
A védjegyrendszerek  

és márkaépítés 
 

 

dr. Gonda Imre 



Struktúra 

 Miért?    - Szellemi tulajdon (IP) védelmének szerepe 

 Mivel?    - Elhatárolások 

 Hogyan? – Védjegy bejelentési stratégiák 

 Sok a védjegy? 
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Szellemi tulajdon védelme 
Miért? 

 immateriális eszközök többsége IP 

 jelentős értéket képvisel 

 IP jogok sérülékenyek 

 jogi eszközök alkalmazása 

elengedhetetlen e vagyontárgyak 

védelmének biztosítása érdekében 
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Oltalmi formák 

Mivel? 
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Mivel? 
elhatárolások (fogalmak)  

Márka Árujelző 

Védjegy 

- oltalom - 

Földrajzi 

árujelző 

- oltalom - 
OMÉK 2019 

Hungarikum 



Mivel? 
elhatárolások (fogalmak)  

 

  

 

Árujelzők Márkák, 

„Brand” 

Védjegyek 

Földrajzi á.j. 
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tanúsító 

együttes 

Hungarikum: 
- joghatás  

- eltérő szabályzási cél 



Védjegyoltalom 
Hogyan? 

Védjegyfunkciók 

 megkülönböztetés, a fogyasztók tájékoztatása - versenyeszköz 

 kapcsolat biztosítása a fogyasztó és a piaci szereplő (vállalat) között 

 minőség jelzése (amennyiben azt sikerült kiépítenie a piaci szereplőnek) 

 reklámozás, reputáció kiépítése 

 licenciaforgalom elősegítése, jogbiztonság  

 

„A védjegy nem több és nem kevesebb, mint a piaci verseny egyik alapfeltétele.” 

Európai Unió Bírósága 
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Példák 
mit is jelent ez a gyakorlatban? 
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Egri Bikavér – 

eredetmegjelölés 

191504 l.sz. ábrás védjegy 

191511 l.sz. „Egri Korona Borház” 

szóvédjegy 

189121 l.sz. tanúsító védjegy 

címkézési szabályok 

borjog 



A védjegy lajstromozására irányuló eljárás 
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meghirdetés 

alaki 

vizsgálat 

érdemi 

vizsgálat 

hivatalból felszólalási időszak 

lajstromozás 



 

5 meghatározó szempont  

 

 
 

Bejelentési 

stratégia 
Terület 

előszűrés 

eredmény 

iparági 

igények 

költségek 

időzítés 

3. Hogyan? 

védjegybejelentési stratégiák 
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3. Védjegybejelentési stratégiák  

Nemzeti út 

közvetlen bejelentés - előnyök 

 elérhetőség – PUE, TRIPS miatt mindenhol rendelkezésre áll  

 alapjaiban harmonizált (PUE, TRIPS, TLT, STLT) 

 független más rendszerektől 

 bizonyos szintű átjárhatóság  

 

hátrányok 

 eljárási keretek sokszínűsége 

 anyagi és eljárási jog korlátozott harmonizálása 

 nagyon szórt eljárási gyakorlat 

 képviselőkényszer 

 eljárás nyelve 

 költségek 
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3. Védjegybejelentési stratégiák  

Nemzetközi út 

Madridi rendszer - előnyök 

 széleskörű, bővülő földrajzi lefedettség (120 ország) 

 one-stop-shop, átlátható eljárás, kiszámítható átfutási idő 

 harmonizált alaki eljárás és közvetett harmonizációs hatás 

 átjárhatóság nemzeti és regionális rendszerekkel, 

 fejlett e-szolgáltatások 

 helyi kötelező IP képviselet hiánya  

 

hátrányok 

 nemzeti bejelentés szükséges (basic registration) 

 függőség az alap, nemzeti védjegytől (central attack) 

 LATAM térségben kevés ország tagja 

 néhány tagállam megkerüli a Madridi Rendszer alapelveit (pl. 

elutasítás) 

• Madridi Jegyzőkönyv 5. cikk, Madridi Megállapodás 3ter (1)-(2) 
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3. Védjegybejelentési stratégiák 

regionális út 

EUTM és társai - előnyök 

o széleskörű földrajzi lefedettség 

o egységesség (egy központi eljárás, nem szükséges helyi 

képviselet), ugyanakkor átjárhatóság más rendszerekkel 

o költséghatékony, kiszámítható, gyors átfutási idő (gyorsított 

eljárás) 

o magas szinten harmonizált, konvergált gyakorlatokkal 

o fejlett e-szolgáltatások  

 

hátrányok 

o egységesség = egységes elutasítás (mindent vagy semmit elv) 

 elvileg több feltétlen kizáró ok merülhet fel 

 gyakorlatilag extrém magas felszólalási ráta (18-25%) 

o költséghatékony a belépési ponton, de kontradiktórius eljárás 

estén magas képviseleti költségek 

o nagyon sok gyenge lajstromozott védjegy  sok felszólalás  

 

2017Q3 

OMÉK 2019 



3. Gyakorlati tanácsok 

Védjegybejelentés esetén: 

 

 előzetesen tájékozódás,  

 megjelölés gondos kiválasztása,  

 árujegyzék pontos kialakítása,  

 kutatás korábbi jogokra, 

 lajstromozást követő folyamatos 

tájékozódás 
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 elérhető iparjogvédelmi adatbázisok 

o Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 

o E-kutatás 

o E-nyilvántartás 

 szolgáltatások igénybevétele,  

o védjegykutatás 

o védjegyfigyelés 

 hivatásos képviselő igénybevétele,  

 

Védjegybejelentés esetén: 



4. Sok a védjegy? 
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Cola 



4. Sok a védjegy? 
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Sok a védjegy? 
tanúsító védjegyek reneszánsza 

 az elmúlt 15 évben megnőtt a tanúsító védjegyek száma Magyarországon 

 az EU-ban is fokozódik az igény – 2016-os EUs védjegyreform bevezette eutm-ként is 
 

 meg kell különböztetni a jogosult szerint a tanúsító védjegyeket 

 közérdeket szolgáló tanúsító védjegyek (állami) vs. üzleti alapúak 

 profitorientált rendszerek esetén több tényező befolyásolja a sikert / hasznosságot 

 közvetített érték, hitelesség, független tanúsító (szabályzat) 

 tanúsító rendszer ismertségének fokozása 

 fellépés a bitorlókkal szemben (jogérvényesítés) 

 fogyasztói bizalom  
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a döntés a fogyasztó kezében van 

  



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

gondai@richter.hu 
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