
AZ EURÓPAI UNIÓS TANÚSÍTÓ VÉDJEGY HASZNÁLATI 

SZABÁLYZATA 

 

 Legyen világosan megfogalmazott és hozzáférhető, 
 

azaz legyen kellően érthető és pontos, hogy segítségével az olvasó megértse azokat a 

követelményeket, amelyeknek eleget kell tennie ahhoz, hogy az európai uniós tanúsító 

védjegyet használhassa. 

 

 Az európai uniós tanúsító védjegy bejelentését követő két hónapon belül kell 

benyújtani. 

 

 Nem ütközhet közrendbe vagy a közerkölcs elfogadott elveibe, 

pl. a bejelentő nem lenne jogosult a tanúsításra (például mivel nem felel meg a 
jogszabályoknak); a használat engedélyezése vagy feltételei jogos indok nélkül tesznek 
megkülönböztetést piaci szereplők között (például objektív kritériumok hiánya vagy 

elfogadhatatlan kritériumok alkalmazása). 
 

 Tartalmaznia kell a következő kötelező információkat, amint azt a 2017. május 18-i 

(EU) 2017/1431 bizottsági végrehajtási rendelet 17. cikke előírja: 

 

 
1. A bejelentő neve. 
 

 

 
2. A bejelentő nyilatkozata, miszerint nem folytat a tanúsított típusba tartozó áruk vagy 

szolgáltatások nyújtását magában foglaló üzleti tevékenységet. 
 

 
„Kijelentem, hogy nem folytatok a tanúsított típusba tartozó [áruk] [szolgáltatások] 
[áruk és szolgáltatások] nyújtását magában foglaló üzleti tevékenységet.” 

 

3. Az európai uniós tanúsító védjegy megjelenítése. 
 

 
A védjegy megjelenítésének pontosan ugyanolyannak kell lennie, mint a 
bejelentésben szereplőnek. 

 

4. Az európai uniós tanúsító védjegy alá tartozó áruk és/vagy szolgáltatások. 
 

 
Az áruk és/vagy szolgáltatások jegyzékének pontosan ugyanolyannak kell lennie, 
mint a bejelentésben szereplőnek. 

 

5. Az európai uniós tanúsító védjegy keretében tanúsítandó áruk és/vagy 
szolgáltatások jellemzői (például az áruk anyaga, előállítási módja, illetve a 
szolgáltatások nyújtása, minőség vagy pontosság). 



 

 
 A jellemzőket világosan kell meghatározni és érthetően kell ismertetni a tanúsítás 

alatt álló áruk és/vagy szolgáltatások vonatkozásában annak érdekében, hogy az 
érintettek egyértelműen és pontosan értsék őket. 

 
 Ha többféle termékre vonatkozik és különféle jellemzőket kell tanúsítani, a konkrét 

termékkategóriától függően, a tanúsítandó standardokat minden egyes árutípusra 
külön-külön kell meghatározni. 

 
 Ami a szolgáltatásokat illeti, ezek jellemzőit, nem pedig a szolgáltatók sajátosságait 

kell minden egyes szolgáltatástípusra külön-külön meghatározni. 
 

 A jellemzőket elegendő általánosságban ismertetni, nem szükséges valamennyi 
technikai vonatkozást és paramétert részletezni; ez egyszerűen, hivatalos 
forrásokra (azaz állami vagy magánszervezetekre) vagy általánosan (azaz a 
bejelentő által is) elérhető forrásokra történő hivatkozással – mellékletek vagy 
közvetlen internetes linkek segítségével – elvégezhető. 

 
 A szóban forgó áruk vagy szolgáltatások nem tanúsíthatók földrajzi eredet 

vonatkozásában, amint azt az európai uniós védjegyrendelet 83. cikkének (1) 
bekezdése rögzíti. 

 

6. Az európai uniós tanúsító védjegy használatának feltételei, ideértve a szankciókat 
is. 

 

 
 Tartalmazza a használatnak a jogosult felhasználóra megszabott egyedi feltételeit: 

- azt, hogy a védjegyet európai uniós tanúsító védjegyként kell használni; 
- azt, hogy kell-e díjat fizetni a védjegy használatáért; 
- stb. 

 
 Kötelező jelleggel meg kell jelölni azokat a szankciókat, amelyeket abban az 

esetben kell alkalmazni, ha: 
- a használat feltételeit nem teljesítik; és  
- az európai uniós tanúsító védjeggyel visszaélnek. 
 

7. Az európai uniós tanúsító védjegy használatára jogosult személyek. 
 

 
 Pontosan meg kell jelölni, hogy ki jogosult használni az európai uniós tanúsító 

védjegyet: 
(i) bárki, aki teljesíti az előírt standardot (az 5. és a 6. pontban meghatározottak 

szerint); 
(ii) személyek konkrét kategóriája (az objektív kritériumokat egyértelműen meg 

kell jelölni). 
 
 Ha a bejelentő az európai uniós tanúsító védjegyet használni jogosult személyeket 

jegyzékbe kívánja venni, arra egy olyan internetes linknek kell hivatkoznia, amely a 
használati szabályzat módosítása nélkül teszi lehetővé a rendszerszintű frissítést. 

 

8. Annak meghatározása, hogy a tanúsító szerv hogyan fogja ellenőrizni az említett 
jellemzőket és felügyelni az európai uniós tanúsító védjegy használatát. 



 

 
 Meg kell határoznia az európai uniós tanúsító védjegy bejelentője/tulajdonosa által 

alkalmazott vizsgálati módszereket és ellenőrzési rendszert annak érdekében, hogy 
biztosítsa, hogy a megjelölt áruk és/vagy szolgáltatások valóban rendelkeznek a 
tanúsított jellemzőkkel: 
 

- a vizsgálat és az ellenőrzés módszerei és gyakorisága; 
- a vizsgálatot és az ellenőrzést végző személyek végzettsége; 
- további vagy fokozott vizsgálatokat vagy ellenőrzési intézkedéseket kiváltó 

okok; 
- stb. 
 
Mindkét intézkedést (a vizsgálatot és az ellenőrzést is) kellően érthetően kell 
ismertetnie a bejelentőnek annak érdekében, hogy meggyőzze a Hivatalt és a piaci 
szereplőket is arról, hogy azok kellően garantálják, hogy a tanúsító védjegy valóban 
a ténylegesen tanúsított árukra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozik. 
 

 A bejelentőnek nem szükségszerűen kell lefolytatnia a vizsgálatokat, illetve 
ellenőriznie a használat feltételeit. Bizonyos esetekben szükségessé válhat 
szakosodott külső vizsgálók és/vagy ellenőrző szervek bevonása. 

 
 Hasonlóképpen: a tanúsított áruk és/vagy szolgáltatások vizsgálata, továbbá a 

használat feltételeinek ellenőrzése korlátozódhat mintavétellel végrehajtott vagy 
véletlenszerű ellenőrzésekre is, nem szükséges kiterjeszteni a tanúsított áruk 
egészére, illetve valamennyi felhasználóra. 

 

Megjegyzés: Amennyiben a bejelentő a Használati Szabályzatban található kötelező 

információkat mellékletekkel egészíti ki, azokat – számozással – egyértelműen jelölnie kell 

a Használati Szabályzat szövegében és a mellékelt dokumentumokban, szem előtt tartva az 

egységességet, továbbá azt a szempontot, hogy az olvasó könnyen tudja azonosítani, mi 

mivel függ össze. 

 




