyógyhatású-közérzetjavító Tudományok Mesterei és Parabolikus 

Doktorai” ábrás védjegy, másrészt a 2011. április 7-i elsőbbségű 204 554 lajstromszámú „Hu-

Man Medica Parabolikus/Szimbolikus Doktor ’Dr” szóösszetételként lajstromozott védjegy. Ezek 

oltalma a Nizzai Megállapodás szerinti 41. osztályba sorolt „akadémiák (oktatás); 

egészség(védő) klubok (kondícionálás); szakmai képzés” szolgáltatásokra terjed ki. 

 

A védjegy az árujelzők jogi oltalmát biztosító iparjogvédelmi oltalmi forma, és mint ilyen 

meghatározó jelentőségű versenyeszköz. Védjegyként a Hivatal kizárólag olyan megjelöléseket 

lajstromoz, amelyek alkalmasak a megkülönböztetésre, vagyis a fogyasztók tájékoztatására az 

áru vagy a szolgáltatás eredetéről, meghatározott piaci szereplőhöz kötődéséről. Bár összetett 

védjegyek elemét képezheti olyan kifejezés, amely önmagában nem oltalomképes, ilyen esetben 

a kizárólagos használati jog az adott, megkülönböztető képességgel nem rendelkező elemre nem 

terjed ki. 

 

Az oltalom alatt álló két védjegy ábrát, illetve számos szóelemet tartalmaz, ezért az oltalom ezek 

összességére ad kizárólagos használati jogot a védjegyjogosultnak. Önállóan az egyes 

szóelemekkel, így többek között az általánosan használt „doktor” szóval, illetve „’Dr” rövidítéssel 

kapcsolatos jogosultságokat tehát nem keletkeztet.  

 

A Hivatal felhívja a figyelmet arra is, hogy a védjegyoltalomnak nem célja, hogy az árujelzőként 

történő kizárólagos használaton kívül egyéb jogosultságot biztosítson, így különösen nem 

alkalmas a felsőoktatási ágazati törvények doktori cím viselésére vonatkozó szabályainak 

felülírására vagy azok alól bármilyen kivétel megteremtésére.  

 

Ebből következően a védjegyoltalom alapján egyetlen jogosult sem szerez felhatalmazást a 

doktori cím adományozására, továbbá az eljáró hatóságok a védjegyoltalom alapján nem 

jegyezhetik be a doktori címet a személyazonosító igazolványba vagy egyéb hivatalos 

nyilvántartásba. 

 

 

 

 


