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TÉNYÁLLÁS I.
• Az IRON & SMITH Kft. M1201251 sz. magyar védjegybejelentése (3.
és 5. osztályok):

• UNILEVER N.V. – Felszólalás többek között a 3116233 sz.
„IMPULSE” közösségi szóvédjegy alapján (3. osztály).
• Hivatkozások: Összetéveszthetőség, jóhírűség.

• A jóhírűség bizonyítása: Egyesült Királyság, Olaszország piaci
részesedés.

TÉNYÁLLÁS II.
SZTNH határozata:
elutasítása

Védjegybejelentés

teljes

- Összetéveszthetőség áll fenn;
- Jóhírnév igazolt a Közösség jelentős részében, a
közösségi védjegy az érintett közönség jelentős
része előtt ismert;
- A bejelentő a korábbi közösségi védjegy
ismertsége révén jutna piaci részesedéshez, ezáltal
megvalósul a jóhírnév és megkülönböztető
képesség tisztességtelen kihasználása.

TÉNYÁLLÁS III.
• Megváltoztatási kérelem – IRON & SMITH Kft.
- Az igazolt piaci részesedés nem elegendő;
- A korábbi elsőbbségű közösségi védjegynek az
érintett közönség előtt ismertnek kell lennie.
• SZTNH – írásbeli nyilatkozat: indokolt az előzetes
döntéshozatali eljárás.
• Fővárosi Törvényszék – 2014. március 10.: Előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezése.

ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA
FELTERJESZTETT KÉRDÉSEK I.
1.
A
közösségi
védjegy
jóhírnevének
igazolásához a védjegyekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 2008/95/EK
irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 4. cikke
(3) bekezdésének értelmében elegendő lehet-e
az egy tagállamban fennálló jóhírnév abban az
esetben is, ha az annak alapján benyújtott
felszólalással
érintett
nemzeti
védjegybejelentést az adott tagállamtól eltérő
országban tették?

ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA
FELTERJESZTETT KÉRDÉSEK II.
2. A közösségi védjegy jóhírnevének
vizsgálata során alkalmazott területi
kritériumok körében alkalmazhatók-e a
közösségi védjegy tényleges használata
tekintetében az EU Bírósága által rögzített
elvek?

ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA
FELTERJESZTETT KÉRDÉSEK III.
3. Ha a korábbi közösségi védjegy jogosultja a
nemzeti bejelentéssel érintett tagállamon kívüli
– az Európai Unió területének jelentős részét
lefedő – országokban igazolja a közösségi
védjegy jóhírnevét, meg lehet-e ettől
függetlenül követelni, hogy az érintett tagállam
tekintetében is sikeres bizonyítást terjesszen
elő?

ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA
FELTERJESZTETT KÉRDÉSEK IV.
4. Ha az előző kérdésre a válasz nemleges, a belső piac
sajátosságait is szem előtt tartva, adódhat-e olyan eset,
amikor az Európai Unió jelentős részén intenzíven
használt védjegy a releváns nemzeti fogyasztói körben
ismeretlennek minősül, és ezáltal nem teljesül az Irányelv
4. cikke (3) bekezdésében foglalt lajstromozást gátló ok
fennállásához szükséges másik előfeltétel, azaz nem áll
fenn a jóhírnév, illetve a megkülönböztető képesség
sérelmének vagy tisztességtelen kihasználásának a
veszélye; és ha igen, akkor milyen körülményeket kell
igazolnia a közösségi védjegy jogosultjának ahhoz, hogy az
említett előfeltétel teljesüljön?

ÉRINTETT KÉRDÉSKÖRÖK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Egységes belső piac
Közösségi védjegyoltalom egységes hatálya
Közösségi és nemzeti védjegyrendszerek egymás mellett élése
Tagállamok határainak szerepe
Jóhírnév jogi természete és funkciója
Jóhírű védjegyek oltalmának terjedelme
A jóhírűség és/vagy megkülönböztető képesség megsértésének
és/vagy tisztességtelen kihasználásának feltételrendszere
Az érintett vásárlóközönség meghatározása
(i) egy közösségi védjegy jóhírnevének fennállása, illetőleg
(ii) a jóhírnév és/vagy megkülönböztető képesség megsértése
és/vagy tisztességtelen kihasználása szempontjából

RELEVÁNS JOGGYAKORLAT I.
Az EU Bíróságának releváns korábbi döntései:
-

C-375/97 GENERAL MOTORS
C-408/01 ADIDAS-SALOMON
C-252/07 INTEL
C-301/07 PAGO
C-235/09 DHL
C-149/11 ONEL

RELEVÁNS JOGGYAKORLAT II.
- A közösségi védjegy jóhírű, ha azt az azzal jelölt árukkal
vagy szolgáltatásokkal érintett vásárlóközönség jelentős
része a Közösség területének jelentős részén ismeri.
(GENERAL MOTORS, PAGO)
- Egy tagállam területe (vagy annak egy része) is képezheti a
Közösség területének jelentős részét („az alapeljárás
körülményeire tekintettel”). (GENERAL MOTORS, PAGO)
- A közösségi védjegyet a jóhírű védjegyekhez fűződő
kiterjesztett oltalom akkor illeti meg, ha az érintett
vásárlóközönség a bejelentett megjelölést a korábbi
védjeggyel kapcsolatba hozza. (ADIDAS-SALOMON)

RELEVÁNS JOGGYAKORLAT III.
- A jóhírnév fennállását és az azt sértő sérelmeket azon
áruk
és
szolgáltatások
releváns
fogyasztója
szempontjából kell értékelni, amelyek vonatkozásában
a korábbi védjegyet lajstromozták, míg a
tisztességtelen kihasználás körülményének fennállása a
nemzeti bejelentéssel érintett tagállam releváns
fogyasztója szempontjából értékelendő. (INTEL)
- A közösségi védjegy jogosultja nem köteles bizonyítani
a védjegy ténylegesen bekövetkezett sérelmét.
Bizonyítania kell azonban, hogy a sérelem jövőbeli
bekövetkezésének komoly veszélye áll fenn. (INTEL)

RELEVÁNS JOGGYAKORLAT IV.
- A közösségi védjegyhez fűződő kizárólagos jog alapján
kérhető eltiltás területi hatálya bizonyos esetekben
korlátozható. E kizárólagos jog a védjegyjogosultat ugyanis
azért illeti meg, hogy biztosítsa a védjegy funkcióinak
érvényesülését. Így a jog csak ott gyakorolható, ahol
valamely
harmadik
személy
által
megvalósított
védjegyhasználat veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a
védjegy funkcióját (közösségi védjegyoltalom egységes
hatályának áttörése védjegybitorlási igények érvényesítése
körében). (DHL)
- A tényleges használat követelményének mérlegelésekor a
tagállamok területének határait figyelmen kívül kell hagyni.
(ONEL)

A FELEK ÁLLÁSPONTJAI I.
IRON & SMITH
• A közösségi védjegyoltalom
egységes hatályának elvét
áttörheti a koegzisztencia elve.

• Jóhírűség sikeres bizonyítása
az
érintett
tagállam
tekintetében is – a Közösség
jelentős
részéhez
hozzászámítandó
a
felszólalással érintett tagállam.

UNILEVER
•

A közösségi védjegyoltalom egységes
hatályának elve a Rendelet 1. cikk (2)
bekezdésében foglalt alapelv, minden
kérdésnél ebből kell kiindulni. Az egységes
belső piac elve és a négy alapszabadság is
az egységes hatályt erősíti.

•

Elegendő lehet az egy tagállamban (vagy
annak egy részében) igazolt jóhírnév akkor
is, ha a nemzeti védjegybejelentést nem
ebben a tagállamban tették. Ettől eltérő
értelmezés nem olvasható ki a korábbi
joggyakorlatból (pl. PAGO).

A FELEK ÁLLÁSPONTJAI II.
IRON & SMITH
• Jelentősége van annak,
hogy
az
érintett
vásárlóközönség ismeri-e a
közösségi védjegyet (nem
zárható ki, hogy az érintett
vásárlóközönség
teljesen
eltér).

• Tagállami bejelentőtől nem
várható el a teljes közösségi
piac ismerete.

UNILEVER
• A tényleges használat elvei közül
alkalmazható lehet a tagállami
határok
figyelmen
kívül
hagyásának elve (Irányelv és
Rendelet:
ugyanaz
a
szóhasználat). A többi elv a
jogintézmények eltérő jellege és
célja miatt nem alkalmazható.
• A nemzeti bejelentéssel érintett
tagállam esetében nem lehet
megkövetelni
a
jóhírűség
bizonyítását
(Közösség
mint
egységes piac/entitás kezelendő).

A FELEK ÁLLÁSPONTJAI III.
IRON & SMITH
• Érdekek egyensúlyba hozatala
(közösségi
és
nemzeti
védjegyrendszerek),
aránytalanságok
kiküszöbölése.

UNILEVER
• Nem létezik a „Közösségben
jóhírű, de a nemzeti
fogyasztói
körben
ismeretlen
védjegy”
kategóriája. Hogy történne
a bizonyítás?

• Objektív tényeken alapuló
bizonyítás – az érintett
vásárlóközönség
képes-e
egymással kapcsolatba hozni a
két védjegyet.

• Helyesebb
volna
a
„tagállami fogyasztói körben
nem
jóhírű”
jelzőt
használni.

A FELEK ÁLLÁSPONTJAI IV.
IRON & SMITH
• Amennyiben
a
vásárlóközönség nem képes
egymással
kapcsolatba
hozni a két védjegyet, a
későbbi védjegy használata
nem alkalmas arra, hogy
megsértse
vagy
tisztességtelenül kihasználja
a
korábbi
védjegy
megkülönböztető
képességét vagy jó hírnevét.

UNILEVER
• Ha valamely jóhírű közösségi
védjegy az adott tagállamban
nem jóhírű (kevéssé ismert,
ismeretlen), ez önmagában
nem vezethet ahhoz, hogy – az
összes releváns körülmény
átfogó vizsgálatát mellőzve – ki
lehessen jelenteni, hogy nem
áll fenn kapcsolat, sérelem
és/vagy
tisztességtelen
kihasználás.

A TAGÁLLAMOK ÁLLÁSPONTJAI I.
„Ismeretlen jóhírű közösségi védjegy”
• A Közösség nem homogén: nyelvi, kulturális, társadalmi-gazdasági
különbségek, jogalkotás, piac töredezettségei, védjegyhasználat
különbségei. (Dán Királyság)
• Amennyiben a közösségi védjegy ismeretlen az érintett
vásárlóközönség jelentős része számára a védjegybejelentéssel
érintett tagállamban, nem állapítható meg a két védjegy
kapcsolatba hozatala. (Egyesült Királyság)
• Megfelelő szintű ismertséget kell igazolni, nem ismeretlenséget.
(Magyarország)

A TAGÁLLAMOK ÁLLÁSPONTJAI II.
Érintett vásárlóközönség
• Egy nemzeti védjeggyel érintett vásárlóközönség mindenképpen az
érintett tagállam vásárlóközönsége (Dán Királyság), ettől eltérhet a
közösségi védjegy vásárlóközönsége (érintett tagállamon kívüli
fogyasztó - Franciaország)
• Ha az adott tagállamban ismeretlen a korábbi védjegy, egyes
államok szerint nem merül fel a jóhírnév, megkülönböztető
képesség tisztességtelen kihasználásának, sérelmének veszélye az
érintett vásárlóközönségek eltérése miatt. (Egyesült Királyság,
Franciaország, Magyarország) – Mások szerint viszont ez nem
zárható ki teljes mértékben. (Dán Királyság)

A TAGÁLLAMOK ÁLLÁSPONTJAI III.
Bizonyítandó körülmények
• A jóhírű védjegy tisztességtelen kihasználásának megállapítása nem
alapulhat feltételezéseken, a képzettársítás önmagában nem elegendő,
tisztességtelen kihasználás vagy sérelem is szükséges, amelyet objektív
alapon kell vizsgálni. (Franciaország)
• Az adott ügy minden lényeges körülményének átfogó vizsgálata.
(Franciaország, Magyarország)
• A bejelentő tudomása a korábbi közösségi védjegyről nem elegendő, a
rosszhiszeműség eltérő kérdés. (Dán Királyság, Egyesült Királyság)
• Bejelentők (kis- és középvállalkozások) terhei ne növekedjenek
szükségtelenül és aránytalanul. (Dán Királyság, Egyesült Királyság)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
ÁLLÁSPONTJA I.
• „Közösségben fennálló jóhírnév” – egységes
jogcím, egységes oltalom: Közösség nem
osztható fel területi alapon.
• Tényleges használat és jóhírnév különböző
kategóriák, de van párhuzam: tagállami
határokat egyiknél sem indokolt figyelembe
venni.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
ÁLLÁSPONTJA II.
• Közösségben fennálló jóhírnév önmagában
nem eredményezi azt, hogy a sérelem és/vagy
tisztességtelen kihasználás is valamennyi
tagállam tekintetében fennáll.
• Ha a Közösségben jóhírű védjegy az adott
tagállamban nem jóhírű, ez nem jelenti a
priori azt, hogy semmiképp sincs kapcsolat,
sérelem és/vagy tisztességtelen kihasználás.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
ÁLLÁSPONTJA III.
• Példák egyéb, az átfogó vizsgálat során figyelembe
vehető releváns körülményekre:
- Bejelentő tudomással bírt a jóhírű közösségi
védjegy létezéséről;
- Esetleges múltbeli használat jelentősége;
- Közösségi védjegy tagállami használatának
megkezdése a küszöbön;
- Más tagállamokba történő kivitelt és/vagy
turistákat mint releváns fogyasztókat célzó
használat.

FŐTANÁCSNOKI INDÍTVÁNY I.
1., 2. ÉS 3. KÉRDÉSEK
•
•
•

A jóhírnév megítélése az érintett áruk és szolgáltatások releváns piacától függ.
Mindenre kiterjedő elemzés szükséges, amelyet az alapügyben eljáró nemzeti
bíróság képes elvégezni földrajzi és gazdasági kritériumok alapján.
Az, hogy mi minősül az EU jelentős részének, szükségszerűen függ a konkrét
védjegytől és az érintett vásárlóközönségtől (arányok figyelembevétele).
Az egységesség elve sérülne, ha a jóhírnévvel rendelkező közösségi védjegy csak
abban a tagállamban részesülhetne kiterjedt oltalomban, amely vonatkozásában a
jóhírnevet megállapították.

Elegendő, ha a közösségi védjegy egyetlen tagállamban élvez jóhírnevet, amelynek
nem kell azonosnak lennie azzal az állammal, amelyben erre a rendelkezésre
hivatkoznak.
A tényleges használat tekintetében rögzített elvek teljesen eltérő célt szolgálnak,
ezért e kritériumokat egyértelműen meg kell különböztetni a jóhírnévvel
kapcsolatban alkalmazandó kritériumoktól.

FŐTANÁCSNOKI INDÍTVÁNY II.
4. KÉRDÉS I.
Korábbi közösségi védjegy tagállambeli ismertsége

• Kellő mértékben ismert védjegy: az érintett vásárlóközönség még
akkor is asszociációt hoz létre a két védjegy között, ha azokat nem
hasonló árukra/szolgáltatásokra használják – az összes lényeges
tényező átfogó értékelése.
• Lehetővé kell tenni a nemzeti és a közösségi védjegyek
párhuzamos fennállását (lajstromozást megelőző költségek).
• Kapcsolatot észlelő fogyasztók – „kereskedelmi jelentőségű
hányad”.
• Pusztán az a tény, hogy a nemzeti bejelentő tud a jóhírnévvel
rendelkező korábbi közösségi védjegy létezéséről, nem releváns.

FŐTANÁCSNOKI INDÍTVÁNY III.
4. KÉRDÉS II.
Megkülönböztető képesség vagy jóhírnév sérelme, tisztességtelen
kihasználása
• Amennyiben megállapítható, hogy az érintett vásárlóközönség
kereskedelmi jelentőségű hányada észleli a megkövetelt kapcsolatot
– jelentős kereskedelmi hatások.
• A közösségi védjegy tényleges és aktuális sérelmét (elhomályosítás,
megfakulás – megváltozott gazdasági magatartás) vagy az ilyen
sérelem
jövőbeli
bekövetkezésének
komoly
veszélyét
(élősködés/potyázás) kell bizonyítani.

FŐTANÁCSNOKI INDÍTVÁNY IV.
• Az elemzésnek a korábbi közösségi védjegy
megkülönböztető
képességére
kell
összpontosítania:
- Milyen széles körben ismert a közösségi
védjegy;
- Milyen imázst közvetít;
- Nyújt(ott)-e valamilyen előnyt a későbbi
nemzeti védjegy számára („keresztbeporzás”);
- Rendkívüli jelentősége van az érintett
nemzeti vásárlóközönség korábbi védjegyre
vonatkozó ismeretének.

FŐTANÁCSNOKI INDÍTVÁNY V.
Válaszjavaslat:
Ha a korábbi közösségi védjegy nem élvez jóhírnevet abban a
tagállamban,
amelyben
az
irányelv
4. cikkének
(3) bekezdésére annak bizonyítása érdekében hivatkoznak,
hogy e rendelkezés értelmében alapos ok nélkül sértik vagy
tisztességtelenül
kihasználják
a
közösségi
védjegy
megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét, bizonyítani kell,
hogy a tagállam érintett vásárlóközönségének kereskedelmi
jelentőségű hányada észleli a kapcsolatot a korábbi
védjeggyel. Ebben a tekintetben az ilyen asszociáció
bizonyítása során a korábbi védjegy intenzitása jelentős
tényezőnek minősül.

KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEGZÉS I.
IRON & SMITH
Várható pozitív hatások:
• Kevésbé mechanikus jogalkalmazás;
• A közösségi és a nemzeti védjegyrendszerek
közötti egyensúly finomodhat;
• A Közösségen belüli gazdasági verseny élénkülhet.
Várható negatív következmények:
• Értelmezési és bizonyítási nehézségek.

KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEGZÉS II.
UNILEVER I.
• Közösségi védjegyoltalom egységes hatályának
elvével nem összeegyeztethető jogértelmezés.
• A közösségi védjegyek jogosultjai az egységes
belső piacon tagállamonként eltérő terjedelmű
oltalomra számíthatnának, amely jogbiztonság és
kiszámíthatóság helyett bizonytalanságot és
kiszámíthatatlanságot hozna.

KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEGZÉS III.
UNILEVER II.
• Bizonyítási kérdéssé válna az, ami eddig jogi megítélés kérdése volt:
fennáll(hat)-e kapcsolat, sérelem és/vagy tisztességtelen
kihasználás? Ezzel nem lenne gond, ha a bizonyítandó tény
egyértelmű lenne.
• „Kereskedelmi jelentőségű hányad” nem egyértelmű fogalom,
további értelmezést igényel. Bizonyítás mikéntje, mennyiségi
küszöb?
• Pontos meghatározás hiányában egy ilyen tartalmú előzetes döntés
nem segítené elő az egységes értelmezés és joggyakorlat
kialakulását.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN
A FIGYELMET!

ELÉRHETŐSÉGEK
Dr. Kovács Nikolett
kovacs.nikolett@abklaw-patent.hu

Dr. Lukácsi Péter
lukacsi@sbgk.hu

Dr. Bozóki Bence
bence.bozoki@sbgk.hu

