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Az előadás témái 

 

 Bevezetés 

 

 Az Olimpiai Játékokkal kapcsolatos jelképek, 

megjelölések használatára vonatkozó szabályok  

 

 Megjelölések használata egyes nemzetközi 

sportszövetségek által szervezett sporteseményekkel 

összefüggésben 
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Bevezetés  

 A szabályozás célja: 

 kiemelkedő fontosságú szimbólumok, jelképek megfelelő 

használatát elősegítő szabályozási keretek megteremtése; a 

jogosulatlan/nem szabályszerű használat megakadályozása 

 szellemi tulajdon teljes körű védelme 

 

 A szabályozás jellege: 

 differenciált szabályozási megoldások 

 eltérő szabályozási szintek (jogszabály, szabályzat, útmutató) 

 differenciált jogérvényesítési lehetőségek: hivatalból/kérelem 

alapján; eltérő jogalapok (védjegyjog, szerzői jog, versenyjog, 

stb.) 
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Megjelölések, jelképek használata az Olimpiai 

Játékokkal kapcsolatban  
- Nairobi Szerződés -  

• hatálybalépés: 2008. december 28. 

• 1. cikk: NOB engedélyéhez kötött  olimpiai ötkarikából álló vagy azt 

tartalmazó megjelölés védjegykénti lajstromozása, illetve kereskedelmi 

célú használata 

• 2. cikk: kivételek: a Szerződés hatálybalépése előtt (felfüggesztettnek 

tekintése alatt) lajstromozott védjegy; hatálybalépést megelőzően már 

használt megjelölések 

• 4. cikk: mentesítés  

• implementáció: Vt. 3. § (2) b) – feltétlen kizáró ok: jelkép, jelvény, 

címer, amelynek használatához közérdek fűződik  
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Megjelölések, jelképek használata az Olimpiai Játékokkal 

kapcsolatban  

- Olimpiai Charta-  
 

 Alapokmány: Olimpizmus alapelvei és legfontosabb értékei,  Olimpiai Mozgalom három fő 

jogalanyának (IOC, IF,  NOC) viszonya 

 IOC alapszabálya 

 7. § 1. – az Olimpiai Játékokkal kapcsolatos minden jog jogosultja az IOC 

 7. § 4. – „Olimpiai tulajdon” elemei   

• Olimpiai szimbólum (8. §) 

• Olimpiai zászló (9. §) 

• Olimpiai jelmondat (10. §) – „Citius – Altius- Fortius” 

• Olimpiai embléma (11. §) 

• Olimpiai himnusz (12. §) 

• Olimpiai láng, Olimpiai fáklya (13. §) 

• Olimpiai elnevezés (14. §) 

+  Olimpiai Játékokkal összefüggésben létrehozott zeneművek, audiovizuális művek, kreatív 

alkotások, műalkotások 

 Nemzeti szinten a NOC-k feladata az olimpiai tulajdon védelme  kizárólag nem 

haszonszerzési céllal használhatja az olimpiai szimbólumot, zászlót, jelmondatot és himnuszt 

 Olimpiai embléma és kabala, Olimpiai Játékokkal kapcsolatos jelek, jelképek, jelvények, 

plakátok, tárgyak és okiratok felhasználásának joga  az olimpia évében a rendező bizottságot 

illeti 

 A gyártó azonosító jegyének megjelenítése nem hirdetési célból  
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Megjelölések, jelképek használata az olimpiai játékokkal 

kapcsolatban III. 
- XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és 

rendezéséről szóló 2016. évi LVIII. törvény -   

 

 Hatályos: 2016. június 19. 

 Pályázati eljárásra, valamint az Olimpiai és Paralimpiai Játékok 

rendezésére vonatkozó alapvető rendelkezések 

 Célkitűzések között:  szellemi alkotások teljes körű, különleges védelme a 

pályázati eljáráshoz és az Olimpiai/Paralimpiai Játékok rendezéshez 

kapcsolódóan  (IX. Fejezet: Az olimpiai szellemi tulajdon) 

 „Különleges védelem”  - jogosultja: NOB 

 36. § (1)  olimpiai tulajdon köréből: zászló, jelmondat, embléma, láng, fáklya, 

olimpiai elnevezés 

 36. § (2)  „OLIMPIA”, „PARALIMPIA”, „OLIMPIAI”, „PARALIMPIAI”, 

„OLIMPIAI JÁTÉKOK”, „PARALIMPIAI JÁTÉKOK”, „OLIMPIKON”, 

„PARALIMPIKON”, a felsoroltak angol nyelvű változata, „BUDAPEST” szó, 

„2024” összekapcsolásával alkotott kifejezés 
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A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és 

rendezéséről szóló 2016. évi LVIII. törvény  

- Változások a hivatali eljárásrendben - 

 Bejelentés – bejelentő: MOB 

• elismert bejelentési naptól számított 30 napon belül intézkedni kell a bejelentés meghirdetése iránt 

• kutatási jelentés megküldésétől számított 1 hónap elteltét megelőzően is meghirdethető 

• hiánypótlásra / nyilatkozattételre 5 napos határidő is kitűzhető (legfeljebb 15 nappal 

meghosszabbítható) 

 Felszólalás 

• Vt. 5. § (1) b) – más korábbi iparjogvédelmi jogán a különleges védelmet is érteni kell 

• MOB által benyújtott felszólalást gyorsított eljárás keretében kell elbírálni 

– 15 napos határidő hiánypótlásra / nyilatkozattételre 

– határidő hosszabbítás csak különösen indokolt esetben 

– gyorsított eljárás elrendelése hivatalból 

 Törlés 

• MOB által benyújtott törlési kérelem alapján indított törlési eljárás gyorsított eljárás (elrendelés: 

hivatalból) 

– 15 napos határidő hiánypótlásra / nyilatkozattételre 

– határidő hosszabbítás csak különösen indokolt esetben 

– szóbeli tárgyalás:tényállás tisztázásához szükséges a felek együttes meghallgatása / bármelyik 

fél kellő időben kéri 
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A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok 

pályázatáról és rendezéséről szóló 2016. évi LVIII. törvény 

- a MOB védjegyei - 

• hunbelievable – 221 053 

• HUNGARY – 221 052  

• 176 – 221 051 

• olimpiai ötpróba –221 225 

• Ötpróba Tokióba – 220 611 

• Budapest Candidate City Olympic Games 2024 – 218 528 

• Budapest Candidate City Olympic Games 2024 – 218 527 

• Budapest 2024 – 217 746 

• MAGYAR CSAPAT – 208 718 
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Megjelölések használata a nemzetközi sportszövetségek 

által szervezett sportesemények kapcsán 

- Általános jellemzők - 

• Világszintű sportesemények  megjelölések, 

jelképek használatának szabályozása kiemelt 

fontosságú  

• Nehézség: eltérő nemzeti hagyományok; 

differenciált szabályozási környezet; eltérő 

jogérvényesítési lehetőségek 

• A nyilvánosság számára elérhető útmutató az 

érintett sporteseményhez kapcsolódó logók, 

jelképek használatáról  

MIE konferencia, 2017. május 25-26. 

Balatonfüred  



Megjelölések használata a nemzetközi sportszövetségek 

által szervezett sportesemények kapcsán  
- Példa: Vizes Sportok Világbajnoksága -  

 
 FINA 

 Saját arculat – központi elem: FINA logók 

o Szervezeti logó 

o Esemény logók 

o 6 sportág logói  

o Támogatói logók 

o Nem sporteseményhez kapcsolódó logók 
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Megjelölések használata a nemzetközi sportszövetségek által 

szervezett sportesemények kapcsán 

- Példa: Vizes Sportok Világbajnoksága - 

 Budapest-Balatonfüred, 2017. július 14-30. 

 

 Kabala – kiválasztási folyamat hosszabb 

o Bol-dog: 2015. augusztus  

o Nyilvános pályázat: 2016. február 

o Meghívásos pályázat: 2016. november 

 

 Egyéb arculati elemek 

 

 

 

 

 

 

 Arculati elemek használata: ‘Brand Manual’ (Arculati Kézikönyv) 
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Megjelölések használata a nemzetközi sportszövetségek által 

szervezett sportesemények kapcsán 

- Példa: Vizes Sportok Világbajnoksága - 

Arculati Kézikönyv 

• A „védjegyek”-hez kapcsolódó kizárólagos jogok a FINA-t és a Bp2017 Világbajnokság 

Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.-t illetik  

• A védjegyhasználat engedélyezésének lehetséges céljai 

• Összetévesztésre alkalmas megjelölések használata is engedélyhez kötött (hasonló áruk 

tekintetében) 

• A média képviselői ellenszolgáltatás nélkül jogosultak a „védjegyek” használatára 

szerkesztői célokra  használat alapelvei (reklámozási célra nem használhatók; nem 

jeleníthetőek meg olyan módon, hogy kapcsolat jöjjön létre a FINA vagy a 

Világbajnokság és meghatározott cég, logó, termék között; egyértelműen el kell 

különülniük harmadik személyek reklámjaitól, hirdetéseitől) 

 

 A  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. számos 

védjegybejelentést nyújtott be a megjelölésekhez fűződő jogok védelme érdekében 
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Megjelölések használata a nemzetközi sportszövetségek által 

szervezett sportesemények kapcsán 

- Példa: Labdarúgó Világbajnokság - 

 
 Utolsó: 2014 – Brazília 

 Következő: 2018 – Oroszország 

 FIFA 

 

 

 

 Public Guidelines  

• periodikusan frissítésre kerül 

• ‘Official Marks’: védjegyek, hivatalos embléma, hivatalos kabala, hivatalos 

megjelenés, hivatalos serleg , hivatalos szlogen, stb. védjegyoltalom, szerzői 

jogi védelem, versenyjogi védelem, stb. 

• ‘Right Holders’: speciális jogok 

• Do’s and don’ts 

• Nem megengedett: kereskedelmi név részeként; használat domain névben 

(kereskedelmi tartalmat hordozó oldal); animálás tiltott 

• Megengedett: nem kereskedelmi célú, szerkesztőségi használat; a labdarúgáshoz és 

a rendező országhoz kapcsolódó általános kifejezések, illetve a nemzeti zászlók 

szabadon használhatók; az eseményről tájékoztató blog (kereskedelmi és 

reklámozási cél nélkül) 
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Köszönöm a figyelmet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

dorottya.posa@hipo.gov.hu 
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