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16/2004. (IV. 27.) IM rendelet 

a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki 

szabályairól 

 

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: 

Vt.) 121. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal 

elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el: 

A védjegybejelentés kellékei; általános követelmények 

1. § (1) A védjegybejelentésnek tartalmaznia kell 

a) a védjegybejelentési kérelmet; 

b) a megjelölést; 

c) az árujegyzéket; 

d) képviselet esetén annak igazolását; 

e) együttes vagy tanúsító védjegyre vonatkozó bejelentés esetén a szabályzatot; 

f) uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot; 

g) kiállítási elsőbbség igénylése esetén a kiállítási igazolást; 

h) az illetékes szerv hozzájárulását ahhoz, hogy az a megjelölés, amelynek a Vt. 3. §-a (2) 

bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott jelzés csupán elemét képezi, oltalomban 

részesülhessen, ha ennek hiányában a Vt. 3. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában szabályozott 

kizáró ok egyébként fennállna. 

(2) A védjegybejelentési kérelemben és mellékleteiben foglaltaknak egymással összhangban 

kell állniuk. 

(3) A védjegybejelentési kérelmet és mellékleteit egy-egy példányban kell benyújtani, azoknak 

elektronikus eljárással és közvetlenül sokszorosíthatóknak kell lenniük, meghatározatlan másolati 

példányszámban. 

A védjegybejelentési kérelem 

2. § (1) A védjegybejelentési kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a védjegy lajstromozása iránti kérést; 

b) a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem 

egyenlő; 

c) a megjelölést vagy utalást a 3. § (1) bekezdése szerint mellékelt megjelölésre, továbbá a 

megjelölés típusának feltüntetését (pl. szó-, ábrás, szín-, térbeli, hang- vagy fénymegjelölés); 

d) az árujegyzéket vagy utalást a 3. § (4) bekezdése szerint mellékelt árujegyzékre; 

e) képviselet esetén a képviselő nevét és címét; 

f) uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, 

feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási 

elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő 

bejelentés ügyszámát; 

g) a bejelentő, illetve a bejelentők mindegyike vagy a képviselő aláírását. 



16/2004. (IV. 27.) IM rendelet  Hatály: 2012.I.1-től 

 

 2 

(2)
1
 A védjegybejelentési kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul 

beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével is elkészíthető. 

A megjelölés és az árujegyzék 

3. § (1) A közönséges írástól eltérő grafikai ábrázolású megjelölést a következők szerint 

elkészített – 5 x 6 cm-nél nem kisebb és 10 x 12 cm-nél nem nagyobb méretben – külön kell 

benyújtani a következők szerint: 

a) a színes megjelölést színes kivitelben; 

b) a térbeli alakzatot síkbeli ábrázolásban; 

c)
2
 a színmegjelölést ábrában vagy képben, a Pantone színskála szerinti kód vagy kódok 

feltüntetésével; a fény- és hologram-megjelölést ábrában vagy képben; 

d) a hangmegjelölést kottában. 

(2) A megjelölést fényképen, rajzzal vagy más grafikai úton a következők szerint kell 

ábrázolni: 

a) az ábrázolásnak a megjelölést kontrasztosan, éles kontúrokkal kell ábrázolnia; 

b) az ábrázolás nem tartalmazhat az azonosíthatóságot zavaró vonalat, valamint az 

ábraszámozás kivételével magyarázatokat; 

c) a fényképek elkészítésénél a fényviszonyokat úgy kell megválasztani, hogy csillogás, 

tükröződés, árnyékhatás a megjelölés megismerhetőségét ne zavarja. 

(3) Térbeli alakzat esetén a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően 

a) a megjelölést a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon kell ábrázolni; 

b) a megjelölést több nézetből is be lehet mutatni; a nézet szerinti ábrázolások száma hatnál 

nem lehet több; 

c) az ábrázolásokból ki kell derülnie a többi ábrázoláshoz fűződő kapcsolatnak; 

d) a bejelentéshez tartozó egyes ábrázolásokat ábraszámmal kell ellátni. 

(4) Ha az áruk, illetve a szolgáltatások felsorolásának terjedelme indokolttá teszi, az 

árujegyzéket külön lapon kezdve is el lehet készíteni. 

A földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés 

4. § (1) A Vt. XVI–XVII. fejezeteiben szabályozott földrajzi árujelző lajstromozására irányuló 

bejelentésnek tartalmaznia kell 

a) a bejelentési kérelmet; 

b) képviselet esetén annak igazolását; 

c) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által – külön jogszabály alapján – 

ellenőrzött és jóváhagyott termékleírást, ha a bejelentés a mezőgazdasági termékek és az 

élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 2081/92/EK rendelet 

hatálya alá nem tartozó mezőgazdasági termék vagy élelmiszer földrajzi árujelzőjének 

lajstromozására irányul. 

(2) Az (1) bekezdésben említett bejelentésekre az 1. § (2)–(3) bekezdéseit megfelelően 

alkalmazni kell. 

A földrajzi árujelző bejelentési kérelme, megnevezése és termékjegyzéke 

                                                 
1
 Módosította: 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §. 

2
 Megállapította: 35/2011. (XII. 22.) KIM rendelet 5. §. Hatályos: 2012. I. 1-től. 
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5. § (1) A földrajzi árujelző bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak 

tartalmaznia kell 

a) a földrajzi árujelző lajstromozása iránti kérést; 

b) a bejelentő nevét és címét; 

c) a földrajzi árujelző megnevezését, továbbá típusának (földrajzi jelzés vagy eredetmegjelölés) 

feltüntetését; 

d) a termékjegyzéket (azoknak a termékeknek a felsorolását, amelyekkel kapcsolatban a 

földrajzi árujelző oltalmát igénylik); 

e) képviselet esetén a képviselő nevét és címét; 

f) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását; 

g) a bejelentő, illetve a bejelentők mindegyike vagy a képviselő aláírását. 

(2)
3
 A földrajzi árujelző bejelentési kérelme a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában 

díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével is elkészíthető. 

Hatálybalépés 

6. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról 

szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba; 

rendelkezéseit a hatálybalépés után benyújtott védjegybejelentésekre és földrajzi árujelzőre 

vonatkozó bejelentésekre kell alkalmazni. 

(2)
4
 

 

 

                                                 
3
 Módosította: 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §. 

4
 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 48. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól. 


