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M1802169
Árujegyzék:
16. osztály: „papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;
fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti
kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék”, 24.
osztály: „textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból”, 25. osztály: „ruházati
cikkek, cipők, kalapáruk”, 41. osztály: „nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport‐ és kulturális tevékenységek"

Felhívás: Vt. 3. § (1) a) – közerkölcsbe ütközés
Bejelentő: hazafias érzületből táplálkozó szöveg és ábra kombinációja, nem durva, bántó, csak egy
figyelmeztetés, fokos önvédelmi szerszám, Alaptörvényre, Zrínyi Miklós "Ne bántsd a MAGYART!" c. művére,
Gábor Áron rézágyújára hivatkozás, a Kaposvári Rippl‐Rónai Múzeumban kiállított két fokoson "Ne bántsd a
magyart, mert pórul jársz" felirat a Szent Koronás címer mellett.
Hivatal: durva, bántó felszólítás, fenyegetés, amit az ábra felerősít, társadalom rosszallását válthatja ki, a felnőtt
fogyasztók esetében sértheti a közízlést, visszatetszést kelthet, a gyermekek esetében pedig akár ijedtséget,
félelmet okozhat.
Fővárosi Törvényszék: megjelölés valamennyi részlete, a keresztbe tett lábszárcsontokat idéző kézifegyverek, a halálfej, a fenyegető
felszólító mondat tartalma a közösség számára visszatetszést vagy riadalmat keltő, amelynek védjegyjogi támogatása nem kívánatos.
(l.Pk.20.670/2020/3.)
Fővárosi Ítélőtábla: a kombinált megjelölés visszatetszést vagy riadalmat keltő jellege miatt védjegyoltalomban nem részesíthető
(8.Pkf.25.411/2020/3.)

Kicsi Gesztenye
M1902048

„Kicsi Gesztenye” szómegjelölés

216 985 „Kicsi Gesztenye Klub” szóvédjegy

30. osztály: „kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek;
rizs; tápióka és szágó; lisztek és más
gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények;
fagylaltok;
cukor,
méz,
melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]”

24. osztály: „textíliák és textiláruk”
25. osztály: „ruházati cikkek”
28. osztály: „játékok”
35. osztály: „ajándéktárgyak forgalmazása, hang‐ és
képhordozók forgalmazása, marketing”
39. osztály: „napilapok terjesztése”
41. osztály: „rendezvények‐, kulturális és
szórakoztató események, filmszínházi előadások,
filmgyártás, klub szolgáltatás, színházi előadások”

Kicsi Gesztenye
M1902048

Felszólalás jogalapja: Vt. 4. § (1) b), 4. § (1) c), Vt. 5. § (1) b)
Hivatal:
•

nem áll fenn az összetéveszthetőség veszélye
vizuális, fonetikai és konceptuális szempontból hasonlóság,
DE az árujegyzékek között nincs hasonlóság

•

Fővárosi Törvényszék
(1.Pk.21.437/2021/5.):
•

nem áll fenn az összetéveszthetőség
veszélye

•

jóhírűség megállapítható, de
megkülönböztető képesség, hírnév
tisztességtelen és alapos ok nélküli
kihasználása nem áll fenn

•

a szerzői jog megsértésével
kapcsolatban nincs érvelés, ezért Vt.
5. § (1) b) nem igazolt

jóhírnév fennállása nem igazolt
Hivatal a további feltételeket nem vizsgálta

•

szerzői jog sérelme nem megállapítható
„Kicsi Gesztenye Klub” műsorcím szerzői műnek minősül
szerzői jog a felszólalót illeti
megjelölés milyen formában valósítja meg szerzői jogának
sérelmét?

Mr. KEBAB
M0900331

Törölni kért védjegy:
• 198 592 lajstromszámú védjegy
• 16. osztály: „zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból”
• 42. osztály: „gyorséttermek
kantinok büfék”

Ellentartott védjegy:
• 005385844 lajstromszámú védjegy
• 30. osztály: „cukor; mustár; kenyér;
ketchup; bors; salátaöntetek”
Ellentartott 000599675‐0001 számú
formatervezésiminta‐oltalom

Mr. KEBAB
M0900331

•

Törlési kérelem: 4. § (1) b), 4. § (4), 5. § (1) b), 6. §

•

Belenyugvás: a védjegy bejelentésének napjától kell számítani a Vt. 17. § (1) bekezdése szerinti öt
éves időszakot

•

Szerzői jogba ütközés: a támadott védjegy tárgyát képező színes ábra egyedi, eredeti jellegű tervező‐
grafikai alkotás, de a kérelmező nem bizonyította, hogy e szerzői jog őt illeti.

•

Iparjogvédelmi jogba ütközés: a formatervezési mintaoltalom tárgyát képező elárusító
bódén elhelyezett felirat grafikai kialakítása nagyfokú hasonlóságot mutat a támadott
védjeggyel –
a kérelem a jogosulti védjegy korábbi formatervezésiminta‐
oltalmi jogba ütközése miatt a 43. osztályban szereplő „gyorséttermek, kantinok, büfék„
szolgáltatások tekintetében megalapozott volt.
Fővárosi Törvényszék ‐ 3.Pk.23.141/2017/6.
Fővárosi Ítélőtábla ‐ 8.Pkf.25.545/2018/3.

•
•
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Módszertani Útmutató
I.

Alaki vizsgálat
a védjegybejelentés benyújtása
a bejelentés benyújtását követő vizsgálat
a védjegybejelentés alaki vizsgálata

II.

Érdemi vizsgálat hivatalból
feltétlen kizáró okok
az érdemi vizsgálat során használt adatbázisok és egyéb eszközök
észrevétel
kutatás és a védjegybejelentés meghirdetése

III.

Érdemi vizsgálat felszólalás esetén
a viszonylagos kizáró okok
érdemi vizsgálat felszólalás esetén

IV.

Együttes és tanúsító védjegy
az együttes védjegy
a tanúsító védjegy
az együttes és tanúsító védjegy bejelentésének díja

V.

Törlés és az oltalom megszűnésének megállapítása
a védjegytörlési eljárás
a védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló eljárások
szóbeli tárgyalás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt

VI.

A nemzetközi védjegyekkel kapcsolatos eljárások
a madridi rendszer sajátosságai
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