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Közös közlemény az új védjegytípusok megjelenítéséről
1. Bevezetés
A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: új védjegyirányelv) olyan rendelkezéseket tartalmaz,
amelyek a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok további közelítését szolgálják, mind anyagi jogi, mind
eljárásjogi szempontból. Ugyanakkor az új védjegyirányelv a legtöbb anyagi jogi kérdésben az európai uniós
védjegyről szóló 2017/1001/EU rendelet (EUVR) rendelkezéseit tükrözi és hasonló eljárási keretet fektet le. A
tagállamoknak az új védjegyirányelvet az irányelv 54. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőkig kell
átültetniük nemzeti jogszabályaiknak az irányelv tartalmához igazításával.
Az új jogszabályok által bevezetett egyik legfontosabb változtatás a grafikus megjelenítés követelményének
eltörlése mind az európai uniós, mind a nemzeti védjegyek meghatározásából. Az említett követelmény eltörlése
lehetővé teszi, hogy az ügyfelek új típusú védjegyekre vonatkozó bejelentéseket tegyenek, melyeket olyan
fájlformátumokban nyújthatnak be, amilyenekben a nemzeti és regionális rendszerek korábban nem biztosították
a védjegybejelentés benyújtásának lehetőségét. Emellett leegyszerűsödik és pontosabbá válik bizonyos, már
elfogadott védjegytípusok megjelenítése. Ezeket az új típusú védjegyeket és megjelenítési követelményeket az
EUVR végrehajtási rendeletének 3. cikke vezette be. Az új védjegyirányelv azonban nem határozza meg
részletesen a védjegytípusokat, és nem fektet le pontos megjelenítési követelményeket sem. Fennáll ezért
annak a kockázata, hogy különböző hivatalok, amelyek eltérő meghatározásokat és megjelenítési
követelményeket alkalmaznak, különböző védjegytípusokat fogadnak el.
E kockázat elkerülésének leghatékonyabb módja, ha a tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalai, a Benelux
Szellemi Tulajdoni Hivatal (a továbbiakban együttesen: tagállami iparjogvédelmi hivatalok) és az EUIPO
önkéntes alapon egységes normákat fogadnak el. Ennek elmulasztása az összhang olyan hiányához vezetne,
amely a konvergenciát szolgáló általános kezdeményezésekkel nem lenne kezelhető a jogszabályok eltérő
tartalmából eredő jogi korlátok miatt. Ezért kívánatos, hogy a tagállamok jogalkotási lépéseik előtt egymással
egyeztetve közös megközelítést alakítsanak ki, hogy támogassák az irányelv harmonizációs céljait, és hogy
összehangolt szabályozási környezet jöhessen létre.
Ennek megfelelően az átültetési folyamat megkönnyítése és az új védjegyirányelv harmonizációs hatásának
erősítése érdekében az EUIPO és a tagállami iparjogvédelmi hivatalok annak biztosításán dolgoznak, hogy az
EUVR és a védjegyirányelv új rendelkezéseit a Szellemi Tulajdon Európai Hálózatának egészében összehangolt
módon és következetesen hajtsák végre.
Ez a közlemény teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamainak
hatáskörét és felelősségét, és figyelembe veszi az átültetési folyamat folyamatos jellegét, valamint azt, hogy a
tagállamok a nemzeti jogszabályok kidolgozása és végrehajtása terén különböző mértékű előrelépést értek el.
Ennek megfelelően ez a dokumentum pusztán a tagállami iparjogvédelmi hivatalok között létrejött egyetértésről
hivatott összefoglaló tájékoztatást adni, és nem bír jogilag kötelező erővel a tagállamok nemzeti jogalkotási
eljárására nézve. Továbbá azt nem lehet úgy kezelni és értelmezni, hogy az a tagállamok részéről olyan konkrét
kötelezettségvállalásokat tartalmaz, amelyek korlátoznák őket abban, hogy az új védjegyirányelv
rendelkezéseinek keretein belül szabadon hozhassák meg döntéseiket.
Abban is egyetértés van, hogy a tagállamok ezt a közös közleményt rendszeresen frissíteni fogják annak
érdekében, hogy az tükrözze a tagállamok álláspontjának alakulását mind a védjegyirányelv nemzeti
jogszabályaikba történő átültetését megelőzően, mind azt követően.
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2. A közös közlemény célja
Felismerve, hogy a végrehajtási folyamat korai szakaszban jár és hogy a végrehajtáshoz nemzeti szintű
egyeztetés és jóváhagyás lehet szükséges, ez a dokumentum a grafikus megjelenítés követelményének
eltörlését követően az EUIPO és a tagállami iparjogvédelmi hivatalok által követett vagy követhető megközelítést
tükrözi az új típusú védjegyek meghatározásával és a megjelenítésükre vonatkozó követelményekkel
kapcsolatban.
A jogalkotást megelőző összehangolás megkönnyítése érdekében átlátható módon biztosít rendszerezett
információkat a védjegytípusokról, meghatározásukról és megjelenítésük módjáról az egyes nemzeti hivatalok
tekintetében. Ez segíti az új védjegyirányelv lehető legösszehangoltabb módon történő átültetését, annak
érdekében, hogy növeljük a jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot, valamint javítsuk a hozzáférhetőséget a
felhasználók számára.

3. A dokumentum felépítése
A dokumentum két anyagi jogi kérdésre tér ki:
(i)
(ii)

A különböző védjegytípusok meghatározása és megjelenítésének módja
A nem hagyományos védjegyek esetében elfogadható elektronikus fájlformátumok

A dokumentum ennek megfelelően e két rész tekintetében külön tárgyalja a javasolt megközelítést és a
végrehajtás állapotát. A 4.1. pont a jelenlegi helyzetet mutatja be részletesen a különböző védjegytípusok
meghatározása és megjelenítési módja tekintetében, a 4.2. pont pedig a nem hagyományos védjegyek esetében
elfogadható elektronikus fájlformátumokkal kapcsolatban nyújt tájékoztatást. Az 5. pont a különböző
védjegytípusok elismerése, az alkalmazott meghatározások és az elfogadott fájlformátumok tekintetében ad
áttekintést a végrehajtás jelenlegi állapotáról az egyes tagállamokban.

4. Megközelítés
4.1.

A különböző védjegytípusok meghatározása és megjelenítésének módja

Az alábbi összefoglaló táblázatban megtalálható minden egyes védjegytípus meghatározása és megjelenítési
módja, amelyek a végrehajtási rendelet 3. cikkében foglalt meghatározásokon és megjelenítési módokon
alapulnak. A táblázatban szereplő utolsó négy védjegytípus nem hagyományos védjegy (hang-, mozgás-,
multimédia-, hologramvédjegyek).
1. táblázat: A védjegytípusok végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti meghatározása és megjelenítési módja
A védjegy típusa
Szóvédjegy

Ábrás védjegy

Meghatározás
Kizárólag szavakból vagy betűkből,
számokból, egyéb szokásos
tipográfiai elemekből, illetve ezek
kombinációjából álló védjegyek.
Olyan védjegyek, amelyek nem
szokványos betűtípussal vagy
formázással készültek, vagy
valamilyen grafikai elemet vagy

A megjelenítés módja
A védjegyet úgy kell megjeleníteni, hogy a
jelet szokványos írásmóddal és formázással,
grafikai elemek vagy színek nélkül kell
ábrázolni.
A védjegyet úgy kell megjeleníteni, hogy a
bejelentésben foglalt jelet valamennyi elemet
és – adott esetben – színt feltüntetve kell
ábrázolni.
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Térbeli védjegy

Pozícióvédjegy

Mintavédjegy

Színvédjegy

Hangvédjegy

Mozgásvédjegy

Multimédia-védjegy
Hologramvédjegy

színt tartalmaznak, ideértve a
kizárólag figuratív elemekből álló
védjegyeket, valamint a szó- és
figuratív elemeket egyaránt
tartalmazó védjegyeket is.
Olyan védjegyek, amelyek részben
vagy egészben térbeli ábrázolású
alakzatok, mint például a tárolók, a
csomagolások, maguk a termékek
vagy azok megjelenése.
A védjegy terméken való
elhelyezésének vagy termékre való
erősítésének konkrét módja jelenti
magát a védjegyet.

A védjegyet a térbeli alakzat grafikus ábrája,
például számítógéppel generált kép, vagy
fénykép formájában kell benyújtani. A
grafikus ábra vagy a fénykép több különböző
nézetből ábrázolhatja a védjegyet.
A védjegyet olyan ábrázolás benyújtásával
kell megjeleníteni, amely megfelelően
megadja a védjegy elhelyezkedését és az
adott termékhez képesti méretét vagy
arányát. Azokat az elemeket, amelyek nem
képezik a lajstromozás tárgyát, jól látható
módon, lehetőleg szaggatott vagy pontozott
vonallal el kell választani a többi résztől. A
megjelenítéshez leírás mellékelhető, amely
részletekkel szolgál arról, hogy a védjegyet
hogyan erősítik a termékre.
Olyan védjegyek, amelyeket
A védjegyet olyan ábrázolás benyújtásával
kizárólag bizonyos elemek
kell megjeleníteni, amely mutatja az
ismétlődése alkot.
ismétlődési mintát. A megjelenítéshez leírás
mellékelhető, amely részletekkel szolgál arról,
hogy az elemek hogyan ismétlődnek.
A védjegyet i. kizárólag egy adott
A védjegyet i. e szín ábrázolásának
szín képezi, körvonalak nélkül; vagy benyújtásával kell megjeleníteni, egy
ii. kizárólag egy adott
általánosan elismert színkódra való
színkombináció képezi, körvonalak hivatkozással megjelölve az adott színt; vagy
nélkül.
ii. a színkombináció egységes és
meghatározott, szisztematikus elrendezését
bemutató módon kell megjeleníteni, egy
általánosan elismert színkódra való
hivatkozással megjelölve az alkalmazott
színeket. Mellékelhető továbbá egy leírás a
színek szisztematikus elrendezéséről.
Kizárólag egy adott hangot vagy
A védjegyet a hangot tartalmazó audiofájl
hangkombinációt tartalmazó
benyújtásával, vagy a hang kotta formájában
védjegy.
történő pontos ábrázolásának benyújtásával
kell megjeleníteni.
A védjegyet részben vagy egészben A védjegyet videofájl vagy egy, az adott
az alkotóelemeinek mozgása vagy
mozgást vagy helyváltoztatást bemutató
helyváltoztatása alkotja.
állóképekből álló sorozat benyújtásával kell
megjeleníteni. Állóképek bemutatása esetén
azokat meg lehet számozni, illetve a
sorozathoz fűzött magyarázatokkal lehet
kiegészíteni.
Részben vagy egészben kép és
A védjegyet egy olyan audiovizuális fájl
hang kombinációja által alkotott
benyújtásával kell megjeleníteni, amely
védjegy.
bemutatja az adott kép- és hangkombinációt.
Hologram jellegű elemekből álló
A védjegyet videofájl vagy olyan grafikus
védjegy.
vagy fényképes megjelenítések benyújtásával
kell megjeleníteni, amelyek kellő számú
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Egyéb védjegy

4.2.

A fenti típusok egyikéhez sem
tartozó védjegy.

nézetet tartalmaznak ahhoz, hogy a
holografikus hatás egésze azonosítható
legyen.
A védjegyet általánosan rendelkezésre álló
technológia felhasználásával kell valamilyen
megfelelő formában megjeleníteni, oly
módon, hogy az lehetővé tegye a védjegynek
a lajstromban való egyértelmű, pontos,
önmagában teljes, könnyen hozzáférhető,
érthető, tartós és objektív módon történő
megjelenítését annak érdekében, hogy a
védjegyjogosult számára biztosított oltalom
tárgyát az illetékes hatóságok és a
nagyközönség egyértelműen és pontosan
meg tudják határozni. A megjelenítéshez
leírás csatolható.

A nem hagyományos védjegyek esetében elfogadható elektronikus fájlformátumok

A védjegybejelentések benyújtásához a tagállami iparjogvédelmi hivatalok az alábbi, 2. táblázatban felsorolt
elektronikus fájlformátumokat tervezik elfogadni. A táblázat jelzi, hogy a tervek szerint mely fájlformátumok
lesznek elfogadhatók az egyes nem hagyományos védjegytípusok esetében.
Ez a megközelítés, amelyet „egyetlen formátumra alapuló megközelítésnek” nevezhetünk, az alacsonyabb
beépítési és karbantartási költségek, valamint a keresések végzése során – pl. a TMView-ban – a rendszerek
jobb átjárhatóságának elvén alapul.

2. táblázat: A nem hagyományos védjegyek esetében tervezett elfogadható elektronikus fájlformátumok –
egyetlen formátumra alapuló megközelítés
A védjegy típusa
Hang
Mozgás
Multimédia
Hologram

Elektronikus fájlformátum
JPEG
MP3
JPEG
MP4
MP4
JPEG
MP4

Az egyetlen formátumra alapuló megközelítés elfogadása nem zárja ki azt, hogy más formátumokat is
elfogadjanak az ilyen típusú védjegyek lajstromozásához. E további elektronikus formátumokat a dokumentum 6.
táblázata sorolja fel.

5. A végrehajtás állapota
Az alábbi 3–6. táblázatok áttekintést adnak a hivatalok különböző védjegytípusok elismerésével, azok
meghatározásával és az elfogadott elektronikus fájlformátumokkal kapcsolatos jelenlegi terveiről.
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3. táblázat: Elfogadható védjegytípusok
A táblázat azokat a védjegytípusokat tartalmazza, amelyeket a tagállami iparjogvédelmi hivatalok elismernek
majd. A „További típusok” oszlopban a tagállami iparjogvédelmi hivatalok által kifejezetten elismert további
meghatározott védjegytípusok találhatók. Az „Egyéb” oszlopban azok a védjegyek szerepelnek, amelyek a
végrehajtási rendelet 3. cikkének (4) bekezdése értelmében nem tartoznak egyetlen felsorolt típushoz sem,
feltéve, hogy megfelelnek a kötelező követelményeknek.
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További
típusok
„Egyéb”

Pozíció
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Hologram

Térbeli







n.v.





















Multimédia

Ábrás

AT
BG
BX
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
EUIPO
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LV
LT
MT
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

Végrehajtás
időpontja

Szó

Hivatal

Mozgás

A különböző védjegytípusok elismerésének végrehajtása
A tagállami iparjogvédelmi hivatal az alábbi védjegytípusokat ismeri el a jövőben:

X(1)

X(3)
n.v.

X(1)

X(2)

X(1)

n.v.

A tagállami iparjogvédelmi hivatal el fogja ismerni ezt a
védjegytípust.
Az ilyen típusú védjegyről az adott tagállam hatályos
jogszabálya kifejezetten nem rendelkezik, de az „Egyéb”
kategória alatt lehetőség lesz ilyen védjegy bejelentésére.
Nincs válasz

= Bármilyen egyéb, a technológiai fejlődés eredményeként a jövőben létrejövő védjegytípus, feltéve, hogy
megfelel a kötelező követelményeknek.
(1)
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n.v.





















(2)

= Megkülönböztető képességgel rendelkező szlogenek és fényjelzések.

(3)

= A végigfutó védjegyeket szintén elismerik.

4. táblázat: A különböző védjegytípusok meghatározása
A végrehajtási rendelet tervezetének 3. cikkében foglalt meghatározások végrehajtása
A tagállami iparjogvédelmi hivatal a jövőben az alábbi
védjegytípusok tekintetében követi a végrehajtási rendelet
tervezetének 3. cikkében foglalt meghatározásokat (1. táblázat):


n.v.
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n.v.
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Hologram

Szín







n.v.



















n.v.

Multimédia

Minta



Mozgás

Pozíció







n.v.



















n.v.

Térbeli

AT
BG
BX
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
EUIPO
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LV
LT
MT
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK(*)

Ábrás

Végrehajtás
időpontja

Szó

Hivatal







n.v.



















n.v.







n.v.



















n.v.







n.v.



















n.v.

A tagállami iparjogvédelmi hivatal el fogja ismerni ezt a
védjegytípust.
Nincs válasz

(*) = Az Egyesült Királyság a védjegy típusára az ügyintézést megkönnyítő jellemzőként tekint, és nem kíván
szigorú értelemben vett típusokat meghatározni.
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5. táblázat: A nem hagyományos védjegyek esetében elfogadott elektronikus fájlformátumok
Az „egyetlen formátumra alapuló megközelítés” végrehajtása a nem hagyományos védjegyek esetében
Hivatal

AT(*)
BG
BX
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
EUIPO
FI
FR
GR
HR
HU(*)
IE
IT
LV(*)
LT
MT
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

Végrehajtás
időpontja

A tagállami iparjogvédelmi hivatal minden egyes alábbi
védjegytípus esetében el fogja fogadni a 2. táblázatban felsorolt,
„egyetlen formátumra alapuló megközelítés” szerinti elektronikus
fájlformátumokat:
Hang
Mozgás
Multimédia
Hologram
























n.v.
n.v.
n.v.
n.v.








































































n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

(*) = A javasolt formátumok mellett további formátumokat is elfogad. Ezeket az alábbi 6. táblázat tartalmazza.
6. táblázat: További elfogadott elektronikus fájlformátumok
Az egyes nem hagyományos védjegyek esetében elfogadott további elektronikus fájlformátumok
A védjegy típusa
Formátum
Elfogadó hivatal
PNG
HU, LV, ES
TIF, TIFF
HU, LV, ES
WAV
AT, HU, LV
WMA
LV
Hang
M4A
LV
JPG
LV, ES
BMP
LV, ES
GIF
ES
M4A
HU
Mozgás
MPG, MPEG
HU, LV
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Multimédia

Hologram

PNG
TIF, TIFF
WMV
MKV
MOV
M4V
AVI
JPG
BMP
GIF
M4A
MPG, MPEG
MOV
JPG
AVI
WMV
MKV
M4V
M4A
MPG, MPEG
PNG
TIF, TIFF
JPG
BMP
GIF

HU, LV, ES
HU, LV, ES
LV
LV
LV
LV
LV
LV, ES
LV, ES
ES
HU
HU, LV
LV
LV
LV
LV
LV
LV
HU
HU
HU, LV, ES
HU, LV, ES
LV, ES
LV, ES
ES

Az 5. és 6. táblázatban felsorolt elektronikus fájlformátumok tagállami iparjogvédelmi hivatalok általi elfogadása
nem zárja ki azt, hogy a jövőben, például a technológiai fejlődés eredményeként, más formátumokat is
elfogadjanak.
Az egyes hivatalok által az egyes védjegytípusok tekintetében elfogadott elektronikus fájlformátumok teljes
áttekintése megtalálható itt (hivatkozás helye).
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