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A MONOPOLY ÜGY
Európai Törvényszék T-663/19 sz. ítélete ( 2021. 04. 21.)



ELŐZMÉNYEK I. - VÉDJEGYBEJELENTÉS

1062463 lajstromszámú, az EU-ra kiterjedő hatályú színes-ábrás nemzetközi
védjegybejelentés:

•Védjegybejelentő: KREATIVNI DOGADAJI d.o.o.

•Elsőbbségi nap: 2010. szeptember 14.

•Osztályozás:
28. osztály: Játékok, kivéve a csecsemőjátékokat és csörgőket, valamint a
gyermekjáték kerékpárokat és a babacumisüvegeket, a babaágyakat, a
babaházakat, a babaruhákat, a házi kedvenceknek szánt játékokat.



Felszólaló: Hasbro Inc.

A felszólalás alapjául szolgált több korábbi MONOPOLY EU és UK
védjegy.

A felszólalásnak első fokon helyt adott az EUIPO: a védjegybejelentés
elutasításra került.

Opposition Decision B001918641 (11/01/2017)

ELŐZMÉNYEK II. - FELSZÓLALÁS A BEJELENTÉS ELLEN



 A felszólalási döntést a védjegybejelentő megfellebbezte.

 Az ügy az EUIPO fellebbviteli tanácsa előtt van (R0596/2017-2).

 Jelenleg az ügy fel van függesztve, mivel a KREATIVNI DOGADAJI
d.o.o. az egyik ellentartott MONOPOLY védjegyet törlési eljárással
megtámadta.

ELŐZMÉNYEK III. - FELSZÓLALÁS A BEJELENTÉS ELLEN



ELŐZMÉNYEK IV. - AZ ÚN. REPETITÍV VÉDJEGYBEJELENTÉSEK 
KÉRDÉSKÖRE

 „Grace period”: az EU védjegyrendszerben a védjegyre vonatkozó használati
kötelezettség a védjegy bejegyzésének napja után 5 évvel áll be.

 Az 5 éves időszak eltelte után, ha egy korábbi védjegy egy felszólalási
eljárásban korábbi védjegyként kerül megjelölésre a felszólaló által, a
bejelentő kérheti a korábbi védjegy használatának felszólaló általi igazolását.

 Továbbá a használat hiánya miatti megszűnés megállapítása iránti eljárás 
indítható ezen korábbi védjegy ellen.



 A fenti problémák kiküszöbölésére alakult ki az ún.

„EVERGREENING” gyakorlata:

 Az 5 éves grace period lejárta előtt egy adott, korábban már létező EU
védjegyet újra benyújtanak – a bejegyzés után már „nincs probléma”, a
használat kérdésével egyáltalán nem is kell foglalkozni, hiszen van egy új,
„fiatal” védjegy.

 Régóta létező VÉDJEGYEZTETÉSI STRATÉGIA, de milyen alapon 
támadható meg? 

ELŐZMÉNYEK V. 



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2436 IRÁNYELVE
(2015. december 16.)

a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(31) A védjegyek csak akkor töltik be rendeltetésüket, azaz az áruk és
szolgáltatások megkülönböztetést, valamint akkor teszik lehetővé, hogy a
fogyasztók tájékozott döntést hozzanak, ha a piacon ténylegesen használják
azokat. A használat követelménye azért is fontos, hogy csökkentse az Unióban
lajstromozott és oltalomban részesülő védjegyek, és ezáltal a köztük felmerülő
jogviták számát. Ennélfogva fontos előírni, hogy a lajstromozott védjegyeket
ténylegesen használni kell a bejelentett áruk és szolgáltatások tekintetében,
vagy – amennyiben a használatukra az adott áruk és szolgáltatások
tekintetében a lajstromozási eljárás befejezését követő öt éven belül nem kerül
sor – ez a védjegyoltalom megszűnésének megállapításához vezethessen.

ELVI ALAPOK I. 



(32) A fentiek következtében egy lajstromozott védjegyet kizárólag akkor kell
oltalomban részesíteni, ha azt ténylegesen használják, és egy lajstromozott
korábbi védjegy jogosultja nem szólalhat fel a későbbi védjegy ellen, illetve
nem kérheti annak törlését a korábbi védjegy tényleges használatának
hiánya esetén. A tagállamoknak továbbá biztosítaniuk kell, hogy
védjegybitorlási per esetén ne lehessen sikeresen hivatkozni egy védjegyre,
ha a benyújtott kifogás alapján megállapítást nyer, hogy a védjegyoltalom
megszűnése megállapításának helye lenne, illetve – abban az esetben, ha
az eljárás egy későbbi joggal szemben indult – a védjegyoltalom
megszűnése megállapításának helye lett volna akkor, amikor a későbbi jogot
megszerezték.

ELVI ALAPOK II. 



 A használati kötelezettség az egész EU védjegyjog alapvető fundamentuma.

 Nem pedig valami olyasmi, amit a védjegyjogosultak „szívatására” találtak ki.

 A használati kötelezettség megkerülésének számít-e, ha valaki újra és újra 
benyújtja ugyanazt a megjelölést?

Rosszhiszeműnek minősíthető-e az EVERGREENING?

ELVI ALAPOK III. 



Rosszhiszeműségre alapított törlési eljárás joggyakorlati alapja: 

az Európai Bíróság Lindt Goldhase ügyében született ítélete 
(C529/07. sz. ügy):

207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg: 2017/1001
rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja) értelmében vett
rosszhiszeműsége megítélése céljából az esetre jellemző valamennyi – a
megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelem
benyújtása időpontjában fennálló – releváns tényezőt figyelembe kell venni;

Mindenekelőtt a bejelentő szubjektív szándékának vizsgálata fontos.

ELVI ALAPOK IV. 



Sharpston főtanácsnok indítványa (60. pont): a rosszhiszeműség fogalma 
nem szűkíthető le sajátos körülmények egy korlátozott kategóriájára. 

A Lindt ítélet csak egy korlátozott, példálózó listát ad 
a rosszhiszeműséggel kapcsolatos irányadó szempontokra.

A rosszhiszeműség fogalma ennél tágabb, 
mindig az adott ügy releváns körülményeitől függ.

ELVI ALAPOK V. 



Korábbi EUIPO joggyakorlat a repetitív védjegybejelentésekre vonatkozóan:

I.Pelikan ügy T-136/11 13/02/2012 – Pelikantravel.com v. EUIPO (re-branding,
védjegy modernizáció).

II.Törlési eljárás 7654C 07/07/2014 – SHAKEY’S – használat hiánya miatti
megszűnés megállapítása iránti eljárás EUTM ellen.
•A régi „helyett” benyújtott új védjegybejelentés egyértelműen rosszhiszemű
védjegybejelentésnek minősül – EZ AZ ELSŐ ILYEN DÖNTÉS az EUIPO részéről.

III. Pathfinder R 1785/2008 15/11/2011
CANAL PLUS R 1260/2013-2 13/02/2014
•A használat igazolása felszólalási eljárásban azon védjegyekre is ki kell, hogy terjedjen,
amelyeknél az 5 éves „grace period” még nem telt el, de az ügy körülményeiből
megállapítható, hogy ezek rosszhiszemű, repetitív védjegybejelentések voltak.

ELVI ALAPOK VI. 



A MONOPOLY EU VÉDJEGY ELLENI TÖRLÉSI ELJÁRÁS I.

9071961 lajstromszámú „MONOPOLY” EU szóvédjegy

Bejelentési nap: 2010. április 30.

Osztályok: 9, 16, 28, 41. osztályokba tartozó áruk és szolgáltatások.

Lajstromozás napja: 2011. március 25.



Korábbi MONOPOLY védjegyek:

A Hasbro jogosultja volt továbbá három, lajstromozott MONOPOLY európai uniós
szóvédjegynek:

238352 lajstromszámú MONOPOLY szóvédjegy, elsőbbségi napja: 1998. november 23. 
Osztályok: 9., 25., 28.

6895511 lajstromszámú MONOPOLY szóvédjegy, elsőbbségi napja: 2009. január 21.
Osztály: 41.

8950776 lajstromszámú MONOPOLY szóvédjegy, elsőbbségi napja: 2010. augusztus 2.
Osztály: 16.

A MONOPOLY EU VÉDJEGY ELLENI TÖRLÉSI ELJÁRÁS II.



 2015. augusztus 25-én a Kreativni Događaji d.o.o. törlési kérelmet nyújtott
be a vitatott védjeggyel szemben az e védjeggyel jelölt összes áru és
szolgáltatás vonatkozásában.

 A cég szerint a Hasbro rosszhiszeműen járt el a vitatott védjegy
bejelentésekor mert:

o védjegybejelentése ismételt bejelentésének minősül, és az

o a tényleges használat igazolására vonatkozó kötelezettség
megkerülésére irányult.

A MONOPOLY EU VÉDJEGY ELLENI TÖRLÉSI ELJÁRÁS III.



 Első fokon a törlési kérelem elutasításra került:
11465 C döntés (2017. június 22.) – nincs rosszhiszeműség

 Fellebbezés az EUIPO Fellebbezési Tanácsához

 Fellebbezési Tanács döntése: R1849/2017-2 (2019. július 22.)

A MONOPOLY EU VÉDJEGY ELLENI TÖRLÉSI ELJÁRÁS IV.



 Az EUIPO Fellebbezési Tanácsa szóbeli tárgyalást tartott az ügyben.

 A Hasbro a fellebbezési eljárásban egy írásos tanúvallomást (Witness
Statement) nyújtott be, a Hasbro vezető jogásza, Sara Beccia volt a
nyilatkozó.

 A Kreativni Dogadaji szerint ez egy elkésett bizonyíték, mert másodfokon
került benyújtásra – s ezért nem szabad figyelembe venni.

FELLEBEZÉSI TANÁCS DÖNTÉSE: R1849/2017-2 I.



 A nyilatkozatban Sara Beccia többek között előadta (72. pont), illetve a 
szóbeli tárgyaláson szintén elhangzott a Hasbro részéről, hogy:

o az újabb védjegybejelentés benyújtásának egyik oka, az adminisztratív
terhek csökkentése;

o a védjegybejelentések nem teljesen ugyanazok, az újabb más
osztályokra is kiterjed, ezért az új bejelentés mögött kereskedelmi logika
húzódik;

o az új bejelentés egyik előnye, hogy anélkül lehet rá hivatkozni,
hogy a használat igazolása mint kérdés felmerülne – nem ez az
egyetlen ok, de ez is szempont volt;

o sok bejelentő által, mindenféle üzleti szektorban megjelenő jelenségről
van szó.

FELLEBEZÉSI TANÁCS DÖNTÉSE: R1849/2017-2 II.



A döntésében a Fellebbezési Tanács megállapította:

79. A jogosult annak tudatában nyújtotta be a támadott védjegyre vonatkozó
bejelentését, hogy az olyan árukra és szolgáltatásokra terjed ki, amelyekre már
védjegyoltalommal rendelkezett. A jogosult szintén elismerte, hogy ezen
bejelentési stratégia előnye, hogy a felszólalási eljárásokban nem kell használatot
igazolni.

81. Egyértelműen megállapítható, hogy a jogosult szándéka az EU védjegy
jogszabályok olyan jellegű kihasználására irányult, hogy mesterségesen egy olyan
helyzetet hozzon létre, hogy a korábbi védjegy használatát ne kelljen bizonyítani. Az,
hogy ténylegesen tudná-e bizonyítani a használatot, avagy sem, ez jelen ügyben
irreleváns, mivel a bejelentő szándékát kell vizsgálni.

82. Ez a gyakorlat, amely helytelenül és csalárdul meghosszabbítja az öt éves
időszakot, egyértelműen a védjegy használata igazolásának megkerülésére szolgál
és olyan szándéknak minősítendő, amely torzítja és kiegyensúlyozatlanná teszi az
európai uniós védjegyrendszert.

FELLEBEZÉSI TANÁCS DÖNTÉSE: R1849/2017-2 III.



 A fentiek eredményeképpen a Fellebbezési Tanács:

o hatályon kívül helyezte a törlési osztály határozatát;

o törölte a vitatott védjegyet az árujegyzékben szereplő áruk és
szolgáltatások túlnyomó része tekintetében; s ami a lényeg, a
28. osztályban található áruk tekintetében is;

o a fellebbezést ezt meghaladó részében elutasította.

FELLEBEZÉSI TANÁCS DÖNTÉSE: R1849/2017-2 IV.



 A törlés azon áruk és szolgáltatások tekintetében valósult meg, amelyek
valamely korábbi MONOPOLY szóvédjegy áru- és szolgáltatási jegyzékében
MÁR szerepeltek:

ezek a 9., 16., 28., 41. osztályba tartozó bizonyos áruk és szolgáltatások.

 DE: a MONOPOLY EU védjegy azon áruk és szolgáltatások tekintetében
nem került törlésre, amelyek a korábbi védjegyek áru- és szolgáltatási
jegyzékében nem szerepeltek (áruk a 9. osztályban és bizonyos
szolgáltatások a 41-ben).

FELLEBEZÉSI TANÁCS DÖNTÉSE: R1849/2017-2 V.



 A Hasbro természetesen fellebbezett a Fellebbviteli Tanács döntése ellen.

 Az Európai Törvényszék a fellebbezést elutasította és 2021. április 21-én
kelt ítéletében többek között leszögezte:

o Nem a megismételt benyújtás kifogásolható önmagában, hanem az,
hogy az ügy iratai azt támasztották alá,

hogy a felperes szándékosan meg akarta kerülni az európai uniós védjegyjog
egyik alapvető szabályát, nevezetesen a használat igazolására vonatkozó
szabályt, annak érdekében, hogy ebből hasznot húzzon, az uniós jogalkotó
által kialakított európai uniós védjegyrendszer egyensúlyának kárára. (69.
pont)

EURÓPAI TÖRVÉNYSZÉK T – 663/19 SZ. ÍTÉLETE I.



o A bejelentő saját maga elismerte, sőt fenntartotta, 

hogy a vitatott védjegy bejelentését igazoló egyik előny abból állt, hogy nem 
kellett igazolnia e védjegy tényleges használatát. Márpedig az ilyen magatartás 
nem tekinthető jogszerű magatartásnak..... (70. pont)

o A bejelentő elismerte, hogy a bejelentés 

saját bevallása szerint is arra irányult, hogy ne kelljen igazolnia a vitatott 
védjegy használatát, ezáltal meghosszabbítva a korábbi védjegyek 
tekintetében a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjában írt 
ötéves türelmi időt. (71. pont)

EURÓPAI TÖRVÉNYSZÉK T – 663/19 SZ. ÍTÉLETE II.



 Ez a védjegyeztetési stratégia nem összeegyeztethető az EU
Védjegyrendelet általános célkitűzéseivel,

éppen ellenkezőleg,

 emlékeztet a joggal való visszaélés esetére (72. pont).

EURÓPAI TÖRVÉNYSZÉK T – 663/19 SZ. ÍTÉLETE III.



 Törlési eljárásban mindig vizsgálni kell a védjegybejelentő eredeti szándékát
– de a ténylegeset! – Ez nagyban függ attól, hogy az eljáró hivatal milyen
mértékben kívánja feltárni azt.

 Ha ebben az ügyben a Fellebbviteli Tanács előtt nincs szóbeli tárgyalás,
illetve másodfokon benyújtott további bizonyíték, akkor lehet, hogy nem ez a
döntés születik – nagyon nem mindegy, hogy egy ügyben van-e szóbeli
tárgyalás, vagy nincs.

 További osztályok hozzáadása nem oldja meg a repetitív
védjegybejelentések problémáját.

KONKLÚZIÓ – KÉRDÉSEK I.



 A rosszhiszeműség bizonyítása, a jóhiszeműség vélelmének megdöntése
továbbra is a törlési eljárás kérelmezőjének a feladata, de innentől fogva
nagyobb súllyal esik latba, hogy mit nyilatkozik (illetve nem nyilatkozik)
a védjegyjogosult.  Ebben az ügyben a jogosult által benyújtott bizonyíték,
illetve a jogosult előadása miatt fordult meg az ügy, amelyek figyelembe
vétele ellen a másik fél hevesen tiltakozott.

 Az ún. „redesign kifogás” (lsd. Pelikan ügy) repetitív szóvédjegy-
bejelentéseknél nyilvánvalóan nem működik.

 Védjegyeztetési stratégia reformja: a mechanikusan „újra bejelentett”
védjegyek helyett a „régi” védjegyek szerepe felértékelődhet.

 Nem teljesen ugyanolyan, de nagyon hasonló repetitív
védjegybejelentés esetén lehet-e rosszhiszemű repetitív
védjegybejelentésre, mint jogalapra hivatkozni?

KONKLÚZIÓ – KÉRDÉSEK II.



Köszönöm a figyelmet!
Dr. Kocsis M. Tamás
tamas@drkocsis.hu


