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Örökzöld téma – újabb kihívások

Védjegyek az interneten

A védjegyek használata, vagy az azokra való hivatkozás az interneten valamilyen módon 
mindenütt jelen van. Ilyen használat vagy hivatkozás lehet pl:
• kulcsszavas reklámozás;
• a metatagek, a hashtagek;
• a platformkeresésben való rangsorolás, 
• a domain név regisztráció;
• az alkalmazásnevek; és 
• az áruk online piactereken való viszonteladása. 

A közösségi médiaoldalak alapvető marketingeszközzé fejlődtek. Elterjedtté vált a 
védjegyek harmadik felek általi használata, pl. influenszerek által.

 Új kihívások a védjegyek online használata és védelme, a visszaélések figyelemmel 
kísérése és a védjegybitorlás megállapítása körében. 

 Kérdés: a jelenlegi védjegyjogszabályok még mindig megfelelőek-e?
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2022 kérdések vizsgálódási köre [Q281]:

• Védjegyek bitorlást jelentő használatának 
módjai az interneten és a közösségi médiában.

• Különbségek az online és a hagyományos 
offline környezetben megvalósuló bitorlással 
szembeni védelem között. 

Felvetett gyakorlati problémák:

• Mely országnak van joghatósága az interneten 
megvalósuló jogsértések esetén (access
coverage; territorialitás) 

• Kulcsszavak, rangsorolás

• Platformok saját NTD és egyéb szolgáltatásai

• Influenszerek védjegyhasználata

Az AIPPI korábbi határozatai:

• Q143 – "Internet domain names, 
trademarks and trade names" (Rio de 
Janeiro, 1998)

• Q164 – "The Use of Trademarks and 
other Signs on the Internet" 
(Melbourne, 2001)

• Számos panel diszkusszió is 
foglalkozott a témával

Örökzöld téma – újabb kihívások

Védjegyek az interneten
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• Egyetértés volt a tekintetben, hogy az interneten és a közösségi médiában történő jogsértő használatra nem 
különös, hanem a védjegybitorlásra alkalmazandó általános rendelkezések kell, hogy vonatkozzanak. 
Azonban az erre vonatkozó pont nem tudott a határozatba kerülni.

• Joghatóságot megalapozó releváns körülmények rögzítése, érdemi vita folyatása az egyes 
nemzeti/territoriális aspektusokról, tapasztalatokról. Némely nemzeti csoport extraterritoriális joghatósági 
javaslatot is tett – az online bitorlási cselekmények esetében.

• Az online platformok által biztosított vitarendezéi  eljárások, lehetőségek szigorítása mint alapvető cél 
bontakozott ki. 

• Közösségi média influenszerek védjegyhasználatával kapcsolatban számos ország a 
szándékosság/gondatlanság követelményének felvétele mellett érvelt. Az influenszer fogalmának definíciójára 
javaslat nem született.

• A nemzeti jelentések összefoglalásához érdemes a Summary Report-ot elolvasni.

A Study Question 9 kérdéskörből állt. 
44 nemzeti jelentés érkezett a témában.

Q281 - Munkabizottsági kérdések  
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Q281 - Határozat
Hat határozati pont, összefoglalva:

1) A védjegy interneten vagy a közösségi médiában történő használata, 
védjegyjogi értelemben használat, amely jogsértő lehet.

2) Azon az interneten vagy a közösségi médiában megvalósuló 
minimum-cselekmények rögzítése, amelyek a védjegy bitorlását 
jelentik.

3) Körülmények, amelyek relevánsak annak eldöntésében, mely ország 
illetékes bírósága/hatósága rendelkezik joghatósággal annak 
eldöntésére, hogy az interneten vagy a közösségi médiában történő 
használat jogsértő. 

4) Online platformok által biztosítandó gyors és hatékony 
mechanizmusok, amelyek biztosítják a védjegyjogok platformon való 
érvényesítését. Minimumkövetelmény: NTD és legalább három 
további mechanizmus. 

5) Influenszerek felelőssége olyan termék vagy szolgáltatás 
kereskedelmi kontextusban történő népszerűsítéséért, amely 
harmadik fél védjegyét sérti.
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Folyamat: 

1) Nemzeti Csoportok – nemzeti jelentés elkészítése

• Mi pontosan a Study Question vizsgálódási köre; 
jelentősége

• Korábbi kapcsolódó AIPPI határozatok

• Jelenlegi jogszabályi környezet és gyakorlat

• Javaslatok ezek fejlesztésére

• Harmonizációs javaslatok

2) Kongresszusi munka: 

• Summary report + határozattervezet

• Határozattervezet első megvitatása 

• Határozattervezet  személyes megvitatása – szavazás

• AIPPI plenáris ülés – szavazás

• AIPPI Executive Committee elfogadása

dr. Bacher Gusztáv

dr. Borbás Máté

dr. Kovács Borbála Lili

dr. Mező Barnabás

dr. Ormos Kristóf

Szentpéteri Zsolt

dr. Vittay Dorottya

A Q281 kérdésben részt vevő 
munkabizottsági tagok:

A munkabizottsági 
munkáról
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Linkek:

• AIPPI:

https://aippi.org/

• AIPPI Magyar Csoportja 

https://aippi.hu/hu/

• 2023 World Congress

https://aippi.org/event/2023-aippi-world-
congress/

Forrás: AIPPI

AIPPI Könyvtár (Library): 

https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/SearchResults

Hasznos információk
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Isztanbul 2023. október 22-25.

Képek forrása: AIPPI.  A képek és logók felhasználás az AIPPI Török Csoportja engedélye alapján.

2023 World Congress
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A jelen dokumentumban közölt jogi vagy professzionális jellegű információk kizárólag  tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek jogi vagy professzionális tanácsadásnak. Mindig konzultáljon egy megfelelően szakképzett ügyvéddel bármilyen 
konkrét jogi probléma vagy ügy esetén. A Bird & Bird semmilyen felelősséget nem vállal a jelen dokumentumban szereplő információkkal kapcsolatban.

A jelen dokumentum bizalmas. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen dokumentum és annak tartalmának szerzői jogai a Bird & Bird-öt illetik. A jelen dokumentum egyetlen része sem közzétehető, terjeszthető, kivonatolható vagy használható fel 
újra.

A Bird & Bird olyan nemzetközi jogi szolgáltató, amelyet a Bird & Bird LLP és partnerei, illetve társult tagjai alkotnak és a fentiekben felsorolt helyszíneken rendelkezik irodával, beleértve a Bird & Bird (International) LLP-t és a Siegler Bird & Bird
Ügyvédi Irodát is.

A Bird & Bird (International) LLP Angliában és Walesben az OC340726 számon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amely Magyarországon is állandó telephellyel rendelkezik és a 30444661-2-51 számon nyilvántartott, adószámmal 
rendelkező külföldi vállalkozásként működik. Bejegyzett székhelye az "Egyesült Királyságban az EC4A 1JP London, New Fetter Lane 12 cím alatt található.

Köszönöm a figyelmet!


