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PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM? 
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MINDKETTŐ, DE A MEGFELELŐ 

SORRENDBEN 
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MIRE JÓ A SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM ? 

 

 

 

Arra, hogy alkotásának hasznát az alkotó élvezhesse, s ne 

mások, akik nem voltak részesei az alkotás folyamatának. 
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Névváltozás 2011. január 1-jétől: 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Az új elnevezés igazodik a Hivatal széleskörű 

tevékenységéhez: 

valamennyi iparjogvédelmi oltalmi 

forma és 

a szerzői jog területe 
Új feladatok: 

közös jogkezelő szervezetek 

nyilvántartása és felügyelete 
Szerzői Jogi Főosztály felállítása 

2012. május 1. : Az újonnan alapított HIPAVILON cég 

megkezdi működését.  

 



5 ALAPIGAZSÁGOK 

 

Ha valamilyen szellemi értéket létrehoztunk, 

oltalmazzuk is meg! 

Ne használjuk jogosulatlanul a mások által 

létrehozott szellemi javakat 

Csaknem valamennyi szellemi alkotáshoz 

meg lehet találni a megfelelő oltalmi formát! 
 



6 SZELLEMI TULAJDON VÉDELME 

SZERZŐI JOGI VÉDELEM IPARJOGVÉDELEM 

SZABADALOM, 

NÖVÉNYFAJTA OLTALOM 

HASZNÁLATI 

MINTAOLTALOM 

FORMATERVEZÉSI 

 MINTAOLTALOM 

VÉDJEGY , 

 FÖLDRAJZI 

ÁRUJELZŐK 
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SZERZŐI JOG 

Tárgya 

 

 Irodalmi, művészeti , szellemi alkotás( pl. regény, 

színdarab, zenemű, festmény ) Szoftver 

 

 Megszerzéséhez nincs szükség hatósági 

eljárásra, a 

 védelem az alkotás megszületésének pillanatától 

     automatikusan érvényesül ( nem kell díjat fizetni 

az oltalom fenntartásáért ) 
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MI A SZABADALOM? 

A szabadalom egy 
találmány hasznosítására 

vonatkozó kizárólagos 
vagyoni értékű jog. 
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SZABADALOM 

A találmányok jogi oltalmát biztosítja 

 

Szabadalmaztatható a találmány, 

ha 

 

új  (nem tartozik a technika 

állásához) 

feltalálói tevékenységen alapul  

(szakember számára nem 

nyilvánvaló) 

iparilag alkalmazható (az ipar vagy 

mezőgazdaság valamely ágában 

előállítható, használható) 

Oltalmi idő : 20 év 
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HASZNÁLATI MINTAOLTALOM 

„Kis találmány”  

 

A szabadalmazható találmány színvonalát 
el nem érő, valamely tárgy kialakítására, 
szerkezetére vagy részeinek 
elrendezésére vonatkozó megoldás, ha 

 

új 

feltalálói lépésen alapul (mesterségben 
járatos személy) 

iparilag alkalmazható 

 

Oltalmi idő : 10 év 

Bejelentési és fenntartási díj: A 
szabadaloménál jóval kevesebb 
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   Használati minta, bejelentő: Széchenyi István Egyetem:  

 

 

Fokozatmentes fordulatszám szabályozó 

elrendezés  

ARRANGEMENT FOR CONTROLLING STEPLESS 

ROTATION-SPEED  
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A HELYES SORREND 

 

Előbb tegyük meg a bejelentést, s csak 

azután publikáljunk!!! 

Így elkerülhető, hogy eredményeink nyilvá-

nosságra jutása saját bejelentésünkre néz-

ve újdonságrontó legyen.  

 

 



16 KÖZZÉTÉTEL 

A közzététel intézménye a 

szakmai közösség 

informálására szolgál 

Bejelentésünk, a legkorábban 

18 hónap elteltével sorra 

kerülő közzétételtől ún. 

ideiglenes oltalom alatt áll. 
 



17 KIÁLLÍTÁSI KEDVEZMÉNY 

A megfelelő feltételek 

fennállása esetén ez a 

jogintézmény fél év haladékot 

biztosít a bejelentés 

megtételére. 
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NEMZETKÖZI OLTALMI FORMÁK 

Szabadalom:  

ESZE – EPO (München) Európai szabadalom 

 EPO  EU 

A közeljövőben: Egységes Szabadalom 

PCT WIPO (Genf) Több nemzeti szabadalom. 

  

Formatervezési minta: 
Hágai megállapodás WIPO (Genf) ‖ a PCT-vel 

Közösségi formatervezési minta OHIM (Alicante) 

  

Védjegy: 
Madridi megállapodás WIPO (Genf) ‖ a PCT-vel 

Közösségi védjegy OHIM (Alicante) 
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NEMZETKÖZI OLTALMI FORMÁK 

Annak eldöntéséhez, hogy melyiket válasszuk a 
rendelkezésre álló nemzetközi oltalmak közül, 
a jövőbeli piaci helyzet, illetve lehetőségek 
gondos kiértékelésére van szükség. 

 

    Meg kell és meg is lehet találni az 
optimumot! 



20 KÖLTSÉGEK 

A KÖLTSÉGEKET A VÁRT 

PROFITHOZ MÉRTEN KELL 

FIGYELEMBE VENNI!!! 

 
(Sajnos azonban előre kell azok egy 

részét megfizetni.) 



21 VÉDJEGY 

  

 Az egyes áruk és 
szolgáltatások azonosítására, 
egymástól való 
megkülönböztetésére, a 
fogyasztók tájékozódásának 
előmozdítására szolgáló jogi 
oltalom.   

 

Oltalmi idő : 

10 év - ∞ 

 



22 VÉDJEGY 

Grafikailag ábrázolható megjelölés részesülhet 
védjegyoltalomban. 

 

Megjelölés lehet: 

szó, szóösszetétel (beleértve a személyneveket 
és a jelmondatokat) (pl. Jó estét, jó szurkolást! – 
Knézy) 

betű, szám (pl. 501, 4711) 

ábra, kép (pl. gépkocsik emblémái) 

sík- vagy térbeli alakzat (pl. Coca-Cola-s palack) 

szín, színösszetétel, fényjel, hologram (pl. Milka 
„lilája”) 

hang (pl. MÁV szignál) 

 



23 VÉDJEGY 

Árujegyzék 

A védjegyoltalom alá eső áruk  

és szolgáltatások körét jelöli meg. 

Az oltalom csak a megjelölt 

árujegyzék vonatkozásában 

érvényes. 

Nizzai osztályozás: 35 áruosztály, 

10 szolgáltatási osztály. 

Egy bejelentéssel Magyarországon 

három áruosztályra kaphatunk 

oltalmat  
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FORMATERVEZÉSI MINTA 

egy termék külső 

kialakítását, a 

formatervezői 

tevékenység eredményét 

helyezi oltalom alá 

 

sík- vagy térbeli 

megjelenés (pl. 

csomagolás, betűformák, 

grafikai jelzések) 

 

 új és egyéni jellegű 

 



29 FORMATERVEZÉSI MINTA 

Jelentősége: a termékek eladási 
esélyeit növeli 

 

Időtartama: 5 év , négyszer 
meghosszabbítható 

 

Terjedelme: a fényképen vagy rajzon 
látható forma – csak az áll oltalom 
alatt, ami a fényképen vagy rajzon 

látszik. 
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Honnan tudhatjuk meg, hogy 

csakugyan új dolgot alkottunk-e? 

Az új műszaki információk 80-85%-a 
csak az iparjogvédelmi adatbázisokban 

található meg. 

 

 

www.sztnh.hu/adatbazisok/    



33 IPARJOGVÉDELMI ADATBÁZISOK 

E-kutatás az SZTNH honlapján:  
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU 

 

Minden oltalmi 

formára. 
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Köszönöm a figyelmet! 


