1997. évi XI. törvény
a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról
(kivonat)
A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA
A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés
1. § (1) Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy
valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.
(2) Védjegyoltalomban részesülı megjelölés lehet különösen:
a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat;
b) bető, szám;
c) ábra, kép;
d) sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram;
f) hang; valamint
g) az a)-f) pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele.

Feltétlen kizáró okok
2. § (1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha nem felel meg az 1. §-ban meghatározott
követelményeknek.
(2) Ki van zárva a védjegyoltalomból a megjelölés, ha
a) nem alkalmas a megkülönböztetésre, különösen, ha kizárólag olyan jelekbıl vagy adatokból áll, amelyeket a
forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minısége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása,
elıállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzıje feltüntetésére használhatnak, vagy pedig amelyeket az
általános nyelvhasználatban, illetve az üzleti kapcsolatokban állandóan és szokásosan alkalmaznak;
b) kizárólag olyan formából áll, amely az áru jellegébıl következik, vagy amely a célzott mőszaki hatás eléréséhez
szükséges, illetve amely az áru értékének a lényegét hordozza.
(3) A (2) bekezdés a) pontja alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha használata révén - akár az
elsıbbség idıpontja elıtt, akár azt követıen - megszerezte a megkülönböztetı képességet.
3. § (1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha
a) a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik;
b) az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minısége, földrajzi származása vagy egyéb tulajdonsága tekintetében
alkalmas a fogyasztók megtévesztésére;
c) rosszhiszemően jelentették be lajstromozásra.
(2) Ki van zárva a védjegyoltalomból a megjelölés, ha
ter
a) az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény 6 cikkének (1) bekezdésében felsorolt jelzések
ter
bármelyikébıl áll, vagy azt tartalmazza, feltéve, hogy az ilyen jelzést az említett 6
cikk (3) bekezdése szerint
közölték;
b) olyan - az a) pontban nem szabályozott - jelvénybıl, jelképbıl vagy címerbıl áll, amelynek használatához
közérdek főzıdik, vagy ilyen jelvényt, jelképet vagy címert tartalmaz;
c) kizárólag valamely vallási vagy egyéb meggyızıdést erıteljesen kifejezı jelképbıl áll.
(3) Az illetékes szerv hozzájárulásával védjegyoltalomban részesülhet az a megjelölés, amelynek a (2) bekezdés a)
és b) pontjában meghatározott jelzés csupán elemét képezi.
(4) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha e törvény vagy az Európai Közösség jogszabályai
alapján lajstromozott földrajzi árujelzıbıl áll, vagy azt tartalmazza. E rendelkezést olyan árukra kell alkalmazni,
amelyek nem a földrajzi árujelzınek megfelelı földrajzi területrıl származnak, vagy amelyekkel kapcsolatban a
földrajzi árujelzı e törvény vagy az Európai Közösség jogszabályai alapján egyéb okból nem használható.
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Viszonylagos kizáró okok
4. § (1) Nem részesülhet védjegyoltalomban
a) azonos áruk, illetve szolgáltatások tekintetében a korábbi védjeggyel azonos késıbbi elsıbbségő megjelölés;
b) a megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegy
azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt;
c) eltérı áruk, illetve szolgáltatások tekintetében a belföldön jóhírnevet élvezı korábbi védjeggyel azonos vagy
ahhoz hasonló késıbbi elsıbbségő megjelölés, ha annak alapos ok nélkül történı használata a jó hírő védjegy
megkülönböztetı képességét vagy hírnevét sértené vagy tisztességtelenül kihasználná.
(2) Korábbi védjegy az, amelyet korábbi elsıbbséggel jelentettek be lajstromozásra, valamint - az (1) bekezdés a)
és b) pontjának alkalmazásában - az a megjelölés is, amely az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós
Egyezmény alapján - lajstromozásától függetlenül - korábban vált belföldön közismert védjeggyé. Korábbi
védjegyen - a megjelölés lajstromozásától függıen - a korábbi védjegybejelentést is érteni kell.
(3) A megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha olyan korábbi védjeggyel ütközik, amelyet annak
jogosultja nem használt a 18. § elıírásainak megfelelıen.
(4) E törvény alkalmazásában az összetéveszthetıség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a
megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.
5. § (1) Nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés,
a) amely másnak személyhez - különösen névhez, képmáshoz - főzıdı korábbi jogát sértené;
b) amely más korábbi szerzıi vagy iparjogvédelmi jogába ütközne, ideértve a növényfajta nevével való ütközést
is.
(2) Nem részesülhet védjegyoltalomban
a) a megjelölés, amelyet más lajstromozás nélkül korábbtól fogva ténylegesen használ belföldön, ha a
megjelölésnek a korábbi használó hozzájárulása nélkül történı használata jogszabályba ütközne; valamint
b) azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások tekintetében a megjelölés, amely egy olyan védjeggyel azonos
vagy ahhoz hasonló, amelynek oltalma korábban lejárat miatt megszőnt, ha a megszőnés óta két év még nem telt el,
kivéve, ha a korábbi védjegyet nem használták a 18. § elıírásainak megfelelıen.
(3) Annak megítélésekor, hogy a jog, a használat, illetve a megszőnés az (1) és (2) bekezdés alkalmazása
szempontjából korábbinak számít-e, a megjelölésre vonatkozó bejelentés elsıbbségét kell figyelembe venni.
6. § Ki van zárva a védjegyoltalomból a megjelölés, ha azt a képviselı, illetve az ügynök - a jogosult engedélye
nélkül - saját nevében jelentette be lajstromozásra, kivéve, ha a képviselı vagy az ügynök igazolja, hogy eljárása
helyénvaló volt.
[…]

A védjegyoltalomhoz való jog
8. § A megjelölést védjegyoltalomban kell részesíteni, ha
a) kielégíti az 1. §-ban meghatározott követelményeket, és a 2-7. §-ok alapján nincs kizárva a védjegyoltalomból;
valamint
b) bejelentése megfelel az e törvényben megszabott feltételeknek.

Védjegyoltalmi igény
9. § (1) A védjegy jogi oltalma (a továbbiakban: védjegyoltalom) azt illeti meg, aki a megjelölést az ebben a
törvényben elıírt eljárás útján lajstromoztatja.
(2) A védjegyre oltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet.
(3) Ha többen közösen kérik a megjelölés lajstromozását, a védjegyoltalmat közösen szerzik meg. Több
igényjogosult esetén - ellenkezı megjelölés hiányában - a védjegyoltalmi igény részarányát egyenlınek kell
tekinteni.
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A védjegyoltalom keletkezése
10. § A védjegyoltalom - a bejelentés napjára visszaható hatállyal - a lajstromozáskor keletkezik.

A védjegyoltalom idıtartama
11. § (1) A védjegyoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart.
(2) A védjegyoltalom további tíz-tíz éves idıtartamra megújítható. Megújítás esetén az újabb oltalmi idı az elızı
oltalmi idı lejárati napját követı nappal kezdıdik.

A védjegyoltalom tartalma
12. § (1) A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.
(2) A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül
gazdasági tevékenység körében használ
a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a
védjegy árujegyzékében szereplıkkel;
b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága
vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy
c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplıkkel nem azonos vagy
azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet
élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történı használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy
megkülönböztetı képességét vagy jóhírnevét.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása esetén tilos különösen
a) a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán;
b) a megjelölést hordozó áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint forgalomba hozatal céljából
történı raktáron tartása;
c) szolgáltatás nyújtása vagy annak felajánlása a megjelölés alatt;
d) a megjelölést hordozó áruknak az országba történı behozatala vagy onnét történı kivitele;
e) a megjelölés használata az üzleti levelezésben vagy a reklámozásban.
[…]

A védjegyoltalom korlátai
15. § (1) A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége
körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja
a) saját nevét vagy címét;
b) az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minıségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére,
elıállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzıjére vonatkozó jelzést;
c) a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy
alkatrészek esetében.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a védjegyjogosulttal szemben csak természetes személy hivatkozhat a saját
nevére vagy címére.

A védjegyoltalom kimerülése
16. § (1) A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal
kapcsolatban, amelyeket ı hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az
Európai Gazdasági Térségben.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a védjegyjogosultnak jogos érdeke főzıdik
ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor, ha az áru állagát, állapotát megváltoztatták,
illetve károsították.
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Belenyugvás
17. § (1) Ha a védjegyjogosult öt éven át megszakítás nélkül eltőrte egy késıbbi védjegynek az országban történı
használatát, noha tudomása volt e használatról, a továbbiakban nem léphet fel e késıbbi védjegynek az országban
történı használatával szemben, valamint korábbi védjegyére hivatkozva nem kérheti a késıbbi védjegy törlését sem
[33. § (2) bek. b) pont.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés csak azokra az árukra, illetve szolgáltatásokra alkalmazható,
amelyekkel kapcsolatban a késıbbi védjegyet ténylegesen használták.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a késıbbi védjegyet rosszhiszemően jelentették
be lajstromozásra.
(4) A késıbbi védjegy jogosultja akkor sem léphet fel a korábbi védjegy használatával szemben, ha a késıbbi
védjegy használatát a korábbi védjegy jogosultja az (1) bekezdés alapján már nem kifogásolhatja.
(5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket megfelelıen alkalmazni kell a korábbi jó hírő védjegyre, az
országban korábban közismertté vált védjegyre, valamint az 5. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) pontjában
említett korábbi jogokra is.

A védjegyhasználat elmulasztása
18. § (1) Ha a védjegyjogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg belföldön a védjegy
tényleges használatát az árujegyzékben szereplı árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen
használatot öt éven át megszakítás nélkül elmulasztotta, a védjegy oltalmára alkalmazni kell az e törvényben elıírt
jogkövetkezményeket [4. § (3) bek., 5. § (2) bek. b) pont, 30. § d) pont, 33. § (2) bek. a) pont, 34. §, 61/E. §, 73. §
(2) bek.], kivéve, ha a védjegyjogosult a használat elmaradását kellıképpen igazolja.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a védjegy tényleges belföldi használatának minısülnek a következık is:
a) a védjegy olyan alakban történı használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztetı képességet
nem érintı elemekben tér el;
b) a védjegy elhelyezése a belföldön lévı árun vagy annak csomagolásán kizárólag az országból történı kivitel
céljából.
(3) A védjegynek a védjegyjogosult engedélyével történı használatát az (1) bekezdés alkalmazásában a
védjegyjogosult részérıl történı használatnak kell tekinteni.
[…]

Védjegybitorlás
27. § (1) Védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul
használja.
(2) A védjegyjogosult a bitorlóval szemben - az eset körülményeihez képest - a következı polgári jogi igényeket
támaszthatja:
a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegetı cselekmények abbahagyását és a bitorló
eltiltását a további jogsértéstıl;
c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások elıállításában,
forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevıkrıl, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti
kapcsolatokról;
d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelı módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a
bitorló részérıl vagy költségén az elégtételnek megfelelı nyilvánosságot biztosítsanak;
e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a kizárólag vagy elsısorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a
védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történı átadását,
kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.
(3) Védjegybitorlás esetén a védjegyjogosult a polgári jogi felelısség szabályai szerint kártérítést is követelhet.
(4) A védjegyjogosult a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is
támaszthatja, akinek szolgáltatásait a bitorlás elkövetéséhez igénybe vették.
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(5) A védjegyjogosult a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is
támaszthatja, aki
a) kereskedelmi mértékben birtokolta a bitorlással érintett árukat;
b) kereskedelmi mértékben vette igénybe a bitorlással érintett szolgáltatásokat;
c) kereskedelmi mértékben nyújtott szolgáltatást a bitorlás elkövetéséhez;
d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek állítása szerint közremőködött a bitorlással érintett áruk
elıállításában és terjesztésében, illetve a bitorlással érintett szolgáltatások nyújtásában.
(6) Az (5) bekezdés a)-c) pontjainak alkalmazásában a cselekmények kereskedelmi mértékőek, ha az érintett áruk,
illetve szolgáltatások jellegébıl és mennyiségébıl nyilvánvaló, hogy e cselekmények - közvetlenül vagy közvetetten
- kereskedelmi vagy más gazdasági elıny szerzését szolgálják. Az ellenkezı bizonyításáig nem minısülnek
kereskedelmi mértékőnek a fogyasztó által jóhiszemően végzett cselekmények.
(7) A (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés alapján a bitorló, illetve az (5) bekezdésben meghatározott személy
különösen a következı adatok szolgáltatására kötelezhetı:
a) a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások elıállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében
résztvevık, a bitorlással érintett árukat birtoklók, valamint a forgalmazásba bevonni kívánt vagy bevont nagy- és
kiskereskedık neve és címe;
b) a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások elıállított, forgalmazott, illetve igénybe vett, valamint
megrendelt mennyisége, továbbá az azokért adott, illetve kapott ellenérték.
(8) A bíróság a védjegyjogosult kérelmére elrendelheti, hogy a lefoglalt, kereskedelmi forgalomból visszahívott,
illetve onnan véglegesen kivont eszközöket, anyagokat, árukat és csomagolóanyagokat - elsısorban a védjegy
eltávolításával - fosszák meg jogsértı mivoltuktól, vagy - ha az nem lehetséges - semmisítsék meg. A bíróság
indokolt esetben a megsemmisítés helyett elrendelheti a lefoglalt eszközöknek és anyagoknak a bírósági végrehajtás
szabályai szerint történı értékesítését is; ebben az esetben a befolyó összeg felıl ítéletben határoz.
(9) A védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk és
csomagolóanyagok lefoglalásának helye van akkor is, ha azok nincsenek a bitorló tulajdonában, de a tulajdonos a
védjegybitorlásról tudott, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett tudnia kellett volna.
(10) A bíróság a (2) bekezdés f) pontjában és a (8) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a bitorló költségére
rendeli el, kivéve, ha az eset körülményei az ettıl való eltérést indokolják. A kereskedelmi forgalomból való
visszahívás, az onnan való végleges kivonás, illetve a megsemmisítés elrendelése tárgyában a bíróság a harmadik
személyek érdekeinek figyelembevételével, valamint úgy dönt, hogy az elrendelt intézkedés a bitorlás súlyosságával
arányban álljon.
(11) A bíróság a védjegyjogosult kérelmére elrendelheti a határozatnak a bitorló költségére történı nyilvánosságra
hozatalát. A nyilvánosságra hozatal módjáról a bíróság dönt. Nyilvánosságra hozatalon kell érteni különösen az
országos napilapban, illetve az internet útján történı közzétételt.

[…]

A megszőnés módjai
30. § A védjegyoltalom megszőnik, ha
a) az oltalmi idı megújítás nélkül lejárt (11. §, 31. §), az oltalmi idı lejártát követı napon;
b) a védjegyjogosult az oltalomról lemondott (32. §), a lemondás beérkeztét követı napon, illetve a lemondó által
megjelölt korábbi idıpontban;
c) a védjegyet törölték (33. §), keletkezésére - a bejelentés napjára - visszaható hatállyal;
d) a védjegyjogosult a védjegy tényleges használatát elmulasztotta (18. §, 34. §), a megszőnés megállapítására
irányuló eljárás megindításának napjára, vagy - ha ez korábbi - az ütközı késıbbi védjegybejelentés elsıbbségének
napjára visszaható hatállyal;
e) a védjegy elveszítette megkülönböztetı képességét vagy megtévesztıvé vált (35. §), a megszőnés
megállapítására irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal;
f) a védjegyjogosult jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság [9. § (2) bek.] jogutód nélkül
megszőnt, e megszőnés napjára visszaható hatállyal.
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