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A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK 
NEMZETKÖZI OLTALMI 

LEHETŐSÉGEI



EREDETMEGJELÖLÉSEK ÉS 
FÖLDRAJZI JELZÉSEK

Helyi kultúrákban gyökereznek

A nemzetközi oltalom által a helyi termékek 
megjelennek a nemzetközi 
kereskedelemben

Kizárólagos használati jog: védelem az 
engedély nélküli használattal szemben

Az oltalom alatt álló elnevezés nem válhat 
köznévvé



A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK OLTALMÁNAK 
RENDSZERE

MEZŐGAZDASÁGI 
TERMÉKEK ÉS 
ÉLELMISZEREK

BOROK SZESZES ITALOK
NEM-

MEZŐGAZDASÁGI 
TERMÉKEK

Nemzetközi 
oltalom

• Lisszaboni 
Megállapodás

• bilaterális 
megállapodások

• Lisszaboni 
Megállapodás

• bilaterális 
megállapodások

• Lisszaboni 
Megállapodás

• bilaterális 
megállapodások

• Lisszaboni 
Megállapodás

• bilaterális 
megállapodások

EU oltalom 1151/2012/EU 1308/2013/EU 787/2019/EU nincs még egységes 
EU oltalom

Nemzeti 
oltalom Nincs (csak EU) Nincs (csak EU) Átmeneti nemzeti 

oltalom (EU) Van



A LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS 

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására 
vonatkozó Lisszaboni Megállapodás
• Aláírás (1958)
• Ratifikáció (1966)
• Hatályba lépés (1967. március 23.)
• 30 szerződő fél (7 EU tagállam)
• Magyarország aktív szerepvállalása



A LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS 

• Eredetmegjelölések nemzetközi oltalma
• A nemzetközi oltalom feltétele, hogy az eredetmegjelölés 

nemzeti oltalom alatt álljon
• Egységes nemzetközi lajstrom a WIPO-nál
• Nincs szükség megújításra

Vt. XVII/B. fejezete: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala útján a Lisszaboni 
Megállapodás alapján benyújtott nemzetközi bejelentések eljárási szabályai
CSAK NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK EREDETMEGJELÖLÉSEI ESETÉN! (lsd: Genfi 
Szöveg)



A LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS - DÍJAK 

• Továbbítási díj (10 700 HUF – kb. 40 CHF) az SZTNH-nak fizetendő
• Nemzetközi bejelentési díj – közvetlenül a WIPO Nemzetközi 

Irodájának fizetendő (1000 CHF)

Ha a továbbítási díjat a nemzetközi bejelentés beérkezését követő egy hónapon 
belül nem fizetik meg, a nemzetközi bejelentés továbbítására vonatkozó 
kérelmet visszavontnak kell tekinteni



A LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS

Külföldről származó bejelentések

• Vt. XVII/B. fejezet, 116/I.-116/K. §
• Nemzetközi lajstromozás hatálya: a WIPO értesítésének 

időpontjától
• ugyanolyan oltalom keletkezik, mint az SZTNH által 

történt lajstromozás alapján (ha az SZTNH a megjelölés 
Magyarországra kiterjedő oltalmát nem utasítja el, vagy 
az elutasítást visszavonja)



Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi
jelzésekről szóló Genfi Szövege
• 2015. május 20-án fogadták el
• Magyarország 2015. május 20-án írta alá
• Ratifikáció: 2021. június 10.
• Hatálybalépés: 2021. szeptember 10.
• EU: 2019. november 19-én helyezte letétbe csatlakozási

okmányát (hatálybalépés: 2020. február 26.)
• Jelenleg 10 szerződő fél

A GENFI SZÖVEG



• Valamennyi földrajzi árujelző számára (a földrajzi 
jelzések számára is) nyitva álló nemzetközi lajstromozási 
rendszer 

• Kormányközi szervezetek (mint pl. az EU) 
csatlakozásának lehetővé tétele

• Korszerűbb eljárási rendelkezések elfogadása

A GENFI SZÖVEG



• Az Európai Uniónak a Lisszaboni Megállapodás 
eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi 
szövegéhez történő csatlakozásáról szóló, 2019. október 
7-i (EU) 2019/1754 tanácsi határozata

• Az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás 
eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi 
szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről 
szóló 2019/1753/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 

AZ EU CSATLAKOZÁSA A GENFI SZÖVEGHEZ



Azok az európai uniós tagállamok (Magyarország, 
Bulgária, a Cseh Köztársaság, Franciaország, 
Olaszország, Portugália és Szlovákia), amelyek már 
részesei a Lisszaboni Megállapodásnak, csak az EU 
kizárólagos hatásköreinek tiszteletben tartásával 
gyakorolhatják jogaikat, a 2019/1753/EU rendelet 
által adott felhatalmazással összhangban.

AZ EU CSATLAKOZÁSA A GENFI SZÖVEGHEZ



Az Európai Bizottság feladatai: 
• a lajstromozási kérelmek benyújtása a WIPO Nemzetközi 

Irodájához
• a lajstromozás törlésének kérelmezése
• értékelni, hogy teljesülnek-e az EU teljes területére 

vonatkozó oltalom megadásának a feltételei a harmadik 
országból származó és a genfi szöveg alapján nemzetközi 
lajstromba vett földrajzi árujelzők esetében

AZ EU CSATLAKOZÁSA A GENFI SZÖVEGHEZ



A LM-ban részes tagállamból származó olyan eredetmegjelölések esetében, 
amelyek valamely uniós rendelet alapján is oltalomban részesülnek, az arra 
jogosultak kérhetik:

• az eredetmegjelölésnek a genfi szöveg alapján történő lajstromozását és 
szükség esetén a lajstromozás módosítását; vagy

• az eredetmegjelölés lajstromozásának törlését a nemzetközi lajstromból

A LM-ban részes tagállamból származó, nemzetközi oltalomban 
részesülő, de uniós oltalmat nem élvező mezőgazdasági termékek 
vonatkozásában az érintett jogosultak kérhetik:

• az eredetmegjelölésnek az érintett uniós rendelet szerint történő 
lajstromozását és a genfi szöveg szerinti lajstromozását, szükség esetén a 
módosítási eljárás lefolytatását; vagy

• az adott eredetmegjelölés lajstromozásának törlését a nemzetközi lajstromból.

AZ EU CSATLAKOZÁSA A GENFI SZÖVEGHEZ
Átmeneti rendelkezések (2019/1753/EU r. 11. cikk)

HATÁRIDŐ: 2022. november 14.



A LM alapján oltalomban részesülő nem mezőgazdasági termékek 
nemzetközi lajstromban szereplő eredetmegjelölései megtarthatók, 
továbbá kérhetik további eredetmegjelölések oltalomban részesítését is, ha

• az érintett tagállam eljuttatta a Bizottsághoz az ilyen eredetmegjelölések 
lajstromozása iránti bejelentés tervezetét, valamint

• a Bizottság az említett értesítéstől számított két hónapon belül nem adott ki 
kedvezőtlen véleményt a kérdésben

AZ EU CSATLAKOZÁSA A GENFI SZÖVEGHEZ
Átmeneti rendelkezések (2019/1753/EU r. 11. cikk)



Magyarország 1967 óta aktív tagja
a Lisszaboni Megállapodásnak

28 magyar eredetű 
eredetmegjelölés

Termékek széles köre
(borok, szeszes italok, élelmiszerek, kézműves termékek)



LM ALAPJÁN 
LAJSTROMOZOTT 
MAGYAR 
EREDETMEGJELÖLÉSEK

Herend (AO 737)



SZEGED / SZEGEDINER / 
SZEGEDI (AO 502)

LM ALAPJÁN 
LAJSTROMOZOTT 
MAGYAR 
EREDETMEGJELÖLÉSEK



SZEKSZÁRD (AO 539)

LM ALAPJÁN 
LAJSTROMOZOTT 
MAGYAR 
EREDETMEGJELÖLÉSEK



CSABA / CSABAI / 
CSABAER (AO 600)

LM ALAPJÁN 
LAJSTROMOZOTT 
MAGYAR 
EREDETMEGJELÖLÉSEK



Köszönöm a figyelmet!
sztnh@hipo.gov.hu
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