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A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmá-
ról szóló 1997. évi XI. törvény szabályozza a 
védjegyoltalom feltételeit.
Védjegyoltalomban részesülhet minden 
grafikailag ábrázolható megjelölés, amely 
alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szol-
gáltatást megkülönböztessen mások árui-
tól vagy szolgáltatásaitól.

A védjegyoltalomban részesülő megjelölés 
lehet különösen
• szó, szóösszetétel, beleértve a személy-

neveket és a jelmondatokat,
• betű, szám,
• ábra, kép,
• sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru 

vagy a csomagolás formáját,
• szín, színösszetétel, fényjel, hologram,
• hang, valamint
• a fentiekben felsorolt egyes megjelölé-

sek összetétele.
A védjegybejelentési kérelmet a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalához kell benyúj-
tani. Egy bejelentésben csak egy megjelö-
lés védjegykénti lajstromozását lehet kérni.

A védjegyoltalom időtartama
A védjegyoltalom  a bejelentés napjára visz-
szaható hatállyal  a lajstromozáskor keletke-
zik.
A védjegyoltalom a bejelentés napjától szá-
mított tíz évig tart.
A védjegyoltalom további tíz-tíz éves idő-
tartamra megújítható. Megújítás esetén az 
újabb oltalmi idő az előző oltalmi idő lejára-
ti napját követő nappal kezdődik.

A védjegyoltalom tartalma
A védjegyoltalom alapján a védjegyjo-
gosultnak kizárólagos joga van a védjegy 
használatára.
A kizárólagos használati jog alapján a véd-
jegyjogosult bárkivel szemben felléphet, 
aki engedélye nélkül gazdasági tevékeny-
ség körében használ
• a védjeggyel azonos megjelölést olyan 

árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcso-
latban, amelyek azonosak a védjegy áru-
jegyzékében szereplőkkel,

• olyan megjelölést, amelyet a fogyasz-
tók összetéveszthetnek a megjelölés és 
a védjegy azonossága vagy hasonlósá-
ga, valamint az érintett áruk, illetve szol-
gáltatások azonossága vagy hasonlósá-
ga miatt, vagy

• a védjeggyel azonos vagy ahhoz ha-
sonló megjelölést a védjegy árujegyzé-
kében szereplőkkel nem azonos vagy 
azokhoz nem hasonló árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, 
hogy a védjegy belföldön jóhírnevet él-
vez, és a megjelölés alapos ok nélkül tör-
ténő használata sértené vagy tisztesség-
telenül kihasználná a védjegy megkü-
lönböztető képességét vagy jóhírnevét.

A védjegyoltalom területi hatálya
A nemzeti lajstromozás Magyarország terü-
letére biztosít oltalmat.
A Madridi Megállapodás, illetve az azt ki-
egészítő 1989-ben aláírt Jegyzőkönyv alap-
ján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 
benyújtott bejelentéssel lehet nemzetközi 
védjegy-bejelentést tenni.
A207/2009 EK rendelet szabályozza a kö-
zösségi védjegyoltalom feltételeit.
A közösségi védjegybejelentést a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vagy az 
alicantei szék-helyű Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatalnál lehet benyújtani.
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