
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A ZÖLD PONT VÉDJEGY  

MAGYARORSZÁGI HASZNÁLATÁNAK JOGSZERŰSÉGÉRŐL 
 

 
 
A Zöld Pont („Der Grüne Punkt”) nemzetközi oltalom alatt álló védjegy, amely termékek, áruk 
csomagolásain jelenik meg a forgalomban. A Védjegy tartalma alapján jelzi, hogy az annak 
használatára jogosult - csomagolt termékek gyártója, illetve forgalmazója - a csomagolásra vonatkozó 
jogszabályi kötelezettségeknek, az EU 94/62/EK csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló 
irányelvének, az abban rögzített, csomagolásra vonatkozó lényegi követelményeknek,                                                                                                                                                                   
európai uniós környezetvédelmi csomagolási szabványoknak megfelel. 
 
A védjegy tulajdonosa, a PRO EURPE s.p.r.l. nemzetközi szervezet engedélye és a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala 653450, 653449, 585714, valamint 585713 számú lajstromba vétele alapján a Zöld 
Pont kizárólagos magyarországi használati jogosultja az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.  
 
Ennek alapján a Zöld Pont védjeggyel ellátott termékek gyártói, illetve behozói, importőrei az ÖKO-
Pannon Nonprofit Kft., mint kizárólagos használati engedélyes további engedélye (ún. allicenciája) 
alapján használhatják termékeik csomagolásán a védjegyet, ún. védjegyhasználati díj ellenében. A 
Zöld Pont védjegy használatának, azaz az allicencia jogának biztosítása védjegyhasználati 
megállapodás megkötése útján történik.   
 
Azon érintettek tehát, akik termékeik csomagolásán a Zöld Pont védjegyet feltüntetik, vagy fel kívánják 
tüntetni a jogszerű használat érdekében az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel történő védjegyhasználati 
megállapodás megkötése szükséges.  
 
Milyen gyarkorlati esetek fordulnak elő a Zöld Pont védjegyhasználat rendezését illetően? 
 
a) magyarországi gyártású, forgalmazású termék 
 
b) behozott, importált termék - olyan országból, ahol nincs PRO EUROPE tagszervezet 
 
c) behozott, importált termék - olyan országból, ahol van PRO EUROPE tagszervezet 
 
Valamennyi fenti esetben, a magyarországi forgalomba hozatal esetében a Zöld Pont védjegy 
használatának jogszerűvé tétele az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft-vel kötött védjegyhasználati 
megállapodással lehetséges. 
 
Igaz ez tehát arra az esetre is, amelyben a forgalmazó külföldön gyártott és védjeggyel ellátott 
terméket hoz be, importál, akár van a gyártás országában PRO EUROPE tagszervezet, akár nincs, 
ugyanis a magyarországi védjegyhasználat ott nem kerül rendezésre. 
 
Fel kell hívnunk a figyelmet továbbá az ún. saját márkás (private label) megjelölésű termékek körére 
is, amely esetben a védjegyhasználati jogot - a már az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. védjegyhasználati 
engedélyével rendelkező magyarországi gyártás kivételével - rendezni kell.  
 
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. egyszerre több védjegyhasználati jog biztosítására jogosult, tehát az 
engedélyessel egy időben más engedélyesek is használhatják a Zöld Pont védjegyet. 
 



A csomagolás mely elemeire vonatkozik a védjegyhasználati jog? 
 
Valamennyi csomagoláselemre, -típusra, amelyen a Zöld Pont védjegy feltüntetésre kerül, azaz mind 
a fogyasztói, mind a gyűjtő csomagolásokra vonatkozólag.  
 
 
Mi alapján teljesítendő a védjegyhasználattal érintett csomagolások díjfizetési kötelezettsége? 
 
A védjegyhasználati díj fizetésének alapja a Zöld Pontot viselő csomagolás tömege, vagy sávos 
díjfizetési kategória választása esetén átalánydíj fizetendő. 
 
Amennyiben a Zöld Pont védjegy a (fogyasztói) csomagolás valamely elemén (pl. PET-palack 
címkéjén, fóliáján) szerepel, a teljes (fogyasztói) csomagolás után a védjegyhasználat és díjának 
rendezése szükséges.  
 
Ki a Zöld Pont védjegyhasználat rendezésére kötelezett? 
 
Eltérően a környezetvédelmi termékdíj 2012.-től hatályos szabályozásától, a Zöld Pont védjegy 
használatának rendezésére a becsomagolt termék első belföldi forgalomba hozója köteles, ideértve az 
import és behozott termékek forgalmazóit is. 
 
Hogyan és meddig kerül megfizetésre a védjegyhasználat díja? 
 
Védjegyhasználati megállapodás alapján a negyedévente megküldött csomagolástömeg 
tényadatainak megfelelően, vagy átalánydíjként az adatszolgáltatást követő hónap 25. napjáig.  
 
Hogyan biztosítható a Zöld Pont védjegy jogszerű használata? 
 
A védjegy jogszerűségének biztosításához az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel, mint kizárólagos 
magyarországi védjegyjogosulttal történő írásbeli védjegyhasználati megállapodás megkötése 
szükséges.  
 
A védjegyhasználati megállapodás megkötése az alábbi elérhetőségeken kezdeményezhető: 
 
OKO-Pannon Nonprofit Kft.  
T.: (06-1) 383 9305 
F.: (06-1) 383 9306 
@: info@okopannon.hu 
 
Milyen jogkövetkezményekkel kell számolni jogosulatlan védjegyhasználat esetén?  
 
A Zöld Pont védjegy jogosulatlan feltüntetése esetén, azaz ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel fennálló 
védjegyhasználati megállapodás hiányában a használat védjegybitorlásnak minősül, amelynek 
megszüntetése érdekében az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ellenőrzést kezdeményezhet, polgári és 
büntetőeljárást indíthat.  
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