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A Tanulmány (2016)
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Pótalkatrészek - CDR
Must Fit klauzula – CDR 8. cikk (2) bekezdés
Nem részesülhet közösségi formatervezésiminta-oltalomban a termék olyan külső
jellegzetessége, amelyet szükségképpen pontosan ugyanabban a formában és
méretben kell megvalósítani ahhoz, hogy a termék, amelyben a minta megtestesül,
illetve amelyre a mintát alkalmazzák, szerkezetileg összekapcsolható legyen egy
másik termékkel, vagy elhelyezhető legyen benne, körülötte vagy rajta oly módon,
hogy mindegyik termék betölthesse a rendeltetését

Pótalkatrész klauzula (repair clause) – CDR 110. cikk (1) bekezdés
A közösségi formatervezésiminta-oltalom nem terjed ki az összetett termék

alkotóelemét képező termék mintájának a (…) hasznosítására, ha az az összetett
termék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítását célozza.

NINCS OLTALOM

OLTALOM NEM TERJED KI A HASZNOSÍTÁSRA



Pótalkatrészek – Összetett termék (1)

CDR. 4. cikk (2) bekezdés
Az összetett termék alkotóelemét újnak és egyéni jellegűnek kell
tekinteni, ha az alkotóelem az összetett termékbe történt beillesztését
követően is látható marad annak rendeltetésszerű használata során +
önmagában is új és van egyéni jellege



Pótalkatrészek – Összetett termék (2)
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Pótalkatrészek – C-397/16 (Audi AG v Acacia)
Alkotóelem: szétszedhető és utána újból összeállítható,
és amelyek nélkül az összetett termék nem használható
rendeltetésszerűen

Javításhoz szükségesség: alkotóelem szükséges
legyen a meghibásodott összetett termék
megjavításához, különösen az eredeti alkotóelem
hiánya vagy károsodása esetén

KIZÁRT: kedvtelési cél /esztétikai okokból történő
csere

Tájékoztató a terméken/csomagoláson/ katalóguson 
- a termék formatervezési minta által védett
- nem a másodpiaci szereplő a jogosult
- összetett termék javításához hasznosítható (eredeti helyreállítási céllal).



Pótalkatrészek – Irányelvi megoldás

„Freeze plus” megoldás (Irányelv 14. cikk)

A tagállamok hatályban tartják az összetett
termék alkotóelemét képező termékre
alkalmazott vagy az ilyen termékben
megtestesülő mintának az összetett termék
eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló
javítás céljából történő hasznosítására vonatkozó
meglévő rendelkezéseket, és azokat csak akkor
módosítják, ha a módosítás az ilyen alkotóelemek
piacának liberalizálására irányul.



Pótalkatrészek – Freeze plus

„FREEZE” 

Nemzeti formatervezésiminta által oltalom alá helyezhető , nincs speciális, 
alkatrészekre vonatkozó szabály. Pl.: Németország, Franciaország

„PLUS” – A liberalizáció iránya (nemzeti szintű repair clause)

Pl.: Magyarország, Olaszország, Egyesült KIrályság

Formatv. 17. § (2)
A mintaoltalom alapján a mintaoltalom jogosultja nem tilthat el mást attól
sem, hogy az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítására
irányuló javítás céljából - az üzleti tisztesség követelményeivel
összhangban - valamely alkotóelem mintáját a javításhoz szükséges
mértékben hasznosítsa, feltéve, hogy e minta az összetett termék eredeti
megjelenéséhez szükségképpen igazodik.



Pótalkatrészek – Megoldási javaslatok

Teljes liberalizáció

Korlátozott idejű védelem

Díjazási rendszer 
kényszerengedélyeztetéssel

Díjazási rendszer korlátozott 
védelmi idővel

•2014-ben visszavonták a 
Bizottsági javaslatot

•Svédország, Dánia
•ECTA javaslata (2016)





Grafikus felhasználó felületek
Grafical User Interface (GUI)

Operációs rendszer Számítógépes program felület

Mobil képernyő

Televízió menürendszere



Ikonok

D652,054 US Patent number

Különleges kialakítású ikon
RCD 910807-0004

Animált ikon

Általános formájú ikon

RCD 2504340-0005



Általános jogi környezet (EU)
• Formatervezési minta = „a termék egészének vagy részének 

megjelenése”
• Termék = „ipari vagy kézműipari árucikk, ideértve a (…) grafikai 

jelzéseket (…) a számítógépi programok kivételével”
• A képernyők és ikonok dizájnja oltalomképes => általánosságban 

nincsen különbségtétel a digitális és „analóg” világ 
formatervezésimintái között

• A oltalom terjedelme nem korlátozott az áruosztályok tekintetében
• Locarno 14-04

RCD 1144992-0046 



EUIPO módszertani útmutató

„In accordance with the Common Practice (CP6), in
principle, all views of an animated icon and graphical
user interface need to be visually related, which means
that they must have features in common.”

Vizuális 
kapcsolat

Közös 
jellemzők



Oltalom terjedelme

RCD 2914820-0046 (“Grafikus felhasználói felületek”)



Joggyakorlat

Samsung v Apple Inc., OHIM (Invalidity decision)
June 12, 2013, ICD 8538



Joggyakorlat

Prior Art



Eljárásjogi vegyes felvágott
avagy javaslatok konzultációra

Ábrázolási kötelezettség jogszabályi szintre emelése

Újdonságkutatás eltörlése

Szabadalmi törvényhez való kapcsolódás megszűntetése

Változtató nyilatkozat eltörlése



Köszönjük a figyelmet!
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