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• Miért van szükség együttműködésre?  
• Milyen formái vannak a kapcsolattartásnak? 

Bevezetés 
- fogalmak - 
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Intézményes OHIM stratégián alapuló 
- Igazgatótanács 
- Pénzügyi Bizottság 
- Kapcsolattartó ülések 

- Tech. Együttműködés 
- Együttműködési Alap 
- Konvergencia Program 



Bevezetés 
 – kiindulási pont – 
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Cél: ETMDN létrehozása 
 
Eszközök: három pillér 
 
- Technikai Együttműködés 
- Együttműködési Alap 
- Konvergencia Program 



Bevezetés 
az együttműködés három pillére 
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De hogyan fog ez működni? 



Technikai Együttműködés 
- az OHIM nevében - 

2006 óta működik,  
Gyakorlati példa az SZTNH közreműködése kapcsán 

 

Bilaterális szerződésben vállalt feladatok:  
- ügyfélszolgálat / információnyújtás 
- kiadványok elkészítése 
- előadások tartása, 
- kutatható adatbázisban  
 CTM adatok biztosítása 
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Együttműködési Alap 
szerszámok a fejlődéshez 

Előzményei:  
- 2004 óta OHIM folyamatos növekvő többletbevétele, 
- 2007-es politikai kompromisszum (további díjcsökkentés feltételei: átfogó 

tanulmány, együttműködés erősítése, védjegy és design promóció, valamint a 
megújítási díjak felének felosztása), 

- 2009 létrehozzák az Együttműködési Alap irányító testületét (Management Board) 
→ javaslat kidolgozása 

Megvalósítás folyamata:  
- 2009. Gartner tanulmány az alap lehetséges működéséről, 
- 2009. nemzeti hivatalok & user-ek javaslatainak összegyűjtése, 
- 2010. MB elbírálja és csomagokat állítanak össze → elindul a megvalósítás 
- 2011. OHIM és nemzeti hivatalok szorosabb bevonása, munkacsoportok alakulnak. 
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Együttműködési Alap 
 szerszámok a fejlődéshez 

Napjainkban: 18 eszköz, közel 400 implementáció , nemcsak EU tagállamok 
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Kutatási és 
osztályozási eszközök 

IP jogérvényesítés és 
tudatosság 

IP szolgáltatások és 
minőség 

TMView 

Design View 

TM Class 

E-learning for SME Software package 
TMC 

Common Gateway for applications 
XML & architecture 

Seniority 
Forecasting 

Quality 
Similarity of G&S 

CESTO 
Common User Satisfaction Survey 

Common Contact Center 

Enforcement Database 
ACIST  

(cross border data sharing) 



= total intents (383) 
= total implementations (255) 
Ratio = 66% 
    

INTENTS TO IMPLEMENT VS.  
REAL IMPLEMENTATIONS 

21 

26 26 

20 

22 

16 

25 25 

19 19 

27 

7 

16 

13 

16 

11 

20 

12 

22 

20 

3 

26 26 

17 

20 

24 

14 

10 
11 

27 

7 

3 
2 

1 

19 

6 

21 

18 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

MIE konferencia Debrecen                
2014. november 20-21. 



INTENTS TO IMPLEMENT VS.  
REAL IMPLEMENTATIONS 
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= total intents (383) 
= total implementations (255) 
Ratio = 66% 
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Együttműködési Alap 
 kiemelésre érdemes eszközök 

TM View 
- professzionális védjegyadatbázis (nemzeti / nemzetközi / eu-s védjegyek) 

- összes EU tagállam + 8 további ország (pl. KR, MX, RU, TR, US)  + Mardidi Rendszer 
- összesen 2.451.036 védjegy adatait tartalmazza - használata ingyenes 
 

TM Class 
 

- osztályozási segédlet védjegybejelentések árujegyzékének összeállításához 
- számos kapcsolódó alkalmazás, összeköttetés az e-bejelentéssel 
- harmonizált osztályozási gyakorlat 
- taxonómia, árujegyzék fordítás 
- el nem fogadható kifejezések listája 
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Alapgondolat  
- jogharmonizáció ellenére eltérő jogértelmezés → eltérő gyakorlat 
- hasonló tényállású ügyek hatóságonként eltérő megítélése → inkonzisztencia 

∑: harmonizáció a jogszabályi rendelkezéseken túl 
gyakorlatok közelítése 

Munkahipotézis  
- témák közös megválasztása (nemzeti hivatalok, user-ek javaslati alapján dönt a BPHH) 

 
 

Konvergencia Program 
harmonizáció jogalkotás nélkül 
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Munkacsoport 
kidolgozza a tervezetet 

Kapcsolattartó Ülés 
szakmai vita 

Igazgatótanács 
jóváhagyás 

IP hivatalok 
gyakorlat átültetése 

Kommunikáció 
bíróságok, hatóságok 



Konvergencia Program 
 – egyes projektek bemutatása – 

 

• CP1: - Nizzai Osztályozás fejezetcímeiben szereplő azon kifejezések azonosítása,  
amelyek kellően pontosan és egyértelműen megjelöljék az érintett árukat és 
szolgáltatásokat (C-307/10 IP Translator ítélet). 

• CP2: - taxonómia: áru- és szolgáltatási osztályok logikai rendszerének 
feltérképezését követően kidolgozott hierarchikus struktúrája 

• CP3: - kizárólag leíró szóelemeket tartalmazó ábrás megjelölések mely 
esetekben rendelkeznek megkülönböztető képességgel 

• CP4: - a fekete-fehér és szürkeárnyalatos színben lajstromozott védjegyek 
oltalmi köre 

• CP5: - összetett megjelölésekben szereplő csekély megkülönböztető 
képességgel rendelkező vagy leíró szóelemek milyen jelentőséggel bírnak az 
összetéveszthetőség szempontjából 

 

• CP6: - formatervezési minták grafikai ábrázolása [semleges háttér, disclaimer, nézetek 
típusa, formátum] 

• CP7: - minta szerinti termékekhez kapcsolódó egységes osztályozási rendszer és 
adatbázis létrehozása 
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Védjegy 
tárgyú 

Design 
tárgyú 



Konvergencia Program   egyes projektek státusza 
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Konvergencia Program 
 – egyes projektekben elért eredmények – 

CP1: Nizzai Osztályozás fejezetcímeiben 
szereplő kifejezések elfogadhatósága 

- első közös közlemény [2014. febr.20]: 
fejezetcím 11 nem kellően pontos és 
egyértelmű kifejezésének listája  

- alkalmazása 2014. május 1.-től 
 

CP2: - C-307/10 IP Translator ítélet 
implementálása & taxonómia 

- közös közlemény v1.2 [2014. febr. 
20.]: az ítélet átültetése az egyes 
hivatalok gyakorlatába 

- számos hivatal nem teszi lehetővé az 
alfabetikus lista megjelölését 
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Class Nice Class Heading individual term 

6 Goods of common metal not included in other classes 
7 Machines and machine tools  

14 
Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other classes 

16 
Paper, cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes 

17 
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made 
from these materials and not included in other classes 

18 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes 

20 

Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics 

37 Repair 
37 Installation services 
40 Treatment of materials 

45 
Personal and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals 



  
 
 
 

Ba 
 
 

                       korábbi védjegy                  azonos                            nem azonos                                                   
 

Konvergencia Program 
 – egyes projektek eredményeinek szemléltetése – 

CP4: fekete-fehér és szürkeárnyalatos színben lajstromozott védjegyek oltalmi köre 
- közös kommunikáció [2014. ápr.15.]: mérce – lényegi azonosság 
- alkalmazása 2014. júl.1.-től: elsőbbségi igény, összetéveszthetőség, hasznl.kényszer 

Presenter
Presentation Notes
All of the examples came from the common practice document and have been discussed by the Working Group.The B&W mark on the left is the earlier mark regarding the relative grounds or the trade mark from which priority is claimed regarding priority.The mark in the middle is identical to the earlier trademark (or the trade mark from which priority is claimed) because the differences are so insignificant that they may go unnoticed by the average consumer. We will hardly notice any difference. The observant average consumer will need a detailed side-by-side examination to detect the difference.The mark on the right is different to the earlier trade mark (or the trade mark from which priority is claimed), because the differences are so significant that they will be noticed by the average consumer. The change in colour is visible at first sight, without detailed analysis or side-by-side examination.Of course, despite the marks not being identical, they might still be similar, thus leading to likelihood of confusion. But CP4 only deals with identity, not with similarity!



Konvergencia Program 
 – CP5: összetett megjelölések és az összetéveszthetőség – 

közös közlemény [2014. okt.2.]:  
(alkalmazása 2014. dec. 1.-től) 
- egyes elemek megkül.képességét 

értékelni kell,  
- az eltérő elemeknek az 

összbenyomásra gyakorolt 
hatásából kell kiindulni 

- megkül.képességgel nem 
rendelkező elemek egyezése nem 
vezet összetéveszthetőséghez 

- SZTNH gyakorlatában nem 
eredményez érdemi változást 
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vs. 

vs. 



Három pillér pozitív eredményei a gyakorlatban 
- ügyfélszolgálati tevékenység, információs anyagok (tech.coop.) 
- adatbázisok, osztályozási segédletek (együttműködési alap) 
- közös gyakorlatok (konvergencia program) 
 

Kevésbé előnyös hatások: 
- több eszköz gyakorlatilag láthatatlan az ügyfelek számára 
- egyes eszközök hasznossága megkérdőjelezhető 
- közös gyakorlat néhol kevés kézzelfogható eredményt hoz (jogi kötőerő hiánya) 
- közös kommunikáció szövege sokszor nehézkes 

 

Hasznos oldalak: 
- http://www.sztnh.gov.hu/konvergencia-program/ 
- www.tmdn.org 
- www.oami.europa.eu 

Összegzés 
 – az ügyfelek szemszögéből – 
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Bevezetés 
az együttműködés három pillére 

MIE konferencia Debrecen                
2014. november 20-21. 

? 



Köszönöm a figyelmet! 
 

imre.gonda@hipo.gov.hu 
www.sztnh.gov.hu 

MIE konferencia Debrecen                
2014. november 20-21. 


	Az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalával folytatott együttműködés eredményei �– az ügyfelek szemszögéből –
	Az előadás struktúrája
	Bevezetés�- fogalmak -
	Bevezetés� – kiindulási pont –
	Bevezetés�az együttműködés három pillére
	Technikai Együttműködés�- az OHIM nevében -
	Együttműködési Alap�szerszámok a fejlődéshez
	Együttműködési Alap� szerszámok a fejlődéshez
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Együttműködési Alap� kiemelésre érdemes eszközök
	Konvergencia Program�harmonizáció jogalkotás nélkül
	Konvergencia Program� – egyes projektek bemutatása –
	Slide Number 14
	Konvergencia Program� – egyes projektekben elért eredmények –
	Konvergencia Program� – egyes projektek eredményeinek szemléltetése –
	Konvergencia Program� – CP5: összetett megjelölések és az összetéveszthetőség –
	Összegzés� – az ügyfelek szemszögéből –
	Bevezetés�az együttműködés három pillére
	Slide Number 20

