
Dr. Kocsis M. Tamás: 
Magyarország és a közösségi 

védjegyrendszer – 
egy elszalasztott lehetőség 

 MIE Konferencia 
2015. május 14-15. 

Felsőtárkány 
 



OHIM 



A dilemma 
 2007 és 2012 között dolgoztam a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalban (a 

továbbiakban: OHIM-ban), Alicantéban, védjegyvizsgálóként. 
 

 Az évek során merült fel bennem a kérdés, hogy 
 

 MIÉRT ÉRKEZIK OLYAN KEVÉS KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYBEJELENTÉS 
MAGYARORSZÁGRÓL?  

  
 Illetve, ehhez kapcsolódóan:  
 

  TÉNYLEG KEVÉS BEJELENTÉS ÉRKEZIK MAGYARORSZÁGRÓL MÁS 
TAGORSZÁGOKRHOZ KÉPEST, VAGY CSAK MI AZ OHIM-BAN ÉREZZÜK 
ÍGY? 

 

 Végül: 
 

 KIK HASZNÁLJÁK EGYÁLTALÁN MAGYARORSZÁGRÓL A KÖZÖSSÉGI 
VÉDJEGYRENDSZERT?   

 



 
Alapfogalmak: 

   
 Mi számít magyar közösségi védjegybejelentésnek, illetve közösségi 

védjegynek? 
  
• Az OHIM által készített statisztikák szerint a magyarországi székhellyel 

rendelkező természetes személyek vagy gazdasági társaságok által tett 
védjegybejelentések, illetve bejegyzett védjegyek. 
 

• Nem képezik a jelen vizsgálat tárgyát az olyan bejelentések, ahol a jogi 
képviselőnek magyar a székhelye, de a jogosultnak nem. 
 

• Nem képezik a jelen vizsgálat tárgyát azon magyar bejelentőtől származó 
nemzetközi védjegybejelentések sem, amelyek az Európai Unióra is 
kiterjesztésre kerültek. Ilyenből 2005. és 2015. március 31. között összesen 
145 született; ez a szám az összbenyomáson nem nagyon változtat.  

 



Magyar bejelentések és bejegyzett 
közösségi védjegyek: 

1996. április 1. – 2004. április 30. között: Az Európai Unióhoz való 
csatlakozás előtt a magyar közösségi védjegybejelentések száma elenyésző, 
a csatlakozás előtti évben, 2003-ban sem haladja meg a bejelentések ÉVES 
száma a 60-at. 



Magyar bejelentések és bejegyzett 
közösségi védjegyek: 
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2004. május 1. és 2015. március 31. között 
Az utolsó évek számai:    2012 2013 2014 
       
Benyújtott közösségi védjegybejelentés: 370 473 535  
Bejegyzett közösségi védjegy:  284 345 420 
  
 



A kérdés az, hogy sok ez vagy 
kevés? 



A magyar védjegybejelentők: 

  
• Ténylegesen mely magyar cégek, illetve magánszemélyek 

használják a közösségi védjegyrendszert? 
 
• Az OHIM által nyilvánosságra hozott táblázat szerint az első 25 

magyar bejelentő listája, a benyújtott közösségi 
védjegykérelmek alapján így néz ki:  



A magyar védjegybejelentők: 

2015. március 31-ei állapot. 
Forrás: 
https://oami.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/doc
ument_library/contentPdfs/abo
ut_ohim/the_office/statistics_p
er_country/SSC003.1%20-
%20Statistical%20travel%20pac
k%20by%20country%20(HU).pdf 
 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1 - Statistical travel pack by country (HU).pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1 - Statistical travel pack by country (HU).pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1 - Statistical travel pack by country (HU).pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1 - Statistical travel pack by country (HU).pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1 - Statistical travel pack by country (HU).pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1 - Statistical travel pack by country (HU).pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1 - Statistical travel pack by country (HU).pdf


A magyar közösségi 
védjegybejelentések: 

 A magyar közösségi 
védjegybejelentések az összes, 
EU tagállamból származó 
közösségi védjegybejelentés 
0,67%-át teszik ki, az eddigi 
összes védjegybejelentés 
számához viszonyítva pedig az 
összes magyar 
védjegybejelentés száma: 
0,40%. 

 



A bejegyzett magyar közösségi 
védjegyek: 

::  A magyar közösségi 
védjegybejegyzések az összes, EU 
tagállamból származó közösségi 
védjegybejegyzés 0,55%-át teszik 
ki, az eddigi összes 
védjegybejegyzés számához 
viszonyítva pedig az összes 
magyar védjegybejegyzés száma: 
0,35%. 

 



TOP 25 ország a bejelentések 
számát tekintve (2014): 

Itt nincs mit kiemelni: rögzíthetjük 
a tényt, hogy Magyarország a TOP 
25-ben 2014-ben nem szerepel, 
annak ellenére, hogy 2004 óta az 
Európai Unió tagállama.  
 
(Megjegyzés: persze az előző 
években sem szerepelt.) 

 



Magyarországhoz hasonló méretű 
tagországok: 

A következtetések levonása előtt, annak 
érdekében, hogy Magyarországot jobban 
elhelyezhessük a közösségi védjegybejelentések 
és bejegyzett védjegyek térképén, készítettem 
két összehasonlító grafikont, amelyben 
Magyarország és pár másik tagállam adatait 
hasonlítom össze. 
  

 



A 2014. évben benyújtott 
bejelentések száma: 

 
 



A 2014. évben bejegyzett közösségi 
védjegyek száma: 



Ami tényként leszögezhető: 
• A magyar közösségi védjegybejelentések és bejegyzett védjegyek száma lassan, de 

biztosan, évről-évre növekszik a gazdasági válság óta. 
  
• Az összes közösségi védjegybejelentés számához képest a Magyarországhoz 

köthető védjegybejelentések úgy tűnnek, mint csepp a tengerben, mivel az összes 
bejelentések számának még az 1%-át sem éri el a magyar bejelentések száma. 

 

• Magyarország az ország szerinti bontásban nincs az első 25 benyújtó ország között, 
annak ellenére, hogy Európai Uniós tagállam. 
 

• Magyarország a benyújtott közösségi védjegybejelentések és a bejegyzett közösségi 
védjegyek száma tekintetében körülbelül Romániával van egy szinten. Megelőzi 
Szlovákiát, Ciprust és Szlovéniát, amelyek Magyarországnál jóval kisebbek mind 
területnagyság, mind lakosságszám tekintetében. A bolgár bejelentések száma 
viszont 2014-ben meghaladta a magyar bejelentések számát. 
 

• A magyar közösségi védjegybejelentések és bejegyzések száma messze elmarad 
Portugália, Dánia, a Cseh Köztársaság és különösen Ausztria hasonló adataitól. 

 



Következtetések: 
• A magyar védjegybejelentők a közösségi védjegyrendszerben rejlő 

lehetőségeket alig használják ki. 
 
• Annak ellenére, hogy már 11 éve vagyunk az az Európai Unió tagjai. 
 
• Annak ellenére, hogy Magyarország exportvezérelt országként 

gazdaságilag ezer szálon kötődik az Európai Unió többi tagállamához. 
 

VAGYIS: 
 

• a közösségi védjegyrendszer illetve maga a közösségi védjegy mint oltalmi 
forma inkább elszalasztott lehetőségként tűnik fel Magyarország számára.  

 



Mi lehet ennek az oka? 



• A magyar cégek nem ismerik kellőképpen a közösségi védjegyrendszert, illetve magát a 
jogintézményt. Illetve, az is lehetséges, hogy ismerik a rendszer előnyeit és hátrányait, de 
annak inkább a hátrányait látják? 

• A magyar bejelentők inkább a magyar nemzeti védjegyrendszert és a nemzeti 
védjegybejelentéseket részesítik előnyben?  

• Összehasonlításul: magyar nemzeti védjegybejelentések száma 2010-2014 között:  
 2010: 3923 
 2011: 4197 
 2012: 4599 
 2013: 3857 
 2014: 3881  
 (Forrás:http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/csatolmanyok/sztnhevesjelentes2014.pdf ) 

• Egyértelmű statisztikai összefüggés, vagyis, hogy azért növekszik a közösségi 
védjegybejelentések száma, mert a nemzeti bejelentések száma csökken, nem állapítható 
meg. Továbbá, a két oltalmi forma alapvetően eltérő célokat szolgál. 

• Alternatív védjegybejelentési stratégiák? Magyar nemzeti védjegyen, vagy 
védjegybejelentésen alapuló nemzetközi védjegybejelentés, amelyben az Európai Uniót is 
megjelölik? Ezek száma, ahogy az elején említettem, elhanyagolható, összesen 145 ilyen 
bejelentés született 2015. március 31-ig. 

• A közösségi védjegyrendszer „marketing”-jének hiánya? 
• Furcsa a név: mi az, hogy „közösségi védjegy?” 
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