
 

SZTNH – Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály 

Segédlet a formatervezésiminta-oltalmi bejelentési űrlap kitöltéséhez 

 

Az 1., 5., 7., 8. és 12 és 13 . pontok kitöltése, a minta ábrázolásának csatolása és a kérelem aláírása kötelező! 

1. A bejelentő azonosításához alkalmas adatok (név és cím) megadása a bejelentési nap elismerésének a 
feltétele. A bejelentő válik az oltalom jogosultjává. A bejelentő nem feltétlenül egyezik meg a minta 
megalkotójával. A bejelentő lehet magánszemély és cég is. Cég esetén kötelező a szerző nevének megadása, 
mivel cég nem lehet a minta szerzője. Lehetőség van több bejelentő esetén az igényjogosultság arányának 
megadására (pl.:20-80%). Amennyiben az igényjogosultság arányát nem adják meg, azt egyenlőnek kell 
tekinteni. Ha kettőnél több bejelentő van, a további bejelentők adatait pótlapon kell megadni. 

2. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a szerző nem azonos a bejelentővel. A minta szerzője az, aki a mintát 
megalkotta.  A szerző kizárólag természetes személy lehet, jogi személy nem. Ha több szerző alkotta a mintát, 
azok adatait pótlapon kell megadni. A szerzőség arányára is igazak az igényjogosultság arányára vonatkozóan 
leírtak. 

3. A jogutódlás igazolása és a 3. pont kitöltése abban az esteben szükséges, amennyiben a szerző és a bejelentő 
nem azonos. Ilyen esetekben a szerző és a bejelentő között fennálló jogviszony lehet: szolgálati (szerzőnek 
munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a minta tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki, - ezt külön 
igazolni nem szükséges) vagy jogügyleten alapuló (ezt jogutódlási irattal kell igazolni). 

4. Képviselő igénybevétele nem kötelező. Meghatalmazáson alapul a képviselet, ha a bejelentő harmadik 
személyt bíz meg azzal, hogy a nevében, helyette eljárjon. A meghatalmazást írásba kell foglalni, és a Hivatalhoz 
benyújtani. (Amennyiben a bejelentő cég, a cég képviseletében eljáró személy feltüntetése nem kötelező.) 

5. A termék rendeltetésének egyszerű, közismert elnevezése, mely nem tartalmazhat típusmegjelölést, 
fantázianevet és lehetőleg a locarnói osztályának megnevezését kell használni (pl.: kanapé, csomagolás).  A 
mintaoltalom terjedelme nem korlátozódik a bejelentési kérelemben megnevezett termékre. 

6. A formatervezési minták nemzetközi szintű csoportosítása a Locarnói Megállapodásban rögzítettek szerint 
történik, amely azzal a céllal jött létre, hogy jelentősen megkönnyítse a kutatást a minták azonosítása terén. Az 
osztályozási rendszer osztályokból, valamint alosztályokból álló jegyzékből és a mintát hordozó áruféleségek 
alfabetikus listájából áll. A locarnói osztályozás kizárólag adminisztratív jellegű, a megállapított osztályjelzetnek 
a mintaoltalom terjedelmére kihatása nincs (itt található: http://classifications.mszh.hu/locarno/index.htm). 
Amennyiben a bejelentő nem adja meg a Locarnói Megállapodás szerinti osztályjelzetet, a Hivatal a 
mintát/mintákat a nemzetközi osztályozás szerint besorolja.  

7. Egy bejelentésben 1-50 db különböző mintát lehet bejelenteni, melyeknek azonos rendeltetéssel kell 
rendelkezniük (azaz azonos locarnói osztályba sorolhatók) vagy közös díszítő motívum kell, hogy összekapcsolja 
őket (pl. azonos grafikával rendelkező édesség és ajándékdoboz). A minták számának feltüntetése azért is 
fontos, mert a Hivatal ennek alapján állapítja meg a fizetendő bejelentési díjat. A minták ábrázolása benyújtható 
színesben és fekete-fehérben, de a különböző színű minták külön-külön mintának számítanak! 

8. Itt kell megadni a kérelemhez tartozó mellékleteket és azok darabszámát. A minta ábrázolását a 
bejelentéshez kötelezően mellékelni kell. 

9. Az elsőbbséget megalapozó nap általában a bejelentés napja, ám bizonyos esetekben elsőbbségként lehet 
utalni a bejelentési napot megelőző dátumra.  

Uniós elsőbbség: az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény által meghatározott esetben a 
külföldi bejelentés napja.  
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Kiállítási elsőbbség: a Hivatal elnökének a Magyar Közlönyben közzétett közleményével meghatározott 
esetekben a megjelölés kiállításának – a bejelentési napnál legfeljebb hat hónappal korábbi – kezdő napja.  

Belső elsőbbség: a bejelentő azonos mintájára vonatkozó korábbi, folyamatban lévő bejelentésének hat 
hónapnál nem korábbi bejelentési napja, ha azzal kapcsolatban más elsőbbséget nem érvényesítettek. 

Ha az uniós, kiállítási és belső elsőbbség igénylésére irányuló nyilatkozatot a bejelentési kérelem nem 
tartalmazza, az a bejelentés benyújtásától számított 2 hónapon belül pótolható; 

10. Egy korábbi bejelentés megosztása esetén mellékelni kell az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul 
szolgáló bejelentés ügyszámát és bejelentési napját. 

11. Itt adhat meg minden egyéb információt, amely a bejelentéssel kapcsolatos és a Hivatal számára fontos 
lehet (pl.: díjmentesség igénylése). 

12. A bejelentési lap aláírása kötelező. Képviselő nélkül eljáró több bejelentő esetén az űrlapot valamennyi 
bejelentőnek szükséges aláírnia. Kérjük, amennyiben az aláírásból és a bejelentés adataiból nem állapítható meg 
az aláíró személye, olvashatóan is írja ki a nevét.  

13. A bejelentési nap dátumának megadása. 

14. A bejelentéshez csatolt valamennyi melléklet számának megadása. 

 

A minta ábrázolása 

 A minta ábrázolása kötelező! Egy példányban kell benyújtani. Egy mintát vagy fényképen vagy rajzon 
célszerű benyújtani. A kétféle ábrázolás együttes benyújtása nem teszi lehetővé annak meghatározását, 
hogy mire szeretnének oltalmat kapni, mert azok a mintát különböző részletességgel mutatják be. 

 Ha a bejelentés több ábrát tartalmaz, azokat ábraszámozással kell ellátni. Az ábraszámozásnak két, 
egymástól ponttal elválasztott számból kell állnia, ahol az első szám a minta sorszámát, a második pedig az 
adott mintához tartozó nézet sorszámát jelöli.  

 A mintát egy vagy több nézetben úgy kell ábrázolni, hogy az egyértelműen mutassa be a mintát, azaz 
valamennyi olyan külső jellegzetességet, amelyek a minta részét képezik.  

 A képeket A4-es lapon kell elhelyezni és körben 2cm-es, üres margót hagyni (keret nélkül!). 

 A lap az ábraszámozáson kívül más feliratot nem tartalmazhat.  

 Műszaki rajz elemei, méretek, méretvonalak nem jeleníthetők meg. 

 A mintát semleges háttér előtt kell ábrázolni, a képeken csak a védeni kívánt formaterv jeleníthető meg, 
egyéb, a mintához nem tartozó elem (pl. ruha design esetén a modell) kerülendő. 

 A fentieken túl a bejelentés tartalmazhat még változtató nyilatkozatot, amelyben a bejelentő rámutat, hogy 
az ábrázolás meghatározott része nem tartozik a mintához és arra nem igényel oltalmat. Ezt külön lapon 
írásban kell mellékelni és képileg is meg kell jeleníteni. A mintához nem tartozó részeket a képen 
satírozással, halványítással vagy körbe rajzolással kell jelezni.  

 Az elismert bejelentési napot követően a bejelentés tárgya már nem változtatható meg, azaz olyan 
részletek, amelyek a bejelentéskor benyújtott ábrázolásokból nem ismerhetők meg, később az 
engedélyezési eljárás során már nem pótolhatók. A minta színe sem változtatható, ezért – ha a színeknek 
nincs külön jelentőségük – célszerű a mintát fekete-fehérben ábrázolni. 

 


