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A.

Általános kérdések

1. Milyen jogforrásokon alapul a közösségi
védjegyrendszer?
A közösségi védjegyre vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírásokat három közösségi rendelet tartalmazza. Ezek a következők:
• a Tanács 207/2009/EK rendelete a közösségi védjegyről („közösségi védjegyrendelet”);
• a Bizottság 1995. december 13-i 2868/95/EK rendelete a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról („végrehajtási rendelet”);
• a Bizottság 1995. december 13-i 2869/95/EK rendelete a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek
és formatervezési minták) előtti eljárások díjáról
(„díjrendelet”).
A felsorolt rendeletek mellett a Bizottság 1996. február 5-én elfogadta a 216/96/EK rendeletet a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) fellebbezési tanácsainak eljárási szabályzatáról.
A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (a továbbiakban:
BPHH) számos, az előtte folyó eljárásokra vonatkozó
útmutatót is elfogadott, továbbá a BPHH elnöke határozatokat hozott és közleményeket bocsátott ki.
A felsorolt jogforrások és útmutatók elérhetők és letölthetők a BPHH honlapjáról.

2. Mi a közösségi védjegy?
A közösségi védjegy a BPHH által a közösségi védjegyrendelet alapján lajstromozott olyan megjelölés, amely
árukat és szolgáltatásokat azonosít, illetve különböztet
meg mások áruitól és szolgáltatásaitól; a közösségi
védjegy az Európai Közösség egészében érvényes.
3. Mit jelent az, hogy a közösségi védjegy egységes
jellegű?
A közösségi védjegybejelentés és a közösségi védjegy
az Európai Közösségben mint egészben érvényes. A
bejelentés és az azt követő lajstromozás automatikusan és oszthatatlanul valamennyi tagállamra kiterjed, az
oltalom területi hatálya nem korlátozható meghatározott tagállamok területére. A közösségi védjegyoltalom
megszerzéséhez egyetlen lajstromozási eljárást kell lefolytatni, amelyet a BPHH végez: a tagállamok nemzeti
védjegyhivatalainak közreműködése nem szükséges.
A védjegybejelentés elutasítása, a közösségi védjegy
megszüntetése (törlés és a megszűnés megállapítása)
és az oltalmi idő lejárta miatti megszűnés a Közösség
egészére vonatkozik. Végül, a közösségi védjegy egyetlen vagyontárgynak minősül: átruházni csak a Közösség egészére vonatkozóan lehet (egyes tagállamok tekintetében nem). Mindazonáltal mód van a használati
engedélyek területi vagy egyéb szempontból történő
korlátozására.
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4. A közösségi védjegyek érvényesülése megelőzi-e a
nemzeti védjegyekét?
A közösségi védjegyrendszer érintetlenül hagyja a
tagállamok nemzeti védjegyrendszerét. A piac szereplői akár nemzeti, akár közösségi védjegybejelentést
is benyújthatnak, sőt, arra is lehetőségük van, hogy
ugyanarra a megjelölésre egyúttal nemzeti és közösségi védjegybejelentést tegyenek. A tagállamokban
lajstromozott védjegyek továbbra is érvényesek. Teljes
mértékben a bejelentők, illetve a védjegyjogosultak
védjegystratégiája dönti el, hogy védjegyjogaikat kizárólag a közösségi védjegyoltalomra vagy a nemzeti
védjegyoltalom mellett egyúttal a közösségi védjegyoltalomra is alapozzák. A korábbi nemzeti védjegyek
korábbi akadályozó jognak minősülnek egy későbbi
közösségi védjegybejelentéssel szemben és fordítva. A
BPHH által hivatalból végzett vizsgálat ezekre a korábbi
jogokra nem terjed ki. E jogok figyelembevételét csak
a korábbi akadályozó jog jogosultja kérheti, mégpedig a közösségi védjegybejelentés meghirdetésének
napjától számított három hónapon belül benyújtott
felszólalásában vagy a közösségi védjegy lajstromozását követően e viszonylagos kizáró okkal azonos törlési
okra alapított törlési kérelmében.

?

?
?
?

5. Milyen megjelölések lajstromozhatók közösségi
védjegyként?
Közösségi védjegyoltalom tárgya lehet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó – beleértve a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű,
szám, az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy
szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások
áruitól vagy szolgáltatásaitól.
A megjelölések, amelyek közösségi védjegyként lajstromozhatók, különösen a következők lehetnek:
• szómegjelölések, beleértve a betűket, számokat, illetve a betűk, számok és szavak kombinációját;
• ábrás megjelölések, szóelemmel vagy anélkül;
• színes ábrás megjelölések;
• színek, színösszetételek;
• térbeli (háromdimenziós) megjelölések;
• hangmegjelölések.
A védjegybejelentésnek tartalmaznia kell a megjelölés
grafikus ábrázolását. A grafikai ábrázolhatóság kérdésében a szokatlan (atipikus) megjelöléseket illetően az
Európai Bíróság döntései nyújtanak támpontot.
A LIBERTEL-ügyben az Európai Bíróság kifejtette, hogy
egy színmegjelölés önmagában, meghatározott áruk
és szolgáltatások tekintetében megkülönböztető
képességgel rendelkezhet, feltéve, hogy grafikailag
ábrázolható, és ez az ábrázolás világos, pontos, önálló,
könnyen hozzáférhető, érthető, tartós és tárgyszerű. Ezt
a követelményt nem elégíti ki önmagában a színmegjelölés papíron történő megjelenítése, azonban megfelelő ábrázolás lehet a megjelölés nemzetközileg elismert
színkódokkal történő meghatározása vagy szavakkal
történő körülírása (Európai Bíróság C-104/01).
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A SHIELD MARK-ügyben az Európai Bíróság kifejtette,
hogy a hangmegjelölések esetében a grafikai ábrázolhatóság követelményét nem elégíti ki a megjelölésnek
az írott nyelv segítségével történő körülírása (így például annak feltüntetése, hogy a megjelölést alkotó jelek
egy zeneművet képeznek, vagy egy állat hangját utánozzák), a megjelölésnek pusztán hangutánzó szóval
történő leírása vagy hangjegyekkel történő ábrázolása,
minden további elem nélkül. A grafikai ábrázolhatóság
követelményét kielégíti, ha a hangmegjelölést a zenei
szabályoknak megfelelően elkészített kottában ábrázolják (Európai Bíróság C-283/01).
Az illatmegjelölések vonatkozásában az Európai Bíróság a SIECKMAN-ügyben kifejtette, hogy az illatmegjelölések egyelőre nem ábrázolhatók grafikailag, ezért
nem lajstromozhatók. A döntés indokolása szerint az
illat leírása, annak kémiai képlete, illetve az illatminta
benyújtása nem helyettesítheti annak grafikai ábrázolását, a kémiai összetevők leírása nem azonos magával
az illattal, illetve a fentiek kombinált alkalmazása sem
jelenti a megjelölés megfelelő grafikai ábrázolását (Európai Bíróság C-273/00).

6. Melyek a közösségi védjegyoltalomból kizárt
megjelölések?
Az a megjelölés, amely az említett megjelölések közé
tartozik és grafikailag ábrázolható, nem lajstromozható
közösségi védjegyként, ha feltétlen kizáró (a lajstromozást gátló) ok áll fenn vele szemben.
A feltétlen kizáró okok a következők:
a) nem alkalmas a megkülönböztetésre;
b) kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája,
minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak;
c) kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan
alkalmaznak;
d) kizárólag olyan formából áll, amely az áru jellegéből
következik, a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, vagy az áru értékének a lényegét hordozza;
e) közrendbe vagy közerkölcsbe ütközik;
f ) az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minősége, földrajzi származása vagy egyéb tulajdonsága tekintetében alkalmas a fogyasztók megtévesztésére;
g) lajstromozásához az illetékes szerv nem járult hozzá,
és a Párizsi Egyezmény 6ter cikke alapján nem részesülhet védjegyoltalomban;
h) a Párizsi Egyezmény 6ter cikkében nem említett
olyan jelvényt, emblémát vagy címert tartalmaz,
amelyhez különleges közérdek fűződik, kivéve, ha
lajstromozásához az illetékes szerv hozzájárult.
Az a)–c) pontokban felsorolt okok alapján a megjelölés
nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében
használata révén megszerezte a megkülönböztető
képességet.
A fentieken túlmenően a megjelölés akkor sem lajstromozható közösségi védjegyként, ha vele szemben
viszonylagos kizáró ok áll fenn, és a korábbi akadályozó
jog jogosultja a védjegybejelentés Közösségi Védjegy-
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értesítőben való meghirdetésének napjától számított
három hónapon belül erre hivatkozással felszólalást
nyújt be a BPHH-hoz.
A korábbi akadályozó jogok különösen a következők
lehetnek:
• korábbi közösségi védjegy vagy közösségi védjegybejelentés;
• korábbi nemzeti védjegy vagy nemzeti védjegybejelentés, amelyet az Európai Közösség tagállamainak valamelyikében lajstromoztak, illetve jelentettek be;
• a Madridi Megállapodás, illetve az ahhoz kapcsolódó Madridi Jegyzőkönyv alapján valamelyik tagállam területére kiterjedő hatállyal lajstromozott
nemzetközi védjegy;
• nem lajstromozott megjelölés, illetve a helyi jelentőségűt meghaladó mértékű kereskedelmi forgalomban használt bármely más megjelölés, amely a
Közösség valamelyik tagállamában érvényes;
• a Közösség valamelyik tagállamában jó hírnevet élvező védjegy.
A közösségi védjegybejelentés elutasításának, illetve a
közösségi védjegy törlésének alapjául szolgálhat egy
korábbi védjegy, ha
• a védjegybejelentésbe foglalt megjelölés e korábbi
védjeggyel azonos, és az árujegyzékében szereplő
áruk, illetve szolgáltatások a korábbi védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal szintén azonosak;

• a védjegybejelentésbe foglalt megjelölés olyan,
amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi
védjeggyel a megjelölés és a védjegy azonossága
vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve
szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt;
az összetéveszthetőség magában foglalja azt az
esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést képzettársítás útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez;
• eltérő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében a belföldön jó hírnevet élvező korábbi védjeggyel azonos
vagy ahhoz hasonló, későbbi elsőbbségű megjelölést foglaltak a védjegybejelentésbe, és annak alapos ok nélkül történő használata a jó hírű védjegy
megkülönböztetőképességét vagy hírnevét sértené
vagy tisztességtelenül kihasználná.
Fontos megemlíteni, hogy a megjelölés akkor sem
lajstromozható közösségi védjegyként, ha a lajstromozást gátló ok csak a Közösség egy részén, annak valamelyik tagállamában áll fenn. Például ha az egyik tagállamban azonos áruk és szolgáltatások tekintetében
oltalom alatt áll egy azonos nemzeti védjegy, a közösségi védjegybejelentés – a korábbi akadályozó jog jogosultjának felszólalása esetén – nem lajstromozható.
A felszólalás okai egyúttal törlési okok is. A közösségi
védjegy törlését a lajstromozást követően lehet kérni
a BPHH-tól.
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7. Mi a közösségi védjegy lajstromozására irányuló eljárás
menete?
A közösségi védjegy lajstromozására irányuló eljárás
egy vizsgálati eljárás, amely három fő részből áll.
1. A közösségi védjegybejelentés vizsgálata, amely
magában foglalja a bejelentési nap elismeréséhez
szükséges feltételek teljesítésének vizsgálatát, az
alaki vizsgálatot és a feltétlen kizáró okok fennállásának vizsgálatát, valamint a kutatási jelentés elkészítését.
2. A közösségi védjegybejelentés meghirdetése.
3. A közösségi védjegy lajstromozása, amely az esetleges felszólalási eljárást is magában foglalja.
Az eljárás első szakasza a bejelentés benyújtásával kezdődik, amely történhet közvetlenül a BPHH-nál vagy a
tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalainál. Ezt
követően a BPHH eljárása a következőket foglalja magában:
• a bejelentési nap elismerhetőségének vizsgálata, a
bejelentésben felsorolt áruk és szolgáltatások osztályozásának ellenőrzése;
• az áruk és szolgáltatások jegyzékének megküldése a
fordítóközpontba (Luxemburg);
• a kutatási jelentés elkészítése, a bejelentés megküldése azon tagállamok központi iparjogvédelmi
hivatalai részére, amelyek kutatást végeznek a saját nemzeti nyilvántartásukban, a kutatási jelentés
megküldése a bejelentő vagy képviselője részére;
• feltétlen kizáró okok vizsgálata.

A BPHH a viszonylagos kizáró okok fennállását hivatalból nem vizsgálja. A vizsgálat csak a korábbi akadályozó jog jogosultja által benyújtott felszólalás esetén
terjed ki a viszonylagos kizáró okok vizsgálatára.
Az eljárás második szakasza a bejelentés meghirdetése
a Közösségi Védjegyértesítő „A” részében, amennyiben
a BPHH által az első szakaszban folytatott vizsgálat a
bejelentő számára kedvezően zárul.
Az eljárás harmadik szakaszában – a felszólalási eljárás
keretében – a korábbi akadályozó jogok jogosultjai érvényesíthetik jogaikat a bejelentővel szemben. A felszólalást a védjegybejelentés meghirdetésének napjától számított három hónapon belül lehet benyújtani.
Amennyiben a felszólalási eljárás a bejelentő számára
kedvezően zárul, vagy nem nyújtanak be felszólalást, a
BPHH a közösségi védjegyet lajstromozza.
A fellebbezési eljárás egy önálló eljárási szakaszt képez. A fellebbezés a fent említett eljárási szakaszokban
nyújtható be a BPHH egyes határozataival szemben.
Az olyan határozat, amellyel az eljárás a felek valamelyikének vonatkozásában nem fejeződik be, csak az
ügydöntő határozat elleni fellebbezésben támadható
meg, kivéve, ha a határozat a külön fellebbezést megengedi.
A fellebbezés elbírálása a fellebbezési tanácsok hatáskörébe tartozik.
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B.

	A bejelentési eljárásra vonatkozó
kérdések
1. Hol és hogyan lehet közösségi védjegybejelentést
benyújtani?
A közösségi védjegybejelentés benyújtható közvetlenül a BPHH-nál vagy pedig a tagállamok központi
iparjogvédelmi hivatalainál, illetve a Benelux Védjegyhivatalnál.
A tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalainál,
illetve a Benelux Védjegyhivatalnál benyújtott, és két
hónapon belül a BPHH-hoz továbbított bejelentésnek
ugyanaz a hatálya, mintha ezen a napon közvetlenül a
BPHH-hoz nyújtották volna be.
A védjegybejelentés közvetlenül a BPHH-nál a következőképpen nyújtható be:
• elektronikusan (online bejelentés);
• postai úton;
• kézbesítő szolgálat útján;
• személyesen átadva a BPHH recepcióján nyitvatartási időben (8.30–13.30, 15.00–17.00) vagy elhelyezve a BPHH éjjel-nappali postaládájában;
• faxon (+34 965 131 344).
A faxon benyújtott bejelentések esetében nem szükséges (sőt, egyenesen nem ajánlott) a bejelentést postai
úton is megküldeni. A faxon szereplő aláírás elfogadható eredeti aláírásként.

2. Kötelező-e a hivatalos formanyomtatványt használni?
A BPHH által hozzáférhetővé tett formanyomtatvány
használata nem kötelező, de igen ajánlott. A nyomtatvány beszerezhető az BPHH-tól (információ: +34 96 51
39 100). A nyomtatvány elektronikus változata PDF formátumban elérhető a BPHH honlapján.
A bejelentők olyan, a nyomtatványhoz hasonló struktúrájú és formátumú dokumentumokat is használhatnak, amelyek a nyomtatványon szereplő információkat
tartalmazzák.
3. Milyen nyelven kell a közösségi védjegybejelentést
benyújtani?
A közösségi védjegybejelentést a Közösség 22 hivatalos nyelvének egyikén kell benyújtani: ez az ún. „első
nyelv”. A bejelentésben egy második nyelvet is meg
kell jelölnie a bejelentőnek, amelynek különböznie kell
az első nyelvtől, és amelynek a BPHH öt hivatalos nyelve (angol, német, francia, spanyol, olasz) egyikének kell
lennie.
A formanyomtatványnak az első nyelvtől eltérő nyelven készült változata is használható, azonban a nyomtatványt ebben az esetben is az első nyelven kell kitölteni.
A bejelentő által választott második nyelv – főszabály
szerint – a felszólalási és a törlési eljárás nyelve lesz.

Kérdés – felelet

4. Mi a közösségi védjegybejelentés napja?
A közösségi védjegybejelentés napja az a nap, amelyen
a bejelentés a BPHH-hoz (vagy, amennyiben a bejelentést a tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalainál,
illetve a Benelux Védjegyhivatalnál nyújtják be, akkor e
hivatalhoz) beérkezik, feltéve, hogy a bejelentés tartalmazza a következőket:
• a közösségi védjegy lajstromozására irányuló kérelmet, tehát annak feltüntetését, hogy a bejelentő
közösségi védjegy (és nem például egy másik iparjogvédelmi jog) lajstromozását kéri;
• a bejelentő azonosítására alkalmas adatokat;
• az áruk és szolgáltatások jegyzékét, amelyek tekintetében az oltalmat igényli;
• a megjelölés grafikus ábrázolását; és
• a bejelentési díjat, amelyet a benyújtás napjától számított egy hónapon belül megfizettek.
Amennyiben a bejelentő a BPHH-nál folyószámlával
rendelkezik, a számlát automatikusan megterhelik a
bejelentési díjjal, kivéve, ha a bejelentő úgy rendelkezik, hogy ez ne történjék meg. Amennyiben a bejelentő a bejelentési nyomtatványon azt jelöli be, hogy „fizetés átutalással”, ez kifejezett utasítás arra vonatkozóan,
hogy folyószámláját ne terheljék meg.

5. Mi történik akkor, ha a bejelentési nap elismeréséhez
szükséges valamely feltétel nem teljesül?
Ebben az esetben – eredményes hiánypótlás esetén
– a bejelentés napja későbbi lesz, mint a bejelentés benyújtásának napja. A BPHH hiányok esetén két hónapos
határidővel hiánypótlási felhívást ad ki. Amennyiben a
bejelentő a hiányokat pótolja, úgy a bejelentés napja
a hiánypótlás beérkezésének napja lesz. Amennyiben
a bejelentő a hiányokat nem pótolja, a benyújtott iratokat a BPHH nem kezeli közösségi védjegybejelentésként.
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C.

	A díjakra, illetve azok
megfizetésére vonatkozó kérdések
1. Melyek a BPHH bejelentési és lajstromozási díjai, és
milyen valutában kell azokat megfizetni?
A díjak:
• bejelentési díj: 1050 € három áru- és szolgáltatási
osztályig, három osztály felett osztályonként 150 €;
• elektronikusan benyújtott bejelentés esetében a
bejelentési díj 900 € három áru- és szolgáltatási osztályig, három osztály felett osztályonként 150 €;
Milyen valutában kell fizetni?
A díjakat euróban kell megfizetni. A más valutákban
teljesített befizetések érvénytelenek, és a kapcsolódó
kérelem visszavontnak tekintését eredményezik.
Mikor kell a díjakat megfizetni?
A bejelentési díjat a bejelentés benyújtásától számított
egy hónapon belül meg kell fizetni annak érdekében,
hogy a bejelentés napja a bejelentés benyújtásának
napja legyen. A befizetést a BPHH két bankszámlájának egyikére kell teljesíteni. A BPHH díjfizetési felhívást
nem bocsát ki.
Amennyiben a bejelentő a befizetésről számlát szeretne, a kérelmet faxon kell elküldeni a Pénzügyi Osztálynak címezve (+34 965 139 113).

2. Hogyan lehet a díjakat megfizetni?
Banki átutalással a BPHH következő számláira:
Bank

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Cím

Explanada de España,11
E-03002 Alicante
SPAIN

Számlaszám

0182-5596-90-0092222222

BIC kód* (Banki azonosító kód)

BBVAESMMXXX

IBAN (Nemzetközi bankszámlaszám)

ES88 0182 5596 9000 9222 2222

Banki költségek **

OUR

* Néhány számítógépes program nem fogadja el a BIC kód utolsó
három (XXX) karakterét. Ezekben az esetekben a következőket
kell feltüntetni: BBVAESMM vagy CAIXESBB.
** Fontos, hogy az átutalást az „OUR” jelzésnek mint a banki költségek fizetési módjának feltüntetésével hajtsák végre annak érdekében, hogy a teljes összeg jóváírása megtörténjen.

Emellett lehetőség van a BPHH-nál folyószámlát nyitni,
amelyre a számlatulajdonos által fizetendő valamennyi
díjat automatikusan ráterhelik, kivéve, ha írásban úgy
rendelkezik, hogy a szóban forgó díjjal ne terheljék
meg a számláját.

?
La Caixa
Calle Capitán Segarra, 6,
E-03004 Alicante
SPAIN

Kérdés – felelet

4. Teljesíthetők-e befizetések, illetve benyújthatók-e
egyéb dokumentumok (nem közösségi
védjegybejelentés) a tagállamok nemzeti hivatalainál,
amelyek azokat továbbítják a BPHH-hoz?
Nem, erre nincs lehetőség. Valamennyi befizetést a
BPHH javára kell teljesíteni, és az egyéb dokumentumokat közvetlenül a BPHH-hoz kell benyújtani.

2100-2353-01-0700000888
CAIXESBBXXX
ES03 2100 2353 0107 0000 0888
OUR

3. Hogyan lehet a BPHH-nál folyószámlát nyitni?
A folyószámla megnyitására vonatkozó kérelmet a következő címre kell elküldeni:
OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL
MARKET
Finance Department
Avenida de Europa, 4
E-03008 ALICANTE
SPAIN
Tel.: +34 965 139 340
Fax: +34 965 139 113
Ezt követően a kérelmező megkapja a szükséges dokumentációt, beleértve azt az aláírandó nyilatkozatot,
miszerint a folyószámlával (különösen annak automatikus megterhelésével) kapcsolatos kikötéseket és feltételeket elfogadja.

?

11

12

Közösségi védjegyrendszer

D.

	A BPHH előtti képviseletre
vonatkozó kérdések
1. A bejelentő köteles-e a BPHH előtt képviselő útján
eljárni?
Ez attól függ, hogy a bejelentő az Európai Közösségben honos természetes, illetve jogi személy-e. Ha a
bejelentő lakóhelye, székhelye vagy valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi telephelye a Közösség
területén van, nem köteles képviselőt megbízni.
Ellenkező esetben a bejelentőnek hivatásos képviselőt
kell megbíznia az alábbiak közül:
• a tagállamok valamelyikében képesítéssel és a Közösségben székhellyel rendelkező ügyvéd, ha az
adott tagállamban védjegyügyekben képviselőként
eljárhat; vagy
• hivatásos képviselő, akinek neve szerepel a BPHH
által vezetett nyilvántartásban.
Az egyetlen cselekmény, amelyre a fentiek nem vonatkoznak, a közösségi védjegybejelentés benyújtása.

2. A jogi személyeknek mikor van szükségük képviselőre?
Azok a jogi személyek, amelyek székhelye vagy valóságos és működő telephelye a Közösségben van, közvetlenül, törvényes képviselőjük útján is benyújthatnak
közösségi védjegybejelentést. A vállalkozás nevében
annak alkalmazottja is benyújthat közösségi védjegybejelentést, ebben az esetben csatolnia kell a társaság
törvényes képviselője által aláírt meghatalmazást. A
leányvállalat alkalmazottja az anyavállalat alkalmazottjának tekinthető.
3. A jogi személyt képviselheti-e leányvállalatának
alkalmazottja?
Igen, a jogi személynek csupán arra kell hivatkoznia,
hogy gazdasági kapcsolatban áll azzal a vállalattal,
amelynek alkalmazottja a cég nevében közösségi védjegybejelentést kíván benyújtani, illetve egyéb eljárási
cselekményeket végezni. Az állítás, mint olyan, általában elegendő.

Kérdés – felelet

5. Mi az eseti meghatalmazás? Mi az általános
meghatalmazás?
Az általános meghatalmazás valamennyi eljárásra kiterjed, amelyben a megbízó ügyfélként részt vesz, és
amely önálló nyilvántartási számot kap.
Az eseti meghatalmazás csak egy (vagy több) meghatározott eljárásra, illetve védjegyre vonatkozik, és nem
kap nyilvántartási számot.

4. Milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki
felkerüljön a hivatásos képviselők listájára?
A feltételek a következők:
• a tagállamok valamelyikének állampolgára;
• székhelye vagy foglalkoztatásának helye a Közösségben található;
• annak a tagállamnak a központi iparjogvédelmi
hivatala előtt, amelynek területén székhelye vagy
foglalkoztatásának helye található, védjegyügyekben természetes vagy jogi személyek képviseletére
jogosult.
Ha a képviselő a fenti feltételeknek megfelel, a következőket kell tennie:
• ki kell töltenie a listára való felvételre irányuló kérelmet;
• csatolnia kell az érintett tagállam központi iparjogvédelmi hivatala által kiállított igazolást, amely szerint a fenti feltételeket teljesítették.

6. Hol találhatok egy listát azokról az ügyvédekről, akik a
BPHH előtt képviselőként eljárhatnak?
Ilyen listával a BPHH nem rendelkezik. Tekintettel arra,
hogy valamennyi tagállamban az ügyvédek a központi iparjogvédelmi hatóságok előtt védjegyügyekben
képviselőként eljárhatnak, a BPHH előtt is jogosultak
képviselőként eljárni. Ilyen lista megszerzése érdekében az ügyvédek nemzeti szervezeteit kell megkeresni.
(Magyarországon a Magyar Ügyvédi Kamarát.)
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A közösségi védjegyek kutatása
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