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Előzmények

A felülvizsgálat indokai

• felborult egyensúly: ctm – nemzeti, nemzetközi vj.
• általános jelenség a ciklikus felülvizsgálat
• Versenyképességi Tanács következtetései, átfogó 

tanulmány [2007. május 21-22, 2801th ülés, (9) bekezdés]

• politikai kompromisszum (2008 .ősz)

• a teljes európai védjegyrendszert érinti, burkoltan a 
nemzeti védjegyrendszerek kritikája is
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Előzmények
- felborult egyensúly -

Egyensúly kibillentésére irányuló lépések (jogi):

• nemzeti kutatási jelentés megszüntetésére irányuló 
törekvés (CTMR 39. cikk módosítása 2004)

• bővítéssel összefüggő átmeneti rendelkezések 
(CTMR 165. cikk megalkotása 2004-ben)

• ctm díjcsökkentés (2005 és 2009-ben)

• további díjcsökkentésre irányuló törekvések
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Előzmények
- felborult egyensúly -

Egyensúly hiányának jelei:

• OHIM pénzügyi helyzete, minőségi deficitje,  
célkitűzései (produktivitás mindenek felett)

• statisztikai adatok: ctm vs. nemzeti bejelentések, 
felszólalások és jogérvényesítési ügyekben a 
hivatkozott jogok aránya, stb.

MIE  Konferencia, Siófok                     
2010. május. 6-7.



Felülvizsgálat folyamata
- az átfogó tanulmány elkészülte -
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Felülvizsgálat folyamata
- az átfogó tanulmány elkészülte -

Max Planck Institute 

- a tanulmány elkészültének határideje 12 hónap (2009. 
novemberétől)

- a tanulmányt készítő csoport vezetői: Prof. Reto Hilty, Dr. 
Roland Knaak and Prof. Annette Kur

- interjúalanyok: OHIM, tagállami hivatalok, jogosulti 
szervezetek 
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Felülvizsgálat folyamata
- az átfogó tanulmány elkészülte -

Max Planck Institute 
- Allensbach Institute kérdőívet készített a jogosulti 

szervezetek számára, de – elismerten - kizárólag a 
közösségi védjegy tárgykörében (felmérés időtartama 
2010. febr. 8 - márc. 22.). A felmérés eredményét 2010. 
áprilisában mutatták be az EU Tanácsa előtt,

- jogosulti szervezetek: AIM, APRAM, 
BUSINESSEUROPE, COAPI, ECTA, EFPIA, FICPI, 
INTA, IP FEDERATION, ITMA, LESI, MARQUES, 
ORIGEN ESPANA, VFA.
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Felülvizsgálat folyamata
- az átfogó tanulmány kérdései -

CTM / nemzeti védjegy kapcsolata
- jogharmonizáció eddigi eredményei, további harm. 
- OHIM és tagállami hivatalok együttműködése, gyakorlat 

áttekinthetősége
- tagállami hivatal jövőbeni szerepe

CTM / OHIM működése
- eljárás keretei (benyújtás, elsőbbség, szenioritás, konverzió), az 

elbírálás minősége, felszólalási rendszer
- tényleges használat, megkül.kép. megszerzésének területi dimenziói
- osztályozás (fejezetcímek), 
- e-business, díjak
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Felülvizsgálat folyamata
- az átfogó tanulmány kérdései -

Források
- http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen

_marken.cfm
- http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm#studies
- http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen

_marken/statements.cfm
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Előzetes vélemények

Kiindulási pontok

1. OHIM nyilatkozata
2. jogosulti szervezetek (Marques, ECTA, 

Origen España)
3. Tanács védjegyekkel foglalkozó 

munkacsoportjának következtetéseinek 
tervezete (2010. május 5.)
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Előzetes vélemények
- OHIM -

Korai proaktív cselekvés (2010. január 15.)

• az OHIM irányítása
• az OHIM a 21. században 
• tényleges használat
• az EU védjegyrendszerei közötti illeszkedés / 

kompatibilitás
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Előzetes vélemények
- OHIM -

az OHIM irányítása - Igazgatótanács és a Pénzügyi Bizottság

• COM tagja, de nincs szavazati joga 
• jogosulti szervezetek szavazati jog nélküli 

megfigyelők csupán, ez is csak az utóbbi években
• hiányzik a transzparencia és a hatékonyság

Javaslat: tagállami befolyást csökkentése, COM és 
jogosulti szervezetek szavazati joga

egyetlen fórum legyen
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Előzetes vélemények
- OHIM -

az OHIM irányítása – pénzügyek, díjpolitika

• alapelv: OHIM pénzügyi egyensúlya

Javaslat: 
• kétévenként a díjak felülvizsgálata (COM)
• automatikus díjcsökkentés
• többletbevétel: hatékonyan úgysem lehet elkölteni 

projektekre, ezért osszák szét a jogosultak között
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Előzetes vélemények
- OHIM -

az OHIM a 21. században
• a CTMR alapvető reformjára van szükség, elsősorban 

a e-kommunikáció forradalmi fejlődése miatt

Javaslat: 
• eljárásokban az elektronikus kommunikáció prioritása
• 15 éves működés során megszerzett tapasztalatok 

birtokában új IP hatáskörök alapítása – az egyes 
iparjogvédelmi területek megnevezése nélkül
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Előzetes vélemények
- OHIM -

Tényleges használat
• vitatja, hogy az egy országban történő használat 

elvének kritikája az SME érdekeit szolgálná
• a bitorlókkal szembeni fellépés hatástalanságával 

fenyeget
• végül, a közösségi védjegy intézmény jövőjét 

veszélyeztető kérdéssé minősíti a témát
• a kritikusok szemére veti a jogosulti tapasztalatok 

hiányát, valamint a kérdés kodifikáció útján történő 
megoldásának lehetetlen voltát
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Előzetes vélemények
- OHIM -

az EU védjegyrendszerei közötti illeszkedés / 
kompatibilitás 

• a hatóságok közötti együttműködés erősítését 
szorgalmazza 

• a szolgáltatások eszközei és minősége legyen azonos
• Kritikus a tagállami hivatalokkal szemben, az 

együttműködési hajlandóság hiányát deklarálja
Javaslat:

Az OHIM kötelezhessen a tagállami hivatalokat az egyes 
projektekben való részvételre
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Előzetes vélemények
- OHIM -

Kodifikációs javaslatok

• a megjelölés grafikai ábrázolhatóságának követelménye
• nemzeti opcionális kutatás eltörlése
• meghirdetés előtti 1 hónapos kötelező várakozás eltörlése
• 2 hónapos felszólalási periódus
• megítélhető eljárási költség felső határértékének eltörlése –

elrettentés céljából
• jogorvoslat: OHIM ne legyen fél a bíróság előtt 
• általában a bizonyítás szabályainak felpuhítása: ha az ügyfél 

állítja, azt automatikusan valósnak kell elfogadni
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Előzetes vélemények
- Marques -

Észrevételei:
• a jogharmonizáció ellenére a belső piac akadálya a nemzeti 

védjegyoltalom
• anyagi és eljárásjogi harmonizáció (jóhírű védjegy, felszólalás, 

törlés, tényleges használat, bizonyítási eszközök)
• OHIM és tagállami hivatalok együttműködése: teljes támogatása 

az OHIM javaslatoknak – elsősorban IT harmonizációs eszközök
• CTM bíróságok döntéseit gyűjtsék az OHIM-nál
• tagállami rendszerek létjogosultsága, szerepe (tájékoztatás)
• CTM tényleges használatának területi dimenziója – a korábbi 

gyakorlat megfelelő
• szorgalmazza a tagállami hivatalok pénzügyi függetlenségét és   

teljes körű elektronizálását
MIE  Konferencia, Siófok                     

2010. május. 6-7.



Előzetes vélemények
- ECTA -

Észrevételei:
• a jogharmonizáció folytatása, anyagi és eljárási jog (minta: 

CTMR, különösen a felszólalás és megszűntetés tekintetében)
• CTM bíróságok döntéseit az OHIM-nél kellene gyűjteni
• nemzeti védjegy jelentősége (SME), koegzisztencia fenntartása, 

helytelen a CTM kizárólag tagállami szintű alkalmazása
• OHIM – tagállami hivatalok együttműködése
• CTM – használati kényszer területi hatályát felül kell vizsgálni, 

grafikai ábrázolhatóság köv. elhagyható, szankciók rendszerét ki 
lehetne építeni (common law), bizonyításnál óvatosságra int

• diszkrét kritika az OHIM elbírálási gyakorlatával szemben
• minőség ellenőrzésen van mit javítani (megkül.kép, konziszt.)
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Előzetes vélemények
- Origen España -

Észrevételei:
• a CTMR 7 (1) g,j és k pontjai kapcsán kínosan rámutat az OHIM 

elbírálási gyakorlatának hiányosságaira
• tapasztalataira alapozva kijelenti, hogy az OHIM az érintett 

feltétlen kizáró okok vizsgálatát a gyakorlatban teljesen mellőzi
• kitér arra, hogy a földrajzi árujelzők a megtévesztés kapcsán is 

jelentős szerepet kaphatnak az elbírálás során
• észrevétel intézménye hasztalan, mivel az OHIM az eljárás során 

annak figyelembevételét teljesen mellőzése
• ennek ellenére szorgalmazza, hogy a PDO/PGI lajstromozása a 

COM-tól kerüljön át az OHIM-hoz, ezzel is hangsúlyozva a 
földrajzi árujelzők iparjogvédelmi jellegét
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Előzetes vélemények
- tagállamok -

Észrevételei:

• erősen diverzifikált annak fényében, hogy a gazdaságát 
mennyire szolgálja a CTM

• a többség erősen szkeptikus az OHIM „elbírálási” gyakorlatával 
kapcsolatban

• egyes kérdések erősödő hangú kritikát váltanak ki az OHIM-al 
szemben (használati kényszer, leegyszerűsítő szemlélet a 
feltétlen kizáró okoknál, áruosztályok fejezetcímei)
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Előzetes vélemények
- Tanács következtetései -

Tervezet (13 pont):
• CTM továbbfejlesztése
• OHIM pénzügyi egyensúlyának helyreállítása (a díjak 

módosítása nem egyedüli eszköz)
• OHIM és tagállamok közötti együttműködési támogatása
• támogatja az átfogó tanulmányt
• jogosulti szervezetek többsége elégedett a rendszerrel 

(beleértve a koegzisztenciát is)
• nemzeti védjegy intézményének fenntartása a gazdaság 

szereplőinek jelentős körének érdekét szolgálja
• jogérvényesítés erősítése, az OHIM hatáskörének bővítése
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Előzetes vélemények
- Tanács következtetései -

A CTMR és az Irányelv módosítása:
• OHIM és a tagállami hivatalok közötti együttműködés keretei
• a gyakorlatok és az eszközök további harmonizálása, OHIM és 

az Igazgatótanács koordinálása mellett
• OHIM szerepe a hamisítás elleni küzdelemmel kapcsolatban álló 

projektekben azzal, hogy a végrehajtásban a tagállami hivatalok 
érintettek

• CTM megújítási díjak 50% felhasználása a tagállami hivatalok 
körében, együttműködés keretében megvalósított feladatok 
ellentételezéseként

• koegzisztencia egyensúlyának helyreállítása (OHIM díjak szerepe 
és struktúrája, OHIM elbírálási gyakorlata, CTM tényleges 
használat földrajzi kérdései)
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Előrejelzés
- várható módosítások -

Irányelv módosítása:
• további anyagi jogi harmonizáció (pl. opcionális elemek 

kötelezővé válnak, megjelölés grafikai ábrázolhatósága)
• eljárásjogi harmonizáció (felszólalás preferálása, törlés / 

megszűnés megállapítási eljárások) 
• jogérvényesítés - további harmonizáció várható (ideiglenes 

intézkedés, jogkövetkezmények)
• a

CTMR módosítása
• lajstromozást gátló okok [8(4), GI]
• eljárásjog egyszerűsítése, határidők rövidülése
• E-business további térnyerése
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

dr. Gonda Imre

Magyar Szabadalmi Hivatal
Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály

imre.gonda@hpo.hu
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