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Tulajdon

• szekrény

• kerékpár

• könyv

• lakóépület

Tárgy formájában Nem tárgy formájában

• színdarab

• zenemű

„Emberi kéz 
alkotta”

„Az alkotó elme 
terméke”



Fogalmak

Szellemi 
tulajdon

Jogi 
védelem

Szellemi 
alkotások

Az alkotás 
folyamatának 
személyes 

mozzanatait 
hangsúlyozza

… a 
tulajdonjoghoz 

hasonlók

A gazdasági 
oldal 

hangsúlyos

A szellemi 
alkotásokhoz 
fűződő jogok 
összessége, 
amelyek …



A jogi védelem célja

• kutatás-fejlesztés és 
kreativitás jutalmazása

• versenyelőny 
biztosításával a 
befektetések megtérülése

• innováció, kreativitás 
elősegítése

• fogyasztók 
tájékozódásának 
elősegítése, a vállalkozás 
arculatának felépítése



Geuther
etetőszék

Stella McCartney 
táska

Szilas Rita táska

Kártyakeverő gép 
internet
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Bármi, amit megalkotunk, szerzői jogi 
védelem alá esik, ha az alkotásnak egyéni, 
eredeti jellege van, vagyis tükröződik rajta 
a szerzőjének egyéni személyisége és nem 
más mű szolgai másolata. (Értéktől 
függetlenül.)

Szerzői jog



Szabadalom Használatiminta-
oltalom

Dizájn Védjegy

Az egyes áruk és 
szolgáltatások 
azonosítására, a 
fogyasztók 
tájékozódásának 
elősegítésére 
szolgál.

Oltalom ideje 10 
év, ami korlátlan 
alkalommal 
meghosszabbítható

A termékre vagy 
eljárásra 
vonatkozó új 
műszaki 
megoldásra 
(találmány) 
adható.

Oltalom ideje 20 
év

Az új műszaki 
megoldások közül 
a szerkezeti  
kialakításra, 
elektromos 
kapcsolási 
elrendezésre 
adható.

Oltalom ideje 10 
év

Egy termék 
külső 
megjelenésére 
adható, melyet 
annak külső 
jellegzetességei 
eredményeznek 
(alak, felület, 
szín stb.)

Oltalmi idő 5 
év, négyszer 
meghosszabbít-
ható (25 év)



Védjegy vagy 
formatervezési minta?

172955 lajstromszámú védjegy, 
32. áruosztály

90050 lajstromszámú 
formatervezési minta
09-01 



The Fletcher 
Capstan Table

Fletcher Burwell



The Fletcher 
Capstan Table



https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-

design/our-insights/the-business-value-of-design

Az orvosi műszerek, fogyasztási cikkek és banki

szolgáltatások terén működő cégeket vizsgálták, és a

design területén kiemelkedőket hasonlították össze az

iparág többi szereplőivel.

A design üzleti értéke
a McKinsey & Company nemzetközi tanácsadó cég 2018. 

októberi tanulmánya alapján



Hogyan befolyásolja a jó design a vállalati sikereket?





A tanulmány üzenete egy mondatban: a design terén
vezető vállalatok árbevétele 32%-al, vállalati értéke
(részvényesi) pedig 56%-kal haladta meg
versenytársaikét 5 éves intervallum alatt.

A tanulmányból az is megállapítható, hogy aránytalanul
magasabbra értékeli a piac a kiemelkedőket.



http://www.sztnh.gov.hu/hu 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

https:// https:// worldwide.espacenet.com/

Iparjogvédelmi szempontból 
fontos internetes címek

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu

https://www.epo.org/index.html

http://www.wipo.int/portal/en



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Jámbor Eszter

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

+36-1-474-5878

eszter.jambor@hipo.gov.hu


