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         Útmutató a védjegybejelentési űrlap kitöltéséhez 

Az űrlapon a *-gal jelölt részek kitöltése kötelező. 

1. A védjegy lajstromozása iránti eljárás általános szabályait a védjegyek és a földrajzi árujelzők 

oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) IX. fejezete tartalmazza. Gyorsított eljárás esetén 

a Hivatal nyilatkozattételre és hiánypótlásra rövidebb határidőt adhat meg, a bejelentés 

meghirdetésére a kutatási jelentésnek a bejelentő részére történő megküldésétől számított 

egy hónapon belül sor kerül, valamint felszólalás esetén a Hivatal csak a felek egybehangzó 

kérésére vagy akkor tart tárgyalást, ha az a tényállás tisztázása érdekében feltétlenül 

szükséges. A különleges gyorsított eljárás estében a Hivatal alkalmazza a gyorsított eljárásnál 

leírtakat, továbbá a bejelentést a meghirdetéssel egyidejűleg – a felszólalási idő letelte előtt 

– lajstromozza azzal, hogy amennyiben a törvényes határidőn belül a bejelentéssel szemben 

felszólalás érkezik, a Hivatal a lajstromozó határozatot visszavonja, és az eljárást folytatja.  

2. Az együttes védjegy olyan védjegy, amely valamely egyesület, köztestület vagy egyesülés 

tagjainak áruit vagy szolgáltatásait különbözteti meg mások áruitól vagy szolgáltatásaitól, az 

együttes védjeggyel megjelölt áruk vagy szolgáltatások minősége, származása vagy egyéb 

tulajdonsága alapján. Az együttes védjegy használatára az egyesület tagjai jogosultak, a 

védjegyjogosult egyesület a védjegyet maga nem használhatja, azonban a tagok 

védjegyhasználatát ellenőrzi. Az együttes védjegy használatáról szabályzatnak kell 

rendelkeznie, amelynek tartalmát a védjegyjogosult egyesület állapítja meg a Vt.-ben 

szabályozott tartalmi követelményekkel összhangban. 

A tanúsító védjegy olyan védjegy, amely meghatározott minőségű vagy egyéb jellemzőjű 

árukat vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól vagy szolgáltatásoktól, hogy 

e minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja. A védjegy jogosultja a tanúsító védjegyet maga 

nem használhatja, engedélyezi azonban annak használatát a szabályzatban előírt minőségi 

követelményeknek vagy egyéb jellemzőknek megfelelő árukkal vagy szolgáltatásokkal 

kapcsolatban. A tanúsító védjegy szabályzatára vonatkozó tartalmi követelményeket a Vt. 

szabályozza. 

3. A védjegybejelentésben csak egy megjelölésre lehet oltalmat kérni. Ezért kérjük, hogy a 3. 

a) pont rubrikáját csak akkor töltse ki, ha közönséges írásmóddal megjelenített szóra, 

szóösszetételre vagy jelmondatra tesz védjegybejelentést. Egyéb esetekben a 3. b) pont 

keretébe illessze be a megjelölést, amelyet célszerű különálló lenyomaton is csatolni. A 

megjelölést kontrasztosan, éles kontúrokkal kell ábrázolni. A megjelölés megadása a 

bejelentési nap (elsőbbség) elismerésének a feltétele. Amennyiben összetett ábrás 

megjelölésnél az ábrán szerepel szóelem, az kiírható az első keretben, azonban kérjük, 

zárójelben írja oda a megjelölés típusát (pl. „színes ábrás”). 

4. A megjelölés típusa a felsoroltakból választható ki, illetve az itt nem szereplő típus az 

„Egyéb” kategóriában adható meg. Pantone színkódot a kizárólag színből, színösszetételből 

álló megjelölések esetén kötelező megadni, de az feltüntethető egyéb, összetett színes 

megjelölés esetén is. 
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5. Az árujegyzék azon áruk és szolgáltatások felsorolása, amelyek tekintetében a bejelentő a 

megjelölésre védjegyoltalmat kér. Az árukat és szolgáltatásokat a Nizzai Megállapodással 

létrehozott nemzetközi osztályozás szerint kell besorolni, valamint számmal és szövegesen 

feltüntetni. Az árujegyzék megadása a bejelentési nap (elsőbbség) elismerésének a feltétele.  

A védjegybejelentés tárgyát képező árukat vagy szolgáltatásokat a bejelentőnek kellően 

egyértelműen és pontosan kell megjelölnie annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és 

a gazdasági szereplők pusztán ennek alapján is meg tudják határozni a védjegy oltalmának 

terjedelmét. Ezért amennyiben a védjegybejelentő a Nizzai Osztályozás valamely adott 

osztályának fejezetcímében szereplő valamennyi általános kifejezést használja a 

védjegybejelentés tárgyát képező áruk vagy szolgáltatások azonosítására, nyilatkoznia kell, 

hogy az oltalmat a Nizzai Osztályozás betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi 

árura/szolgáltatásra vagy kizárólag a tételes felsorolásban szereplő árukra/szolgáltatásokra 

kéri. A bejelentési űrlapon szereplő nyilatkozat egyazon áruosztály tekintetében vagylagos, 

azaz érvényesen csak az egyik kijelentés választható ki. Különböző áruosztályok esetén 

azonban lehetőség van eltérő tartalmú nyilatkozatra. Például a bejelentő kérheti a 

védjegyoltalmat a 25. osztályban a betűrend szerinti jegyzékben szereplő valamennyi árura, 

míg a 18. osztályban a bejelentésben tételesen felsorolt árukra. 

A bejelentőnek az árujegyzék megadására három mód áll rendelkezésére: 

a) Ha az adott osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi árura, illetve 

szolgáltatásra kíván oltalmat szerezni, a fejezetcímben szereplő valamennyi általános 

kifejezést használja és nyilatkozik, hogy a védjegyoltalmat az adott osztály betűrendes 

jegyzékében szereplő valamennyi árura, illetve szolgáltatásra kéri. 

b) Ha az adott osztály betűrendes jegyzékében felsoroltakon kívül egyéb – a Nizzai Osztályozás 

jegyzékében nem szereplő – árura és szolgáltatásra is igényli a védjegy oltalmát, akkor a  

fejezetcímben szereplő valamennyi általános kifejezést felsorolja és nyilatkozik, hogy a 

védjegyoltalmat az adott osztály betűrendes jegyzékében szereplő valamennyi árura, illetve 

szolgáltatásra kéri, továbbá tételesen felsorolja azokat a konkrét árukat, illetve 

szolgáltatásokat, amelyek nem szerepelnek az adott osztály betűrendes jegyzékében. Fontos 

kiemelni, hogy a betűrendes jegyzéken kívüli áruk és szolgáltatások megadására kizárólag a 

védjegybejelentéskor van lehetőség, ugyanis a védjegy lajstromozási eljárás későbbi 

szakaszaiban az ilyen jellegű „pontosítás” árujegyzék bővítésnek minősül, ezért nem 

megengedhető. 

c) Ha a bejelentő csupán néhány árura vagy szolgáltatásra kíván védjegybejelentést tenni, a 

következő opciók állnak rendelkezésre. Tételesen felsorolja, hogy az adott osztályon belül 

mely konkrét árukra vagy szolgáltatásokra kér oltalmat (pl. a 25. osztályban „teniszcipők”) 

vagy a Nizzai Osztályozás fejezetcímében szereplő egyes általános kifejezéseket használja egy 

áru- vagy szolgáltatáscsoport megnevezésére (pl. a 25. osztályban a „cipők” kifejezést). 

(Emellett a fejezetcím is feltüntethető, azonban az oltalom terjedelme e nélkül is ugyanarra a 

tételesen felsorolt szűkebb körre terjed ki.) 
 

http://sztnh.gov.hu/adatbazisok/Nizzai-Osztalyozas-10-kiadas-fejezetcimek.rtf
http://sztnh.gov.hu/adatbazisok/Nizzai-Osztalyozas-10-kiadas-osztalyonkent_A-Z.rtf
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6. A bejelentő azonosításához alkalmas adatok (név és cím) megadása a bejelentési nap, 

(elsőbbség) elismerésének a feltétele. Több bejelentő esetén a védjegyoltalmi igény 

részarányát – ellenkező megjelölés hiányában – egyenlőnek kell tekinteni. 

7. A védjegy lajstromozása iránti eljárásban nem kötelező a képviselet az Európai Gazdasági 

Térségen belül lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező bejelentők számára. Szervezeti 

képviseletnek minősül, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság nevében a vezető tisztségviselő, illetve jogtanácsos jár el. Meghatalmazáson alapul 

a képviselet, ha a bejelentő harmadik személyt bíz meg azzal, hogy a nevében, helyette 

eljárjon. A meghatalmazást írásba kell foglalni, és a Hivatalhoz benyújtani.  

8. Az ábrás megjelölést célszerű külön lenyomaton is mellékelni a bejelentéshez, amelynek 

mérete legalább 5x6, legfeljebb 10x12 cm lehet. Amennyiben a bejelentők adatai vagy az 

árujegyzék a terjedelem okán nem adható meg az űrlap arra kijelölt részén, azokat pótlapon 

kell a védjegybejelentéshez csatolni. Az alábbi iratokat a védjegybejelentést követően is be 

lehet nyújtani, azonban azok megléte szükséges a védjegybejelentési eljárás során: 

képviseleti meghatalmazás, az együttes vagy tanúsító védjegyhez kapcsolódó szabályzat, 

elsőbbségi irat és kiállítási igazolás. Állami jelképet (pl. címert, zászlót) vagy nemzetközi 

szervezet jelzését (pl. Európai Unió jelképét) védjegyelemként tartalmazó megjelölés 

lajstromozásához az illetékes szerv hozzájárulása szükséges, amely a hivatalból végzett 

érdemi vizsgálat lezárultáig nyújtható be. Ennek hiányában a Hivatal a bejelentést nem 

hirdeti meg. 

9.  Az elsőbbséget megalapozó nap általában a védjegybejelentés napja (bejelentési elsőbbség). 

Bizonyos esetekben azonban elsőbbségként lehet utalni a bejelentési napot megelőző 

dátumra. Uniós elsőbbség: az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény által 

meghatározott esetben a külföldi bejelentés napja. Kiállítási elsőbbség: a Hivatal elnökének 

a Magyar Közlönyben közzétett közleményével meghatározott esetekben a megjelölés 

kiállításának – a bejelentési napnál legfeljebb hat hónappal korábbi – kezdő napja. Belső 

elsőbbség: a bejelentő azonos megjelölésre vonatkozó korábbi, folyamatban lévő 

védjegybejelentésének hat hónapnál nem korábbi bejelentési napja, ha azzal kapcsolatban 

más elsőbbséget nem érvényesítettek. 

10. A bejelentő egyéb közleménye lehet bármilyen információ, amelynek megadására az űrlap 

többi rovatában nincs lehetőség. 

11. A bejelentő vagy képviselő aláírása a bejelentés kötelező alaki kelléke. Kérjük, amennyiben 

az aláírásból és a bejelentés adataiból együttesen nem állapítható meg az aláíró személye, 

olvashatóan is írja ki a nevét. Képviselő nélkül eljáró több bejelentő esetén az űrlapot 

valamennyi bejelentőnek szükséges aláírnia. 


