
 

 

AZ EURÓPAI UNIÓS EGYÜTTES 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 együttes 
védjegyet használhassa. 

 

▪ Az európai uniós együttes védjegy bejelentését követő két hónapon belül kell 
benyújtani. 
 
▪ Nem ütközhet közrendbe vagy a közerkölcs elfogadott elveibe: 
 

pl. a használati feltételek kellő indokolás nélkül különbséget tesznek a piaci szereplők között 
 
▪  Önálló dokumentumnak kell lennie. Ezért a Használati Szabályzatnak a következő, a 2018. 
március 5-i (EU) 2018/626 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: EUV Vhr.) 16. 
cikkében előírt kötelező információkat kell tartalmaznia, lehetőleg az EUV Vhr. 16. cikkében 
megadott struktúra szerint: 
 

1. A bejelentő neve. 
 

 
A Használati Szabályzatban a bejelentő nevének pontosan egyeznie kell a 
bejelentésben szereplővel. 
 

2. A szervezet célja, illetve az a cél, amelyre tekintettel a jogi személyiséggel 
rendelkező közjogi szervezetet létrehozták. 
 

 
Ez a követelmény a szervezet/jogi személy céljára vonatkozik. Ebből a szempontból 
irreleváns a Használati Szabályzat céljára, illetve a védjegy létrehozásának céljára 
vonatkozó információ. 
 

3. A szervezet, illetve a jogi személyiséggel rendelkező közjogi szervezet 
képviseletére felhatalmazott szervek. 
 

 
Elegendő megemlíteni a szervezet képviseletére felhatalmazott szerveket (pl. a(z) ... 
elnöke). Nem kötelező megadni a személyek tényleges nevét. 
 

4. Szervezet esetében a tagság feltételei. 
 

 
Magának a Használati Szabályzatnak tartalmaznia kell a szervezetbe való felvétel 
feltételeire irányadó szabályokat. Nem elegendőek az egyéb dokumentumra (pl. 
alapokmányra vagy alapszabályra) való kereszthivatkozások. 



 

 

 

5. Az európai uniós együttes védjegy megjelenítése. 
 

 
A Használati Szabályzatban a védjegy megjelenítésének pontosan ugyanolyannak 
kell lennie, mint a bejelentésben szereplőnek. Pl.: Amennyiben a védjegyet színes 
változatban használják, a Használati Szabályzatnak a védjegy színes megjelenítését 
kell tartalmaznia. 
 

6. Az európai uniós együttes védjegy használatára jogosult személyek. 
 

 
A Használati Szabályzatnak világos utalást kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy 
ki jogosult az európai uniós együttes védjegy használatára. A Használati 
Szabályzatnak elő kell írnia, ha valamelyik tag jogosult a védjegy használatára. Egyéb 
esetben a Használati Szabályzatnak fel kell tüntetnie a további követelményeket. A 
Használati Szabályzat nem engedélyezheti, hogy az európai uniós együttes védjegyet 
tagsággal nem rendelkezők, pl. „harmadik félnek minősülő felhasználók”, 
„hasznosítók” stb. használják. 
 

7. Adott esetben az európai uniós együttes védjegy használatának feltételei, 
ideértve a szankciókat is. 
 

 
A Használati Szabályzatnak adott esetben tartalmaznia kell a jogosult felhasználók 
számára előírt egyedi használati feltételeket. Például az ábrás védjegyeknek a 
terméken való jelölésével vagy megjelenítésével kapcsolatos egyedi feltételek. 
 
A Használati Szabályzatban szereplő használatnak és használati feltételeknek a 
védjegy bejelentett formájában történő megjelenítéséhez kell kapcsolódniuk (lásd: 5. 
pont). Ennélfogva semmilyen színeltérés nem megengedett sem az ábrás védjegyek, 
sem azok szóvédjegyként való használata esetében. 
 
A használatra irányadó feltételek be nem tartása esetére feltétlenül meg kell határozni 
a megfelelő szankciókat (ha alkalmaznak ilyeneket). 
 

8. Az európai uniós együttes védjegy alá tartozó áruk vagy szolgáltatások, 
ezen belül adott esetben az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) 
bekezdésének j), k) vagy l) pontja szerinti korlátozások. 
 

 
Az áruk és/vagy szolgáltatások jegyzékének a Használati Szabályzatban pontosan 
ugyanannak kell lennie, mint a bejelentésben szereplőnek. Nem elegendő az európai 
uniós védjegybejelentés számára vagy nemzetközi lajstromszámára való hivatkozás. 
 
Az áruk és/vagy szolgáltatások jegyzékének későbbi korlátozását szintén fel kell 
tüntetni a Használati Szabályzat új változatában. 
 



 

 

9. Adott esetben az (EU) 2017/1001 rendelet 75. cikke (2) bekezdésének 
második mondatában említett lehetőség biztosítása. 
 

 
Abban az esetben, ha az együttes védjegy – az EUVR 7. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjától eltérve – az áruk vagy szolgáltatások földrajzi származását jelöli, a 
Használati Szabályzatban kötelező egyértelműen kijelenteni, hogy mindenkinek 
lehetősége van csatlakozni a védjegyjogosult szervezethez, akiknek árui és/vagy 
szolgáltatásai az érintett földrajzi helyről származnak. 
 

 
▪ További megfontolások: 

 
- A Hivatal javasolja, hogy lehetőleg ne nyújtsanak be további dokumentumokat vagy 

mellékleteket. Abban az esetben azonban, ha a Használati Szabályzat további 
dokumentumokra hivatkozik (pl. a szervezetre irányadó szabályok), a Hivatal olyan 
működő internetes hivatkozások megadását javasolja, ahol a dokumentumok 
legfrissebb változata könnyen elérhető. A mellékletek a Használati Szabályzat részét 
képezik. Ezért a mellékletként benyújtott dokumentumok módosításáról értesíteni kell a 
Hivatalt. 
 

- 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 az 
összefüggéseket. 
 

- Ha a bejelentő a Hivatal által megállapított hiányok pótlása érdekében módosítja a 
Használati Szabályzatot, a módosított Használati Szabályzatot teljes terjedelmében 
be kell nyújtania (nem csupán kivonatokat). 
 

- Miután az európai uniós együttes védjegyet lajstromozták, az európai uniós együttes 
védjegy jogosultjának az EUVR 79. cikke alapján a Használati Szabályzat minden 
módosított változatát be kell nyújtania a Hivatalhoz. A Hivatal újból megvizsgálja a 
módosítást, hogy megfelel-e az EUVR 75. cikkében szereplő követelményeknek és 
annak biztosítása céljából, hogy a módosítás következtében nem merül fel az EUVR 76. 
cikkében foglalt kizáró okok valamelyike. A Használati Szabályzat módosítása csak a 
lajstromba való bejegyzésétől hatályos. 
 

▪ Az európai uniós együttes védjegyek vizsgálatával kapcsolatos további információk az EUIPO 
iránymutatásaiban érhetők el: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778648/1730633/vedjegyekkel-kapcsolatos-
iranymutatasok/bevezetes 

 
o B. rész Vizsgálat, 2. szakasz Alaki követelmények, 8. fejezet A védjegy fajtája, 8.2. 

pont Együttes védjegyek 
 

o B. rész Vizsgálat, 3. szakasz Feltétlen kizáró okok, 15. fejezet Együttes védjegyek 
 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778648/1730633/vedjegyekkel-kapcsolatos-iranymutatasok/bevezetes
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778648/1730633/vedjegyekkel-kapcsolatos-iranymutatasok/bevezetes



