Az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve
(2008. október 22.)
a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl
(kodifikált változat)

(kivonat)
[…]

1. cikk
Hatály
Ezt az irányelvet minden olyan áruvédjegyre és szolgáltatási védjegyre alkalmazni kell, amely a tagállamok
valamelyikében védjegyként, együttes védjegyként, hitelesítési jegyként vagy tanúsító védjegyként lajstromozás
vagy védjegybejelentés, a Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatalnál lajstromozás vagy védjegybejelentés,
illetve a tagállamok bármelyikére kiterjedı hatályú nemzetközi lajstromozás tárgyát képezi.

2. cikk
A védjegyoltalomban részesíthetı megjelölés
Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó – beleértve a
személyneveket –, ábra, kép, alakzat, bető, szám, továbbá az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés
alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessen más vállalkozások áruitól
vagy szolgáltatásaitól.

3. cikk
Kizáró, illetve törlési okok
(1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés
a) nem képezheti védjegy részét;
b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;
c) kizárólag olyan jelekbıl vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája,
minısége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, elıállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb
jellemzıje feltüntetésére használhatnak;
d) kizárólag olyan jelekbıl vagy adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes
üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan alkalmaznak;
e) kizárólag olyan formából áll, amely
i. az áru jellegébıl következik; vagy
ii. a célzott mőszaki hatás eléréséhez szükséges; vagy
iii. az árunak jelentıs értéket kölcsönöz;
f) a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik;
g) alkalmas a fogyasztók megtévesztésére különösen az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minısége vagy
földrajzi származása tekintetében;
h) lajstromozásához az illetékes szerv nem járult hozzá, és az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi
Egyezmény (a továbbiakban: Párizsi Egyezmény) 6b. cikke alapján nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve
törlésének lenne helye.
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(2) Bármelyik tagállam elıírhatja, hogy a megjelölés nem részesülhet oltalomban, illetve a védjegy törlésének
van helye az alábbi esetekben és mértékig:
a) a megjelölés használata az adott tagállam vagy a Közösség védjegyjogon kívüli jogszabályi rendelkezései
alapján megtiltható;
b) a megjelölés erıteljesen szimbolikus értékő elemet – különösen vallási jelképet – tartalmaz;
c) a megjelölés a Párizsi Egyezmény 6b. cikkében nem említett olyan kitüntetést, jelvényt vagy címert
tartalmaz, amelyhez közérdek főzıdik, kivéve, ha lajstromozásához az illetékes szerv a tagállami
jogszabályoknak megfelelıen hozzájárult;
d) a megjelölést rosszhiszemően jelentették be lajstromozásra.
(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjai alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, illetve a
védjegy nem törölhetı, ha a megjelölés használata révén a bejelentés bejelentési napját megelızıen megszerezte
a megkülönböztetı képességet. Ezen túlmenıen bármelyik tagállam elıírhatja, hogy ezt a szabályt akkor is
alkalmazni kell, ha a megjelölés a megkülönböztetı képességet a bejelentés bejelentési napját vagy a
lajstromozás napját követıen szerezte meg.
(4) Bármely tagállam elıírhatja, hogy – az (1), (2) és (3) bekezdéstıl eltérıen – az olyan védjegyek
tekintetében, amelyek bejelentési napja megelızi a 89/104/EGK irányelvnek való megfeleléshez szükséges
rendelkezések hatálybalépésének napját, az adott tagállamban az ez utóbbi napnál korábban hatályos
rendelkezések szerinti kizáró, illetve törlési okokat kell alkalmazni.

4. cikk
Korábbi jogokkal való ütközéssel kapcsolatos további kizáró, illetve törlési okok
(1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha
a) a megjelölés egy korábbi védjeggyel azonos, és az árujegyzékben szereplı áruk, illetve szolgáltatások
azonosak a korábbi védjegy árujegyzékében szereplı árukkal, illetve szolgáltatásokkal;
b) a megjelölést a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve
szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt a fogyasztók a korábbi védjeggyel összetéveszthetik; az
összetéveszthetıség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás
(asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában "korábbi védjegy"
a) a következıkben felsorolt minden olyan védjegy, amelynek bejelentési napja korábbi, mint a védjegy
lajstromozására irányuló bejelentés megtételének napja, figyelembe véve – ha ennek helye van – az igényelt
elsıbbségek napját:
i. közösségi védjegy;
ii. valamely tagállamban, illetve – Belgium, Luxemburg és Hollandia esetében – a Benelux Szellemi
Tulajdonvédelmi Hivatalnál lajstromozott védjegy;
iii. nemzetközi megállapodás alapján a tagállamra kiterjedı hatállyal lajstromozott védjegy;
b) olyan közösségi védjegy, amely tekintetében a közösségi védjegyrıl szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK
tanácsi rendeletnek [5] megfelelıen az a) pont ii. vagy iii. alpontjában említett védjegy szenioritását érvényesen
igényelték, akkor is, ha ez utóbbi védjegy oltalma lemondás vagy az oltalmi idı megújítás nélküli lejárta miatt
megszőnt;
c) az a) vagy b) pontban említett védjegy lajstromozására irányuló bejelentés, feltéve, hogy annak alapján a
védjegyet lajstromozzák;
d) olyan védjegy, amely a Párizsi Egyezmény 6a. cikke értelmében a védjegy lajstromozására irányuló
bejelentés megtételének napjánál, illetve – elsıbbség igénylése esetén – az igényelt elsıbbség napjánál korábban
vált a tagállamban közismertté.
(3) A megjelölés akkor sem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének akkor is helye van, ha
a megjelölés a (2) bekezdés szerinti korábbi közösségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és az érintett
áruk, illetve szolgáltatások nem hasonlóak, feltéve, hogy a korábbi közösségi védjegy a Közösségben jó hírnevet
élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történı használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi
közösségi védjegy megkülönböztetı képességét vagy jó hírnevét.
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(4) Továbbá bármely tagállam elıírhatja, hogy a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a
védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés
a) a (2) bekezdés szerinti korábbi nemzeti védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és az árujegyzékében
szereplı áruk, illetve szolgáltatások nem hasonlóak a korábbi védjegy árujegyzékében szereplı árukkal, illetve
szolgáltatásokkal, feltéve, hogy a korábbi védjegy az érintett tagállamban jó hírnevet élvez, és a megjelölés
alapos ok nélkül történı használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy
megkülönböztetı képességét vagy jó hírnevét;
b) a védjegy lajstromozására irányuló bejelentés megtételének napját, illetve – elsıbbség igénylése esetén – az
elsıbbség napját megelızıen valamely nem lajstromozott védjegyhez vagy a gazdasági tevékenység körében
használt egyéb megjelöléshez főzıdı olyan jogokat szereztek, amelyek alapján a jogosult megtilthatja a késıbbi
védjegy használatát;
c) használata a (2) bekezdésben és e bekezdés b) pontjában nem említett – különösen a következı – korábbi
jogok alapján megtiltható:
i. névhez főzıdı jog;
ii. képmáshoz főzıdı jog;
iii. szerzıi jog;
iv. iparjogvédelmi jog;
d) egy korábbi együttes védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, ha a bejelentés megtételének napján a korábbi
együttes védjegy oltalmának lejárat miatti megszőnése óta három év még nem telt el;
e) egy korábbi hitelesítési jeggyel vagy tanúsító védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, ha a bejelentés
megtételének napján a hitelesítési jegy vagy a tanúsító védjegy oltalmának lejárat miatti megszőnése óta a
tagállam által meghatározott idıtartam még nem telt el;
f) azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások tekintetében lajstromozott korábbi védjeggyel azonos vagy
ahhoz hasonló, ha a bejelentés megtételének napján a korábbi védjegy oltalmi idejének megújítás nélküli lejárta
óta két év még nem telt el, kivéve, ha a korábbi védjegy jogosultja a lajstromozáshoz hozzájárult, vagy a
védjegyet nem használta;
g) összetéveszthetı egy olyan védjeggyel, amelyet a bejelentés bejelentési napján külföldön használtak, és
amelynek használatát külföldön továbbra is folytatják, feltéve, hogy a megjelölést rosszhiszemően jelentették be
lajstromozásra.
(5) A tagállamok elıírhatják, hogy megfelelı körülmények esetén a megjelölés nincs kizárva a
védjegyoltalomból, illetve a védjegyet nem kell törölni, ha lajstromozásához a korábbi védjegy vagy jog
jogosultja hozzájárult.
(6) Bármely tagállam elıírhatja, hogy – az 1–5. cikkekben foglaltaktól eltérıen – az olyan védjegyek
tekintetében, amelyek bejelentési napja megelızi a 89/104/EGK irányelvnek való megfeleléshez szükséges
rendelkezések hatálybalépésének napját, az adott tagállamban az ez utóbbi napnál korábban hatályos
rendelkezések szerinti kizáró, illetve törlési okokat kell alkalmazni.

5. cikk
A védjegyoltalom tartalma
(1) A védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult
bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ
a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a
védjegy árujegyzékében szereplı árukkal, illetve szolgáltatásokkal;
b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy
azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága
miatt; az összetéveszthetıség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati
képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a védjegyhez.
(2) Bármely tagállam elıírhatja továbbá, hogy a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki hozzájárulása nélkül
gazdasági tevékenység körében a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést használ az árujegyzékben
szereplı árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve,
hogy a védjegy a tagállamban jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történı használata sértené vagy
tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetı képességét vagy jó hírnevét.
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(3) Az (1) és a (2) bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása esetén tilos különösen
a) a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán;
b) a megjelölést hordozó áru eladásra való felkínálása, forgalomba hozatala, valamint forgalomba hozatal
céljából történı raktáron tartása, illetve szolgáltatás kínálása vagy annak nyújtása a megjelölés alatt;
c) a megjelölést hordozó áruk behozatala vagy kivitele;
d) a megjelölés használata az üzleti iratokon vagy a reklámozásban.
(4) Ha valamelyik tagállam jogszabályai szerint a megjelölés használata az (1) bekezdés b) pontjában és a (2)
bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása esetén a 89/104/EGK irányelvnek való megfeleléshez
szükséges rendelkezések érintett tagállambeli hatálybalépése elıtt nem volt megtiltható, a jogosult a kizárólagos
használati jog alapján nem léphet fel a megjelölés további használata ellen.
(5) Az (1)–(4) bekezdésekben foglaltak nem érintik a tagállamok olyan jogszabályi rendelkezéseit, amelyek
alapján a jogosult felléphet az olyan megjelölés használata ellen, amelyet nem áruk vagy szolgáltatások
megkülönböztetése céljából használnak, feltéve hogy az ilyen megjelölés alapos ok nélkül történı használata
sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetı képességét vagy jó hírnevét.

6. cikk
A védjegyoltalom korlátai
(1) A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenység körében – az
üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja
a) saját nevét vagy címét;
b) az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minıségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére,
elıállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzıjére vonatkozó jelzést;
c) a védjegyet, ha az – különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében – szükséges az áru vagy a szolgáltatás
rendeltetésének jelzésére.
(2) A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthat el mást attól sem, hogy gazdasági tevékenység körében
helyi jelentıségő korábbi jogát gyakorolja, ha e jogot az érintett tagállam jogszabályai elismerik, az adott terület
határain belül.

7. cikk
A védjegyoltalom kimerülése
(1) A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban,
amelyeket ezzel a védjeggyel ı hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak
forgalomba a Közösségben.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke főzıdik ahhoz, hogy az áruk további
forgalmazását ellenezze, különösen, ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követıen –
megváltoztatták, illetve károsították.

8. cikk
Használati engedély
(1) A védjegy használatára engedély adható a tagállam egésze vagy egy része, illetve az árujegyzékben
szereplı áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy egy része tekintetében. A használati engedély kizárólagos vagy
nem kizárólagos lehet.
(2) A védjegyoltalom jogosultja a védjegyoltalomból eredı jogaira hivatkozással felléphet az engedélyessel
szemben, ha az megsérti a használati szerzıdésnek
a) a szerzıdés idıtartamára;
b) a használat tárgyát képezı védjegy lajstromozott alakjára;
c) a használati engedéllyel érintett áruk vagy szolgáltatások körére;
d) a védjegyhasználat területi hatályára; illetve
e) az engedélyes által gyártott áruk vagy nyújtott szolgáltatások minıségére vonatkozó bármely feltételét.
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9. cikk
Belenyugvás
(1) Ha a 4. cikk (2) bekezdése szerinti korábbi védjegy jogosultja a tagállamban öt egymást követı éven át
eltőrte az abban a tagállamban lajstromozott késıbbi védjegy használatát, noha tudomása volt e használatról, a
továbbiakban korábbi védjegyére hivatkozva nem kérheti e késıbbi védjegy törlését, továbbá nem léphet fel a
késıbbi védjegy használata ellen olyan áruk, illetve szolgáltatások tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a
késıbbi védjegyet használták, kivéve, ha a késıbbi védjegyet rosszhiszemően jelentették be lajstromozásra.
(2) Bármely tagállam elıírhatja, hogy az (1) bekezdést megfelelıen alkalmazni kell a 4. cikk (4) bekezdésének
a) pontjában említett korábbi védjegy, illetve a 4. cikk (4) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett korábbi
jog jogosultjára.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett esetekben a késıbbi védjegy jogosultja akkor sem léphet fel a korábbi
védjegy használatával, illetve jog gyakorlásával szemben, ha a késıbbi védjegy használata a korábbi jog alapján
már nem kifogásolható.

10. cikk
A védjegy használata
(1) Ha a jogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg a tagállamban a védjegy tényleges
használatát az árujegyzékben szereplı árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen
használatot öt éven át megszakítás nélkül elmulasztotta, a védjegy oltalmára alkalmazni kell az ebben az
irányelvben elıírt jogkövetkezményeket, kivéve, ha a jogosult a használat elmaradását kellıképpen igazolja.
Az elsı albekezdés alkalmazásában használatnak minısülnek a következık is:
a) a védjegy olyan alakban történı használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztetı
képességet nem érintı elemekben tér el;
b) a védjegy elhelyezése az adott tagállamban lévı árun vagy annak csomagolásán kizárólag az onnan történı
kivitel céljából.
(2) A védjegynek a jogosult engedélyével történı használatát, valamint az együttes védjegy, a hitelesítési jegy
vagy a tanúsító védjegy használatára jogosultak általi használatot a jogosult részérıl történı használatnak kell
tekinteni.
(3) Az olyan védjegyek tekintetében, amelyeket a 89/104/EGK irányelvnek való megfeleléshez szükséges
rendelkezések érintett tagállambeli hatálybalépését megelızıen lajstromoztak, a következı rendelkezéseket kell
alkalmazni:
a) ha a szóban forgó napnál korábban hatályos rendelkezés a védjegyhasználat meghatározott idıtartamú,
megszakítás nélküli elmulasztásához jogkövetkezményeket főzött, az (1) bekezdés elsı albekezdésében említett
ötéves idıtartamot attól a naptól kell számítani, amelyen a védjegyhasználat elmulasztása ténylegesen
megkezdıdött;
b) ha a szóban forgó napnál korábban nem volt hatályban a használatra vonatkozó rendelkezés, az (1)
bekezdés elsı albekezdésében említett ötéves idıtartamot legkorábban ettıl a naptól kell számítani.

11. cikk
A védjegyhasználat elmulasztásának jogkövetkezménye bírósági és közigazgatási
eljárásban
(1) A védjegy nem törölhetı, ha olyan korábbi védjeggyel ütközik, amelynek használata – az esettıl függıen –
nem felel meg a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében vagy a 10. cikk (3) bekezdésében foglalt elıírásoknak.
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(2) Bármely tagállam elıírhatja, hogy a védjegybejelentés ne legyen elutasítható, ha a megjelölés olyan
korábbi védjeggyel ütközik, amelynek használata – az esettıl függıen – nem felel meg a 10. cikk (1) és (2)
bekezdésében vagy a 10. cikk (3) bekezdésében foglalt elıírásoknak.
(3) A 12. cikk alkalmazásának sérelme nélkül, ha a védjegybitorlási perben a védjegyoltalom megszőnésének
megállapítása iránt viszontkeresetet nyújtanak be, bármely tagállam elıírhatja, hogy a védjegybitorlási perben
nem lehet a védjegyoltalom alapján fellépni, amennyiben a kérelem alapján a védjegyoltalom 12. cikk (1)
bekezdése szerinti megszőnése megállapítható.
(4) Ha a korábbi védjegyet csak az árujegyzékben szereplı áruk, illetve szolgáltatások egy részével
kapcsolatban használták, az (1), (2) és (3) bekezdés alkalmazásában úgy kell tekinteni, mintha a védjegyet csak a
szóban forgó árukra vagy szolgáltatásokra lajstromozták volna.

12. cikk
Megszőnési okok
(1) A védjegyoltalom megszőnését kell megállapítani, ha a jogosult az árujegyzékben szereplı árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegy tényleges használatát az adott tagállamban megszakítás nélkül öt éven
át elmulasztja, kivéve, ha a jogosult a használat elmaradását kellıképpen igazolja.
A védjegyoltalom megszőnése azonban nem állapítható meg, ha az ötéves idıtartam elteltét követıen, de a
megszőnés megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelızıen megkezdik, illetve folytatják a tényleges
védjegyhasználatot.
E rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogosult a tényleges védjegyhasználatot a kérelem benyújtását
megelızı – a használat elmulasztásának megszakítás nélküli, ötéves idıtartama lejártakor kezdıdı – három
hónapban csupán azt követıen kezdi meg, illetve folytatja, hogy értesül arról, hogy a használat hiánya miatt a
megszőnés megállapítását fogják kérni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül a védjegyoltalom megszőnését kell megállapítani, ha a
lajstromozás napját követıen
a) a védjegyjogosult cselekménye vagy mulasztása következtében a megjelölés a forgalomban azoknak az
áruknak, illetve szolgáltatásoknak a szokásos nevévé vált, amelyekre lajstromozták;
b) a védjegy – a jogosult vagy az ı engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében – az
árujegyzékben szereplı árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban megtévesztıvé vált, különösen az áruk
vagy a szolgáltatások jellegét, minıségét vagy földrajzi származását illetıen.

13. cikk
Az áruk vagy a szolgáltatások egy része tekintetében fennálló kizáró, törlési vagy
megszőnési okok
Ha a védjegybejelentés elutasításának, a védjegy törlésének vagy a védjegyoltalom megszőnése
megállapításának oka csak az árujegyzékben szereplı áruk, illetve szolgáltatások egy része tekintetében áll fenn,
a védjegybejelentés elutasításának, a védjegy törlésének vagy a védjegyoltalom megszőnése megállapításának
csak a szóban forgó áruk, illetve szolgáltatások tekintetében van helye.

[…]

19. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
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