
 

 

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 
különbséget piaci szereplők között (például objektív kritériumok hiánya vagy 
elfogadhatatlan kritériumok alkalmazása). 
 

▪ 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.) 17. cikkében előírt kötelező információkat kell tartalmaznia, lehetőleg az EUV 
Vhr. 17. cikkében megadott struktúra szerint: 

 

1. A bejelentő neve 
 

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

 

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.” 
 
„[A bejelentő neve] kijelenti, hogy eleget tesz az európai uniós védjegyről szóló, 
2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
83. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.” 

 

3. Az európai uniós tanúsító 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. 

 

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

 



 

 

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. 

 

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

 

 
▪ Egyértelműen meg kell határozni és be kell mutatni a jellemzőket, amelyek 

tekintetében az árukat vagy szolgáltatásokat tanúsítják, hogy az érintett közönség 
számára tisztán és pontosan érthetőek legyenek. 

 
▪ Ha a meghatározás többféle árura vagy szolgáltatásra vonatkozik, és különféle 

jellemzőket kell tanúsítani, a konkrét áru- vagy szolgáltatáskategóriától függően a 
tanúsítandó jellemzőket minden egyes áru- vagy szolgáltatástípusra külön-külön 
kell meghatározni. 

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

sajátosságait kell minden egyes szolgáltatástípusra külön-külön meghatározni. 
 

▪ A bejelentő által ténylegesen tanúsítandó áru vagy szolgáltatás jellemzőiről adható 
általános leírás, tehát nem szükséges részletekbe menően taglalni az összes 
szakmai jellegű szempontot és előírást. Ugyanakkor kiemelendők az alábbiak: 

 
- amennyiben a tanúsítási rendszer hivatalos forrásból (például ISO, DIN 

normák, uniós rendeletek és irányelvek stb.) származó, nyilvánosan 
hozzáférhető szabványokat foglal magában, akkor a pontosan megjelölt 
normákra való hivatkozást kell beilleszteni a Használati Szabályzatba, mivel 
ezeket a paramétereket a tanúsító szerv alapul veheti a tanúsítandó áruk vagy 
szolgáltatások jellemzőinek értékeléséhez és vizsgálatához; 
 

- ellenben akkor, ha a tanúsítási rendszer magánszabványokat foglal magában 
(vagyis olyanokat, amelyeket maga a bejelentő dolgozott ki), a szabványokat 
nem szükséges részletesen ismertetni, tehát elegendőnek tekinthető, ha 
általános leírást tartalmaz róluk a Használati Szabályzat. 

 
További szakmai jellegű információk megadhatók egyszerűen a vonatkozó 
forrásokra utaló, működő internetes hivatkozással vagy mellékletekkel. 

 
▪ A szóban forgó áruk vagy szolgáltatások nem tanúsíthatók földrajzi eredet 

vonatkozásában, amint azt az európai uniós védjegyről szóló rendelet 83. cikkének 
(1) bekezdése rögzíti. 

 

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

 

 
▪ Tartalmazza a jogosult felhasználóra megszabott egyedi használati feltételeket: 

- azt, hogy a védjegyet európai uniós tanúsító védjegyként kell használni; 



 

 

- azt, hogy kell-e díjat fizetni a védjegy használatáért; 
- stb. 

 
▪ A Használati Szabályzatban szereplő használatnak és használati feltételeknek a 

védjegy bejelentett formájában történő megjelenítéséhez kell kapcsolódniuk (lásd: 
3. 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. 
 

7. Az európai uniós tanúsító védjegy használatára jogosult személyek 
 

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

védjegyet: 
(i) minden olyan személy, aki teljesíti a tanúsítandó jellemzők előírt 

követelményeit (5. pont) és a használat feltételeit (6. pont) 
(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 hivatkozással lehet utalni, amely 
a használati szabályzat módosítása nélkül teszi lehetővé a rendszerszintű 
frissítést. 
 

▪ Az európai uniós tanúsító védjegyet használni jogosult személyeket használatra 
jogosult személyekként kell megjelölni. 
 

▪ A használatra jogosult személyek nem jogosultak az európai uniós tanúsító 
védjegy használatát harmadik személy részére átruházni vagy engedélyezni. 

 
8. Annak meghatározása, hogy a tanúsító szerv hogyan fogja ellenőrizni az említett 

jellemzőket és hogyan fogja 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. Ezek az intézkedések (vizsgálat és 
ellenőrzés) az alábbiakhoz kapcsolódhatnak: 
 
- 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. 
 
Az intézkedéseket kellően érthető módon kell bemutatnia a bejelentőnek, hogy a 
tanúsító védjegy a ténylegesen tanúsított árukra és szolgáltatásokra terjedjen ki. 
 



 

 

▪ 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. 

 

 

▪ 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 (például ISO, DIN vagy egyéb normákban foglalt 
szabványok), 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 vagy internetes 
hivatkozásként 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 tanúsító védjegyet lajstromozták, az európai uniós tanúsító 
védjegy jogosultjának az EUVR 88. cikke alapján a Használati Szabályzat minden 
módosított változatát be kell nyújtania a Hivatalhoz. A Hivatal újból megvizsgálja 
a módosítást, hogy megfelel-e az EUVR 84. cikkében szereplő követelményeknek és 
annak biztosítása céljából, hogy a módosítás következtében nem merül fel az EUVR 
85. cikkében foglalt kizáró okok valamelyike. A Használati Szabályzat módosítása 
csak a lajstromba való bejegyzésétől hatályos. 

 

▪ Az európai uniós tanúsító 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, 

8.3. pont Tanúsító védjegyek 
 

o B. rész Vizsgálat, 3. szakasz Feltétlen kizáró okok, 16. fejezet Európai uniós 
tanúsító védjegyek 

 

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



