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díj megfizetésének 

vizsgálata

A bejelentési nap
elismerhetôségének

vizsgálata

Vizsgálat
(A bejelentés tárgya 

minta-e, a minta nem 
ütközik-e közrendbe 
vagy közerkölcsbe)

Alaki 
vizsgálat

 FELTÉTLEN KIZÁRÓ OKOKRA 

VONATKOZÓ ÉRDEMI VIZSGÁLAT

ÉSZREVÉTEL* ALAPJÁN

VIZSGÁLAT VISZONYLAGOS 
KIZÁRÓ OK ALAPJÁN

*Észrevétel megtételére az eljárás teljes tartama alatt lehetôség van.

Feltétlen kizáró okokra 
vonatkozó érdemi 

vizsgálat hivatalból

Közösségi kutatás 
korábbi jogokra

Közösségi 
kutatási jelentés 

megküldése

Opcionális nemzeti kutatás

Nemzeti kutatási jelentés 
megküldése

Az ellenérdekû fél
észrevételt tehet 

VISZONYLAGOS KIZÁRÓ OKOK VIZSGÁLATA FELSZÓLALÁS ESETÉN

FELSZÓLALÁS ÉRDEMI VIZSGÁLATA
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ÚTMUTATÓ
  A KÖZÖSSÉGI 

IPARJOGVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ

Közösségi védjegy
Közösségi formatervezési 
minta 

Az Európai Unió Tanácsának a közösségi védjegyrôl szóló 207/2009/EK rendelete, 
illetve a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK rendelete alapján 
egyetlen bejelentéssel az Unió valamennyi tagállamának területére kiterjedô ha-
tályú, egységes védjegy-, illetve formatervezésiminta-oltalom igényelhetô. Ezzel 
összhangban a jogok átruházása és a jogokról való lemondás is csak egységesen, 
valamennyi tagállam tekintetében hatályos.

A közösségi védjegy-, illetve formatervezésiminta-oltalmat a Belsô Piaci Harmonizációs 
Hivatal (BPHH, angol nevén: Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) 
engedélyezi.

a bejelentés benyújtása
A bejelentési kérelem benyújtható a BPHH-hoz postai úton, személyesen vagy online.  
A bejelentési kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is fogadja átvevô hivatalként, 
és díj ellenében továbbítja a BPHH-hoz.
A bejelentési formanyomtatvány az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén, így magyarul 
is kitölthetô. 
A bejelentésben meg kell jelölni az angol, a német, a francia, az olasz vagy a spanyol nyelv 
egyikét, amennyiben a bejelentést nem ezek valamelyikén nyújtják be.

myPage 
Az eljárás nyomon követését, illetve a beadványok benyújtását könnyíti meg az elektronikus 
úton igénybe vehetô MyPage szolgáltatás, amihez csupán regisztrálni kell a BPHH honlapján.

Képviselet
Az Európai Unió területén lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkezô bejelentô 
nem köteles képviselôt megbízni, személyesen is eljárhat a szóban forgó eljárásokban.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
Telefon: (1) 474 5561 
ingyenesen hívható telefonszám: 
06 (80) 345 678 
Fax: (1) 474 5534
Honlap: www.sztnh.gov.hu
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu

Belsô Piaci Harmonizációs Hivatal
Office for Harmonization 
in the Internal Market
Avenida de Europa, 4,
E-03008 Alicante, Spain
Telefon: + 34 96 513 9100
Fax: + 34 96 513 1344
Honlap: www.oami.europa.eu
E-mail: information@oami.europa.eu

Közösségi védjegy

A közösségi védjegyoltalom 10 évig tart, ami további 10-
10 éves idôtartamra korlátlan alkalommal megújítható.

Korábbi jogokra való kutatás
A lajstromozási eljárás során a BPHH az Európai Unió te-
rületén érvényes közösségi és az Európai Uniót megjelölô 
nemzetközi védjegybejelentések és lajstromozott védje-
gyek körében kutatást végez. Az ennek alapján elkészült 
kutatási jelentés az olyan korábbi védjegybejelentése-
ket és védjegyeket tartalmazza, amelyekkel kapcsolat-
ban ütközés merülhet fel. A kutatási jelentés azonban 
kizárólag tájékoztató jellegû, nem jelenti azt, hogy az 
abban szereplô védjegyek jogosultjai fel is lépnek az 
adott védjegybejelentéssel szemben. A nemzeti jogok 
vonatkozásában a kutatás opcionális, külön díj meg-
fizetése mellett jelenleg tizenegy országra kiterjedôen 
igényelhetô. A BPHH az elkészült kutatási jelentést meg-
küldi a bejelentônek.

Korábbi jogok érvényesítése
Az érdemi vizsgálat keretében a BPHH a korábbi jogok-
kal való ütközést hivatalból nem, kizárólag felszólalás 
alapján vizsgálja. Felszólalás esetén a felek kétoldalú 
megállapodására rendelkezésre álló türelmi idô az ún. 
„cooling off” periódus, amely a felek igénye szerint 2-tôl 
24 hónapig terjedhet. Amennyiben az említett idôszak 
alatt a felek között nem születik megegyezés, a BPHH 
lefolytatja az eljárást és dönt a felszólalás megalapozott-
sága tekintetében.

A korábbi jog jogosultja a lajstromozást követôen bár-
mikor indíthat törlési eljárást, függetlenül attól, hogy a 
lajstromozási eljárás során élt-e felszólalással.

díjak
Az eljárási díj a bejelentés benyújtásától számított egy hó-
napon belül, euróban fizetendô a BPHH bankszámlájára. 
Online bejelentés esetén az eljárási díj alacsonyabb.

Ctm-online adatbázis 
Az interneten ingyenesen elérhetô CTM-online adatbázis 
(http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager) a 
közösségi védjegyek és védjegybejelentések adatait a ren-
delet hatálybalépésétôl, 1996. április 1-jétôl tartalmazza.

Cetmos kutatási szolgáltatás
A korábbi ütközô jogok feltárására a bejelentés benyúj-
tását megelôzôen a CETMOS-együttmûködés kereté-
ben nyílik lehetôség kilenc közép-európai ország (AT, 
BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK) vonatkozásában.
A kutatást az egyes nemzeti hivatalok szakértôi végzik a 
részt vevô országokban érvényes nemzeti, nemzetközi, 
valamint közösségi védjegybejelentésekre és lajstromo-
zott védjegyekre kiterjedôen. Az elektronikusan, angol 
nyelven teljesített szolgáltatás a http://www.cetmos.eu 
honlapon rendelhetô meg külön díj ellenében.  

Lajstromozott Közösségi 
formatervezésiminta-oLtaLom

A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom 
5 évig tart, ami további 5-5 éves idôtartamra legfeljebb 
4 alkalommal megújítható.

Korábbi jogokra való kutatás
A lajstromozási eljárás során a BPHH a korábbi jogokra 
nem kutat, és az eljárás során a korábbi jogokba való 
ütközést nem vizsgálja. 

Korábbi jogok érvényesítése
A korábbi jog jogosultja a lajstromozást követôen 
megsemmisítési eljárást indíthat.

díjak
A regisztrációs és publikációs díj a bejelentéssel egyide-
jûleg, euróban fizetendô a BPHH bankszámlájára. 

rCd-online adatbázis  
Az interneten ingyenesen elérhetô RCD-online adatbázis 
(http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager) 
a lajstromozott közösségi formatervezési minták ada-
tait a rendelet hatálybalépésétôl, 2003. április 1-jétôl 
tartalmazza.

Lajstromozás néLKüLi Közösségi
formatervezésiminta-oLtaLom

A lajstromozás nélküli közösségi mintaoltalom a min-
tának az Európai Közösség területén történô elsô nyil-
vánosságra hozatalával automatikusan keletkezik, és 3 
évig fennáll.

A lajstromozás nélküli közösségi mintaoltalom a lajst-
romozott oltalomhoz hasonlóan minden tagállamban 
közvetlenül érvényesíthetô, de a jogosult számára csak 
a másolással szemben nyújt védelmet. 

Közösségi formatervezésiminta-oLtaLom

www.sztnh.gov.hu
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