19/1997. (VII. 1.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre Archív
joganyag
vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól
1997. július 1-étől 2004. április 30-áig hatályos szöveg

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-ának (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével
egyetértésben - a következőket rendelem el:
A védjegybejelentés
1. §
A védjegybejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentési kérelmet,
b) a megjelölést,
c) az árujegyzéket,
d) együttes vagy tanúsító védjegyre vonatkozó bejelentés esetén a szabályzatot,
e) uniós elsőbbség esetén az elsőbbségi iratot,
f) kiállítási elsőbbség esetén az ezt megalapozó igazolást,
g) képviselet esetén annak igazolását,
h) 1 az illetékes szerv hozzájárulását ahhoz, hogy az a megjelölés, amelynek a védjegyek és a
földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (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,
i) 2 az igazgatási szolgáltatási díjat, külön jogszabály szerint.
A védjegybejelentési kérelem
2. §
(1) A védjegybejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani és annak tartalmaznia kell:
a) a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem
egyenlő,
b) a megjelölést vagy utalást a 3. § (1) bekezdése szerint mellékelt megjelölésre, továbbá a
megjelölés típusának feltüntetését (pl. szó-, ábrás, színes, térbeli, hang- vagy fénymegjelölés),

c) az árujegyzéket vagy utalást a 3. § (2) bekezdése szerint mellékelt árujegyzékre,
d) képviselet esetén a képviselő nevét és irodai címét,
e) 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 napját és ügyszámát,
f) a védjegy lajstromozása iránti kérelmet,
g) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását,
h) a bejelentő, illetve a bejelentők mindegyike vagy a képviselő aláírását.
(2) A védjegybejelentési kérelem a Magyar Szabadalmi Hivatalban díjtalanul beszerezhető
formanyomtatvány kitöltésével is elkészíthető.
A megjelölés és az árujegyzék
3. §
(1) A közönséges írástól eltérő grafikai ábrázolású megjelölést a következők szerint
elkészített - 8 cm-nél lehetőleg nem nagyobb oldalhosszúságú - öt azonos példányban külön
kell benyújtani:
a) a színes megjelölést színes kivitelben,
b) a térbeli alakzatot síkbeli ábrázolásban,
c) a szín-, fény- és hologram megjelölést ábrában vagy képben,
d) a hangmegjelölést kottában.
(2) Ha az áruk, illetve a szolgáltatások felsorolásának terjedelme indokolttá teszi, az
árujegyzéket külön lapon kezdve is el lehet készíteni; azt egy példányban kell benyújtani.
A földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés
4. §
(1) A földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentési kérelmet,
b) a földrajzi árujelző megnevezését, továbbá típusának (földrajzi jelzés vagy
eredetmegjelölés) feltüntetését,
c) a termékjegyzéket (azoknak a termékeknek a felsorolását, amelyekkel kapcsolatban a
földrajzi árujelző oltalmát igénylik),

d) mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek földrajzi árujelzői esetén a termékleírást,
annak igazolásával, hogy a termékek, amelyeken a földrajzi árujelzőt használják, megfelelnek
a termékleírásban foglalt feltételeknek,
e) képviselet esetén annak igazolását,
f) az igazgatási szolgáltatási díjat, külön jogszabály szerint.
(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal külön felhívása esetén igazolni kell, hogy a bejelentő az
adott területen olyan terméket termel, dolgoz fel vagy állít elő, amelynek megjelölésére a
földrajzi árujelzőt használják.
A földrajzi árujelző bejelentési kérelme, megnevezése és termékjegyzéke
5. §
(1) A földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentés esetén a bejelentési kérelem
elkészítésével, a földrajzi árujelző megnevezésével és a termékjegyzék benyújtásával
kapcsolatban a 2. és 3. §-ok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(2) A földrajzi árujelző bejelentési kérelme a Magyar Szabadalmi Hivatalban díjtalanul
beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével is elkészíthető.
Hatálybalépés
6. §
(1) Ez a rendelet 1997. július 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépése után
benyújtott védjegybejelentésekre és földrajzi árujelzőkre vonatkozó bejelentésekre kell
alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a védjegybejelentés részletes alaki szabályairól
szóló III-OTH-1970. hirdetmény hatályát veszti.

1 Beiktatta: 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 6. §-a (3) bekezdésének d) pontja. Hatályos: 2002.
január 1-től.
2 Jelölését módosította: 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 6. §-a (3) bekezdésének d) pontja.

