HUNGARIKUM FŐOSZTÁLY

HUNGARIKUM VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM
BENYÚJTÁSI FELTÉTELEI ÉS ELBÍRÁLÁSI FOLYAMATA
Az Agrárminisztérium Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott, 212788
és 212789 lajstromszámú, színes illetve fekete-fehér ábrás „Hungarikum” megjelölésű
védjegyeinek használata szerződéshez kötött.
A védjegyhasználat iránti kérelem benyújtásának feltétele, illetve a kérelem elbírálási
folyamata az alábbi:
1. A kérelem benyújtása
1.1.A védjegyhasználat iránti kérelmet egy példányban kell benyújtani és annak a
következőket kell tartalmaznia:
-

-

a kérelmező nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét;
a kérelmező által gondozott hungarikum megjelölését (a Hungarikumok
Gyűjteménye szerinti megnevezéssel);
annak bemutatását és igazolását, hogy a kérelmező által előállított áru vagy az
általa nyújtott szolgáltatás igazolhatóan kapcsolódik az adott hungarikumhoz;
tagsághoz kötött tevékenység esetén a tagsági viszony igazolását;
a használni kívánt védjegy megjelölését (színes ábrás és/vagy fekete-fehér);
azoknak az áruknak, illetve szolgáltatásoknak a Nizzai Megállapodás szerinti
megjelölését (http://classifications.sztnh.gov.hu/nice/ - elegendő az osztály
megjelölése), amelyekkel kapcsolatban a kérelmező használni szeretné a
védjegyet1;
szövetkezet és gazdasági társaság esetén a cégjegyzékszámot;
egyesület vagy alapítvány esetén a bírósági nyilvántartás számát;
képviselet esetén a képviselő nevét és címét.

1.2.A védjegyhasználat iránti kérelemhez csatolni kell:
-

a kérelmező rövid bemutatását, amely különösen a következőket kell, hogy
tartalmazza:
a) ismertetés a kérelmezőnek az adott gazdasági ágazatban betöltött
szerepéről;
b) a kérelmező és jogelődei fennállásának (működésének) együttes időtartama;
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Csak az szerepeljen, amire a "hungarikum" vonatkozik pl. hangszer hungarikum esetében a hangszerekkel
kapcsolatos osztályt kell megjelölni, tekintettel arra, hogy kérelmező jogosult lesz a szerződés külön
rendelkezése értelmében az áruját/szolgáltatását reklámozni, hirdetni pl. névjegykártyán, levélpapíron, cd-n vagy
dvd-n feltünteti stb. Szükségtelen további áru/szolgáltatási osztály megadása.
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c) a kérelmező – a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három üzleti
évben elért – éves nettó árbevétele;
d) a kérelmező tárgyévi vagy tárgyévet követő évre vonatkozó üzleti tervének
tartalma;
e) a kérelmező védjegyeinek, formatervezési mintaoltalmainak és egyéb
iparjogvédelmi jogainak megjelölése.
-

-

egyesület, alapítvány, szövetkezet és gazdasági társaság kérelmező esetén a NAV
igazolását arról, hogy a kérelmezőnek nincs köztartozása;
természetes személy kérelmező (egyéni vállalkozó) esetén a 30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt;
képviselet esetén a meghatalmazást.

2. A védjegyhasználat iránti kérelem elbírálása
A Hungarikum Védjegy Szakbizottság Titkára (a továbbiakban: Titkár) a kérelem
benyújtását követő 30 napon belül megvizsgálja, hogy a védjegyhasználat iránti kérelem
az 1.1. és 1.2. pontokban előírt valamennyi követelménynek megfelel-e. Alaki vagy
tartalmi hiányosság esetén a Titkár a kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel.
Amennyiben a kérelmező a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a
hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő
meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot a Hungarikum Védjegy Szakbizottság (a
továbbiakban: Szakbizottság) érdemben nem tárgyalja meg és erről a Titkár a
javaslattevőt értesíti.
Az 1.1. és 1.2. pontokban előírt követelményeknek megfelelő kérelemről a Titkár értesíti a
Szakbizottság elnökét, aki gondoskodik a Szakbizottság összehívásáról.
A Szakbizottság a védjegyhasználat iránti kérelmet az alapján bírálja el, hogy a kérelmező
és az általa forgalomba hozni kívánt áru, illetve általa nyújtott szolgáltatás méltó-e arra,
hogy azt a fogyasztók a védjegy használata során a magyarság csúcsteljesítményét,
kiemelt értéket vagy védett természeti értéket megtestesítő hungarikumként azonosítsák.
Ennek mérlegelésekor a Szakbizottság különösen az alábbi szempontokat veszi
figyelembe:
a) a kérelmező által előállított áru vagy az általa nyújtott szolgáltatás igazolhatóan
kapcsolódik-e az adott hungarikumhoz;
b) a kérelmező régóta gyárt-e olyan terméket, illetve régóta nyújt-e olyan
szolgáltatást, ami az adott hungarikumhoz kötődik, továbbá ezek a termékek vagy
szolgáltatások a fogyasztók körében ismertek-e;
c) földrajzi árujelző-oltalommal védett megjelöléssel vagy védjeggyel ellátott
hungarikum esetén a kérelmező jogosult-e a földrajzi árujelző, illetve a védjegy
használatára.
3. A védjegyhasználat engedélyezése, a szerződés megkötése
A Szakbizottság a 2. pontban felsorolt szempontok alapján a védjegyhasználati engedély
iránti kérelemről a kérelem napirendjére vételétől számított 90 napon belül dönt, és arról
a javaslattevőt írásban értesíti. A Hungarikum Bizottság által elfogadott
termék/szolgáltatás leírásban meghatározott minőségügyi követelményeknek való
megfelelőségi vizsgálat jogát a Szakbizottság fenntartja. A Szakbizottság a
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védjegyhasználatot a Nizzai Megállapodás olyan osztálya kapcsán engedélyezi, amellyel
kapcsolatban az adott hungarikum jellegéhez igazodóan a jogszerű védjegyhasználat
megvalósulhat. A Szakbizottság védjegyhasználati szerződést jóváhagyó döntése alapján,
annak megfelelő tartalommal a kérelmezővel a védjegyjogosult Agrárminisztérium köti
meg a védjegyhasználati szerződést.

A fenti tájékoztatóban részletezett eljárás eredményeként megkötendő
védjegyhasználati szerződés mellékleteként arculati kézikönyvet is fognak kapni,
amelyben foglaltak alapján használhatják majd a védjegyeket.
Kérem, hogy védjegyhasználati kérelmét a csatolt tájékoztatásban foglaltaknak
megfelelő tartalommal papír alapon (Agrárminisztérium Hungarikum Főosztály 1392
Budapest, Pf.: 279.) és elektronikus formában szíveskedjék benyújtani a
elemer.attila.hada@am.gov.hu e-mail címre.
Amennyiben e folyamat bármely állomása tekintetében további kérdései merülnek fel,
a HB titkársága (Agrárminisztérium Hungarikum Főosztály, levelezési cím: 1392
Budapest, Pf.: 279.; e-mail: hungarikum@am.gov.hu) szíves rendelkezésére áll.
Budapest, 2019. április 05.
Agrárminisztérium
Hungarikum Főosztály
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