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1.

Bevezetés

Az átalakítás a közösségi védjegy egy vagy több nemzeti bejelentéssé alakításának
folyamatát jelenti. Az átalakítás fő jellemzőit a KVR 112-114. cikke és a KV Vhr.
44-47. szabálya tartalmazza. Ha egy közösségi védjegy megszűnik, akkor –
megszűnése pontos okának függvényében – meghatározott tagállamokban érvényes
védjegyekké alakítható át. Az átalakítás különösen a közösségi védjegy egységes
jellegével kapcsolatos esetleges problémák leküzdésére alkalmas. Ha például a
közösségi védjeggyel kapcsolatban csupán egy országban, vagy bizonyos
országokban lajstromozhatósági probléma merül fel feltétlen kizáró okok miatt, vagy a
csupán egy országban, vagy bizonyos országokban érvényes korábbi jogon alapuló
felszólalás miatt, a közösségi védjegy bejelentője kérvényezheti a közösségi védjegy
egyéni, az említett okok által nem érintett más országokban nemzeti
védjegybejelentéssé történő átalakítását.
A közösségi védjegyrendszer azon az elven alapul, hogy a közösségi és a nemzeti
védjegyrendszerek kiegészítik egymást. A két rendszer különösen a szenioritási és
átalakítási eljárások révén kapcsolódik egymáshoz. A rendszer olyan módon van
megalkotva, hogy a lajstromozott jog korábbi bejelentési napja érvényességi területén
mindig előnyt élvez, függetlenül attól, hogy a lajstromozott védjegy nemzeti
bejelentésből, nemzetközi megjelölésből vagy közösségi védjegybejelentésből
származik-e (lásd a Fellebbezési Nagytanács R 1313/2006-G. sz., 2008. július 15-i
határozatának 34. pontját).
Az átalakítás kétszintű rendszer, amely – először is – a 200 EUR átalakítási díj
megfizetéséből és az átalakítási bejelentés BPHH előtti vizsgálatából, valamint –
másodszor – magából a nemzeti védjegy- és szabadalmi hivatalok előtt folyó
átalakítási eljárásból áll. Az átalakított védjegyet – a nemzeti jog függvényében – vagy
azonnal lajstromba veszik, vagy pedig – a rendes nemzeti védjegybejelentésekhez
hasonlóan – nemzeti vizsgálati, lajstromozási és felszólalási eljárás indul vele
kapcsolatban.
Ha egy nemzetközi lajstromozás megjelöli az EU-t, és amennyiben a megjelölést
visszavonták, visszautasították, illetve a megjelölés megszűnt, nemzeti
védjegybejelentéssé történő átalakításra irányuló kérelem nyújtható be egy, több vagy
valamennyi tagállamra kiterjedő hatállyal, vagy pedig a Madridi Jegyzőkönyv alapján
történő utólagos kiterjesztés révén.
Az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozások átalakítása nem összekeverendő azzal
az átalakítással („transzformáció”), amely a Madridi Jegyzőkönyv által a Madridi
Megállapodás alapján fennálló ötéves függelmi időszak következményeinek enyhítése
érdekében bevezetett jogi funkció [lásd a Madridi Jegyzőkönyv 6. cikkének
(3) bekezdését]. Ez az átalakítás (transzformáció) lehetővé teszi a központilag
támadott védjegy közvetlen közösségivédjegy-bejelentéssé alakítását, ám nem teszi
lehetővé az EU megjelölésének nemzeti bejelentésekké alakítását. Az átalakítással
(transzformációval) kapcsolatos további tájékoztatás ezen Iránymutatás M. részében
(„Nemzetközi védjegyek”) található.
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2.

Közösségi védjegyek és az EU-t megjelölő nemzetközi
lajstromozások átalakítása

2.1.

Közösségi védjegyek átalakítása

A KVR 112. cikkének (1) bekezdése, 113. cikkének (1) bekezdése és 159. cikke
A KV Vhr. 44. szabálya (1) bekezdésének e) és f) pontja, továbbá 122. és
123. szabálya.
A közösségi védjegybejelentés bejelentője, illetve egy lajstromozott közösségi védjegy
jogosultja kérheti közösségi védjegybejelentésének, illetve lajstromozott közösségi
védjegyének átalakítását. A kérelem irányulhat a nemzeti védjegy egy, több, illetve
valamennyi tagállamban való bejelentésére, olyan értelemben, hogy Belgium,
Luxemburg és Hollandia esetében a „nemzeti bejelentés” vagy a „nemzeti hivatal” alatt
a Benelux államokbeli védjegybejelentéseket, illetve a Benelux Védjegyhivatalt kell
érteni.
Az átalakítás a következő körülmények fennállása esetén lehetséges („az átalakítás
okai”):
•

amennyiben a közösségi védjegybejelentést a Hivatal vizsgálati vagy felszólalási
eljárás során feltétlen vagy viszonylagos kizáró okokról szóló határozatban
véglegesen elutasította [lásd a KVR 112. cikke (1) bekezdésének a) pontját];

•

amennyiben a közösségi védjegybejelentést a bejelentő visszavonta [lásd a KVR
112. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 44. cikkét];

•

amennyiben a közösségi védjegybejelentést visszavontnak kell tekinteni, azaz
amikor a bejelentés benyújtását követően az osztályonkénti díjat a vonatkozó
határidőn belül nem fizették meg, vagy amikor a bejelentési díjat nem fizették
meg a kellő időben [lásd a KVR 112. cikke (1) bekezdésének a) pontját,
36. cikkének (5) bekezdését, továbbá 45. cikkét];

•

amennyiben a közösségi védjegy lajstromozása megszűnik [lásd a 112. cikk
(1) bekezdésének b) pontját]:
○

amennyiben a közösségi védjegy lajstromozásáról érvényes módon
lemondtak (lásd a KVR 50. cikkét);

○

amennyiben a közösségi védjegy lajstromozását nem újították meg (lásd a
KVR 47. cikkét);

○

amennyiben a közösségi védjegy lajstromozását a Hivatal vagy egy
közösségi védjegybíróság törölte (lásd a KVR 55. és 100. cikkét);

○

amennyiben a közösségi védjegylajstromozás jogosultjának jogait a Hivatal
vagy egy közösségi védjegybíróság visszavonta, megszüntette (lásd a KVR
55. cikkét), kivéve, ha a védjegyoltalom a használat elmaradása, hiánya
miatt szűnt meg [lásd a KVR 112. cikkének (2) bekezdését].
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2.2.

Az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozások átalakítása

Az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozás jogosultja az EU megjelölésének a
következőkre történő átalakítását kérheti:
•

egy, több vagy valamennyi tagállamban való nemzeti védjegybejelentések;

•

egy vagy több tagállamra történő utólagos kiterjesztés a Madridi Megállapodás
vagy a Madridi Jegyzőkönyv alapján („opting-back”: átalakításból származó
utólagos megjelölés), amennyiben az adott tagállam nem csupán az átalakítás
kérelmének idején, hanem már az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozás
napján is részes fele volt a két szerződés valamelyikének;

•

bizonyos tagállamokra vonatkozó nemzeti védjegybejelentés, és más
tagállamokra történő utólagos kiterjesztés, olyan értelemben, hogy ugyanaz a
tagállam csak egyszer jelölhető meg.

A nemzetközi lajstromozás a következő körülmények fennállása esetén lehetséges
(„az átalakítás oka”), amennyiben az EU-nak a nemzetközi lajstromozásban való
megjelölése megszűnik, ami a következő körülmények között áll fenn:
•

az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozás hatályát a Hivatal vagy egy közösségi
védjegybíróság érvénytelenítette (a KVR 158. cikke, a KV Vhr. 117. szabálya);

•

az EU megjelöléséről történő lemondást bejegyezték a Nemzetközi Lajstromba [a
közös szabályzat 25. szabályának (1) bekezdése és 27. szabálya 1];

•

a nemzetközi lajstromozás törlését bejegyezték a Nemzetközi Lajstromba [a
közös szabályzat 25. szabályának (1) bekezdése és 27. szabálya]: ilyen
esetekben az átalakításból származó utólagos megjelöléssel való átalakítás nem
lehetséges; kizárólag a nemzeti átalakítás lehetséges olyankor, amikor a Hivatalt
a WIPO arról tájékoztatja, hogy a nemzetközi lajstromozást nem újították meg,
feltéve, hogy a megújításra hagyott türelmi időszak lejárt [a közös szabályzat
31. szabálya (4) bekezdésének a) vagy b) pontja];

•

amennyiben az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozást a Hivatal véglegesen
elutasította [a KV Vhr. 113. szabálya (2) bekezdésének b) és c) pontja, továbbá
115. szabálya (5) bekezdésének b) és c) pontja].

Az átalakítás az említett aktus vagy határozat által érintett áruk és szolgáltatások teljes,
vagy csak bizonyos részére is kérvényezhető.
Ha a fent említett határozat vagy aktus azon áruknak és szolgáltatásoknak csupán egy
csoportjára vonatkozik, amelyekre vonatkozóan a bejelentést benyújtották vagy
lajstromba vették, akkor az átalakítást kizárólag azokra az árukra – vagy azon áruk egy
részére – lehet igényelni.

1

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az e Megállapodásra
vonatkozó Jegyzőkönyv közös szabályzata.
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3.

Érvényes közösségi védjegybejelentés mint az átalakítás
feltétele

A KVR 112. cikkének (1) bekezdése
Ha az átalakítást közösségi védjegybejelentés alapján kérik, akkor az átalakítás csak
érvényes közösségi védjegybejelentés megléte esetén lehetséges [lásd ezen
Iránymutatás B. részének („Vizsgálat”) 2. szakaszát („Alaki követelmények”)].

4.

Az átalakítást kizáró okok

A KVR 112. cikkének (2) bekezdése és 159. cikke
A KV Vhr. 45. és 123. szabálya
Az átalakításra a következő két esetben nem kerül sor: ha a lajstromozott közösségi
védjegyet vagy az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozást a használat elmaradása
miatt megszüntetik (lásd az alábbi 4.1. pontot), illetve ha az a konkrét ok, amely miatt a
közösségi védjegybejelentést, a lajstromozott közösségi védjegyet vagy az EU-t
megjelölő lajstromozást megszüntetik, kizárná ugyanazon védjegynek az érintett
tagállamban történő bejegyzését (lásd az alábbi 4.2. pontot). Ennélfogva a
visszautasított közösségi védjegybejelentés átalakítására irányuló kérelem nem
elfogadható egy olyan tagállam tekintetében, amely esetében fennáll a visszautasítás,
megszűnés vagy törlés oka.
Még abban az esetben is, ha az átalakítás oka a bejelentés visszavonása, és a
visszavonásra azután kerül sor, hogy a védjegynek az érintett tagállamban fennálló,
lajstromozást kizáró okból való visszautasítására irányuló határozatot meghozták,
fellebbezés hiányában az átalakításra irányuló kérelem elutasításra kerül.
Abban az esetben is, ha az átalakítás oka a lajstromozásról való lemondás, és a
lemondásra azután kerül sor, hogy a közösségi védjegynek vagy a nemzetközi
lajstromozásnak a használat elmaradása miatt történő megszűnése, törlése, vagy a
védjegynek az érintett tagállamban fennálló, lajstromozást kizáró okból való
visszautasítására irányuló határozatot meghozták, fellebbezés hiányában az
átalakításra irányuló kérelem elutasításra kerül (lásd az alábbi 4.3. pontot).

4.1.

A használat elmaradása miatti megszűnés

A KVR 112. cikke (2) bekezdésének a) pontja
Az átalakítás kizárásának első oka az, amikor a közösségi védjegy jogosultjának vagy
a nemzetközi lajstromozás jogosultjának jogai a használat elmaradása, hiánya miatt
megszűnnek.
Nem kerül sor átalakításra, ha a közösségi védjegy jogosultjának – vagy a nemzetközi
lajstrom jogosultjának – jogai a használat elmaradása miatt megszűntek, kivéve, ha
abban a tagállamban, amelynek tekintetében az átalakítás iránt kérelmet nyújtottak be,
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a közösségi védjegynek e tagállam jogszabályai szerinti tényleges használatnak
minősülő használatát már megkezdték.
Az átalakítás bejelentője az ügy lényegével kapcsolatban ezt követően nem
nyilatkozhat. Ha például a közösségi védjegy a használat elmaradása miatt szűnt meg,
az átalakítás bejelentője nem hivatkozhat a Hivatal előtt arra, hogy egy adott tagállam
esetében bizonyítani tudja a használatot.

4.2.

Az egyetlen tagállamra korlátozódó vagy az egész EU-ra
kiterjedő elutasítási okok

A KVR 112. cikke (2) bekezdésének b) pontja
A KV Vhr. 45. szabályának (4) bekezdése
Az átalakítás kizárásának második indoka a védjegy elutasításának, védjegyoltalom
megszűnésének (a használat elmaradásán kívüli okokból) vagy védjegy törlése
megállapításának okához kapcsolódik. Ez akkor alkalmazandó, amikor a Hivatal vagy
a közösségi védjegybíróság határozata egyértelműen kimondja, hogy a védjegy
elutasításának, megszűnésének vagy törlésének oka egy adott tagállam
vonatkozásában áll fenn, és azon tagállam esetében kizárja az átalakítást.
Példák
•

Ha a feltétlen kizáró ok csak egyetlen nyelv esetében áll fenn, nem kerül sor
átalakításra azon tagállamok tekintetében, ahol az adott nyelv a hivatalos nyelv.
Ha például a feltétlen kizáró ok az angol nyelvű vásárlóközönséggel
kapcsolatban merül fel, akkor nem kerül sor átalakításra az Egyesült Királyság,
Írország és Málta tekintetében [lásd a KV Vhr. 54. szabályának (4) bekezdését].

•

Ha a feltétlen kizáró ok csak egy tagállam tekintetében áll fenn, ami azért
fordulhat elő, mert a védjegy csak egy adott tagállamban leíró jellegű vagy
megtévesztő, más tagállamokban pedig nem [lásd ezen Iránymutatás
B. részének („Vizsgálatok”) 4. szakaszát („Feltétlen kizáró okok és együttes
védjegyek”)], akkor az átalakítás nem történik meg az adott tagállam esetében,
ugyanakkor átalakítás kérhető valamennyi olyan tagállam vonatkozásában, ahol
az elutasítás oka nem áll fenn egyértelműen.

•

Ha a közösségi védjegybejelentést vagy az EU-t megjelölő nemzetközi
lajstromozást egy adott tagállambeli korábbi nemzeti védjegy alapján utasították
el, akkor az adott tagállam tekintetében nem kerül sor az átalakításra. Ha a
felszólalás több, különböző tagállamokban megadott korábbi jogon alapul, de a
végleges határozat csak egy ilyen korábbi jog alapján utasítja el az EU-t
megjelölő nemzetközi lajstromozás közösségi védjegybejelentését, a fennmaradó
tagállamokra vonatkozóan kérhető az átalakítás. Például, ha egy egyesült
királyságbeli, egy olasz és egy francia nemzeti jogon alapuló felszólalásban a
felszólalás addig sikeres, amíg az egyesült királyságbeli nemzeti jogon alapul, a
fennmaradó korábbi jogokat pedig nem elemzik, nem kerül sor átalakításra az
Egyesült Királyság tekintetében, ám sor kerülhet rá Olaszország és
Franciaország (valamint valamennyi további tagállam) tekintetében (lásd a
T-342/02. sz. „MGM”-ügyben 2004. szeptember 16-án és a T-194/05. sz.
„Teletech”-ügyben 2006. május 11-én hozott ítéletet).
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•

4.3.

A KV Vhr. 45. szabályának (4) bekezdése szerint – amely a KV Vhr.
123. szabályának (2) bekezdésével összhangban hasonlóan alkalmazandó az
EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozásokra – amennyiben a közösségi
védjegybejelentést viszonylagos okok alapján utasították el, vagy ha a közösségi
védjegylajstromot egy korábbi közösségi védjegy alapján törölték, ez az
átalakításnak az Unió egészére nézve való kizárását eredményezi, még akkor is,
ha az összetéveszthetőség annak csak egy részében áll fenn. Ez a helyzet akkor
is, ha a közösségi védjegy a KVR 34. vagy 35. cikke alapján szenioritás iránti
igénnyel él.

Határozathozatalt követő visszavonás/lemondás

Ha a bejelentő – a fenti esetek bármelyikében – a határozat véglegessé válása előtt
(azaz a fellebbezési időszak során) visszavonja a közösségi védjegyet, vagy a jogosult
lemond a közösségi védjegyről, vagy a jogtulajdonos lemond az EU megjelöléséről, és
ezt követően kéri a védjegy nemzeti védjeggyé történő átalakítását néhány vagy
valamennyi olyan tagállamban, amelyre vonatkozóan fennáll a kizárás, a megszűnés
vagy a törlés oka, az ilyen átalakításra irányuló kérelmeket visszautasítják az említett
tagállamok tekintetében.
Ha a bejelentő/jogtulajdonos/jogosult fellebbezést nyújt be, és ezt követően
visszavonja az elutasított bejelentést/lemond a törölt/megszűnt közösségi
védjegyről/megnevezésről, majd ezt követően átalakítást kér, a visszavonás/lemondás
az illetékes tanácshoz kerül, és a fellebbezési eljárás eredményétől függően
felfüggeszthetik azt (lásd a C-552/09 P. sz. „TiMi KiNDERJOGHURT”-ügyben 2011.
március 24-én hozott ítélet 43. pontját, az R 0463/2009-4. sz. „MAGENTA”-ügyben
2010. október 2-én hozott ítélet 25–27. pontját és az R 2264/2012-2. sz.
„SHAKEY’S”-ügyben 2013. augusztus 7-én hozott ítéletet). Az átalakítást csak a
visszavonás/megszűnés feldolgozását követően továbbítják elfogadhatóként
valamennyi kérelmezett vagy – az ügy eredményétől függően – elutasított tagállamhoz.
[Lásd még ezen Iránymutatások D. részét („Törlés”) és E. részének 1. szakaszát
(„Változások a lajstromozásban”)].

4.4.

Az átalakítás kizárásának okairól való döntéssel kapcsolatos
hatáskör

A KVR 113. cikkének (1) és (3) bekezdése
A Hivatal dönt arról, hogy az átalakításra irányuló kérelem megfelel-e az átalakításhoz
vezető lezáró határozatokkal (operatív részeikkel és indokolásaikkal) kapcsolatban a
Szabályzatban megállapított feltételeknek.
Ha fennáll az átalakítást kizáró okok egyike, a Hivatal elutasítja az átalakítási
kérelemnek az illetékes nemzeti hivatalhoz való továbbítását [vagy – átalakításból
származó utólagos megjelölés („opting-back”) esetén – elutasítja, hogy az átalakítást
olyan utólagos kiterjesztésként továbbítsa a WIPO-hoz, amely azokra a tagállamokra
vonatkozik, amelyek esetében az átalakítás ki van zárva]. Ez a határozat
megfellebbezhető.
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5.

Az átalakításra irányuló kérelem alaki követelményei

5.1.

Határidő

Az átalakításra irányuló kérelem benyújtásának általános határideje három hónap. A
határidő kezdete az átalakítás okától függ.
A határidő nem hosszabbítható meg.
Emellett a KVR 82. cikkének (2) bekezdése szerint e határidő vonatkozásában nem
kérelmezhető az eljárás folytatása. Elvben azonban lehetséges az eredeti állapot
visszaállítása (restitutio in integrum).

5.1.1.

A határidő kezdete, amennyiben a Hivatal értesítést ad ki

A KVR 112. cikkének (4) bekezdése
A KV Vhr. 70. szabályának (4) bekezdése
Ha a közösségi védjegybejelentést visszavontnak kell tekinteni, a Hivatal értesíti a
bejelentőt vagy a jogosultat arról, hogy az értesítés kézbesítésétől számított három
hónapon belül benyújthatja átalakítás iránti kérelmét.
Az értesítést a jogvesztésről szóló közlemény tartalmazza.

5.1.2.

A határidő kezdete más esetekben

A KVR 112. cikkének (5) és (6) bekezdése
Minden más esetben az átalakítás iránti kérelem benyújtására vonatkozó három
hónapos időszak automatikusan kezdődik, a következőképpen:
•

a közösségi védjegybejelentés visszavonása esetén azon a napon, amikor a
visszavonást a Hivatal megkapja;

•

a közösségi védjegyről való lemondás esetén azon a napon, amikor a lemondást
bejegyzik a Közösségi Védjegylajstromba [ez az a nap, amelyen a lemondás a
KVR 50. cikkének (2) bekezdése alapján hatályba lép];

•

ha a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalmat az EU-ra kiterjedő hatállyal
korlátozták vagy lemondtak róla, azon a napon, amikor azt a közös szabályzat
27. szabálya (1) bekezdésének b) pontja alapján a WIPO bejegyezte.

•

ha a közösségi védjegy lajstromozását nem újították meg, az azon időszak utolsó
napját követő napon, amelyen belül a megújítási kérelem a KVR 47. cikkének
(3) bekezdése alapján benyújtható, azaz az oltalom lejárta szerinti hónap utolsó
napjától számított hat hónapon belül;
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•

ha a nemzetközi lajstromozást nem újították meg az EU-ra kiterjedő hatállyal, a
WIPO-nál való megújítás lebonyolítására a Madridi Jegyzőkönyv 7. cikkének
(4) bekezdése alapján rendelkezésre álló utolsó napot követő napon;

•

ha a közösségi védjegybejelentést vagy az EU-t megjelölő nemzetközi
lajstromozást elutasították, a határozat jogerőre emelkedésének napján;

•

ha a közösségi védjegyet vagy az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozást törlik
vagy megszüntetik, azon a napon, amikor a Hivatal határozata vagy a közösségi
védjegybíróságok által hozott ítélet jogerőre emelkedik.

A Hivatal határozata jogerőre emelkedik:
•

ha a kéthónapos fellebbezési határidőn belül nem nyújtanak be fellebbezést;

•

a Fellebbezési Tanácsnak a Törvényszéknél való fellebbezésre adott határidő
végén hozott határozatát követően, vagy – adott esetben – a Bíróság lezáró
határozatával.

A közösségi védjegybíróság ítélete jogerőre emelkedik:
•

ha a nemzeti jog szerinti fellebbezési határidőn belül nem nyújtanak be
fellebbezést;

•

máskülönben, a közösségi védjegybíróság (második vagy harmadik fokon)
jogerős határozatával.

Ha például a Hivatalnak a közösségi védjegy feltétlen kizáró okokból történő
elutasításáról szóló határozatát 2011. november 11-én kézbesítik, az
2012. január 12-én válik jogerőssé. Az átalakítás kérelmezésére rendelkezésre álló
három hónapos időszak 2012. április 11-én zárul le.

5.2.

Átalakítás iránti kérelem

A KVR 113. cikkének (1) bekezdése
A KV Vhr. 83. szabályának (2) bekezdése
Az átalakításra irányuló kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani. Az „Átalakítás iránti
kérelem” („Application for Conversion”) című formanyomtatvány a Hivatal honlapján
található. Ajánlott ezen űrlap használata.
„Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás átalakítása iránti kérelem”
(„Application for Conversion of an IR designating the EC”) című formanyomtatvány
szintén a Hivatal honlapján található. Az űrlap átalakításból származó utólagos
megjelölés esetén („opting-back”) is használható. A WIPO MM16-os
formanyomtatványa is felhasználható, azonban a Hivatal nem a formanyomtatványt,
hanem – elektronikus formátumban – az átalakítási adatokat küldi el a WIPO-nak.
A Hivatal által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványok használata lehetővé teszi
a Hivatal számára az átalakított közösségi védjegyre vonatkozó információknak,
valamint a bejelentővel és a képviselővel kapcsolatos adatoknak adatbázisból való
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kinyerését és – az átalakítási űrlappal együtt – a kijelölt hivatalok részére való
továbbítását.
A KV Vhr. 44. szabályának (1) és (2) bekezdése
A bejelentők és képviselőik használhatnak más olyan formanyomtatványt is, amelynek
felépítése hasonlít a Hivatal által rendelkezésre bocsátott űrlapéhoz, feltéve, hogy
közlik a következő alapvető információkat:
•

az átalakítás bejelentőjének – azaz a közösségi védjegybejelentés vagy lajstrom
bejelentőjének/jogosultjának vagy a nemzetközi lajstrom jogosultjának – neve és
címe;

•

az esetleges képviselő neve;

•

a közösségi védjegybejelentés ügyszáma, vagy a közösségi védjegy vagy a
nemzetközi lajstrom lajstromszáma;

•

a közösségi védjegybejelentés vagy lajstrom bejelentésének napja, vagy – az
EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozás esetében – a nemzetközi lajstromozás
vagy az utólagos kiterjesztés napja;

•

az esetleges elsőbbségi vagy szenioritási igény adatai;

•

azon tagállamnak vagy tagállamoknak a megnevezése, amelyekre vonatkozóan
az átalakítást kérik; a nemzetközi lajstromozás esetében azt is fel kell tüntetni,
hogy az adott tagállamra vonatkozó nemzeti bejelentéssé, vagy a tagállam
Madridi Megállapodás vagy Jegyzőkönyv szerinti megjelölésévé való átalakítást
kérik-e. Ami Belgiumot, Hollandiát és Luxemburgot illeti, az átalakítás e három
országra kizárólag együttesen kérhető, egymástól függetlenül nem; a Hivatal által
rendelkezésre bocsátott átalakítási formanyomtatvány kizárólag Belgium,
Hollandia és Luxemburg együttes megjelölését teszi lehetővé; ha a bejelentő e
három országnak csupán egyikét tünteti fel, akkor azt a Hivatal Belgiumra,
Hollandiára és Luxemburgra vonatkozó átalakítás iránti kérelemnek tekinti,
amelyet a Benelux Védjegyhivatalhoz továbbít;

•

az átalakítási kérelem alapjául szolgáló ok megjelölése:
○
○
○
○

○

ha az átalakítást a bejelentés visszavonását követően kérik, fel kell tüntetni
a visszavonás napját;
ha az átalakítást a védjegyoltalom megújításának elmulasztását követően
kérik, fel kell tüntetni az oltalom lejáratának napját;
ha az átalakítást a közösségi védjegyről való lemondást követően kérik, fel
kell tüntetni a védjegy lajstromba vételének napját;
ha az átalakítást részleges lemondást követően kérik, fel kell tüntetni
azokat az árukat/szolgáltatásokat, amelyek esetében a közösségi védjegy
már nem élvez oltalmat, és azt a napot is, amelyen a részleges lemondást
a lajstromba bejegyezték;
ha az átalakítást korlátozást követően kérik, fel kell tüntetni azokat az
árukat/szolgáltatásokat, amelyek esetében a közösségi védjegy már nem
élvez oltalmat, továbbá a korlátozás dátumát is;
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○

○
○

○
○

ha az átalakítást azért kérik, mert a védjegyoltalom a közösségi
védjegybíróság határozata alapján szűnt meg, fel kell tüntetni a határozat
jogerőre lépésének napját, továbbá mellékelni kell a határozat egy – a
határozatéval megegyező nyelvű – példányát;
ha az átalakítást azért kérik, mert az EU-t megjelölő nemzetközi
lajstromozást a Hivatal végül elutasította, fel kell tüntetni a határozat
dátumát;
ha az átalakítást azért kérik, mert az EU-t megjelölő nemzetközi
lajstromozás hatályát a Hivatal vagy egy közösségi védjegybíróság
érvénytelenítette, fel kell tüntetni a Hivatal ítéletének dátumát, vagy a
közösségi védjegybíróság ítéletének jogerőre lépésének napját, továbbá
mellékelni kell az ítélet egy példányát;
ha az átalakítást azért kérik, mert az EU megjelölését a WIPO előtt
korlátozták vagy törölték, fel kell tüntetni a korlátozás vagy törlés WIPO
általi rögzítésének napját;
ha az átalakítást azért kérik, mert az EU-t megjelölő nemzetközi
lajstromozást nem újították meg, és feltéve azt, hogy a megújításra hagyott
türelmi időszak lejárt, fel kell tüntetni az oltalom lejáratának napját.

Az átalakításra irányuló kérelem a következőket tartalmazhatja:
•

utalás arra, hogy a kérelem azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak csupán
egy részére vonatkozik, amelyekre a bejelentést benyújtották vagy lajstromba
vették; ebben az esetben fel kell tüntetni azokat az árukat és szolgáltatásokat,
amelyekre az átalakítást kérték;

•

utalás arra, hogy az átalakítást különböző tagállamok tekintetében különböző
árukra és szolgáltatásokra kérik, ebben az esetben mindegyik tagállamra
vonatkozóan fel kell tüntetni az érintett árukat és szolgáltatásokat.

Az átalakításra irányuló kérelem tartalmazhatja a kijelölt nemzeti hivatal előtti képviselő
kijelölését, amelyet az átalakítási formanyomtatvány mellékletében a megfelelő
jelölőnégyzetek bejelölésével lehet megtenni. Ennek megjelölése nem kötelező, és a
Hivatal előtti átalakítási eljárás szempontjából sem lényeges, ám – miután megkapták
az átalakítási kérelmet – hasznos lehet a nemzeti hivatalok számára, mert így azonnal
kapcsolatba tudnak lépni a nemzeti hivatalnál való eljárásra felhatalmazott képviselővel
(lásd az alábbi 6. pontot).

5.3.

Nyelv

A KV Vhr. 95. szabályának a) pontja és 126. szabálya
Amennyiben az átalakításra irányuló kérelem közösségi védjegybejelentésre
vonatkozóan kerül benyújtásra, ezt azon a nyelven kell megtenni, amelyen a közösségi
védjegybejelentést benyújtásra került, vagy pedig a bejelentésben megadott második
nyelven.
Ha az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozásra vonatkozó átalakításra irányuló
kérelem azon időpont előtt kerül benyújtásra, mint hogy a KV Vhr. 116. szabálya
alapján az oltalom engedélyezéséről szóló nyilatkozat kiadására sor került volna, a
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kérelmet a nemzetközi védjegybejelentés WIPO-hoz történő benyújtásának nyelvén,
vagy a bejelentésben megjelölt második nyelven kell benyújtani.
A KV Vhr. 95. szabályának b) pontja és 126. szabálya
Ha a kérelem közösségi védjegy lajstromozása vonatkozásában kerül benyújtásra,
akkor a kérelem a Hivatal öt nyelvének bármelyikén benyújtható. Ha az EU-t megjelölő
nemzetközi lajstromozásra vonatkozó átalakításra irányuló kérelem az oltalom
engedélyezéséről szóló nyilatkozat kiadását követően kerül benyújtásra, a kérelem a
Hivatal öt nyelvének bármelyikén benyújtható.
Amennyiben azonban az átalakítási kérelem benyújtására a Hivatal által a KV Vhr.
83. szabálya
értelmében
biztosított
formanyomtatványon
kerül
sor,
a
formanyomtatvány az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült változata
használható, ha a szöveges részeket a Hivatal valamelyik nyelvén töltik ki. Ez
különösen az áruk és szolgáltatások jegyzékére vonatkozik, részleges átalakításra
vonatkozó kérelem esetén.

5.4.

Díj

A KVR 113. cikkének (1) bekezdése
A KV Vhr. 45. szabályának (2) bekezdése
A CTMFR 2. cikkének (20) bekezdése és 8. cikkének (3) bekezdése
Az átalakításra irányuló kérelem díjfizetéshez kötött, amelynek összege – az EU-t
megjelölő nemzetközi lajstromozás átalakítása esetében is – 200 EUR. A kérelem nem
tekinthető benyújtottnak mindaddig, amíg az átalakítás díja befizetésre nem kerül. Ez
azt jelenti, hogy az átalakítás díját a korábban említett három hónapos határidőn belül
kell megfizetni. A határidő után teljesített befizetés időben teljesítettnek minősül, ha az
érintett személy bizonyítékot nyújt be arra vonatkozóan, hogy valamelyik tagállamban
és a három hónapos határidőn belül megtörtént a banki befizetés, illetve sor került az
átutalási megbízás benyújtására, és a befizetéssel egyidejűleg a teljes esedékes
összeg 10%-ának megfelelő pótdíj megfizetésére is [lásd ezen Iránymutatás A.
részének („Általános szabályok”) 3. szakaszát („Díjak és költségek megfizetése”)].

6.

A Hivatal általi vizsgálat

6.1.

Az eljárás szakaszai, hatáskör

A Hivatal az átalakításra irányuló kérelmekkel a következőképpen foglalkozik:
A KVR 113. cikkének (2) és (3) bekezdése
A KV Vhr. 45–47. szabálya
•

megvizsgálja,

•

meghirdeti és
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•

továbbítja őket a kijelölt hivatalok részére.

6.2.

Vizsgálat

Az átalakításra irányuló kérelem Hivatal általi vizsgálata a következő pontokhoz
kapcsolódik:
•
•
•
•
•
•
•

díjak
határidő
nyelv
alaki követelmények
okok
képviselet
részleges átalakítás.

6.2.1.

Díjak

A KV Vhr. 45. szabályának (2) bekezdése és 122. szabályának (3) bekezdése
A Hivatal megvizsgálja, hogy az átalakítási díj befizetésre került-e a vonatkozó
határidőn belül.
Ha az átalakítás díja nem került befizetésre a vonatkozó határidőn belül, a Hivatal
értesíti a bejelentőt, hogy az átalakítás iránti kérelem nem tekinthető benyújtottnak. A
Hivatal a késedelmesen megfizetett díjakat visszatéríti.

6.2.2.

Határidő

A KV Vhr. 45. szabályának (1) bekezdése és 122. szabályának (3) bekezdése
A Hivatal megvizsgálja, hogy a kérelem a három hónapos határidőn belül került-e
benyújtásra.
A Hivatal elutasítja az átalakításra irányuló kérelmet, ha nem a vonatkozó három
hónapos határidőn belül került benyújtásra. A Hivatal a késedelmesen megfizetett
díjakat nem téríti vissza.

6.2.3.

Nyelv

A KV Vhr. 95. szabályának a) pontja és 126. szabálya
A Hivatal megvizsgálja, hogy a kérelem a megfelelő nyelven került-e benyújtásra.
Ha a kérelem nem az átalakítási eljárásban elfogadható nyelvek valamelyikén (lásd a
fenti 5.3. pontot) került benyújtásra, a Hivatal hiánypótlásra felszólító levelet küld a
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bejelentőnek, és meghatározza azt az időszakot, amelyen belül a bejelentő az
átalakítási kérelmet kiegészítheti. Ha a bejelentő nem válaszol a levélre, a Hivatal nem
foglalkozik a kérelemmel, és azt nem benyújtottnak tekinti. A Hivatal a megfizetett
díjakat nem téríti vissza.

6.2.4.

Alaki követelmények

A KV Vhr. 44. szabálya (1) bekezdésének b), d) és e) pontja
A Hivatal megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a végrehajtási rendelet alaki
követelményeinek (lásd a fenti 5. pontot).
Ha az átalakítás bejelentője nem a Hivatal által rendelkezésre bocsátott átalakítási
formanyomtatványt használta, és a hiányosság a KV Vhr. 44. szabálya
(1) bekezdésének b), d) vagy e) pontjában említett elemek feltüntetésének
elmaradásából ered, a Hivatal vagy felkéri az átalakítás bejelentőjét a hiányzó adatok
közlésére, vagy pedig – amennyiben az adatok közvetlenül is megállapíthatók a Hivatal
rendelkezésére álló adatokból – úgy tekinti, hogy felhatalmazást kapott arra, hogy a
kijelölt hivatalok rendelkezésére bocsássa az adatbázisában található megfelelő
információkat.

6.2.5.

Okok

A Hivatal a következőket vizsgálja meg:
•

fennállnak-e az átalakításnak a fenti 2. pontban említett okai;

•

fennáll-e az átalakítást kizáró, a fenti 4. pontban említett valamelyik ok;

A KV Vhr. 123. szabályának (2) bekezdése
•

átalakításból származó utólagos megjelölés („opting-back”) esetében azt, hogy a
nemzetközi lajstromozás időpontjában meg lehetett volna-e jelölni egy
nemzetközi védjegybejelentésben érintett tagállamot;

•

részleges átalakítás esetében azt, hogy az átalakítani kívánt áruk és
szolgáltatások a megjelölés lejártakor vagy megszűnésekor ténylegesen belül
estek-e a közösségi védjegy vagy az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozás
áruinak és szolgáltatásainak körén, és nem haladják-e meg azt (lásd az alábbi
6.3. pontot);

•

a közösségi védjegy vagy az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozás egy
részének érvényben maradásával megvalósuló részleges átalakítás esetén azt,
hogy az átalakítani kívánt áruk és szolgáltatások azonosak-e az eredeti árukkal
és szolgáltatásokkal (lásd az alábbi 6.3. pontot).

Az utóbbi két vizsgálati lépés célja annak elkerülése, hogy több árura és szolgáltatásra,
illetve az áruk és szolgáltatások szélesebb körére vonatkozzon az átalakítás annál,
mint amit elutasítottak vagy töröltek.
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Ha az átalakításra irányuló kérelem nem tartalmazza a fenti 4. és 5.2. bekezdésben
említett egyéb kötelező elemeket és feltüntetendő adatokat, a Hivatal hiánypótlásra
felszólító levelet küld a bejelentőnek, és meghatározza azt az időszakot, amelyen belül
a bejelentő az átalakítási kérelmet kiegészítheti. Ha a bejelentő nem válaszol a levélre,
a Hivatal nem foglalkozik a kérelemmel, és azt nem benyújtottnak tekinti. A Hivatal a
megfizetett díjakat nem téríti vissza.

6.2.6.

Képviselet

A KV Vhr. 76. szabályának (1)–(4) bekezdése
A képviseletre vonatkozó általános szabályok alkalmazandók [lásd ezen Iránymutatás
A. részének („Általános Szabályok”) 5. szakaszát („Hivatásos képviselet”)]. Az
átalakítást kérelmező személy új, vagy további képviselőt (ügyvédet vagy a BPHH
hivatásos képviselőjét) jelölhet ki az átalakítási eljáráshoz.
A bejelentő vagy a jogtulajdonos nevében való eljárásra feljogosító felhatalmazás
kizárólag a Hivatal előtti ügyekre terjed ki. Az adott nemzeti jog határozza meg azt,
hogy a Hivatal előtti eljárásokra kijelölt képviselő eljárhat-e a nemzeti hivatal előtt az
eljárásból eredő nemzeti bejelentés ügyében, és ha igen, akkor a képviselőnek kell-e
további meghatalmazást bemutatnia. Az átalakításból származó utólagos megjelölés
esetén a BPHH az előtte folyó ügyekben való eljárásra kijelölt képviselő nevét
továbbítja a WIPO részére.

6.2.7.

Részleges átalakítás

A KVR 112. cikkének (1) bekezdése
A KV Vhr. 44. szabálya (1) bekezdésének e) pontja
Ha az átalakítást csak az áruk és szolgáltatások egy részére, illetve különböző
tagállamok vonatkozásában különböző árukra és szolgáltatásokra kérelmezik
(„részleges átalakítás”), a Hivatal megvizsgálja, hogy azok az áruk és szolgáltatások,
amelyekre az átalakítást kérik, azon áruk és szolgáltatások között szerepelnek-e,
amelyek vonatkozásában fennáll az átalakítás oka. Ezen értékelés esetében
ugyanazokat a kritériumokat kell alkalmazni, mint az ehhez hasonló eljárásbeli
helyzetekben, például a bejelentés korlátozása vagy a felszólalási eljárásban való
részleges elutasítás esetén.
Ha a bejelentést részben elutasítják, vagy a lajstromozást törlik, vagy részben
megszüntetik, az átalakítás csak azokra az árukra és szolgáltatásokra kérelmezhető,
amelyekkel kapcsolatban a bejelentést elutasították, illetve a lajstromozást törölték
vagy megszüntették, és nem azokra az árukra és szolgáltatásokra, amelyek esetében
a bejelentés vagy lajstromozás érvényben marad.
Ha a bejelentés korlátozott, vagy a lajstromozásról részben lemondtak, az átalakítás
csak a korlátozott/részben lemondott árukra és szolgáltatásokra kérelmezhető, és nem
azokra az árukra és szolgáltatásokra, amelyek esetében a bejelentés vagy
lajstromozás érvényben marad. A határozatot követő korlátozás/részleges lemondás
esetéről lásd a 4.3. pontot.
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A bejelentőnek az említett esetekben meg kell jelölnie azokat az árukat és
szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan az átalakítást kérelmezi. A korlátozás
tagadással történő kifejezése – például az „italok, kivéve […]” vagy más ehhez hasonló
kifejezés – ugyanúgy elfogadható, mint ahogyan a közösségi védjegybejelentések
benyújtása vagy korlátozása, illetve a közösségi védjegybejelentés részleges
lemondása esetében is [lásd ezen Iránymutatás B. részének („Vizsgálat”), 3. szakaszát
„(Osztályozás”)].

6.3.

A kérelem meghirdetése és a lajstromba való bejegyzés

A KVR 113. cikkének (2) bekezdése
A KV Vhr. 84. szabálya (3) bekezdésének p) pontja
Az átalakításra irányuló, a szükséges díj megfizetése miatt benyújtottnak minősülő
kérelem elfogadásakor a Hivatal bejegyzést tesz a közösségi védjegylajstromba,
feljegyezve az átalakításra irányuló kérelem kézhezvételét, amennyiben az átalakításra
irányuló kérelem meghirdetett közösségi védjegybejelentésre vagy lajstromozott
közösségi védjegyre vonatkozik.
A KVR 113. cikkének (2) bekezdése
A KV Vhr. 46. szabályának (1) bekezdése
Az átalakításra irányuló kérelem vizsgálatát követően a Hivatal – amennyiben a
kérelmet rendben találta – lajstromba veszi és meghirdeti azt a Közösségi
Védjegyértesítőben: a közösségi védjegyek esetében az E.1. részben, az EU-t
megjelölő nemzetközi lajstromozás esetében pedig az E.3. részben. Nem kerül sor
ilyen meghirdetésre akkor, ha az átalakításra irányuló kérelmet olyan időpontban
nyújtják be, amikor a közösségi védjegybejelentést még nem hirdették meg a KVR
39. cikkével összhangban.
A KV Vhr. 46. szabálya
Az átalakításra irányuló kérelem meghirdetésére csak azt követően kerül sor, hogy a
Hivatal végzett a kérelem vizsgálatával és rendben találta azt. Ha a befizetés nem
történt meg, a kérelem nincs rendben.
A KV Vhr. 46. szabályának (2) bekezdése
Az átalakításra irányuló kérelem meghirdetésének tartalmaznia kell a KV Vhr.
46. szabályának (2) bekezdésében említett adatokat, és – hacsak nem az EU-t
megjelölő nemzetközi lajstromozásra vonatkozik – tartalmaznia kell a Közösségi
Védjegyértesítőben történő előző meghirdetésre való hivatkozást, valamint az
átalakításra irányuló kérelem dátumát.
A KV Vhr. 46. szabályának (2) bekezdése, továbbá 122. és 123. szabálya
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Átalakítás

Ha az átalakítás az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozással kapcsolatos, akkor nem
kerül sor azon áruk és szolgáltatások jegyzékének meghirdetésére, amelyekre az
átalakítást kérték.

6.4.

Továbbítás a kijelölt hivatalok részére

A KVR 113. cikkének (3) bekezdése és 114. cikkének (1) bekezdése
A KV Vhr. 47. szabálya
Miután a Hivatal végzett az átalakításra irányuló kérelem vizsgálatával, és a kérelmet
rendben találta, haladéktalanul továbbítja azt a kijelölt hivataloknak. A továbbításra
attól függetlenül kerül sor, hogy megtörtént-e a szükséges meghirdetés.
A Hivatal elküldi az átalakításra irányuló kérelem másolatát, és hozzáférhetővé teszi
adatbázisának azt a kivonatát, amely az átalakított közösségi védjegynek vagy
nemzetközi lajstromozásnak a KV Vhr. 84. szabálya (2) bekezdésében említett adatait
tartalmazza. Bármely központi iparjogvédelmi hivatal, amelyhez a kérelmet
továbbították, a Hivataltól a kérelemmel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhet,
ami lehetővé teszi e hivatal számára az átalakítás alapján keletkező nemzeti
védjegyoltalom tárgyában a határozat meghozatalát.
A KV Vhr. 47. szabálya
Ezzel egyidejűleg a Hivatal tájékoztatja az átalakítás bejelentőjét a nemzeti irodáknak
való továbbítás dátumáról.
Átalakításból származó utólagos megjelölés („opting-back”) esetén a WIPO a
kérelemmel utólagos kiterjesztésként foglalkozik, a közös szabályzat 24. szabályának
(6) és (7) bekezdésével összhangban.
Ha a nemzeti hivatal a kijelölt hivatal, az átalakítás nemzeti bejelentést vagy
lajstromozást eredményez.
A KVR 114. cikkének (3) bekezdése
Előfordulhat, hogy az érintett tagállamokban érvényben lévő nemzeti jogszabályok
előírják azt, hogy az átalakításra irányuló kérelemnek meg kell felelnie a következő
követelmények egyikének, esetleg mindegyikének:
•

nemzeti bejelentési díj megfizetése;

•

a kérelem és a kérelemhez mellékelt dokumentumok a tagállam egyik hivatalos
nyelvén elkészített fordításának benyújtása; a nemzeti hivatal különösen a
közösségi védjegy meghirdetése előtti átalakítási kérelmek esetében szokta
megkövetelni az áruk és szolgáltatások jegyzékének fordítását;

•

az adott tagállambeli kézbesítési cím megjelölése;

•

a védjegyábrázolásnak a tagállam által meghatározott számú példányban történő
benyújtása.
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A hazai képviselő kijelölésére a nemzeti szabályok vonatkoznak. Ha – élve a
lehetőséggel – az átalakítási formanyomtatványban az adott nemzeti hivatal előtti
eljárások vonatkozásában képviselőt neveznek meg, akkor a nemzeti hivatalnak
lehetősége nyílik az e képviselővel való közvetlen kapcsolatfelvételre, így a hazai
képviselő kijelölésével kapcsolatban nincs szükség további közlésekre.
A KVR 114. cikkének (2) bekezdése
Előfordulhat, hogy a KVR-ben és a KV Vhr.-ben előírt követelményeken túl a nemzeti
jog nem állapít meg más alaki követelményt az átalakításra irányuló kérelemre
vonatkozóan.

7.

Az átalakítás hatásai

A KVR 112. cikkének (3) bekezdése
Az átalakítás eredményeként létrejött nemzeti védjegybejelentést mindegyik érintett
tagállam esetében megilleti a bejelentés napja, illetve – adott esetben – a közösségi
védjegybejelentés elsőbbségi időpontja, valamint egy korábbi védjeggyel kapcsolatban
az adott tagállambeli érvényes szenioritás, amelyet a közösségi védjegyre vagy
védjegybejelentésre vonatkozóan a KVR 34. vagy 35. cikke alapján igényeltek. A
közösségi védjegynek az új tagállamokra vonatkozó nemzeti védjegybejelentésekké
való átalakításával kapcsolatos tájékoztatás ezen Iránymutatás A. részének
9. szakaszában („Bővítés”) található.
Átalakításból származó utólagos megjelölés esetén a tagállam utólagos, a közös
szabályzat 24. szabálya (6) bekezdésének e) pontja és (7) bekezdése alapján történő
kiterjesztéséből létrejövő nemzetközi védjegybejelentés az EU-t megjelölő nemzetközi
lajstromozás eredeti dátumát kapja meg, azaz vagy a nemzetközi lajstromozás
tényleges napját (adott esetben az elsőbbségi időponttal együtt), vagy pedig az EU
utólagos kiterjesztésének időpontját.
Nincsen azonban azzal kapcsolatos harmonizált eljárás, hogy a nemzeti hivataloknak
hogyan kell lefolytatniuk az átalakított közösségi védjegy vizsgálatát. Ahogyan az a
bevezetésben is szerepelt, az átalakítási eljárás kétszintű rendszer, amelyben a
második szinttel – azaz magával az átalakítási eljárással – a nemzeti védjegy- és
szabadalmi hivatalok foglalkoznak. Az átalakított védjegyet – a nemzeti jog
függvényében – vagy azonnal lajstromba veszik, vagy pedig – más nemzeti
védjegybejelentésekhez hasonlóan – nemzeti vizsgálati, lajstromozási és felszólalási
eljárás indul vele kapcsolatban.
A korábbi közösségi védjegyek (közösségi védjegybejelentések) átalakításából
származó nemzeti bejelentések akkor jönnek létre, amikor megtörténik az érvényes
átalakítási bejelentés. Ezért a felszólalási eljárásokban az ilyen jogok a KV Vhr.
18. szabályának (1) bekezdése alapján az elfogadhatóság szempontjából megfelelően
azonosítottnak minősülnek, ha a felszólaló feltünteti az átalakítás alatt álló közösségi
védjegy (közösségi védjegybejelentés) számát, és azokat az országokat, amelyekre az
átalakítást kérte.
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Ha viszonylagos okokon alapuló felszólalási vagy törlési eljárás során a felszólalás
alapjául szolgáló közösségi védjegybejelentés (vagy közösségi védjegy) megszűnik
(vagy korlátozott az áruk és szolgáltatások jegyzéke), de ugyanakkor átalakításra
irányuló kérelem benyújtására kerül sor, a felszólalási vagy törlési eljárás folytatódhat.
Ennek az az oka, hogy a közösségi védjegybejelentés (vagy közösségi védjegy)
átalakításából származó nemzeti védjegylajstromozások az eredetileg az adott
közösségi védjegybejelentés vagy lajstromozás alapján indított felszólalási vagy törlési
eljárás alapjául szolgálhatnak (lásd a Fellebbezési Nagytanács R 1313/2006-G. sz.
ügyben hozott ítéletét) [lásd továbbá ezen Iránymutatás C. részének („Felszólalás”)
1. szakaszát („Eljárási kérdések”)].
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