Az Országos Találmányi Hivatal elnökének III-OTH-1970. számú hirdetménye a
védjegybejelentés részletes alaki szabályairól
A védjegyről szóló 1969. évi IX. törvény (a továbbiakban: Vt. 26.§.) (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a védjegybejelentés részletes alaki szabályait az alábbiakban teszem
közzé:
1.
A védjegybejelentés
A védjegybejelentésnek tartalmaznia kell:
a/ a bejelentési kérelmet az előírt illetékekkel;
b/ hat példányban az árujegyzéket, ha az áruk felsorolása a tíz szót meghaladja;
c/ képviselet esetében annak igazolását;
d/ ha uniós vagy kiállítási elsőbbséget igényelnek, az azt igazoló elsőbbségi iratot;
e/ ha a származási országban fennálló oltalom igazolása szükséges, a származási
ország erre vonatkozó bizonylatát;
f/ az Országos Találmányi Hivatal külön felhívására annak igazolását, hogy a
bejelentő gazdasági tevékenység folytatására jogosult.
2.
A bejelentési kérelem
A bejelentési kérelemnek tartalmaznia kell:
a/ a bejelentő cégnevét (nevét), tevékenységi körét és székhelyét;
b/ a lajstromozni kért megjelölést;
c/ az áruk megnevezését, amelyekkel kapcsolatban a bejelentő a megjelölés
lajstromozását kéri (árujegyzék), a hatályos nemzetközi megállapodás*/ szerinti
áruosztályok feltüntetésével és annak megfelelő csoportosításában. Az áruk
felsorolásánál lehetőség szerint a nemzetközi megállapodás elnevezéseit kell
alkalmazni;
d/ képviselet esetében a képviselő nevét és lakcímét (irodai címét);
e/ uniós vagy kiállítási elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot; úniós
elsőbbség igénylése esetében az eredeti bejelentés időpontját, országát és számát;
f/ a kérelmet a megjelölés lajstromozására;
g/ a bejelentési kérelem esetleges mellékleteinek felsorolását;
h/ a bejelentő vagy a képviselő aláírását.
3.
Az ábrás, színes, térbeli, hang- és fényjelek bejelentésére vonatkozó külön szabályok
Az ábrás, színes, térbeli, hang- és fényjelzés esetén ezt a tényt a bejelentési kérelemben fel
kell tüntetni és a kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:
a/ ábrás (vagy különleges írásmódot tartalmazó) megjelölés lenyomatát és
nyomóducát (kliséjét);
b/ színes megjelölés esetén színes kivitelű lenyomatot és a színek megnevezését

(leírását);
c/ térbeli alakzat esetén az alakzat síkban ábrázolt lenyomatát és nyomóducát;
d/ hangmegjelölés esetén a megjelölés hangjegyekkel ábrázolt és a hangok fizikai
jellemzőit (hangerő, hangszín stb.) feltüntető (kotta), lenyomatát és nyomóducát,
továbbá egy példányban a hangmegjelölést hallás útján reprodukálható módon
(hangszalagon) rögzítve;
e/ fényjel esetén ábráját (ábráit) és fizikai jellemzőit (megvilágítás erőssége, szín- és
árnyékhatás, fényáram stb.) feltüntető lenyomatát és nyomóducát, továbbá egy
példányban a fényjelet 24x36 mm-es diapozitív felvételen rögzítve. A lenyomatokat
tíz példányban kell csatolni. A nyomóducnak a megjelölés minden részletét ábrázoló
lenyomat készitésére alkalmasnak kell lennie; oldalszélessége legfeljebb 80 mm lehet;
alátét nélküli kivitelben.
4.
Az együttes védjegy bejelentésére vonatkozó külön szabályok
Az együttes védjegyre vonatkozó bejelentést a következőkkel kell kiegészíteni:
A bejelentési kérelemhez mellékelni kell:
a/ annak igazolását, hogy a bejelentő jogi személyiséggel felruházott szervezet;
b/ az együttes védjegy használatára vonatkozó szabályzatot, amelyben rögzítették,
hogy
a védjegy használatára mely vállalatok jogosultak,
az együttes védjeggyel ellátott áruknak milyen közös jellemzőkkel kell
rendelkezni, továbbá hogy
o a szervezet milyen módon ellenőrzi az együttes védjegy szabályszerű
használatát.
o
o

5.
A bejelentési, megújítási, illetőleg módosítási kérelmeket védjegyként külön-külön kell
benyújtani.
6.
E hirdetmény szabályait az 1970. július 1. napja után benyújtott védjegybejelentésekre kell
alkalmazni.

