
Megfelelési táblázat 

Uniós jogi aktus: a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 

2015/2436/EU (2015. december 16.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 

Magyar jogszabály(ok): 

 a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

 a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki 

szabályairól szóló 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet (Alaki r.) 

 a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet (Díjrendelet) 

  

 AZ UNIÓS JOGI AKTUS 

RENDELKEZÉSEI 

 AZ ÁTÜLTETÉST VAGY 

VÉGREHAJTÁST 

SZOLGÁLÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 MEGJEGYZÉSEK 

1. cikk  -  Nem igényel átültetést. 

2. cikk  -  Nem igényel átültetést. 

3. cikk  

 

Vt. 1. § (1) bek. a)-b) pont 

 

  

  

4. cikk (1) bek. a) pont Vt. 2. § (1) bek.  

  

 

 

4. cikk (1) bek. b) pont Vt. 2. § (2) bek. a) pont  

4. cikk (1) bek. c) pont Vt. 2. § (2) bek. b) pont  

4. cikk (1) bek. d) pont Vt. 2. § (2) bek. c) pont  

4. cikk (1) bek. e) pont Vt. 2. § (2) bek. d) pont  

4. cikk (1) bek. f) pont Vt. 3. § (1) bek. a) pont  

4. cikk (1) bek. g) pont Vt. 3. § (1) bek. b) pont  

4. cikk (1) bek. h) pont Vt. 3. § (2) bek. a) pont 

Vt. 3. § (3) bek.  

 

4. cikk (1) bek) i) pont Vt. 3. § (4) bek. a)-c) pont  

4. cikk (1) bek) j) pont Vt. 3. § (5) bek.  

4. cikk (1) bek) k) pont Vt. 3. § (6) bek  

4. cikk (1) bek) l) pont Vt. 3. § (7) bek.   

4. cikk (2) bek.  33. § (1) bek. d) pont Az Irányelv 4. cikk (2) bekezdése 

részben opcionális szabályt 



 tartalmaz: rosszhiszeműség 

esetén a védjegy törlésének van 

helye, de a tagállamok előírhatják 

a rosszhiszeműség lajstromozást 

kizáró okként történő 

alkalmazását is. A Vt. a 

jogharmonizációs célú 

módosítást követően már csak 

törlési okként szabályozza a 

rosszhiszeműséget. 

4. cikk (3) bek. a) pont 

 

- Opcionális szabály. 

4. cikk (3) bek. b) pont Vt. 3. § (2) bek. c) pont  

4. cikk (3) bek. c) pont Vt. 3. § (2) bek. b) pont és (3) 

bek. 

 

4. cikk (4) bek. első mondat Vt. 2. § (3) bek.  

4. cikk (4). bek. második mondat Vt. 33. § (2b) bek.  

4. cikk (5) bek. 

 

Vt. 2. § (3) bek.  

  

Opcionális szabály. 

5. cikk (1) bek. a)-b) pont Vt. 4. § (1) bek. a)-b) pont 

Vt. 8. § a) pont 

Vt. 33. § (1) bek. a) pont 

 

5. cikk (2) bek. Vt. 4. § (2) bek.   

5. cikk. (3) bek. a) pont Vt. 4. § (1) bek.  c) pont  

5. cikk (3) bek. b) pont Vt. 6. §  

5. cikk (3) bek. c) pont Vt. 5. § (2) bek. b) pont  

5. cikk (4) bek. a) pont Vt. 5. § (2) bek. a) pont  

5. cikk (4) bek. b) pont Vt. 5. § (1) bek. a)-b) pont  

5. cikk (4) bek. c) pont  

- 

Ezt az opcionális kizáró okot – a 

védjegyből fakadó jogok 

territorialitására tekintettel – nem 

indokolt a magyar jogba átültetni. 

5. cikk (5) és (6) bek. Vt. 7. §  

6. cikk Vt. 76/F. § (1)-(1a) bek.   

7. cikk Vt. 33. § (3) bek. 

Vt. 61. § (4) bek. 

Vt. 61/H. § (2) bek.  

 



8. cikk Vt. 33. § (2a) bek.  

9. cikk (1) bek.  Vt. 17. § (1)-(3) bek. 

Vt. 33. § (2) bek. b) pont 

 

9. cikk (2) bek. Vt. 17. § (5) bek.  

9. cikk (3) bek.  Vt. 17. § (4) bek.   

10. cikk (1) bek. Vt. 12. § (1) bek.  

10. cikk (2) bek.  Vt. 12. § (2) bek.   

10. cikk (3) bek.  Vt. 12. § (3) bek.   

10. cikk (4) bek.  Vt. 12. § (4)-(5) bek.  

10. cikk (5)-(6) bek. - A magyar védjegyjog 

rendelkezéseire figyelemmel 

nem alkalmazható irányelvi 

rendelkezések (átültetést nem 

igényelnek). 

11. cikk Vt. 12. § (6) bek.   

12. cikk Vt. 13. §  

13. cikk Vt. 14. §  

14. cikk (1) bek. a) pont Vt. 15. § (1) bek. a) pont 

Vt. 15. § (2) bek.  

 

14. cikk (1) bek. b) pont Vt. 15. § (1) bek. b) pont 

 

 

14. cikk (1) bek. c) pont Vt. 15. § (1) bek. c) pont 

 

 

14. cikk (2) bek.  Vt. 15. § (1)  

14. cikk (3) bek. - A magyar védjegyjog nem ismeri 

el a helyi jelentőségű jogokat a 

védjegyoltalom korlátaiként, így 

az irányelvi rendelkezést 

átültetést nem igényel. 

15. cikk (1) bek.  Vt. 16. § (1) bek  

15. cikk (2) bek. Vt. 16. § (2) bek.   

16. cikk (1) bek. Vt. 18. § (1) bek.  

16. cikk (2) bek. Vt. 18. § (2) bek.  

16. cikk (3) bek.  Vt. 18. § (3) bek.  



16. cikk (4) bek. Vt. 47. § (2) bek. n) pont  

16. cikk (5) bek.  Vt. 18. § (4) bek.   

16. cikk (6) bek. Vt. 18. § (6) bek.  

17. cikk Vt. 27/A. §  

18. cikk Vt. 27/B. §  

20. cikk  Vt. 30. § (1) bek. e) pont 

Vt. 35. § (1) bek.  
 

21. cikk Vt. 34. § (1) bek. 

Vt. 35. § (2) bek. 
 

22. cikk Vt. 19. § 

Vt. 47-48. § 
 

23. cikk Vt. 20. §  

24. cikk Vt. 20. § 

Vt. 47. § (2) bek. o) pont 
 

25. cikk (1) bek.  Vt. 23. § 

Vt. 24. § (4)-(5) bek.  
 

25. cikk (2) bek.  Vt. 24. § (7) bek.   

25. cikk (3) bek. Vt. 29. § (2) bek. 

 
 

25. cikk (4) bek. Vt. 29. cikk (3) bek.  

25. cikk (5) bek. Vt. 47. § (1) bek. l) pont 

Vt. 48. § 
 

26. cikk Vt. 19-20. §  

27. cikk a) pont Vt. 101. § (1) bek.   

27. cikk b) pont Vt. 96. § (1) bek.  

28. cikk (1) bek. Vt. 101. § (1) bek.  

28. cikk (2)-(3) bek.  Vt. 101. § (2) bek.   

28. cikk (4) bek.  - Opcionális szabály. 

28. cikk (5) bek.  Vt. 101. § (6a)  

29. cikk (1)-(2) bek.  Vt. 96. § (1) bek.  

29. cikk (3) - Opcionális szabály. 

30. cikk Vt. 97. §  

31. cikk (1) Vt. 96. § (3) bek. b) pont 

 
 



31. cikk (2) bek. Vt. 96. § (3) bek. a) pont  

31. cikk (3) bek.  Vt. 96. § (7) bek.   

32. cikk Vt. 96. § (6) bek.   

33. cikk Vt. 97. § (5) bek.   

34. cikk (1) bek.  Vt. 100. § (2) bek.   

34. cikk (2) bek.  Vt. 100. § (1) bek.  

35. cikk  Vt. 99. § (3) bek 

Vt. 99. § (5) bek.  
 

36. cikk Vt. 99. § (4) bek.   

37. cikk Vt. 50-51. §  

38. cikk Vt. 51. § A 38. cikk (2) bekezdése 

opcionális rendelkezés. 

39. cikk (1) bek.  Vt. 52. § (3) bek.   

39. cikk (2) bek.  Vt. 52. § (4) bek.   

39. cikk (3) bek.  Vt. 52. § (5) bek.   

39. cikk (4) bek.  Vt. 59. §  

39. cikk (5) bek.  Vt. 52. § (6) bek.   

39. cikk (6) bek. Alaki r. 3/A. § (1) bek.  

39. cikk (7) bek.  Vt. 52. § (7) bek.   

40. cikk Vt. 58. §  

41. cikk Vt. 63. § 

Vt. 68. § 
 

42. cikk Díjrendelet 11. §  

43. cikk (1)-(2) bek.  Vt. 61/B. § (1) bek.   

43. cikk (3) bek.  Vt. 61/D. § (1) bek.   

44. cikk (1) bek.  Vt. 4. § (3) bek.  

Vt. 61/E. § (1)-(2) bek. 

 

 

44. cikk (2) bek.  Vt. 61/E. § (2) bek.   

44. cikk (3) bek.  Vt. 18. § (5) bek.   

45. cikk (1) bek.  Vt. 72. §  

Vt. 75. §  
 



 

45. cikk (2) bek.  Vt. 75. § (1) bek.  

Vt. 34. § (1) bek. 

Vt. 35. § (1) bek. 

 

45. cikk (3) bek.  Vt. 72. § (2) bek. 

Vt. 33. § (1) bek. 
 

45. cikk (4) bek.  Vt. 75. § (1) bek. 

Vt. 72. § (1)-(2) bek. 
 

45. cikk (5) bek.  

 

Vt. 72. § (3) bek. 

Vt. 75. § (2) bek.  

 

45. cikk (6) bek.  Vt. 72. § (1)-(2) bek.   

46. cikk (1)-(3) bek. Vt. 33. § (2) bek. a) pont 

Vt. 73. § (2)-(3) bek. 

Vt. 73. § (2a) bek. 

 

 

46. cikk (4) bek.  Vt. 73. § (3) bek.   

46. cikk (5) bek.  Vt. 18. § (5) bek.   

47. cikk (1) bek.  Vt. 30. § (1) bek d)-e) pont 

Vt. 30. § (2)-(3) bek. 
 

47. cikk (2) bek.  Vt. 30. § (1) bek. c) pont  

48. cikk  Vt. 11. §   

49. cikk (1) bek.  Vt. 65. § (1)-(2) bek. Az Irányelv azon opcionális 

rendelkezése, amely szerint a 

megújítási díj megfizetése 

kérelemnek minősülhet, nem 

kerül átültetésre. 

49. cikk (2) bek. Vt. 65. § (3) bek.   

49. cikk (3) bek.  Vt. 65. § (4) bek.  

49. cikk (4) bek. Vt. 67. § (1) bek.  

49. cikk (5) bek. Vt. 67. § (1)-(2) bek.   

50. cikk Ákr. 36. § (1) bek. 

Alaki r. 2. § 

 

51-57. cikk  - Az irányelvi rendelkezések nem 

keletkeztetnek külön jogalkotási 

feladatot. 

 


