
SZELLEMI
TULAJDON
NEMZETI
HIVATALA
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 7.
Telefon: (1) 312 4400
www.sztnh.gov.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
1054 Budapest,
Akadémia u. 21.
Telefon: (1) 474 5561
Fax: (1) 474 5534
sztnh@hipo.gov.hu

Sz
el

le
m

i T
ul

aj
do

n 
N

em
ze

ti
 H

iv
at

al
a A formatervezési minták oltalmáról a 2001. 

évi XLVIII. törvény rendelkezik.

Formatervezésiminta-oltalomban részesül-
het minden
• új,
• egyéni jellegű formatervezési minta.

Mintának minősül valamely termék egészé-
nek vagy részének megjelenése, amelyet 
magának a terméknek, illetve díszítésének 
a külső jellegzetességei,  különösen a rajzo-
lat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, 
illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei 
eredményeznek.
Terméknek minősül bármely ipari vagy kéz-
műipari árucikk. A termékek közé tartoznak 
– egyebek mellett – a csomagolás, a kiké-
szítés, a grafikai jelzések és a nyomdai betű-
formák, valamint azok a részek is, amelyeket 
valamely összetett termékben való összeál-
lításra szántak. A számítógépi program nem 
képezheti a mintaoltalom tárgyát, de a prog-
ram működése során előálló vizuális elemek, 
ikonok, képernyővédők oltalmazhatóak.
Új a minta, ha azzal azonos nem jutott nyil-
vánosságra az elsőbbség időpontját meg-
előzően.
A mintának egyéni jellege van, ha az elsőbb-
ség időpontja előtt nyilvánosságra jutott 
bármely mintához képest a  tájékozott hasz-
nálóra eltérő összbenyomást tesz.
A minta újdonságát és egyéni jellegét olyan 
külső formai jegyeknek kell hordozniuk, 
amelyek kialakításában a termék esztétikus, 
formatervezett megjelenésére való törekvés 
szerepet játszott. Az a külső jellegzetesség, 
amely kizárólag a termék műszaki rendelte-
tésének a következménye, nem képezheti 
mintaoltalom tárgyát.

A formatervezésiminta-oltalom  
időtartama
A végleges mintaoltalom a bejelentés nap-
jától számított öt évig tart.
A mintaoltalom további öt-öt éves időtar-
tamra legfeljebb négyszer újítható meg. 
Megújítás esetén az újabb oltalmi idő az elő-
ző oltalmi idő lejárati napját követő nappal 
kezdődik.
A bejelentés napjától számított huszonöt év 
elteltével az oltalom nem újítható meg.

A formatervezésiminta-oltalom  
tartalma
A mintaoltalom alapján a mintaoltalom 
jogosultjának kizárólagos joga van a min-
ta hasznosítására. Kizárólagos hasznosítási 
joga alapján a mintaoltalom jogosultja bár-
kivel szemben felléphet, aki engedélye nél-
kül hasznosítja a mintát.
Hasznosításnak minősül különösen: a minta 
szerinti termék előállítása, használata, forga-
lomba hozatala, forgalomba hozatalra való 
felkínálása, behozatala, kivitele és e célokból 
való raktáron tartása.

A formatervezésiminta-oltalom  
terjedelme
A mintaoltalom terjedelmét a termék egé-
szének vagy részének megjelenését befo-
lyásoló, a mintaoltalmi lajstromban elhelye-
zett fényképből, rajzból vagy más grafikai 
ábrázolásból és – ha van ilyen – a változtató 
nyilatkozatból megállapítható külső jelleg-
zetességek határozzák meg.
A mintaoltalom kiterjed mindazokra a min-
tákra, amelyek a tájékozott használóra nem 
tesznek eltérő összbenyomást.
A mintaoltalom terjedelmének megállapítá-
sakor figyelembe kell venni, hogy a szerző  
különösen a termék természetére és az ipa-
ri, illetve kézműipari ágazat sajátosságaira 
tekintettel  milyen alkotói szabadságfokkal 
alakíthatta ki a mintát.

A formatervezésiminta-oltalom terüle-
ti hatálya 
A formatervezési minták nemzeti lajstromo-
zása csak Magyarország területére biztosít 
oltalmat.
A formatervezési minták nemzetközi letétbe 
helyezésére, illetve lajstromozására vonat-
kozó nemzetközi egyezmény a Hágai Meg-
állapodás, amelynek felülvizsgált szövegét 
Magyarországon a 2004. évi XC. törvényere-
jű rendelet hirdetett ki. A bejelentést mind 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, 
mind a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél 
(Genf ) be lehet nyújtani.
A 6/2002 EK rendelet szabályozza a közössé-
gi formatervezésiminta-oltalom feltételeit. A 
közösségi formatervezésiminta-bejelentést a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vagy 
az alicantei székhelyű Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatalnál lehet benyújtani. 

Formatervezésiminta-
oltalom
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