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I. OHIM stratégiai céljai, projektek, felmérések 
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Jogszabályok 
és eljárások 

harmonizálása 

Együttműködési 
alap 

Konvergencia 
program 

 A tagállami 
hivatalokkal közös 
adatbázisok, 
platformok 
létrehozása; 

 Tagállamok és 
OHIM 
gyakorlatának 
harmonizálása 
 



Áruk és szolgáltatások osztályozására vonatkozó 
előzetes felmérés 

 A tagállami hivatalok áruk és szolgáltatások osztályozására 
vonatkozó gyakorlatának feltérképezése; 

 Az osztályok fejezetcímeiben szereplő túl tágnak ítélt kifejezések 
meghatározása; 

 A jelenlegi gyakorlat indokainak felderítése; 

 Az áruk és szolgáltatások osztályozására vonatkozó gyakorlat 
kialakulása, időbeli változásai; 

 Jogszabályi kötöttségek meghatározása; 

 Az osztályok fejezetcímeit tartalmazó közösségi védjegyek 
értelmezése. 
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I. OHIM stratégiai céljai, projektek, felmérések 



A felmérés eredményei 

A Nizzai Osztályozás 
fejezetcímeinek értelmezése 

Fejezetcímekben szereplő 
általános kifejezések elfogadása 
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 17 hivatal:  az Nizzai Osztályozás 
fejezetcímeinek “ szó szerinti 
értelmezésének” gyakorlatát követi; 

 9 hivatal:“az osztályok fejezetcíme 
mindent visz” értelmezést 
alkalmazza. 

 12 hivatal gondolja úgy, hogy a Nizzai Osztályozás 
fejezetcímeiben szereplő kifejezések közül van 
amely túl tág. 

 A “az osztályok fejezetcíme mindent visz” 
gyakorlatot követő hivatalok közül 3 gondolja úgy, 
hogy egy vagy több a fejezetcímekben szereplő 
kifejezés túl tág.  

 A “szószerinti értelmezést” követő hivatalok közül 
a 17-ből 9 gondolja úgy, hogy egy vagy több a 
fejezetcímekben szereplő kifejezés túl tág. 

I. OHIM stratégiai céljai, projektek,  

felmérések 



II. Áruk és szolgáltatások osztályozásával kapcsolatos projektek a 
együttműködési alap programjai között 

 Közös adatbázis az áruk és szolgáltatások osztályozásához (Common 
database on classification of G&S) 

 Taxonómia. 

 Fill-Up: Ez a projekt a harmonizáció előkészítője. Célja, hogy az OHIM EuroAce  
adatbázisában szereplő valamennyi áruk és szolgáltatások osztályozásával 
kapcsolatos kifejezés elérhető legyen valamennyi tagállam nyelvén. 

 G&S Harmonization: Célja egy közös adatbázis és gyakorlat létrehozása az áruk és 
szolgáltatások osztályozása területén. Az áruk és szolgáltatások osztályozási 
gyakorlatának harmonizálására indított munkacsoportnak köszönhetően az 
adatbázisban jelenleg 164000 angol kifejezés van. 

 Alista: Különböző árukat és szolgáltatásokkal kapcsolatos kifejezéseket tartalmazó 
adatbázisok integrálása egyetlen közös adatbázisba.  

 EuroClass (TMClass). 
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III. Euro Class  
(TMClass) 

 az áruk és szolgáltatások osztályozását segítő online eszköz; 

 célja, hogy az ügyfelek, felhasználók számára egyszerűbbé tegye áruik és 
szolgáltatásaik osztályozását; 

  egyesíti valamennyi részt vevő hivatal osztályozási adatbázisát (áru- és 
szolgáltatások kifejezéseit, megnevezéseit); 

  végső célja egy új, valamennyi tagállami hivatal által elfogadott harmonizált 
adatbázis; 

 az adatbázis alapját az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatala 
(UKIPO) és az OHIM közösen fektette le azzal, hogy megállapodtak az árukat és 
szolgáltatásokat tartalmazó közös, angol nyelvű adatbázisról. Svédország követte 
őket, az angol nyelvű adatbázist svéd nyelvre fordította és hivatalosan is 
elismerte. Az angol nyelvet munkanyelvként használó valamennyi európai hivatal 
(az OHIM, az Egyesült Királyság, Írország és Málta hivatala) elfogadta az angol 
nyelvű harmonizált listát; 

 Az ún. taxonómia eredményeit később a EuroClass programba fogják beépíteni, 
mint új, kiegészítő alkalmazást.  
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III. Euro Class  
(TMClass) 
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EuroClass – online 
eszköz 



IV. Áruk és szolgáltatások osztályozásával kapcsolatos 
projektek a konvergencia programon belül 
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 Áruk és szolgáltatások osztályozási gyakorlatának harmonizálása  
(CP1. Harmonisation of classification of G&S) 

 Harmonizált adatbázis létrehozása; 

 Harmonizált tagállamok: IE, IT, MT, PT, ES, SE, UK, OHIM; 

 2012-ben a gyakorlat harmonizálását tervezik : DE, SK, BG, GR, BX, PL; 

 Osztályok fejezetcímeiben szereplő túl általános kifejezések azonosítása; 

 Taxonómia. 

 Osztályok fejezetcímeivel kapcsolatos közös gyakorlat  
(CP2. Convergence of Class Headings) 

 Taxonómia elfogadása az EU valamennyi hivatalos nyelvén; 

 A fejezetcímeket felváltó ún. class scope-ok létrehozása; 

 Négy munkacsomag: Új Közös Gyakorlat, Kommunikációs Stratégia, Implementációs 
Gyakorlat, és az Elért eredmények elemzése. 

 



V. Taxonómia 

 Mi is a taxonómia? 

 A taxonómia az áruk és szolgáltatások hierarchikus szerkezetbe 
 történő csoportosítása („osztályozási fa”). 

 Miért van szükség a taxonómiára? 

 A Nizzai Osztályozás pusztán az áruk és szolgáltatások felsorolása az adott 
osztályban. Szükségessé vált egyfajta csoportosítás kialakítása az osztályokon 
belül.  

 Mi a taxonómia célja? 

 Cél, hogy minden áru vagy szolgáltatás lefedhető legyen a taxonómiával 
kialakított csoportcímek által. 

 Hogyan jutnak el a taxonómia eredményei a felhasználókhoz? 

 A taxonómia eredménye a EuroClass és az ún. Future Software Package számára 
elérhető lesz, és a tagállamok is beilleszthetik majd az osztályozási rendszereikbe 
egy speciális webes felület segítségével. 
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V. Taxonómia 

 Melyek a taxonómia főbb jellemzői? 

 

 A taxonómia kialakítása során a Nizzai Osztályozás szolgált alapul. 

 A taxonómián belül csoport és alcsoportcímek jöttek létre (az adott piaci 
szegmensek feltérképezésének segítségével), ezek foglalják magukba az egyes 
árukat, szolgáltatásokat. 

 A taxonómiát egy rugalmas, dinamikus rendszernek tervezik. Amennyiben 
piacon új áru jelenik meg megvizsgálják, hogy besorolható-e valamely 
csoportba, alcsoportba. Amennyiben a piacon megjelenő új áru vagy 
szolgáltatás nem sorolható be a meglévő szerkezetbe, a csoportszerkezet 
módosítása is szükségessé válhat.   

 A taxonómia eredményeit bemutatják a Szellemi Tulajdon Világszervezetének  
(WIPO) is, az osztályozási rendszerekért felelős szakmai vezető jóváhagyását 
kérve (sajnos a WIPO-nak erre nincsen hatásköre és diplomáciai okok miatt 
jogilag értékelhető aktussal nem is hagyhatja jóvá). 

 
Ügyfélfórum SZTNH-MVE, 2012. november 19.  

Budapest 

11 



Jelenlegi, a Nizzai Osztályozásra épülő 
osztályozási gyakorlat 
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22. osztály 

A 22. osztály Nizzai 

Osztályozás szerinti 

fejezetcíme: 
Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, 

ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, 

zsákok és táskák (amelyek nem 

tartoznak más osztályokba); párnázó és 

tömőanyagok (gumi és műanyagok 

kivételével); nyers textilrostok. 

Az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások: 
Kifejezése, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, 

kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, 

kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, 

kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, 

kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, 

kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, 

kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, 

kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, 

kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés, kifejezés. 

V. Taxonómia 



A taxonómia szerkezete 
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Osztály 

Csoport cím 

Alcsoport címe 

Csoport cím Csoport cím 

Ez a csoport az alább szereplő alcsoportoknak a szülője 

Alcsoport címe Alcsoport címe Alcsoport címe 

Ezeknek az alcsoportoknak a fenti csoport a szülője 



A taxonómia és az ún. class scope 

 A taxonómia kialakítása során a teljes Nizzai Osztályozás 
szerinti osztályra nézve is igyekeznek egy olyan 
kifejezéssort kialakítani, amely közel teljes egészében 
képes lefedni az adott osztályba tartozó összes árut vagy 
szolgáltatást ez az ún. class scope.  

 A class scope lép majd a harmonizált gyakorlatban a 
Nizzai Osztályozás fejezetcímeinek helyébe. 
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V. Taxonómia 



A Nizzai Osztályozás fejezetcímeinek és az ún. class scope 
összevetése, az OHIM által vizionált előnyök 

Nizzai Osztályozás 
fejezetcímei 

 Fél statikus rendszer; 

 Sokak véleménye szerint nem 

kellően kimunkált a hierarchikus 

szerkezete; 

 Szakértők szerint néhány osztály 

nem kellően átfogó. 

 

 

Class Scopes  

 Dinamikus; 

 Lentről felfelé építkező struktúra 

(Bottom-up approach): a 

magasabb szinten lévő csoportok 

ténylegesen lefedik az alsóbb 

szintek csoportjait; 

 Kellően átfogó; 

 „means-what-it-says”. 
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V. Taxonómia 



Harmonizált a EuroClass programba beépülő 

adatbázis 
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V. Taxonómia 



Future Software Package 

Ügyfélfórum SZTNH-MVE, 2012. november 19.  
Budapest 

17 

V. Taxonómia 



Future Software Package 
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V. Taxonómia 



Future Software Package 
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V. Taxonómia 



Future Software Package 
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V. Taxonómia 



Future Software Package 
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V. Taxonómia 



 

VI. Nizzai Osztályozás fejezetcímeivel kapcsolatos közös 
gyakorlat – A Nizzai Osztályozás fejezetcímeiben szereplő 

általános kifejezések értelmezésének elvei 
 

 

 A projekt 2011 júliusában jött létre. 

 Feladatai: 

 Annak meghatározása, hogy eléggé pontosak, világosak-e a fejezetcímekben 
szereplő általános kifejezések; 

 Közös gyakorlat kialakítása a fejezetcímek helyébe lépő ún. class scope-ok 
összeállításával, amiben segítségül a taxonómia szolgál.  

 A csoportot négy munkacsomagra osztották fel (Új Közös Gyakorlat, 
Kommunikációs Stratégia, Implementációs Gyakorlat, és az Elért 
eredmények elemzése).  
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Convergence of Class Headings 



A Nizzai Osztályozás fejezetcímeiben szereplő 
általános kifejezések értelmezésének elvei 

 

 A piaci ágazat egyértelmű azonosítása; 

 A másodlagos piacok meghatározása; 

 A kifejezések alapjelentésének meghatározása; 

 Alapvetően túl tágnak minősül az „amelyek nem 
tartoznak más osztályokba” kifejezés. 
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VI. Osztályok fejezetcímeivel kapcsolatos közös gyakorlat – 
A Nizzai Osztályozás fejezetcímeiben szereplő általános 
kifejezések értelmezésének elvei 



 

A Nizzai Osztályozás fejezetcímeiben szereplő 
általános kifejezések vizsgálata 
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 Az OHIM a projekt kezdetekor 5 túl általános kifejezést 

azonosítottak a fejezetcím kifejezéseiben.  

 Az OHIM folyamatos konzultációt folytat a kérdésben a 

tagállamok képviselőivel. 

 Jelenleg a munkacsoportban összesen 35 olyan kifejezést 

azonosítottak, amely nem kellően világos vagy egyértelmű, de ez 

még nem a végleges eredmény, a munka még most is 

folyamatban van, teljes egyetértés még nem alakult ki a 

munkacsoportban. 

VI. Osztályok fejezetcímeivel kapcsolatos közös gyakorlat – 
A Nizzai Osztályozás fejezetcímeiben szereplő általános 
kifejezések értelmezésének elvei 



 
Példák a munkacsoport által azonosított, de hivatalosan még 
nem elfogadott Nizzai Osztályozás fejezetcímeiben szereplő 

általános kifejezésekre melyek nem kellően világosak, 
pontosak 
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 Az „amelyek nem tartoznak más osztályokba” kifejezés (not 

included in other classes); 

 Gépek és szerszámgépek (Machines and machine tools) - 7. 

osztály; 

 Tej és tejtermékek (Milk and milk products)- 29. osztály; 

 Kereskedelmi ügyletek (Business management) - 35. osztály; 

 Kereskedelmi adminisztráció (Business administration) - 35. 

osztály. 

 

 

 

VI. Osztályok fejezetcímeivel kapcsolatos közös gyakorlat  
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Padding and 
stuffing materials 

Ropes, 
strings, bands 

and nets 
Sails 

Tarpaulins, 
awnings and 

tents 

Bags and sacks 
for packaging, 

storage and 
transport 

Raw textile fibers 
and substitutes 

Goods made of 
textile and fibers 

Alcsoport cím Alcsoport cím Alcsoport cím Alcsoport cím 

Csoport neve Csoport neve 

22. osztály 

Csoport neve 

A 22. osztály hierarchikus felépítése: Új közös gyakorlat 
1. 

ok 

X 

Elfogadható (egyértelmű kifejezések)  

Nem elfogadható (túl tágnak vagy túl általánosnak minősülő  kifejezések) 

ok 

ok ok ok ok 

ok X 

VII. Projektek szemléltetése ábrákon keresztül 

http://www.oami.eu.int/
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  Hogyan áll össze az ún. class scope a 22. osztályban: 

Padding and 
stuffing materials 

Ropes, strings, 
bands and nets 

Sails Tarpaulins, 
awnings and 

tents 

Bags and sacks 
for packaging, 

storage and 
transport 

Raw textile fibers 
and substitutes 

Goods made of 

textile and fibers 

Alcsoport cím Alcsoport cím Alcsoport cím Alcsoport cím 

Csoport cím Csoport cím 

A 22. osztály Nizzai Osztályozás szerinti fejezetcíme: 
Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in 

other classes); Padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); Raw 
fibrous textile materials 

X 

22. osztály 

Group title 

ok ok 

ok 
ok 

ok ok 

Új közös gyakorlat 
2. 

                                                     

 
22. osztály Class Scope: 

Raw textile fibers and substitutes; Slings and bands; Bags and sacks for packaging, storage and transport; 
Tarpaulins, awnings, tents and unfitted coverings; Sails; Ropes and strings; Nets; Padding and stuffing 

materials  
 

VII. Projektek szemléltetése ábrákon keresztül 

http://www.oami.eu.int/
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If a new  good or service fits within the meaning of an existing Group – there will be no change…  

Ropes, strings, 
bands and 

nets 

Sails Tarpaulins, 
awnings and 

tents 

Bags and sacks 
for packaging, 

storage and 
transport 

22. osztály 

Raw textile fibers 
and substitutes 

Goods made of 
textile and fibers 

Padding and 
stuffing materials 

Alcsoport cím Alcsoport cím Alcsoport cím Alcsoport cím 

Csoport cím Csoport cím Csoport cím 

Space Sails 

A taxonómia fejlődése  
(1. példa) 

Amennyiben az új áru vagy szolgáltatás besorolható a meglévő csoportok valamelyikébe – nem lesz szükség 
változtatásra 

Új áru 

VII. Projektek szemléltetése ábrákon keresztül 
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A taxonómia fejlődése 
 (2. példa) 

Jövőbeni áru 

Csoport cím 

Ropes, strings, 
bands and nets 

Sails 
Tarpaulins, 

awnings and 
tents 

Bags and sacks 
for packaging, 

storage and 
transport 

22. osztály 

Raw textile fibers 
and substitutes 

Goods made of 
textile and fibers 

Padding and 
stuffing materials 

Alcsoport cím Alcsoport cím Alcsoport cím Alcsoport cím 

Csoport cím Csoport cím Csoport cím 

If a new product or service does not fit within the meaning of a Group -> a new Group can added at the 
correct level – and as a result – the Class Scope will change… 

 
A 22. osztály Class Scope frissítve: 

Raw textile fibers and substitutes; Slings and bands; Bags and sacks for packaging, storage and transport; 
Tarpaulins, awnings, tents and unfitted coverings; Sails; Ropes and strings; Nets; Padding and stuffing 

materials; Jövőbeni áru 
 

Amennyiben az új áru vagy szolgáltatás nem illeszthető be egyetlen csoport alá sem  > egy új csoportot 
vagy alcsoportot kell létrehozni , amelynek eredményeképpen a Class Scope megváltozik… 

VII. Projektek szemléltetése ábrákon keresztül 



Köszönöm a figyelmet! 

Ügyfélfórum SZTNH-MVE, 2012. november 19.  
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